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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els professionals de les redaccions del futur ja són aquí
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El sostre de vidre de les periodistes a Espanya: només l’11% ocupa llocs de direcció

COMUNICACIÓ DIGITAL
Internet és de classe alta

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Com està afectant el coronavirus a la indústria publicitària espanyola?

NOVES EINES
Programes i aplicacions fonamentals per treballar des de casa

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Només el 23% dels directors de 200 mitjans d’arreu del món són dones

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els mitjans de comunicació han de buscar una relació “bidireccional” amb les plataformes de distribució
TRIBUNA: El 66,7% de les periodistes denuncien manca de promoció en el seu treball
ENTREVISTA: Fernández-Galiano (AMI): “Nosaltres no volem ser un sector subvencionat”
ANÀLISI: Generació X, el centre d’atenció
DOSSIER: Deu consells per a periodistes que cobreixen el nou coronavirus
OPINIÓ: Potser a la gent li importa un rave la publicitat
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Els professionals de les redaccions 
del futur ja són aquí
Per Whan-Ifra

  
Els nous perfils professionals que sorgeixen en les redaccions 
periodístiques tenen un clar accent tecnològic: es busquen pro-
gramadors i desenvolupadors, analistes, dissenyadors gràfics, 
enginyers, etc. Els mitjans necessiten emprendre la transició 
digital amb professionals que tinguin coneixements d’IT però 
també amb experiència en el sector editorial.

La transformació de les redaccions és una realitat palpable. A 
les tradicionals estructures en què es diferenciaven diferents 
departaments com direcció, recursos humans, publicitat, redac-
ció, maquetació i fotografia s’uneixen noves professions. Im-
pensable fins fa poc més d’una dècada, és comú avui en dia 
que s’anunciïn posicions com la de desenvolupador, dissenya-
dor, enginyer o especialista en dades.

Les redaccions estan immerses en una transformació digital 
que busquen la fusió entre el tecnològic i el periodístic. Una 
adaptació d’equips professionals als canvis en els models de 
distribució, als nous canals i dispositius, la utilització de data i 
els nous hàbits de consum.

Nous perfils professionals donen resposta a un canvi estructu-
ral més que necessari per no quedar-se a la rereguarda. Se-
gons The New York Times “avui dia hi ha més equips que creen 
noves eines, proven noves funcionalitats, creen noves formes 
d’empaquetar la informació i identifiquen noves formes de pe-
riodisme”. El futur ja és aquí.

El diari The Wall Street Journal s’atreveix fins i tot a catalogar-
ho en cinc grups. El primer d’ells és el de joves audiències i 
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que són capaces, com hem vist recentment, de servir-se de 
noves aplicacions com Tik Tok per transmetre al més joves les 
notícies més rellevants. En segon lloc parlen d’un equip ano-
menat “Membership Engagement” i es dediquen a la captació 
de nous subscriptors. D’altra banda, destaquen el departament 
d’innovació i disseny, fonamental per desenvolupar nous pro-
ductes periodístics. En aquesta mateixa línia sorgeix el depar-
tament d’anàlisi de dades, que s’encarregarà de dissenyar mo-
dels predictius sobre les preferències de la nostra audiència i, 
finalment, parla de l’equip de R + D, centrats en la investigació 
d’Intel·ligència Artificial i com combatre les fake news, entre 
d’altres aspectes.

Segons l’últim estudi de ISDI (Institut Superior per al Desen-
volupament d’Internet) el major pes de la creació i demanda 
d’ocupació digital el 2019 va provenir de recursos humans 
(19%), mitjans i publicitat (14%) i consultoria (10%). El sector 
de la comunicació va tenir una gran demanda de professionals 
al voltant de la millora de processos, l’anàlisi de dades, la gestió 
de comunitats digitals i la afiliació.

En aquesta línia el Centre Internacional de Periodistes junta-
ment amb Google va realitzar un estudi l’any passat en el qual 

s’indica que hi ha un increment molt significatiu en l’adopció de 
tecnologia en les redacció, accentuat des de 2017. De fet, les 
redaccions híbrides, és a dir aquelles que uneixen el digital i 
l’escrit, augmenten a nivell mundial considerablement. Ho fan 
fins i tot en regions com el sud d’Àsia, on els mitjans tradicionals 
regnaven fins fa molt poc temps.

En aquest estudi també s’especifica que l’eclosió d’aquests 
nous perfils no és sinònim de majors contractacions de per-
sones especialitzades en tecnologia sinó que es busquen pe-
riodistes amb coneixements tecnològics. Tant és així que el 
percentatge de periodistes contractats amb experiència en l’ús 
d’eines digitals va augmentar d’un 33% en 2017 a un 43% el 
2019. (Infografia: Toyoutome)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’informe de l’ISDI so-
bre La tecnologia com a motor d’ocupació, a la pàgina 29 del 
qual hi trobareu l’ISDI CRM en Premsa. CLIQUEU AQUÍ  
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El sostre de vidre de les periodistes a 
Espanya: només l’11% ocupa llocs de 
direcció
Per Dircomfidencial

Per a les dones periodistes el punt de partida professional 
comença en pendent. El 88,2% de les professionals creu te-
nir menys oportunitats de promoció o ascens que els home s 
causa de la desigualtat estructural i a estar condicionades per 

l’esfera privada (família, cures, etc.). Per contra, només el 7,2% 
de les periodistes considera que les opcions són iguals.

És una de les conclusions que llança I’Estudi sobre la situació de 
les dones periodistes a Espanya, realitzat per la Plataforma en 
Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI), juntament amb Idea-
ra, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Només el 3,8%  
de les enquestades creu que “gairebé segur” o “amb tota proba-
bilitat” tenen possibilitat d’ascendir en el seu treball. Aquesta per-
cepció de manca d’expectatives es veu corroborada pels resul-
tats de l’enquesta ja que hi ha una alta correlació entre el temps 
que porten al lloc actual i el temps que han romàs a l’empresa / 
entitat, el que denota  una baixa probabilitat de promoció.

L’informe, que té com a objectiu visibilitzar la desigualtat en el 
periodisme i les seves implicacions per al dret a la informació 
de la ciutadania, posa de manifest les condicions sociolaborals 
en què treballen les professionals d’aquest sector. A tall de re-
sum, considera que les dones es troben amb un sostre de vidre 
i un sòl enganxós en el desenvolupament de la seva carrera .

La manca de presència de les dones en llocs directius és un 
altre dels punts destacats. Només el 2,5% afirma que hi ha 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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igualtat, enfront del 95,6% que critica que aquests càrrecs 
estan ocupats majoritàriament per homes. A nivell quantitatiu, 
s’observa que l’11,5% de les periodistes es dedica a tasques 
de coordinació i/o direcció, i només el 4,3% coordina equips de 
més de 10 persones. No obstant això, s’observa un repartiment 
equitatiu en els llocs intermedis. 

A més, les periodistes també resulten penalitzades pel diferent 
nivell d’exigència: un elevat percentatge (gairebé 6 de cada 10) 
manifesten que s’autoexigeixen més que un home  pel fet de 
ser dones. Així mateix, denuncien que en les dones es consi-
deren defectes alguns dels trets valorats positivament en els 
periodistes homes (com la “agressivitat” professional). Pel que 
fa a les tasques que es desenvolupen, en general es considera 
que  les dones estan relegades a tasques més sistemàtiques, 
tedioses i de menor vàlua que els homes, ja que el 25,5% pen-
sa que passa sempre o gairebé sempre, i el 43,5% afirma que 
passa però que depèn de el tipus de lloc.

L’estudi també reflecteix una  alta presència de l’assetjament en 
xarxes socials  (i en alguns casos fora d’elles)  pel fet de ser 
dona, ja sigui sofert per elles mateixes o per una altra companya 
del seu entorn. També es denuncia que la dona pateix crítiques 

molt més agressives que l’home, l’objectiu sol ser humiliar la pro-
fessional i atacar-la en el personal a part de en el professional 
(insults, comentaris pel que fa al físic de la periodista, etc.).

En aquests casos, la mesura més freqüent és silenciar o blo-
quejar els comptes de l’origen de l’assetjament (40,7% del total 
de respostes), encara que és preocupant que en un 16,5% de 
no tampoc es va fer res.

Mesures per reduir la discriminació
Hi ha un  elevat nivell d’acord entre les periodistes enquesta-
des en què han de prendre mesures que fomentin la igualtat, 
com la implantació de plans d’igualtat en totes les empreses per 
millorar les condicions laborals, o la creació de programes de 
conciliació per facilitar ascensos i promocions. A més, a nivell 
qualitatiu es constata que aquest és un mercat molt atomitzat 
on l’existència de molts treballadors per compte propi sumada 
a la manca d’una consciència col·lectiva de “professional de la 
comunicació” dificulta la consecució d’èxits col·lectius, entre els 
quals es troba la lluita en contra de la desigualtat de gènere.

També es fa palesa la necessitat  d’introduir una perspectiva de 
gènere  tant dins de les institucions com en l’elaboració de les 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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notícies per  minimitzar, entre d’altres, “el  poc reconeixement  
de què gaudeixen les dones en comparació amb els homes en 
aquest sector, i  acabar amb conductes micromasclistes que 
danyen  a la dona i la figura de la dona “.

Finalment, l’informe també reflecteix que es percep major des-
igualtat de gènere en el sector privat que en el públic, a les 
empreses grans que en les més petites  i que  la televisió  es 
considera el mitjà de comunicació que fa un major ús mercan-
tilista del cos de la dona. Així mateix, estan d’acord en què han 
de prendre mesures que fomentin tant la igualtat, com la im-
plantació de plans específics a les empreses per millorar les 
condicions laborals. (Infografia: Noticias Universia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us amplia la informació sobre el rol 
de les dones periodistes a nivell mundial, l’informe del Reuters 
Institut que encapçala la nostra secció “Comunicació Estratègi-
ca”) També us podeu descarregar l’estudi sobre Dones Perio-
distes a Espanya 2020 CLICANT AQUÍ  

Suprimir un dia l’edició impresa i 
apostar pel digital

Alguns diaris rellevants estan plantejant-se suprimir la seva 
edició impresa un dia a la setmana, en concret el que menys 
ingressos reporta, per invertir aquests recursos en l’àrea digital 
i en l’edició dominical, que segueix registrant bones taxes de 
lectura

El diari nord-americà Kansas City Star (grup McClatchy) acaba 
d’anunciar que deixarà de publicar la seva edició impresa els 
dissabtes, precisament per reforçar altres dies de més deman-
da i apostar pel digital. “Aquest canvi significa que estem am-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer
cada dia una banca 
socialment responsable

CaixaBank ajuda a millorar l’educació 
financera de més de 14.000 persones

A CaixaBank volem que la cultura financera arribi a tothom

I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre finances 
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa 
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva 
educació financera. I això és fer una banca socialment responsable.
 
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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pliant les nostres edicions impreses de divendres i diumenge, 
de manera que els subscriptors continuaran obtenint totes les 
seves seccions favorites dels dissabtes, inclosos còmics i tren-
caclosques”. “A més, l’edició digital dels dissabtes es reforçarà 
i els lectors tindran la mateixa cobertura que produïm ara, però 
en els seus telèfons, ordinadors, portàtils i tauletes”. I ho recal-
quen amb tota fermesa: ““Estem traslladant recursos al digital 
perquè allà és on creixem”.

L’editor de The Kansas City Star, Mike Fannin, reconeix que 
és un canvi que pot no ser entès: “El canvi generalment no és 
benvingut quan es tracta d’hàbits que neixen de molt temps 
enrere. Reconeixem i apreciem la dificultat que alguns lectors 
poden tenir en aquesta transició. I estem aquí per ajudar. Però 
el canvi és necessari en el món dels negocis, i estem traslladant 
els nostres recursos a la banda digital del negoci perquè allà és 
on estem creixent, i de manera impressionant.” El grup editor 
explica que “no ens prenem res d’això a la lleugera. Decisions 
com aquestes ens permetran continuar fent el periodisme de 
servei comunitari pel qual som coneguts, el tipus de periodisme 
que s’ha guanyat el reconeixement com a finalista del Premi 
Pulitzer en els últims dos anys, entre molts altres premis nacio-
nals, regionals i locals”.

 
Pot donar-se una cosa així a Espanya?.- Fonts consultades 
per Laboratorio de Periodismo consideren que és poc probable 
a curt termini un moviment similar a Espanya, i que, en tot cas, 
seguirà un procés similar a què s’ha seguit amb els murs de pa-
gament. Fins que un dels grans no s’ha decidit a sortir, la resta 
no ha apostat per la mateixa mesura.

Aquestes fonts consideren que, no ara, però sí potser més en-
davant, els grups que posseeixen diversos periòdics de diferent 
índole, per exemple un econòmic i un d’informació general, po-
drien sortir junts sota una mateixa edició, “tot i que potser és 
posar una tireta a una ferida i si es fa en algun moment s’aposti 
per no sortir algun dia concret, no necessàriament el mateix, 
en cap dels diaris que tinguin com a grup”. (Font: Laboratorio 
Digital – foto: Zahner)

Divendres es convoquen les 
subvencions als mitjans

Aquest divendres està previst que el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya publiqui les convocatòries de les línies de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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subvencions estructurals per a mitjans en català o en aranès. 
És a dir, per a publicacions periòdiques en suport paper, mi-
tjans informatius digitals, emissores de ràdio i televisions. Per a 
mitjans impresos i digitals es mantenen les respectives bases 
reguladores de l’any passat, i per a ràdios i televisions les de 
2017. Un cop publicades les bases s’obrirà un termini de 15 
dies hàbils per presentar sol·licituds. (Font: Comunicació 21)

El PEN Amèrica i les notícies locals

A mesura que els punts de premsa locals de mig món es trin-
quen i es tanquen, els periodistes es van sent acomiadats, es 
retallen els programes de publicacions i es reforcen els recur-
sos arreu, proposant solucions per a la seva revitalització. En 
un moment en què la polarització política està creixent i es di-
fonen notícies fraudulentes, una base de dades compartida de 
fets sobre els temes que afecten més directament als ciutadans 
és més essencial que mai. Sense informació fiable sobre com 
es gasten els diners fiscals, com afecta la política a les comu-
nitats locals i si els polítics electes locals satisfan les nostres 
necessitats, com poden els ciutadans prendre decisions infor-
mades sobre qui hauria de governar?

Davant l’abast i 
l’interès del pro-
blema, la pèrdua 
de les notícies 
demana final-
ment un replan-
tejament radical 
del periodisme 
local com a bé 
públic. L’informe 
del PEN Amèri-

ca conclou que la revitalització dels informes locals de vigilàn-
cia requerirà una actuació concertada i una inversió de milers 
de milions de diners en els sectors filantròpics, privats i públics 
i advoca per una nova comissió congressual per desenvolupar 
recomanacions concretes per a què el govern (en aquest cas el 
nord-americà) pugui donar suport millor i independent i gratuït 
a la premsa local.

En les conclusions s’adverteix que, a mesura que el periodisme 
local disminueixi, els funcionaris i els polítics locals es compor-
taran amb menys integritat, eficiència i eficàcia, i la desafecta-
ció corporativa serà palpable. Amb la pèrdua de notícies locals, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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els ciutadans són: menys propensos a votar, menys informats 
políticament i menys propensos a ocupar el càrrec. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia Pen Amèrica)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Losing the news. 
The Decimation of Local Journalism and the Search for Solu-
tions. CLICAR AQUÍ  

La revista Recull, de Blanes, rep la 
Creu de Sant Jordi

El Govern va acordar dimarts concedir la Creu de Sant Jordi a 
30 persones i 15 entitats que han destacat pels seus mèrits i 
serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat 
o en el terreny cívic i cultural. Entre els guardonats hi ha la 
revista Recull. En concret, l’Associació Recull Blanes ha estat 
guardonada pel centenari de la revista i la creació dels premis 
literaris del mateix nom, dels quals es destaca que “han estat, i 
són encara, un referent en el panorama cultural del país”.

El veredicte destaca que la revista Recull i els seus premis “han 
descobert i reconegut nombrosos escriptors, molts d’ells amb 

una reeixida trajectòria posterior”, i per tant “constitueixen un 
mirador privilegiat de l’evolució dels gustos i costums de la so-
cietat blanenca, selvatana i catalana, la qual cosa converteix 
ambdues iniciatives en un referent de primera qualitat per a la 
comprensió i interpretació del nostre present col·lectiu”. (Font: 
Comunicació 21)

Actualitat Valenciana renova imatge i 
augmenta el seu compromís social
  
El mitjà de comunicació 
Actualitat Valenciana, as-
sociat a l’AMIC, va estre-
nar un nou disseny el pas-
sat diumenge, 8 de març. 
La claredat, la senzillesa i 
la utilitat pels lectors han 
cobrat protagonisme en 
aquest nou disseny. La navegació també ha sigut un punt im-
portant que s’ha renovat. El mitjà té l’objectiu de crear una or-
ganització pensada per l’operativitat de persones que busquen 
un periodisme de proximitat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Pel que fa a les noves seccions, Actualitat Valenciana estrena 
dos espais que busquen cobrir aquelles informacions que ra-
rament omplen portades com són: “Invisibles” i “Benestar Ani-
mal”. Les seccions tenen l’objectiu de buscar la interacció dels 
usuaris. (Font: Redacció AMIC)

Un manual que revisa les múltiples 
perspectives d’aquest paradigma

La col·lecció de manuals Editorial UOC  publica el llibre de co-
municacions mòbils, que ja està disponible a les llibreries i al 
lloc web de l’editorial. La publicació està coordinada pels pro-
fessors Carmen Costa (Universitat de La Corunya) i José López 
(Universitat de Santiago de Compostel·la) i amb la participació 
de 16 autors en els capítols deu del obra. Aquesta publicació 
forma part del projecte d’I+D Cibermitjans nadius digitals a Es-
panya: formats i narratives estratègia mòbil.

El paradigma mòbil va córrer amb força en les nostres vides i 
afecta la manera com ens relacionem i comuniquem. El perio-
disme, la comunicació i la publicitat cara a la mobilitat tsunami 
implementació d’estratègies d’adaptació i la innovació. Cada 

capítol aborda aquests canvis en un aspecte particular i per a 
un sector específic, amb la imatge de la seva situació i l’anàlisi 
d’aquests canvis, des d’un punt de vista pràctic. Inclou entre les 
seves perspectives de periodisme mòbil, les eines són les apps 
de comunicació mòbil i el públic corporatiu. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia)
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Internet és de classe alta
Per Adrián Caballero / Report.cat

La televisió continua sent el mitjà de comunicació preferit dels 
catalans per informar-se mentre que Internet ha crescut deu 
punts en els darrers dos anys. Malgrat no és res de nou, poder 
confirmar aquesta tendència és una de les principals aporta-
cions del darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Aquest article analitza les possibles diferències entre el consum 
de mitjans de comunicació segons dades demogràfiques com 
l’edat, el sexe o el nivell d’estudis. En aquest sentit, sorprèn el 
poc impacte que té Internet com a eina d’informació entre les 
classes baixes i, per contra, la gran influència entre les classes 
altes i els catalans amb un major nivell d’estudis.

Mentre que Internet ha penetrat com eina informativa en el 54% 
de la població catalana, en el cas de les classes mitjanes-altes 
aquest percentatge s’enfila per sobre del 70%. Entre els més 
rics –aquells que tenen uns ingressos a la llar de més de 6.000 
euros mensuals– Internet fins i tot supera la televisió com a 
principal eina informativa.

Però no només es tracta d’Internet: a més diners, més alterna-
tives a la televisió. Dit d’una altra manera: les classes mitjanes-
altes i altes s’informen molt més també per la ràdio o la premsa 
escrita del que ho fan les famílies de classe baixa o mitjana-
baixa. Tot i això, però, la televisió continua mantenint el seu 
regnat: 3 de cada 4 catalans afirmen informar-se a través d’ella.
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La ràdio no és pels joves
En un context on s’apunta a la consolidació dels podcast com 
eina d’entreteniment i informació, les dades del darrer baròme-
tre del CEO –pel qual s’han enquestat 1.500 catalans–, ens 
diuen que la ràdio no té tanta tirada entre la gent jove com un 
podcast. Només el 20% dels joves fins a 24 anys s’informen per 
la ràdio, percentatge que més que es duplica entre els catalans 
d’entre 50 i 64 anys.

Val a dir, però, que la ràdio, juntament amb la premsa escri-
ta, són els dos mitjans que menys s’empren per informar-se. 
Aquest segon, el de la premsa escrita, ha caigut fins a set punts 
percentuals des del 2017 (de 42% a 35%) i troben, ambdós, el 
seu millor públic entre la població de més de 50 anys.

Però si la ràdio no és pels joves, les dades continuen mos-
trant una bretxa generacional encara més pronunciada en l’ús 
d’Internet com a eina informativa: mentre el 75% dels menors 
de 34 anys s’informa a la Xarxa, entre els més grans de 65 anys 
aquest percentatge baixa fins el 24%. És la bretxa generacional 
més gran observada a les dades del baròmetre.

Els universitaris veuen la tele
El baròmetre del CEO també confirma que la televisió és el mi-
tjà d’informació escollit per la immensa majoria de gent sense 
estudis o amb estudis bàsics. El que també apunten els resul-
tats és que els universitaris, siguin graduats o doctorats, veuen 
la televisió. En concret, dos de cada tres persones amb estudis 
superiors finalitzats s’informen per mitjà d’aquest mitjà.

Malgrat aquesta dada, els universitaris són el grup que menys 
empra la televisió, ja que prefereixen Internet (85%) per saber 
què passa al seu voltant. També és remarcable l’èxit –relatiu– 
que té la ràdio entre els catalans amb estudis superiors.

En l’altra banda, entre la gent amb pocs estudis o que ni tant 
sols tenen el graduat escolar, s’observa un ús baix d’Internet, la 
ràdio i la premsa, sent la televisió quasi l’única via d’informació 
en el seu dia a dia. En qualsevol cas, sigui quin sigui el tipus de 
mitjà, el nivell d’estudis dibuixa una bretxa, al igual que passa 
amb l’edat i els ingressos. Bretxes demogràfiques a Catalunya 
que tenen la seva correspondència quan s’analitza el consum 
de mitjans per informar-se. (Gràfic: Report.cat)
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endesa.com

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

What’s your power? 
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Les audiències d’Internet segueixen 
creixent però el temps dedicat al seu 
ús cau

Segons l’últim informe de Barlovento Comunicación sobre les 
audiències totals d’internet i televisió, el nombre de visitants 
únics a Internet ha crescut al gener respecte a l’any passat, 
arribant als 31.800.000 a Espanya. No obstant això, el temps 
que cada visitant dedica diàriament al mitjà digital ha disminuït 

fins als 167 minuts (22 menys que al gener de 2019). L’estudi, 
que utilitza dades de Kantar i comScore, ha analitzat i comparat 
les dades d’Internet (incloent el vídeo) i la televisió tradicional 
en aspectes com temps d’ús, cobertura i penetració; a més de 
desenvolupar un perfil de consumidor per sexe i edat. El con-
sum de vídeos a Internet , s’estima en una mitjana de 12 vídeos 
a el dia per persona, el que equivaldria a 42 minuts diaris de 
consum de vídeos; una dada menor que l’any passat.

Quant als llocs web més visitats, destaquen les pàgines propie-
tat de Google; principalment el seu propi cercador o la plata-
forma audiovisual YouTube. Després d’aquests en el rànquing 
trobem la xarxa social Facebook i les pàgines de mitjans edi-
torials de el grup Vocento, Atresmedia o Prisa. Pel que fa a 
les plataformes d’emissió de televisió via Internet el primer lloc 
seria per Atresmedia, amb 19,3 milions de visitants, seguit de 
Mediaset España, amb 18,6, i en tercer lloc RTVE amb 8,7 mi-
lions. D’altres com Movistar +, Disney, HBO o Discovery també 
es troben entre els 15 primers.
 
Pel que fa al temps de consum en televisió per persona al dia, 
en Individus majors de 18 anys, és de 4 hores i 18 minuts men-
tre que el temps de navegació a Internet és de 2 hores i 17 
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minuts per persona i dia, és a dir, 120 minuts menys (dades de 
gener 2020).

Si ens fixem en la cobertura, Internet arriba als 31,8 milions d’ 
visitants únics, el que vol dir que el 82,5% de la població ha 
navegat per Internet al gener en algun moment. Per la seva 
banda, la audiència acumulada en televisió el mateix mes as-
cendeix a 36,9 milions. Aquesta xifra representa una cobertura 
de l’95,47% de la població d’Espanya major de 18 anys.

El perfil del consumidor es mostra regular per sexes tot i que 
el conjunt del total s’inclina cap al públic femení. Si s’atén a ús 
de cada mitjà per edat, Internet acapara la majoria dels rangs 
juvenils, el de majors de 55 anys és l’únic en què la televisió 
es mostra líder. Aquest rang uneix el 53,3% de l’audiència total 
en televisió. (Font: Reason Why – infografia: El Independiente)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Consum d’Internet vs televi-
sió de Barlovento. Podeu CLICAR AQUÍ 

Els sindicats exigeixen una 
participació justa en la presentació de 
la Directiva sobre drets d’autor de la 
UE
Les federacions internacionals i europees de periodistes (IFJ 
/ EFJ) van presentar fa uns dies un document de posició a la 
Comissió Europea (CE) sobre la implementació de l’article 17 
de la Directiva de la UE sobre drets d’autor al mercat únic digi-
tal, per assegurar les obres periodístiques protegides disponi-
bles als proveïdors de serveis per compartir contingut en línia 
(“OCSSPs”) són efectivament i remunerats.

L’article 17 de la nova Directiva pretén tancar el “desfasament de 
valor” entre els titulars de drets i les plataformes en línia i garantir 
una part justa de la riquesa generada per les plataformes -en 
especial els gegants tecnològics-, mitjançant obres protegides, 
es distribueix a les indústries creatives i als seus autors. El docu-
ment de posició va ser presentat a les CE després d’una sèrie de 
sis reunions de diàleg de les parts interessades sobre l’aplicació 
de l’article que va organitzar i en què va participar IFJ / EFJ. La 
institució ha convocat una setena reunió el 30 de març.
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Estructurat al voltant de sis punts clau, el document aclareix la 
posició conjunta de les federacions sobre l’article 17 i ofereix as-
sessoraments en profunditat sobre mecanismes de concessió 
de llicències, retribucions, transparència i queixes i reparació 
en el context d’aquesta disposició. Insisteix en la importància 
de salvaguardar la compartició i la disponibilitat de continguts i 
suggereix que les plataformes haurien de cercar proactivament 
programes amplis de llicències amb aquesta finalitat. (Font: In-
ternational Federation of Journalists)

NOTA: Aquest butlletí us acosta el document Directiva de la UE 
sobre drets d’autor al mercat únic digital. Posició conjunta IFJ / 
EFJ sobre l’aplicació de l’article 17. CLICAR AQUÍ  

El Mundo i El País: mateixos objectius 
però dos murs de pagament molt 
diferents
Els dos diaris estatals més llegits a l’Estat espanyol, El País i El 
Mundo  han fet el pas de llançar-se al pagament en les seves 
versions digitals. En el cas del diari de Prisa, ha esperat diver-
sos mesos per implantar el cobrament de les seves notícies en 

línia. Ho ha fet amb tres models de cobrament diferents que 
s’adapten a les necessitats de cada un dels usuaris.

El diari que dirigeix Soledad Gallego Díaz, ha apostat per per-
metre la lliure lectura de deu articles a el mes a tots els usuaris. 
Un cop superada aquesta xifra, els lectors que vulguin accedir 
a les notícies publicades pel diari digital de Prisa podran triar 
entre diverses opcions. La més bàsica és la subscripció digital 
il·limitada, que costarà un euro durant el primer mes que es 
contracti ascendint a deu euros mensuals a partir del segon 
mes. Aquesta opció permet un lliure accés a tot el contingut 
tant a la pàgina web de l’aplicació mòbil del diari, així com a 
una lectura en pdf de l’edició impresa del diari, així com les 
seves revistes i suplements en l’app mòbil. Aquesta opció copia 
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el model de plataformes com Netflix, permetent tres accessos 
simultanis en diversos dispositius.

A més hi ha dos subscripcions més: una anual que ascendeix 
a 108 euros i que inclou l’assistent Google Home Mini, a més 
d’incloure tots els beneficis de la subscripció digital il·limitada. 
I una tercera i última opció, que és de 40 euros mensuals i 
inclou tots els continguts impresos d’El País així com els seus 
suplements i revistes i accés il·limitat a tot el contingut al web i 
en l’aplicació mòbil.

Aquesta opció dista molt del plantejament d’El Mundo. En el 
diari d’Unidad Editorial han optat per establir un contingut bàsic, 
lliure a tots els usuaris i deixar tancat al pagament un nombre 
restringit d’articles als quals tots els que hi vulguin accedir, hau-
ran d’estar subscrits. Una subscripció que podrà ser, específica 
per a cada notícia, i per la que haurà de pagar un euro per 
cadascuna de les informacions a les que l’usuari vulgui acce-
dir, o general, per la qual després de pagar 7,99 euros al mes, 
l’usuari pot accedir a tots els continguts restringits.

Les dues capçaleres han optat per desenvolupar els seus murs 
de pagament de formes diferents, però, tots dos comparteixen 

objectius. Fer front a la crisi del paper i a la davallada d’inversió 
publicitària mantenint a flotació les seves plantilles i la indepen-
dència i llibertat de continguts. Així ho han assegurat els direc-
tors de les dues capçaleres en les diferents trobades públiques 
que tots dos han protagonitzat en els últims mesos.

De moment, només aquests dos diaris han fet el pas, a nivell es-
tatal, a més d’El Independiente  per implantar els murs de paga-
ment en els seus continguts digitals. No obstant això, s’espera 
que en els pròxims mesos se sumin a la seva iniciativa el diari 
ABC, que adaptarà els models que Vocento ja ha desenvolupat 
en els seus diaris regionals, i La Vanguardia, que després de 
la unificació de les seves redaccions -digital i paper- i el canvi 
de director, també es troba immersa en el desenvolupament del 
seu mur de pagament que veurà la llum properament. (Font: 
Prnoticias – infografia: La Vanguardia)

Els socis d’Infolibre ja aporten el 52% 
dels ingressos

Infolibre va complir set anys el 7 de març. Tots els passos fets 
durant aquest temps han anat encaminats a assolir la rendibili-
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tat d’un projecte que aposta des dels seus inicis pel model de la 
subscripció. I tot i que ha aconseguit fer-se el seu propi lloc en 
l’ecosistema digital actual, els números negres se li resisteixen 
de moment. El diari porta dos anys projectant tancar en positiu 
sense èxit. Aquest últim any va registrar un dèficit de 149.907 
euros, enfront de les pèrdues de 127.635 euros de 2018.

Els ingressos d’Infolibre es van mantenir estables en els 
1.030.000 d’euros. Es van distribuir de la següent manera: 
510.954 euros per subscripcions, 482.119 euros per publicitat i 
38.269 euros de la venda en quiosc de tintaLibre. Dit d’una altra 
manera, les aportacions dels socis i dels lectors de la revista en 
paper van aportar el 52,9% de la facturació del mitjà. (Font: El 
Publicista)
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Com està afectant el coronavirus a la 
indústria publicitària espanyola?
Per Pablo Arjona / Dircomfidencial

La crisi del coronavirus està afectant a tots els àmbits de la 
societat. Suspensió d’esdeveniments massius, caiguda de les 
borses, empreses que envien a casa als seus empleats... La 
indústria publicitària espanyola no és aliena a aquests esde-
veniments i les empreses del sector tenen preparats els seus 
plans de contingència per activar quan sigui necessari.

Una de les grans agències creatives del nostre país és Lola 
Mullenlowe, del grup nord-americà Interpublic. El seu CEO a 
Espanya, Amaya Coronado, informa que “nosaltres treballem 
tant per a clients nacionals com internacionals, i sí estem ob-
servant i a aquest efecte cautela en clients internacionals, post-
posant inversions, substituint reunions presencials per trucades 
o retardant viatges, tot i que el ritme de treball continua com 
sempre”.

Pel que fa als plans per als seus empleats, Coronado explica 
que “seguim molt de prop les dades oficials que el Centre de 
Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries està facilitant 
diàriament i estem seguint les seves recomanacions”.

Una altra de les grans agències multinacionals amb una activi-
tat molt important a Espanya és el grup BBDO, també pertan-
yent a un grup d’empreses estatunidenc (Omnicom). Aquesta 
companyia va enviar fa unes setmanes un protocol d’actuació a 
totes les seves agències a tot el món. El document indica que 
si un treballador comença a tenir símptomes de contagi, encara 
que siguin mínims, ha d’avisar a recursos humans i treballar 
des de casa. També si ha estat en un país de risc, com Itàlia 
o la Xina. No obstant això, David Coral, CEO del grup BBDO 
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a Iberia, explica que actualment “no s’han plantejat tancar les 
oficines a Espanya”.

Per Núria Padrós, CMO d’Ogilvy, aquesta crisi està afectant el 
treball de les agències de dues maneres: “o ens ha canviat al-
guns processos de treball i ha convertit en trucades reunions 
amb clients internacionals que habitualment són presencials o 
ha portat a cancel·lar o posposar esdeveniments de marca que 
estaven previstos al març”.

Des WPP, matriu de Ogilvy, les recomanacions passen per tenir 
l’ordinador portàtil a mà, extremar les mesures d’higiene i evitar 
viatges innecessaris. 

Un altre dels grans grups publicitaris que operen a Espanya és 
Publicis. Aquesta companyia francesa ha activat un protocol se-
guint les recomanacions bàsiques per prevenir contagis i s’han 
establert diferents nivells d’alerta en cas que es confirmi algun 
afectat entre els seus treballadors. Des del grup d’empreses 
informen a més que disposen de les eines necessàries per po-
der desenvolupar la seva tasca des de casa o des de qualsevol 
localització si les circumstàncies així ho aconsellen. 

Els experts mantenen que la inversió publicitària quedarà afec-
tada si s’allarga la crisi pel coronavirus. Més enllà dels incon-
venients que està presentant el coronavirus en l’operativa de la 
indústria publicitària, el que seria més greu és que la inversió 
publicitària quedés afectada negativament per aquesta crisi. I 
tenint en compte, a més, que venim de dos anys en què els 
pressupostos dels anunciants s’han estancat.

L’expert en aquesta matèria Eduardo Madinaveitia, exdirector 
general tècnic de Zenith, creu que “la crisi, i la histèria pel co-
ronavirus tindrà una influència indubtable en l’economia i, de 
retruc, en la inversió publicitària. La dimensió de la caiguda de-
pendrà molt del que duri el període més àlgid d’extensió de la 
malaltia, a què crec que encara no hem arribat. Si s’allarga fins 
a l’estiu i afecta el segon trimestre, un dels més forts en inver-
sió, pot ser greu”. 

En aquesta mateixa línia, Amaya Coronado opina que “si 
l’alarma pel coronavirus continua i impacta en l’economia, amb 
gairebé tota seguretat acabarà per afectar negativament la in-
versió publicitària . De moment l’efecte és de cautela i retard 
d’algunes inversions”.
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Per la seva banda, David Coral opina que la inversió podria 
“veure’s ressentida en el primer trimestre” a nivell global, ja que 
hi ha països implicats molt potents en la indústria del màrque-
ting, com és la Xina. I pel que fa a Espanya, el directiu sosté 
que podrà afectar a sectors molt determinats, com és el turis-
me, que està patint com a conseqüència d’aquesta crisi.

Si és el cas, Xabier Olazábal, CEO de Publicis Communications 
Espanya, sosté que “la lògica ens indica que si afecta les cadenes 
de producció tindrà com a conseqüència alguns efectes secun-
daris”. Així i tot, prefereix mantenir el seu “optimisme” i “pensar 
que tot i que puntualment suposarà un obstacle per a la indústria, 
estarem a temps de compensar aquests efectes al llarg de l’any”.

En tot cas, ningú vol ni tan sols pensar avui en dia que es po-
guessin cancel·lar els Jocs Olímpics o l’Eurocopa de futbol, 
grans esdeveniments que dinamitzen cada quatre anys la in-
dústria publicitària. Si la seva celebració arribés a no produir-
se, seria un dur cop per a totes les baules de la cadena publici-
tària, des de les agències als mitjans.

Un altre dels efectes importants que pot tenir el coronavirus en 
la indústria publicitària és la possible cancel·lació dels grans 

festivals publicitaris, ara que s’aproxima la temporada de ce-
lebració d’aquest tipus d’esdeveniments. Una de les cites més 
importants del sector cada any és el SXSW, que s’havia de ce-
lebrar al març a Texas (EUA) però que finalment s’ha cancel·lat. 
Ha corregut la mateixa sort el Facebook Global Màrqueting 
Summit, que havia de tenir lloc a San Francisco (EUA) durant 
aquests dies. Altres esdeveniments -com els de Google I / O 
o Facebook F8- es mantenen, però canviant la seva modalitat 
física a la línia. (Foto: Fidel Manjavacas / eldiario.es)

Els anuncis pateixen la quarantena: 
el sector depèn de la publicitat de 
productes digitals
 
El coronavirus està afec-
tant d’una manera o una 
altra a gairebé tots els 
sectors d’activitat. Un 
d’ells és el publicitari. Els 
anunciants no volen gas-
tar en una cosa que no 
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es podrà adquirir o gaudir si no és de forma presencial, en un 
moment en què teletreball i la por a sortir de casa seguiran en 
voga en els propers dies. “Ens estan cancel·lant campanyes de 
publicitat de productes físics. Hi ha sectors, com ara l’artístic, 
el de l’automòbil o el de les grans superfícies que depèn de 
la presència de persones a les botigues. Sabem que baixarà 
l’assistència de clients a aquests sectors, així que els clients 
d’aquest tipus de béns i serveis han tancat l’aixeta”, expliquen 
des d’una agència de publicitat a Vox Pópuli. 

En el pol oposat estan aquells productes comercialitzats per 
Internet. La publicitat es manté en aquests casos, i fins i tot en 
ocasions s’incrementa. “Hi haurà moltes persones enganxades 
a les pantalles, connectades a Internet, aquests dies, així que 
és una oportunitat per a la venda a distància o de productes 
digitals. Menjar a domicili, compres per Amazon, videojocs, ser-
veis de continguts audioviduals... hi ha una oportunitat publi-
citària perquè la venda telemàtica es va a incrementar”, expli-
quen altres fonts del sector.

On s’ha notat especialment aquest efecte -segons les fonts 
consultades a la TDT, la premsa impresa i la digital- és en el 
sector de les aerolínies i les agències de viatges, en el qual 

s’han paralitzat diverses accions publicitàries que estaven pre-
vistes. Una cosa que ha vingut acompanyat d’accions tan dràs-
tiques per al seu negoci com la cancel·lació de 23.000 vols per 
part de Lufthansa.

El missatge que algunes de les empreses del sector han tras-
lladat als mitjans és que avaluaran durant els pròxims dies les 
accions publicitàries que duran a terme abans de l’estiu, però 
que, fins llavors, han decidit retirar inversió. En qualsevol cas, 
no descarten avançar les accions previstes per al maig i fins 
i tot llançar noves ofertes. Fonts de les televisions esperen 
que els propers dies siguin millors que els venidors, en què 
han apreciat una notable baixada de la publicitat. Recorden, 
en aquest sentit, que en els pròxims dies és previsible que 
augmenti el consum de televisió en les zones que han suspès 
l’activitat acadèmica i han limitat l’oci per ser les més afectades 
pel coronavirus.

Dins el sector de la publicitat digital, el descens s’ha notat espe-
cialment en la publicitat programàtica, és a dir, la que fa referèn-
cia a la compra automatitzada d’espais publicitaris. En alguns 
mitjans, la caiguda d’ingressos diaris ha estat superior al 50%, 
entre altres coses, per la reducció de la inversió d’una part dels 
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anunciants. Fonts d’aquests mitjans incideixen, però, en què la 
presència d’anuncis d’empreses de productes tecnològics -com 
ordinadors portàtils, per teletreball- i de serveis a domicili ha 
estat més notable que en dies anteriors.

També cal tenir en compte que els esdeveniments publicitaris 
són una part significativa del negoci actual dels mitjans de co-
municació i que hi ha una bona part d’ells que s’ha cancel·lat 
durant els últims dies per temor al contagi de la infecció. (Font: 
Voz Pópuli – infografia: Marketing per tu)

Informe Mundial sobre la innovació a 
la comunicació 2020-21

L’onzena edició de l’informe anual 
Innovation in Media World es presen-
tarà el 24 de març a la Cimera dels 
innovadors digitals FIPP de Berlín. 
L’Informe Mundial 2020-2021 de la 
innovació als mitjans de comunica-
ció se centra en el capital humà i les 
estratègies de monetització. L’autor, 

John Wilpers, director nord-americà d’Innovation Media, apro-
fundeix en les tendències d’avantguarda i estudis de casos de 
marques de mitjans transformadors d’arreu del món.

En la memòria enguany es mostraran 14 models de negoci, tot 
recordant que l’únic repte més important a què s’enfronten avui 
dia els mitjans de comunicació són els ingressos, en particular 
els ingressos dels lectors. En destaquem cinc, d’aquests mo-
dels:
 
1. No podeu trobar i mantenir el talent? 10 passos per re-
soldre el congrés de capital humà: Després dels ingressos, el 
principal repte que han de superar les empreses de mitjans de 
comunicació és com atreure, formar i retenir el talent. Les en-
questes FIPP i els reportatges anecdòtics sempre situen el rep-
te del capital humà al capdamunt dels problemes més difícils de 
la companyia de mitjans. Fem una ullada a les empreses que 
aconsegueixen aconseguir el talent i mantenim aquest talent 
feliç i reptat.
 
2. Com pilotar l’ona de podcasting i guanyar diners en re-
alitat: Hi ha hagut una història d’històries sobre podcasts amb 
èxit (tant en termes de públic com en ingressos). És massa tard 
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per pujar aquesta onada? No del tot. Què heu de fer per crear 
històries atractives, trobar-vos i guanyar diners?
 
3. No perdis el focus en la nostra missió: la creativitat en 
el contingut i el disseny: Amb tota la xerrada sobre ingres-
sos, tecnologia, fraus publicitaris, capital humà, Bitcoin, etc., és 
fàcil distreure’ns de la nostra missió: crear contingut i disseny 
excel·lents. L’Informe d’innovació destacarà la millor creativitat 
en contingut.
 
4. Encara no et passes al verd? UH, oh!: El focus global en 
l’“ecologisme” de la indústria ha arribat als mitjans de comuni-
cació. L’Informe fa un cop d’ull a les empreses que atrauen el 
públic més jove, en particular, a maneres innovadores de fer 
el nostre negoci de manera respectuosa amb el medi ambient.
 
5. Novetats fora d’aplicació / Impressió: No seria l’informe 
“Innovació a la premsa de la FIPP” sense el capítol Offbeat 
sempre popular i sorprenent.

L’informe mundial estarà disponible a la venda en línia a partir 
del 24 de març. El podeu trobar (al preu de 172,74 euros) en 
aquest enllaç  (Infografia: FIPP.com)

Barcelona lliura la meitat de la seva 
publicitat a Godó i Zeta i margina els 
digitals sobiranistes

L’Ajuntament de Barcelona va invertir l’any passat 9,4 milions 
d’euros en la compra de mitjans de les campanyes institucio-
nals. Si se li suma la creativitat, llavors la despesa va arribar als 
12,4 milions. Amb aquesta xifra, és el consistori de l’Estat que 
més pressupost maneja, gairebé el doble que Madrid, que és 
el segon en la classificació. Aquests 9,4 milions d’euros signifi-
quen una lleugera reducció de 200.000 euros respecte a l’2018.

Tampoc ha canviat gran cosa el repartiment entre els mitjans 
receptors d’aquesta publicitat institucional. Segueixen acapa-
rant la majoria del pressupost La Vanguardia i El Periódico. En-
tre totes dues capçaleres van rebre 3,6 milions d’euros, és a dir, 
el 40% del total. És pràcticament la mateixa quantitat que van 
registrar el 2018 i el mateix percentatge de participació.

La capçalera del grup Godó va rebre un total de 1,9 milions 
d’euros en publicitat institucional de l’Ajuntament en mans 
d’Ada Colau, la qual cosa el situa la primera a la classificació. 
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D’aquesta xifra, 1,1 milions van ser per a la versió impresa i la 
resta per a la digital (775.000 euros). 

Per El Periódico hi va haver una mica menys. Va recollir 1,7 
milions d’euros (1 milió per al paper i altres 670.000 euros per 
a digital). Però si se sumen altres actius de Godó (RAC1, Mun-
do Deportivo i Què Fem) i de Zeta (Sport i On Barcelona), lla-
vors la inversió de tots dos grups arriba als 4,6 milions d’euros, 
que és la meitat de la inversió total en compra de mitjans de 
l’Ajuntament.

Aquestes xifres contrasten amb les que es reparteixen als digi-
tals sobiranistes, amb dades bastant considerables d’audiència 
a Catalunya. En aquest segment es situen capçaleres com Ara.
cat (51.000 euros), Nació Digital (43.000 euros), ElNacional.
cat (27.000 euros) o Elpuntavui.cat (23.000 euros). Entre totes 
elles van ingressar per publicitat del consistori barceloní l’any 
passat 144.000 euros, que és tot just el 7% del que va rebre en 
total només La Vanguardia.

Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona segueix confiant per di-
fondre els seus missatges en els dos mitjans amb més projec-
ció estatal (La Vanguardia i El Periódico). Fins i tot, anteposa a 

les capçaleres regionals plataformes com Facebook, en què es 
va gastar 229.000 euros, Twitter (117.000 euros) o Instagram 
(65.000 euros).

En general, el mitjà preferit per Barcelona l’any passat va ser Inter-
net, que va rebre 3,4 milions d’euros, gairebé el 40% del pressupost 
total. Després hi ha la premsa en paper (2,8 milions d’euros), les 
revistes (1 milió), ràdios (975.000 euros) i televisió (378.000 euros). 

Les agències de mitjans que han gestionat els gairebé 10 mi-
lions d’euros que l’Ajuntament de Barcelona va destinar a la 
compra de mitjans l’any passat van ser les multinacionals Ca-
rat, Havas Media i Zenith Media. Actualment, el consistori es 
troba en ple concurs per elegir els seus nous proveïdors de 
cara als dos pròxims anys. (Font: Dircomfidencial)

BBVA confia a WPP la seva inversió 
en mitjans i a Accenture Interactive la 
digital
Després d’un procés de selecció que va començar el passat 
mes de novembre, en el qual han participat grans grups globals 
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de comunicació publicitària, BBVA ha adjudicat el concurs per 
a la gestió de mitjans i l’entorn digital al Grup WPP i Accenture 
Interactive, respectivament. Les dues agències treballaran de 
manera integrada durant els propers tres anys. WPP, que ha 
treballat per a BBVA durant els últims sis anys (en concret Mind-
share), s’ocuparà de la inversió en mitjans massius, mentre que 
Accenture Interactive impulsarà les vendes digitals. 

Les dues agències proporcionaran a BBVA un model inte-
grat que optimitzarà l’equip, els temps i els aprenentatges de 
l’procés complet. Els equips que treballaran en el compte in-
clouen perfils de primer nivell especialitzats en inversió en mi-
tjans i creativitat, a més d’especialistes en totes les capacitats 
de vendes digitals (SEO, personalització, optimització dels pro-
cessos de vendes digitals, automatització de processos de màr-
queting , activació de dades, tecnologia, etc.  BBVA va posar el 
seu compte de mitjans i vendes digitals en tots els mercats en 
què està present el passat setembre. (Font: Ipmark)
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Programes i aplicacions fonamentals 
per treballar des de casa
Per Toni Castillo / Genbeta

A poc a poc el teletreball es va fent un lloc en petites, mitjanes 
i, sobretot, grans empreses. Tot i que el percentatge d’ocupats 
que treballa més de la meitat de el temps a casa és residual a 
països com Espanya. De fet, tot just teletreballa el 4,3% dels 
empleats espanyols segons dades de l’última l’Enquesta de 
Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística. No obstant 
això, aquesta modalitat laboral que comporta beneficis tant per 

a l’empresari com per al treballador comença a prendre força 
en països de tot el món a mesura que avança el coronavirus. 
Bé per simple precaució o bé perquè s’han detectat casos en 
els centres de treball.

Programari per a videoconferències, organització, comuni-
cació, gestió de tasques...
Sigui com sigui, i més enllà de les eines que una empresa pro-
porcioni i / o demani a fer servir als seus empleats durant el te-
letreball, per a exercir les funcions del nostre lloc de treball des 
de casa certs programes i aplicacions resultaran fonamentals 
per a la majoria. Programari per a diferents propòsits com les 
videoconferències o teleconferències, l’organització, la comu-
nicació o la gestió de tasques. Tots ells assumptes inherents a 
treballar des de casa.

Comunicació, reunions i videotrucades.- La comunicació resul-
ta crítica quan es treballa a distància. Mantenir el contacte amb 
companys o l’adreça és bàsic i, segons les necessitats de cada 
empresa o treballador, podem optar per unes eines o unes altres.

La primera opció és WhatsApp. Per què? Perquè encara que 
no estigui pensada per a l’àmbit laboral, probablement sigui 
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massa simple i en la majoria de casos pugui suposar barrejar 
vida professional amb personal, és una aplicació que fa servir 
pràcticament tothom, no requereix aprendre a utilitzar-la, ens 
permet comunicar-nos per escrit, àudios, trucades o videotru-
cades i, per descomptat, permet enviar tot tipus d’arxius. A més, 
pot usar-se des de dispositius mòbils, però també des d’un or-
dinador o web.

Slack.- És una de les eines de missatgeria per a equips més 
populars que existeixen, és una potent utilitat per mantenir la 
comunicació. Permet la creació tant de sales de xat generals, 
en les quals estaria tota l’empresa, com de grups més reduïts, 
que podrien crear-se per departaments o àrees. És multiplata-
forma, permet intercanviar arxius i també és possible fer video-
conferències amb ella.

Google Hangouts és una altra opció, es tracta d’una eina 
també fàcilment accessible per a la majoria, atès que podem 
accedir-hi des d’un navegador i fins i tot a través de Gmail, dis-
posa d’aplicacions que en els telèfons Android normalment ve 
preinstal·lada i resulta ideal per mantenir converses tant per 
escrit com per videoconferència o trucada grupal.

També poden ser-nos d’utilitat altres clàssics empresarials com 
Skype, GoToMeeting, Jitsi, Zoom Meeting o Microsoft Teams.

Gestió de tasques i organització
Si bé la correcta i ordenada gestió de tasques i projectes re-
sulta fonamental normalment, quan les condicions de treball 
canvien d’una forma significativa com pot succeir a el passar 
de treballar en una oficina a fer-ho des del domicili portar el 
seu control resulta encara més crucial. Una de les aplicacions 
més pràctiques per a aquest propòsit és Microsoft To Do. Una 
aplicació multiplataforma que ens permet portar un seguiment 
detallat de tot tipus de tasques i pot establir terminis d’execució, 
recordatoris, notes addicionals, subtasques, adjunts... A més, 
aquest serveis que neixen a partir de Wunderlist, que aviat des-
apareixerà, inclou suggeriments intel·ligents i personalitzades 
per portar sempre al dia els nostres deures. I sí, permet l’ús 
compartit i l’assignació de tasques, funcions perfectes per al 
treball col·laboratiu en les empreses.

La correcta i ordenada gestió de tasques i projectes resulta 
fonamental
Todoist és tot un clàssic de la gestió de tasques. Inclou el típic 
en aquest tipus de serveis, com tasques, subtasques, sincronit-
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zació en temps real, aplicacions per a tot tipus de dispositius o 
possibilitat de treballar en equip. A més, permet portar un se-
guiment molt interessant de la conclusió de les nostres tasques 
pendents si fem servir la seva versió premium.

Google també disposa de solucions interessants per a 
l’organització. Concretament, Google Tasks supleix aquesta 
comesa. Podem accedir a aquest servei des de les aplicacions 
mòbils corresponents i també des del web de Gmail; trobarem 
la seva icona a la dreta, encara que si no, haurem de fer clic a 
la fletxa que es troba a la part inferior dreta de la pantalla. Tasks 
ens permet crear tasques, establir termes i també crear llistes.

Control de temps. Enfocament de tasques pendents
Treballar des de la llar canvia les dinàmiques i, encara que sigui 
per curiositat o interès personal, ens pot resultar interessant con-
trolar els nostres temps. Bé per no passar-nos, bé per no quedar-
nos curts o bé per maximitzar els esforç. Una de les eines de con-
trol del temps més popular és Sesame, una utilitat més enfocada 
al que li interessa a les empreses: és a dir, saber quant de temps 
dediquen els treballadors a la jornada, establir torns, gestionar va-
cances, treball remot... a més de permetre el control horari o, el 
que és el mateix, fitxar-lo. Ara, sobretot, que és obligatori.

RescueTime és una eina que ens ajuda a entendre on va a 
parar el nostre temps... per bé o per mal. La idea és que contro-
lar el què fem i com ho fem ens permeti optimitzar les nostres 
energies i esforços reprenent el control del nostre dia a dia. Una 
cosa que pot resultar molt necessària teletreballant. L’aplicació 
s’instal·la en la nostra sistema operatiu, navegador i dispositiu 
mòbil i recull dades de les aplicacions i serveis que fem servir 
per diagnosticar la nostra situació.

Finalment, hem d’esmentar el conjunt d’aplicacions que compo-
nen els serveis en el núvol des de Mountain View. Amb Google 
Drive com a eix, les aplicacions que depenen d’ell ens perme-
ten crear documents, fulls de càlcul o presentacions pel nostre 
compte o de forma conjunta, col·laborant amb altres persones. 
Una manera fantàstica de fer més eficient les nostres tasques 
diàries que depenen d’una compenetració amb altres persones. 
(Infografia: Microsoft To Do)
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“Ok Google, llegeix aquesta pàgina”. 
L’assistent de Google actua com a 
“contacontes”
Per Tecnautas / El Confidencial

 
El gegant tecnològic ha implantat una nova funció en el seu 
Google Assitant que permet llegir els articles mostrats en dis-
positius Android amb el navegador Chrome només amb dir “Ok 
Google, llegeix”.

La innovació és l’eina indispensable de totes les empreses, 
però sempre hi han aquelles que destaquen especialment en 
aquest tema. Google és una d’elles. El gegant tecnològic és el 
rei de la innovació i això s’observa en les diferents novetats que 
implanta en les seves aplicacions.

L’última que ha anunciat Google és la que té a veure amb el seu 
Google Assistant Des d’ara, la plataforma serà capaç de llegir 
qualsevol pàgina web, si el seu usuari ho desitja, dient les pa-
raules “Ok Google, llegeix-la” o bé “Ok Google, llegeix aquesta 
pàgina”. Ja està disponible a tots els dispositius Android.

Larry Page ha afirmat que la novetat és un avanç en 
l’accessibilitat, ja que pot ser de gran ajuda per a totes aquelles 
persones a les que els suposa un problema llegir en dispositius 
com el telèfon intel·ligent, bé per dificultat visual o de lectura. 
És per això que els dispositius Android que mostrin un article 
a Chrome (el navegador de Google) inclouran aquesta funció.

En el moment que el dispositiu rebi l’alarma de “Ok Google, lle-
geix-la”, es posarà en marxa la veu automàtica encarregada de 
recitar el contingut textual de la pàgina. Aquest lector permetrà 
també canviar la velocitat de lectura, triar entre diferents veus 
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i seleccionar un idioma. Aquesta última funció és especialment 
útil si el text que vol llegir l’usuari està en una llengua que no 
domina. En aquest cas, el menú de l’assistent estarà a la seva 
disposició perquè tradueixi la pàgina a qualsevol dels 42 idio-
mes que componen la plataforma.

Totes les pàgines podran llegir-se sense que els administradors 
web hagin de fer res perquè l’assistent ofereixi la possibilitat de 
lectura en les seves pàgines web. Encara que, si volen evitar que 
el cercador ho faci, hauran d’indicar-ho amb el codi de l’etiqueta 
‘nopagereadalous’. El contrari passa en les Apps, ja que els des-
envolupadors hauran d’habilitar l’opció de manera manual des de 
la plataforma d’Accions a Google. (Infografia: Google Chrome)

Microsoft allibera versió freemium 
de Teams per coronavirus i els 
periodistes poden aprofitar aquesta 
eina

L’avanç del coronavirus continua impactant a persones i paï-
sos al voltant del món. Microsoft planteja una gran ajuda per 

a empreses i, per descomptat, la premsa a l’alliberar Microsoft 
Teams disponible per a tanta gent com sigui possible, busquen 
donar suport a la salut pública i la seguretat, fent que el treball 
remot sigui encara més fàcil”. 

En una publicació de l’bloc de Microsoft 365, es detalla com 
les persones i les organitzacions poden accedir a Teams de 
forma gratuïta i què s’està fent per garantir la continuïtat en el 
servei mentre s’incrementa el seu ús.. 

Si volen començar a utilitzar Teams has de fer el següent: Si 
tenen una adreça de correu electrònic escolar o professional 
iniciïn sessió des d’aquest link. Si utilitzen una adreça de co-
rreu electrònic com Gmail o Outlook, poden iniciar sessió per 
a la versió  freemium  per Teams des d’aquest link.  Des de 
dimarts, es distribueixen actualitzacions a la versió gratuïta de 
Teams que aixequen les restriccions de límits d’usuaris. (Font: 
Blog Mirosoft)
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https://developers.google.com/assistant/app/read-it
https://news.microsoft.com/es-xl/nuestro-compromiso-con-los-clientes-durante-covid-19/
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https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/free?&OCID=AID2000955_SEM_Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s&msclkid=54b052bc6b1f119cd58f0ce5fb12755d&ef_id=Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s
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Només el 23% dels directors de 200 
mitjans d’arreu del món són dones
Per Reuters Institute

Només el 23% dels directors d’un total de 200 mitjans analitzats 
en 10 mercats són dones. Aquesta és una de les conclusions a 
què ha arribat un estudi sobre desigualtat de gènere als mitjans 
de comunicació dut a terme per Reuters Institute for the Study 
of Journalism. En aquest s’analitza la desigualtat de gènere en 
el lideratge dels mitjans prenent una mostra estratègica de 200 
grans empreses online i offline en deu mercats dels quatre con-
tinents.
 
Observant una mostra dels deu principals mitjans en línia i deu 
offline en cada un d’aquests deu mercats, vam descobrir que:

• Tot just el 23% dels líders de les redaccions dels 200 grans mi-
tjans de la mostra són dones, malgrat el fet que, de mitjana, les 
dones suposen un 40% dels periodistes d’aquests deu mercats.
• Els homes representen una majoria dels líders de les redac-
cions en tots els mercats coberts per l’informe, inclosos països 
com Brasil i Finlàndia, on hi ha més dones que homes exercint 
el periodisme.
• El percentatge de dones líders varia significativament entre 
els mercats analitzats. Al Japó no detectem ni una sola dona 
a el comandament en els grans mitjans de la nostra mostra. 
A Sud-àfrica un 47% dels líders de les redaccions són dones.
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• Al comparar el percentatge de dones que treballen com a pe-
riodistes amb el percentatge de dones en llocs jeràrquics dels 
mitjans, trobem una correlació forta i positiva. No obstant això, 
en nou dels deu mercats la quantitat de dones treballant com 
a periodistes és considerablement més gran que la de dones 
liderant mitjans.
• En una mirada més àmplia sobre la desigualtat de gènere en 
la societat i sobre el percentatge de dones en els llocs jeràr-
quics dels mitjans, no trobem cap correlació significativa. Paï-
sos com Alemanya i Corea del Sud, que estan ben posicionats 
en l’índex d’igualtat de gènere de l’ONU, tenen molt poques 
dones liderant mitjans.
• Hi ha una notable fluctuació en la quantitat de gent que obté in-
formació de mitjans liderats per dones. El percentatge d’usuaris 
online que consumeix informació de al menys un mitjà liderat 
per una dona va des d’un alt el 77% a Sud-àfrica fins a un 0% 
al Japó, on cap dels mitjans de la nostra mostra té una dona a 
el comandament.

L’informe global treu conclusions: Mentre existeix una correla-
ció forta i positiva entre el percentatge de dones que treballen 
en periodisme i el percentatge de dones que ocupen llocs jeràr-
quics, hi ha menys dones al comandament de les que hi ha a 

la professió, en línia amb investigacions prèvies que van docu-
mentar una segregació vertical en la indústria de mitjans. 

També veiem que no hi ha una correlació significativa entre la 
igualtat de gènere en una societat i el percentatge de dones 
que ocupen llocs jeràrquics, la qual cosa subratlla que en el 
periodisme i en els mitjans juguen dinàmiques específiques. En 
contrast amb estudis previs que suggerien que no hi havia di-
ferències rellevants entre el offline i l’online, en aquest informe 
es van registrar moltes més dones que ocupen llocs jeràrquics 
en mitjans en línia que en els mitjans offline, habitualment més 
antics. Això vol dir que hi ha senyals de progrés? En sabrem 
més quan es repeteixi aquesta anàlisi en 2021 per rastrejar 
l’evolució de la igualtat de gènere en llocs jeràrquics dels mi-
tjans al voltant de el món. (Infografia: Reuters Institute)

A Espanya, només el 24% dels diaris 
estan dirigits per dones

A l’Estat espanyol no són pas diferents i prova d’això és 
l’escassetat de dones que dirigeixen les principals capçaleres. 
Només el 24,1% d’elles són dones, sent un percentatge gairebé 
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quatre punts menys que l’any passat. Dels 29 diaris principals 
del nostre país -tant en paper com en digital- únicament set 
estan dirigits per dones. A més, dels sis diaris amb més tira-
da, segons l’OJD, només 2 d’ells tenen com a directora a una 
dona, és el cas Soledad Gallego Díaz, al front d’El País i d’Anna 
Cristeto i El Periódico.  La resta. Encarna Samitier, 20 Minutos; 
Virginia P. Alonso, Público; Angélica Rubio, El Plural; Magda 
Bandera i Lamarea.com. Cap més.

La discriminació entre homes i dones en el món del periodisme 
i la comunicació és una cosa que també ha recollit i estudiat 
l’APM. En el seu últim informe anual, l’Associació de la Premsa 
de Madrid apuntava que el 31% de les dones del sector as-

seguren que el fet de ser dona és perjudicial a l’hora d’optar 
a un lloc de treball. Una dada que va lligada al fet que el 64% 
dels enquestats afirmen que els homes tenen prioritat a l’hora 
d’assignar les responsabilitats en el si de les empreses informa-
tives i en els departaments de comunicació. 

La realitat és que tot i els esforços per conscienciar i el foment 
de discursos i mesures que acabin amb els sostres de vidre 
al periodisme, els llocs de direcció en mans de dones segueix 
sent un dels reptes que la professió té pendents.  El Butlletí de 
l’AMIC us ofereix el treball de Reuters Dones i lideratge a News 
Media 2020: evidència de deu mercats. CLIQUEU AQUÍ (Font: 
Prnoticias – infografia: Dones Digital)

El TERMCAT recull en un diccionari 
en línia la terminologia relacionada 
amb el coronavirus
El TERMCAT ha publicat aquesta setmana en línia el recull Ter-
mes del coronavirus, que aplega prop de 40 termes relacionats 
amb el brot epidèmic de COVID-19 i el coronavirus responsable 
de la malaltia, que els esdeveniments actuals han fet aparèixer 
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sovint en els mitjans de comunicació. Les dades que ofereix 
el diccionari en línia s’han adaptat a partir de productes termi-
nològics elaborats prèviament pel TERMCAT en col·laboració 
amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i 
a partir de fitxes de recerca puntual que s’han actualitzat amb la 
col·laboració de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopè-
dic de Medicina (SOCDEMCAT).

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana consi-
derada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si 
n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès i el nom 
científic, si és pertinent; una definició, i, si escau, notes expli-
catives. Entre els nous termes n’hi trobem de referits als co-
ronavirus (coronavirus associat a la COVID-19 o coronavirus 
associat a la MERS), a les malalties causades per aquests virus 
(COVID-19, MERS, SARS) i a conceptes epidemiològics i de 
salut pública (aïllament, contagi, pandèmia, zoonosi).

Es tracta d’un producte obert, que s’anirà ampliant d’acord amb 
l’evolució de l’epidèmia i l’actualitat informativa sobre aquest 
fet, gràcies a la cooperació amb els serveis lingüístics de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ésAdir) i d’acord 
amb les consultes que es van rebent sobre aquest tema. ‘Ter-

mes del coronavirus’ del TERMCAT en aquest link. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Departament de Cultura impulsa la 
presència del català en aplicacions

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de 
Política Lingüística, ha obert una línia d’ajuts que té com a ob-
jectiu promoure l’ús del català en l’àmbit tecnològic i molt espe-
cialment en l’entreteniment digital dels joves i en aplicacions. 
Fins al 18 de març, les empreses que incorporin el català en 
els productes digitals esmentats poden sol·licitar una subvenció 
per traduir-los. Tota la informació de la línia d’ajuts, que té una 
dotació de 100.000 euros,  es pot consultar en aquest enllaç.
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La convocatòria s’inscriu en les mesures de Política Lingüísti-
ca per impulsar el català en el món digital. També respon a la 
necessitat que hi hagi disponibilitat de productes tecnològics 
en català per als ciutadans que trien aquesta llengua d’ús: el 
45,7 % dels ciutadans de Catalunya tenen configurat el mòbil 
en català i el 46,4 % el sistema operatiu de l’ordinador i el 40,2 
%  el de la feina, i el 43,3 % la tauleta tàctil segons la darrera 
enquesta oficial sobre les TIC a la llar.

Així mateix, un 73,3 % dels ciutadans usen el català, amb el 
castellà i altres llengües, en la missatgeria mòbil i un 72, 8 % ho 
fan en les xarxes socials segons revela el darrer estudi Llen-
gua i consum impulsat per la Direcció General de Política Lin-
güística. Els usuaris de serveis digitals requereixen, doncs, una 
disponibilitat d’eines i aplicacions més alta en aquesta llengua. 
El Govern també va donar a conèixer fa unes setmanes el pro-
jecte de creació d’un motor públic de veu en català amb mòduls 
oberts de  reconeixement de la parla (ASR), interpretació del 
llenguatge natural (NLU), gestió del diàleg (DM), generació de 
resposta (NLG) i síntesi de parla (TTS). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Google Play)

La UOC i Efe creen uns premis de 
periodisme mòbil

L’Agència Efe i la Universitat Oberta de Catalunya han po-
sat en marxa els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil 
(MoJo), els quals tenen com a objectiu promoure l’excel·lència 
en aquest camp i estimular-ne la pràctica entre professionals i 
estudiants. Els guardons consten de tres categories. El premi 
a la millor obra periodística realitzada amb dispositiu mòbil per 
un professional de la informació (dotat amb 1.000 euros i 500 
euros en bitllets d’avió); el premi a la millor obra d’un estudiant 
de titulacions vinculades al periodisme i la comunicació (també 
dotat amb 1.000 euros i 500 euros en bitllets d’avió), i el Premi 
Vueling al periodisme mòbil de viatges (dotat amb 1.500 euros 
en bitllets d’avió).

Els treballs poden estar en qualsevol de les llengües oficials de 
l’Estat, i s’han d’haver difós entre l’1 de gener de 2019 i el 29 de 
febrer de 2020. El termini per presentar-se als premis finalitza 
el 27 d’abril. El jurat valorar el grau d’innovació de les informa-
cions i l’experimentació amb dispositius mòbils per a finalitats 
periodístiques, així com el tractament de temàtiques poc pre-
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sents en els mitjans, entre d’altres. Els guanyadors es faran 
públics durant la Jornada de Periodisme Internacional Mòbil 
(MoJoBCN) que organitzaran la UOC i Efe a Barcelona el 21 de 
maig. (Font: Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller d’Instagram.- Barcelona. Dimecres 18 de març (de 
10:00h a 14:00h) - A través d’aquesta formació, impartida per 
Pilar Yépez, s’explicaran les principals característiques i funcio-
nalitats d’aquesta xarxa i es mostraran les seves possibilitats 
per aprofitar-les al màxim. El curs està adreçat a un públic sè-
nior que coneix Instagram superficialment.

La comunicació intuïtiva dins els equips de treball.- Bar-
celona. Dimecres 18 i 25 de març (de 09:30h a 14:30h) - La 
comunicació directa i propera dins els equips de treball agilitza 
i facilita l’elaboració dels projectes comuns. Cal tenir en compte 
el rol de cada membre de l’equip per fer que els processos de 
comunicació facilitin la consecució dels objectius. Amb l’ajuda 
de l’Ana González, explorarem la nostra expressivitat, llenguat-
ge i actitud a través d’exercicis pràctics.

Telegram, Tik tok i Twitch.- Lleida. Divendres 20 de març (de 
15:00h a 20:00h) - Girona. Dimarts 24 de març (de 09:30h a 
14:30h) - Barcelona. Dijous 26 de març (de 09:30h a 14:30h) - 
Manresa. Divendres 27 març (de 09:30h a 14:30h - Telegram, 
Tik Tok y Twitch són les noves xarxes socials que han aparegut 
amb força en el radar del community manager per al 2020. Amb 
un gran potencial d’audiència i una segmentació particular de 
continguts, cadascuna d’elles suposa un recurs específic i ac-
tual que el professional de la comunicació digital ha de saber 
entendre, gestionar i incorporar als seus projectes. Enrique San 
Juan ens explicarà com fer-les servir adequadament.

El videojoc com a eina periodística.- Barcelona. Dijous 19 
de març (de 09:30h a 14:30h) - En aquesta sessió, a càrrec de 
Marc Bellmunt, plantejarem el videojoc com a eina de trans-
missió de missatges periodístics, a més d’aproximar-nos-hi tant 
des d’una vessant teòrica com des d’una vessant pràctica que 
ens permetrà desenvolupar el nostre propi prototip de videojoc 
com a peça periodística.

Workshop sobre Petició d’informació pública.- Girona. Di-
vendres 20 de març (de 10:00h a 13:00h) -  En aquest taller 
pràctic, dirigit per Karma Peiró, es farà una petició d’informació 
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pública sobre un tema amb què els participants estiguin treba-
llant o que els agradaria tractar. S’explicarà la manera de pre-
sentar una correcta sol·licitud d’informació perquè la resposta 
sigui més àgil.

Redacción de críticas y reportajes gastronómicos.- On line. 
Del dilluns 23 de març al dilluns 20 d’abril ( 10 hores) - Aquest 
curs, dissenyat per Trinitat Gilbert,  pretén donar a conèixer les 
principals claus narratives del periodisme gastronòmic, una 
especialitat emergent tant en els mitjans informatius com en 
l’àmbit de la comunicació d’empresa, i es centrarà en els gène-
res de la crítica i el reportatge.

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Barcelona. Di-
lluns 23 i 30 de març ( de 15:30h a 19:30h) - Aquest curs, impartit 
per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis bàsics del Proto-
col i la seva vinculació amb els actes públics i privats de diferents 
àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per a l’efectiva 
organització del actes i reconèixer les sinèrgies relacionals i co-
municatives que el Protocol aporta a empreses i institucions.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 

centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Els mitjans de comunicació han de 
buscar una relació “bidireccional” 
amb les plataformes de distribució
Per Ana Zarzalejos / Business Insider

Els mitjans de comunicació travessen un procés de transfor-
mació inèdit, en què lluiten per aconseguir finançament davant 
l’esgotament del model publicitari per  la inflació de propostes 
digitals que competeixen pels mateixos anunciants, busquen 
vies de distribució més enllà de les xarxes socials i es plante-
gen si han d’implantar murs de pagament i cobrar per l’accés 
als seus continguts digitals.

En aquest context, Ester García Cosín, directora general 
d’Havas Media Group,  va explicar com creu que va evolucio-
nar la forma de consumir informació i quins factors cal tenir en 
compte a l’hora de definir la relació entre mitjans i plataformes 
de distribució durant la trobada dels Smart Business Meetings.

Els millennials i la generació Z seguiran interessant-se per la 
informació, va assegurar la directora general d’Havas. En la 
seva opinió, que els joves s’informin a través de l’entorn digital 
no vol dir que els mitjans de comunicació ja no tinguin un paper 
rellevant. “El que busquin dins de YouTube pot seguir tenint cre-
dibilitat perquè ve acompanyat d’una firma, d’una capçalera”, 
va afirmar García Cosín. 

Una de les grans conclusions de la trobada va ser que la 
col·laboració amb les plataformes de distribució, com Face-
book o YouTube, segueix sent necessària per arribar a totes les 
audiències. “Entenc el perquè de la importància de col·laborar 
amb les plataformes: perquè a gran part del teu contingut acce-
diran a través d’elles”, va explicar Ester García Cosín.

La col·laboració és necessària, però ha de ser “bidireccio-
nal” perquè els mitjans no surtin perjudicats 
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No obstant això, la directora general d’Havas ha assegurat que 
la relació entre mitjans i plataformes ha de regir-se per la recer-
ca d’un benefici per a ambdues parts. “La paraula col·laboració 
jo l’entenc sempre bidireccional”, va advertir García Cosín, as-
segurant que les plataformes encara han de demostrar que po-
den treballar en aquest entorn. 

Les seves paraules recullen el sentir d’una part del sector dels 
mitjans de comunicació, preocupada pel poder i la influència 
que les grans plataformes tecnològiques tenen sobre la infor-
mació: un 44% dels editors enquestats per un estudi de mitjans, 
realitzat per  Reuters l’any 2018, considera aquest factor una 
amenaça. L’informe també revela que no totes les plataformes 
reben les mateixes crítiques per part dels professionals de la 
informació. 

Google és la més valorada pels mitjans consultats, mentre que 
Facebook se’n porta la pitjor puntuació, segons l’informe de Re-
uters, que atribueix aquest fenomen a “la percepció del paper 
que juga en la difusió de  fake news, la manca d’ingressos per 
vídeo i una sobtada caiguda del trànsit referit de Facebook a 
molts mitjans”.

La lectura és que aquest tipus de plataformes no busca més 
que la generació d’audiències, i no per als mitjans de comunica-
ció, sinó per als seus propis interessos publicitaris, de manera 
que molts portals d’informació que van fiar el seu èxit al trànsit 
generat a través de les xarxes socials van acabar sent penalit-
zats pels canvis en els algoritmes. 

El fracàs de la col·laboració entre mitjans i xarxes socials ha fet 
que el sector de la informació hagi obert els braços a altres al-
ternatives de distribució com les plataformes Flipboard i Upday, 
agregadors d’informació de qualitat que personalitzen la seva 
oferta per als usuaris i garanteixen més la “bidireccionalitat” so-
bre la qual va insistir Cosín. (Infografia: businessinsider.es)

NOTA: El Butlletí us convida a aprofundir en aquesta tema 
visionant i escoltat el vídeo de Business Insider. CLICAR en 
aquest enllaç.
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El 66,7% de les periodistes denuncien 
manca de promoció en el seu treball
Per La Vanguardia (Agència EFE)

Les dones periodistes denuncien la manca d’expectatives de 
promoció en el seu treball i el 66,7% de les quals veu directament 
impossible aconseguir un ascens a causa de raons estructurals 
com les xarxes de relacions masculines, i també per estar con-
dicionades per la seva esfera privada. És una de les principals 
conclusions del I Estudi sobre la situació de les dones periodis-

tes a Espanya, un projecte de la Plataforma en Defensa de la 
Llibertat d’Informació (PDLI) amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona, per visibilitzar la desigualtat en el periodisme i les seves 
implicacions per al dret a la informació de la ciutadania.

L’informe posa de manifest la manca de presència de dones 
en llocs directius, on només el 2,5% afirma que hi ha igualtat 
mentre el 95,6% de les periodistes consideren que estan co-
pats majoritàriament per homes. Tot just un 7,7% de les parti-
cipants en l’enquesta estima que té les mateixes oportunitats 
de promoció o ascens que un home i no arriba al 4% el nombre 
d’enquestades que veu “gairebé segur o amb tota probabilitat 
que tenen possibilitat d’ascendir a la feina”.

De les periodistes que es troben en àmbits de responsabilitat, 
només el 4,3% coordinen equips de més de 10 persones i, pel 
que fa a la resta, en general es considera que les dones estan 
relegades a tasques més sistemàtiques, tedioses i de menor 
vàlua que els homes. La discriminació salarial és una cosa que 
existeix, a més, per el 66,5% de les periodistes enquestades.

L’estudi també reflecteix que hi ha una alta presència de 
l’assetjament en xarxes socials pel fet de ser dona i les perio-
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distes consideren que pateixen crítiques molt més agressives 
que els homes, amb l’objectiu d’humiliar i atacar en el personal 
amb insults i comentaris pel que fa al físic, etc. En aquests ca-
sos, la mesura més freqüent que prenen les informadores és 
silenciar o bloquejar els comptes de l’origen de l’assetjament, 
encara que un 16,5% reconeix que no ha fet res.

Les periodistes enquestades estan d’acord en que s’han de 
prendre mesures que fomentin la igualtat, com la implantació 
de plans en totes les empreses per millorar les condicions la-
borals, o la creació de programes de conciliació per facilitar as-
censos i promocions. (Infografia: APA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi so-
bre les dones periodistes a Espanya. CLIQUEU AQUÍ  
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Fernández-Galiano (AMI): “Nosaltres 
no volem ser un sector subvencionat”
Per Telmo Avalle / Dircomfidencial

 
Porta tres dècades en el negoci de la premsa, incloent l’última, 
que ha estat tan revolucionària com catastròfica per al sec-
tor. Malgrat ser un dels editors que més temps porta a peu de 
canó, no és molt donat a prodigar-se. Però a més de president 
d’Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano (Madrid, 1957) 
és des del passat desembre el líder dels editors espanyols 

agrupats en l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), amb 
seu a Madrid. I com a tal fa servir un pla per millorar la situació 
de la premsa espanyola, començant per fomentar una major 
cohesió entre els seus actors.

Quins reptes es planteja com a president dels editors?
El repte més obvi és que AMI està integrada per diferents mi-
tjans informatius però predominen els editors tradicionals. I el 
sector editorial de la premsa està sotmès a un procés de trans-
formació molt profund, i aquest és el principal desafiament a 
què s’enfronta el conjunt dels editors, i per tant també jo. A la 
transformació.

En una de les seves recents intervencions subratllava la 
importància d’establir una cooperació entre tots els agents 
del sector de la premsa escrita. Com tendir ponts en una 
indústria tan fragmentada i poc col·laborativa?
Els ponts es poden tendir des de la problemàtica compartida, 
és a dir, les amenaces són les mateixes per als mitjans nadius 
i per a nosaltres. Estem parlant de Google, de Facebook, de 
les grans plataformes internacionals. És veritat que hem de fer 
front a desafiaments que ells no tenen, com és tota la transfor-
mació del model tradicional del negoci.
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Però, a el mateix temps, la pròpia regulació d’aquestes plata-
formes és una cosa que ens afecta per igual, com la mateixa 
actitud dels lectors respecte a la informació, que és una cosa on 
hem de aprofundir uns i altres. La mateixa dependència tecno-
lògica en el món de la publicitat ens fa compartir moltes coses 
també. Per tant els ponts que cal tendir estan ben definits. Jo 
sí crec en aquesta cooperació entre tots perquè compartim pro-
blemes molt semblants.

Amb quina actitud reben els canvis regulatoris recents?
Algunes coses estan per veure. La taxa Google no s’aplicarà en 
principi fins d’aquí a uns mesos, anem a veure en quines mesu-
res s’aplica. Nosaltres pensem que una taxa que, en teoria ve a 
defensar-nos d’uns gegants que abusen de la seva posició de 
domini sense pagar uns impostos, el que no pot ser és que a la 
fi es venja contra nosaltres tal com està definida.

Pel que fa al tema de l’IVA, encara no hi ha una posició presa 
per part del Govern de l’Estat. Cal fer la transposició però des-
prés cal regular també el tipus aplicable al contingut digital. No-
saltres, evidentment, defensem que sigui un tipus superreduït, 
com passa amb el contingut dels diaris impresos.

En quin estat es troba la implantació d’una llicència per a 
l’ús de la premsa en organitzacions?
Els nostres interessos en aquest sentit estan representats per 
CEDRO, on hem estat molt actius, no només amb el tema del 
clipping, sinó també amb la presència de continguts en les grans 
plataformes. Per tant crec que, d’una manera o altra, abans o des-
prés tots els que utilitzin aquests continguts hauran de pagar per 
això i em sembla raonable. I veurem coses en els propers mesos.

Sobre quin model ha de garantir la premsa escrita la seva 
supervivència?
Ha de buscar la seva supervivència en una fèrria i indestructible 
relació amb els seus lectors, i tot això no és cosa que es pugui 
basar en conjuntures o oportunismes. S’ha de basar en una 
relació profunda que vagi molt més enllà d’operacions de comu-
nicació, de màrqueting, de titulars més o menys cridaners. Des 
dels diaris hem de mantenir posicions perfectament identifica-
bles en l’ideològic, en l’intel·lectual. I crec que els lectors i una 
bona part de la premsa, cadascuna en la mesura de la quota 
que tingui, ha d’estar identificada amb la manera d’interpretar 
la realitat dels productes. Aquesta és la millor garantia de la 
supervivència i el que està traient a molts diaris de nivell inter-
nacional d’una situació de confusió i d’amenaça.
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Cada vegada més haurem de treballar per als lectors que es-
tiguin disposats a pagar-nos, però per a això hem de fer pro-
ductes amb totes les garanties: de qualitat, de fiabilitat, de co-
herència, que no frustrin ni defraudin la relació gairebé íntima 
que hi ha entre els lectors i els editors d’informació. Això que ha 
funcionat sempre és el secret amb el que han de seguir funcio-
nant els diari en el futur. El món digital ens ha confós bastant, 
començant pels editors i acabant pels lectors. Al cap i a la fi, 
les receptes que funcionen són les de sempre, i quan hi ha una 
línia ben definida, una vocació de recerca de la veritat i una ha-
bilitat per explicar la veritat que enganxi als lectors, és la millor 
garantia d’èxit. Però no només de la nostra activitat, sinó també 
de la nostra democràcia, perquè no hem d’oblidar el paper es-
sencial que exercim en el joc democràtic. El periodisme crític 
que es basa en principis seguirà sent imprescindible.

El fet que el gir cap al pagament per continguts s’abordi 
en un moment de tanta necessitat representa un obstacle 
d’entrada en aquest model?
Cercar la subscripció és buscar el finançament més natural 
d’un mitjà. I sóc conscient del que estic dient. No es pot basar 
en la generació esbojarrada de trànsit, perquè això pot tenir 
repercussions no desitjades en el producte, ni es pot buscar 

el finançament en un altre tipus de coses que pugui significar 
hipotecar el producte enfront d’altres tipus d’interessos. Per tant 
no tinc cap dubte que la millor fórmula és l’abonament.

  
Com a representant dels editors de premsa, continua de-
fensant que el mercat espanyol és incapaç d’absorbir tota 
l’oferta?
Més que una fixació personal és una realitat fàcilment constata-
ble. Segueixo pensant que Espanya és un mercat petit, menys 
qualificat pel que fa a lectura de diaris es refereix que altres 
com l’alemany, el francès o l’escandinau. Són mercats que te-
nen molts més lectors perquè tenen més habitants, però també 
més gent disposada a llegir, cosa que a Espanya redueix molt 
la mida de mercat. I no obstant això és un mercat caracteritzat 
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per la fragmentació de la seva oferta. Tenim una oferta riquís-
sima, que segurament no ens podem permetre, perquè és im-
possible que tots puguem menjar d’un mercat tan petit. Llavors 
segueixo pensant que, efectivament, abans o després s’haurà 
de racionalitzar. No sé molt bé com o si és que no és el moment 
de plantejar-s’ho, però alguna cosa passa quan la mida no es 
correspon amb l’extensa oferta.

ARI, la patronal de les revistes, va reclamar fa uns mesos al 
Ministeri de Cultura la posada en marxa d’un pla d’ajudes 
nacional. La premsa necessita estímuls públics?
No m’agrada parlar d’un sector subsidiari. Per les raons que he 
apuntat anteriorment crec que els diaris hem de ser el més inde-
pendents possibles. Estar en un sector que depèn de les ajudes 
públiques no és sa per a la nostra activitat. Una altra cosa és 
que l’Estat pugui preocupar-se per la pròpia salut de sector o per 
alguns aspectes que faciliten la seva supervivència. Els succes-
sius governs han pogut preocupar-se, per exemple, de la recon-
versió industrial del sector, de la racionalització de la indústria 
de la impressió, que ha estat molt difícil de pair. I la veritat que 
no s’ha vist molt interès, a diferència del que passa amb sectors 
com el de cinema, on sí que s’ha tractat que sigui un sector sub-
vencionat. Però nosaltres no volem ser, o almenys així ho penso, 

un sector subvencionat i els nostres problemes els hem de so-
lucionar nosaltres mateixos. Això no és incompatible amb que, 
puntualment, algun Govern pugui donar un cop de mà.

Segons l’Informe sobre la Indústria de les Publicacions Pe-
riòdiques, el 80% dels universitaris compren productes de 
premsa en paper. Aquest percentatge no es correspon amb 
la realitat del mercat.
Aquesta és una dada que, efectivament, no es correspon molt. 
També passa amb l’Estudi General de Mitjans, on s’ha multipli-
cat el nombre de lectors per còpia venuda d’una manera impor-
tantíssima. Crec que té a veure (i això no és gens científic) que 
al tractar-se d’un estudi basat en mostres i enquestes, el record 
de marca de vegades es confon. Considero que les dades més 
fiables respecte a l’evolució del paper les dóna l’OJD, i la veritat 
és que en deu anys s’han perdut més de dos milions de còpies, 
i per tant on estan de veritat els joves és en els mòbils.

Precisament les dades d’evolució de la premsa escrita oferts 
per l’OJD certifiquen que cap diari generalista supera ja els 
100.000 exemplars de difusió. Quin lloc li reserva a el paper?
Un lloc molt important. Caldria preguntar-se les raons per les 
quals aquests diaris perden còpies, i són moltes. En primer 
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lloc perquè els exemplars impresos han perdut gran part de 
la riquesa que tenia, tant material com des del punt de vista 
del contingut. És inqüestionable que en tots els grups editorials 
hem hagut d’intervenir els costos d’una manera dramàtica, la 
qual cosa no ha estat grat però la supervivència està per sobre 
de tot. I hem hagut d’intervenir en el producte, per més que 
haguem intentat minimitzar-lo. És indubtable que per aquesta 
raó, i també perquè hi ha molta menys publicitat, tenen menys 
pàgines i per tant la percepció de producte s’ha reduït.

També que la pròpia dificultat econòmica dels editors els ha por-
tat a promocionar molt menys els exemplars impresos. Si recor-
dem les promocions que s’estimulaven fa quinze anys i que feien 
més atractiu el producte, tot això ha desaparegut i ha redundat 
en una menor venda d’exemplars. Si a això afegim que el preu 
ha pujat, evidentment hi ha un factor que en qualsevol mercat 
determina una menor venda i una menor demanda. A això també 
cal afegir que han tancat gairebé un 40% dels punts de venda. 
També per la mateixa anarquia en la gestió dels quioscos. Tot 
això ha propiciat un impacte en la venda d’exemplars.

A més està Internet. No es pot dir que sigui l’únic factor, però 
és molt meritori el que s’està fent des dels diaris per mantenir 

un producte que, amb tot el que dic, segueix sent molt digne i 
que és comparable amb altres a nivell internacional. Crec que a 
Espanya es fan molt bons diaris i al paper li hem d’atribuir una 
funció molt important encara i ho seguirà sent en el futur, per-
què tant en el format imprès com en la rèplica digital trobem un 
producte que està jerarquitzat, ordenat, que recull la informació 
corresponent a un període acotat. Això no ho dóna Internet, que 
ofereix un servei. Però el que hi ha en un diari imprès ofereix 
un gran valor per als que busquen una profunditat en la lectura i 
adquirir un criteri a través de la informació i l’opinió que propor-
cionen. (Fotografies: extradigital i eldiario.es)
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Generació X, el centre d’atenció
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

El comportament del consumidor s’ha definit com la “adquisició, 
consum i disposició dels productes, serveis, temps i idees per les 
unitats de presa de decisions”. És l’estudi dels individus o grups 
selectes, compra, ús o comercialització dels productes, serveis, 
idees o experiències per satisfer les necessitats i desitjos.

Generació X, aquells nascuts entre 1964 i 1982, sovint són ig-
norats al costat de la influència massiva de boomers, la gene-
ració del mil·lenni i Gen Zs. Mentre que la generació X pot ser 
menor en nombre que la generació del mil·lenni, bé pot estar en 

una millor posició per ser grans consumidors durant la propera 
dècada. Gen X va ser la primera generació amb la majoria d’ells 
i els seus pares treballant quasi sempre fora de casa la major 
part del dia. Va arribar un moment en què la taxa de divorci va 
anar augmentant de manera espectacular, el que porta a més 
llars amb un sol pare i els nens cada vegada més independents.

Representant a 3 de cada 10 usuaris d’internet a nivell mun-
dial, la Generació X (de 37 a 55 anys d’edat) consta d’individus 
nascuts entre 1964-1982. Es considera que són un grup on és 
difícil d’arribar-hi, que es defineixen erròniament per les carac-
terístiques del mil·lenari i el baby boomer.

Molt sovint acomiadats com a professionals, amb un poder de 
despesa considerable i valors orientats a la família, aquesta ge-
neració va veure que la revolució tecnològica va avançar amb els 
gustos dels telèfons mòbils 0G, MTV i el naixement d’internet. 
Les nostres dades revelen la veritat darrere d’aquesta genera-
ció “oblidada”, destacant els fets i trencant les idees errònies 
habituals sobre els seus hàbits en línia. 

Tot i arribar tard a l’escena de les xarxes socials, han arribat 
ràpidament a les audiències mil·lenàries i genials Z que els han 
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precedit a aquestes plataformes. Es mantenen un promig d’una 
mica més de 2 hores al dia a les xarxes socials. Les dones ho 
fan un quart d’hora més que els homes. Malgrat passar cada 
dia menys temps als mitjans de comunicació social que els 
mil·lenaris, aproximadament 36 minuts, aquesta diferència es 
redueix gradualment al baixar dels 48 minuts el 2018.

Això també es palesa en les seves raons més importants per 
utilitzar els mitjans de comunicació social. Aquests llocs els per-
meten mantenir-se en contacte amb els amics (un 35% ho diu), 
fer xarxa amb altres persones (28%) i compartir les seves fotos 
(27%). De fet, 1 de cada 4 diu que utilitza les xarxes socials 
simplement perquè molts dels seus amics hi actuen. Llavors, 
com poden les marques orientar-los en aquestes plataformes?

GlobalWebIndex acaba de publicar un interessant estudi on 
posa la Generació X en el centre d’atenció. Les principals con-
clusions d’aquest estudi es poden resumir en cinc punts:

1. Mantenir-se al dia amb les notícies i els esdeveniments és 
la raó principal per als usuaris d’Internet de la generació X a 
utilitzar plataformes de mitjans socials amb una taxa del 39%.
2. Els motors de cerca són el canal més utilitzat pels enquestats  

de la generació X per fer una marca o producte de la investiga-
ció amb una taxa del 55%.
3. El factor del lliurament gratuït és la raó principal que motiva 
els usuaris enquestats generació X d’Internet per realitzar com-
pres en línia, amb una taxa del 58%.
4. Els productes d’alta qualitat són la raó principal per als com-
pradors de la generació X en línia per promoure una marca en 
línia amb una taxa del 48%.
5. YouTube és la plataforma que els usuaris d’Internet de la ge-
neració X són més propensos a estar visitant amb una taxa del 
84% mensual.  (Infografia: Digital Marketing Community)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de GlobalWebIndex Gen 
X, Examen de les actituds i conductes digitals dels usuaris 
d’internet d’entre 37 i 55 anys. CLIQUEU AQUÍ  
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Deu consells per a periodistes que 
cobreixen el nou coronavirus
Per Taylor Mulcahey / Xarxa Internacional de Periodistes

  
És deure dels periodistes oferir informació fiable de manera cla-
ra i responsable al públic en general. Durant una crisi de salut 
global, com la que tenim avui amb la propagació de COVID-19 
-la malaltia causada pel nou coronavirus-, aquest paper es tor-
na més important.

“Es forma tanta boirina al voltant d’històries com aquesta que 
es fa necessari tractar de mirar a través d’ella per tenir una idea 
clara del que està passant”, diu el periodista Michael Standaert, 
que resideix a la ciutat xinesa de Shenzhen i escriu per Bloom-
berg, The Guardian, Al Jazeera i altres mitjans. Standaert ha 
informat sobre el virus des del seu brot al desembre de 2019.

Durant aquest tipus de crisi, els periodistes han de trobar un 
equilibri difícil per informar sense instigar la por. “Necessites 
evitar ser complaent”, diu el doctor Stephen Morse, professor 
d’epidemiologia de la Universitat de Columbia. Però tampoc 
vols instigar por o pànic infundats, afegeix. Estiguin especia-
litzats en salut, economia, transport o altres temes, periodistes 
de tot el món estan informant sobre el nou coronavirus des de 
diversos angles.

Per ajudar els periodistes a treballar el tema de manera respon-
sable, hem reunit la següent llista de consells.

1. Observa l’ànim sobre el terreny i tradueix-lo en el teu treball
Com passa amb qualsevol crisi global, hi ha moltíssima in-
formació circulant, i no tota és de qualitat. La proliferació 
d’informació a internet pot enganyar el públic, com la imatge 
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d’un home mort en els carrers de Wuhan, envoltat d’un equip 
sanitari d’emergència. The Guardian la va anomenar “la imatge 
que captura la crisi del coronavirus a Wuhan”, però no hi ha 
proves que l’home realment morís a causa del virus.

Comptar amb informació visual sobre la crisi és important, però 
ha de manipular-se de manera responsable. Els reporters s’han 
d’assegurar que les seves imatges mostrin amb precisió el que 
està passant. Les fotos sensacionalistes, com l’home del carrer, 
donen una imatge inexacta i difonen la por. 
Abans de començar a fotografiar o escriure, mira al teu voltant, 
parla amb la gent i comprèn l’estat d’ànim en el terreny. Des-
prés tradueix-lo en el teu treball i evita qualsevol contingut que 
pugui contradir el que les persones realment estan experimen-
tant. “No crec que hi hagi res dolent en transmetre por i incerte-
sa en una història, si aquest és l’estat d’ànim que impera”, diu 
Standaert. “Però has de tenir compte si no ets al lloc i comptes 
amb pocs testimonis”.

2. Fes periodisme, no anàlisi
L’opinió i l’anàlisi tenen un paper a complir, però és massa aviat 
per comprendre realment les ramificacions a gran escala del virus. 
No segueixis els passos del Wall Street Journal, per exemple, i no 

publiquis un article d’opinió que qualifiqui la Xina com el “veritable 
malalt d’Àsia”, que va ser àmpliament criticat per racista, i especu-
la sobre la caiguda econòmica del país a causa de la malaltia. És 
molt aviat per conèixer els efectes financers a llarg termini.

Standaert adverteix contra peces que intenten projectar qualse-
vol ramificació política, ja sigui dins o fora de la Xina o un altre 
país. “Realment no sabem com es desenvoluparan les coses”. 

3. Compte amb els teus títols
Aquest consell està adreçat als editors: no enganyis als lectors 
amb els titulars. Amb l’enorme volum d’informació i el ritme ve-
loç de les xarxes socials, moltes persones s’informen només a 
través dels títols. Mai sacrifiquis els fets pels clics, especialment 
enmig d’una crisi. Cal intentar suggerir titulars que reflecteixin la 
situació i no siguin sensacionalistes. 

4. Recorda: no totes les xifres són necessàries
Els periodistes confien en els números, i les dades són una 
part crítica de les cobertures. Però les dades no sempre són 
fiables, adverteix el doctor Morse. “Quan vegis xifres d’una epi-
dèmia o una malaltia, sempre seran inexactes”, afirma. “I són 
més imprecises al principi”. No descuidis les dades que tens a 
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disposició, però assegura’t que la teva audiència comprengui 
les limitacions i incerteses darrere dels números.

La infecció té un període d’incubació estimat de fins a 14 dies, 
el que significa que és possible que algú contregui el virus i no 
mostri cap símptoma durant dues setmanes. Això suposa un 
retard en els números, explica.

5. Parla amb tantes persones com et sigui possible
El virus afecta ciutadans de tots els països, ciutats i estrats so-
cials. L’experiència dels afectats a la Xina no és la mateixa que 
la de Itàlia, que al seu torn no és la mateixa que la d’Espanya. 
Fins i tot dins d’un país o ciutat, hi ha grans diferències. “Les 
persones en quarantena no estan totes malaltes ni moribundes. 
Algunes simplement estan avorrides”, diu el doctor.

Els periodistes tenen la responsabilitat de fer tot el possible per 
capturar les diferents realitats en què es viu. “Cal que els perio-
distes obrin la seva xarxa tant com puguin, per buscar fonts en 
tots els estrats socials”, afegeix.

Standaert remarca la importància de parlar amb la major quan-
titat de persones possible. “Per exemple, sabem que hi ha nom-

broses fàbriques que estan tenint dificultats per reiniciar la seva 
feina, però intenten amagar-ho”, diu. “Necessites parlar amb les 
empreses, has de parlar amb els seus treballadors i has de mi-
rar des de molts angles diferents per veure què està passant”. 

6. Evita expressions racistes
Les epidèmies mundials tenen un historial de propagació de ra-
cisme i xenofòbia, i el COVID-19 no és una excepció. Fa només 
uns dies, un home d’ascendència xinesa de Singapur va ser 
atacat a Londres, i els seus agressors li van dir que no volien 
“el seu coronavirus”. Els barris xinesos a ciutats dels Estats 
Units, incloent San Francisco, Los Angeles i Nova York, també 
han perdut negocis.
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Els mitjans han de tenir cura de no encoratjar els estereotips 
o promoure inadvertidament interpretacions racistes. L’Asian 
American Journalists Association va publicar una llista de re-
comanacions per a periodistes. Entre els seus suggeriments: 
sumar context a les fotos de persones amb mascaretes facials, 
evitar imatges de Chinatown llevat que estiguin directament re-
lacionades amb la història, i no fer servir referències geogràfi-
ques en nom del virus.

7. No confiïs cegament en els experts
Pot ser que siguis un escriptor fenomenal, però si no trobes les 
fonts correctes, el teu treball ho patirà. Fes una investigació 
per trobar els experts que necessites i busca els seus punts 
de vista. “El problema no és només trobar un bon expert”, diu 
el doctor Morse: “és trobar persones que siguin prou capaces 
de distanciar-se dels seus propis prejudicis -o de declarar que 
tenen prejudicis. Tots tenim biaixos”.

Una vegada que identifiquis un expert, pregunta’t i pregunta-li 
pels seus prejudicis i no et prenguis la seva visió al peu de la 
lletra. Això no només t’ajudarà a comprendre la seva cosmovi-
sió, sinó que també enfortirà la teva història. 

Molts periodistes també confien en els models predictius per 
comprendre com es propagarà una malaltia. Però els models 
es basen en suposicions. Pregunta’t sempre en quines suposi-
cions es basen aquests models.

8. No totes les teves cobertures seran emocionants
La propagació global del nou coronavirus es presta a cobertu-
res fortes i investigacions en profunditat. No obstant això, no 
totes les històries que escriguis seran dignes del Pulitzer, va dir 
Emily Baumgaertner, periodista mèdica de Los Angeles Times. 
Potser et toqui escriure una pàgina completa sobre el rentat de 
mans, per exemple, i això està bé.

Concentra els teus esforços en respondre les preguntes de la 
teva audiència. Utilitza Google Trends per a comprendre millor 
quin tipus d’informació busquen les persones, i després pro-
dueix contingut de qualitat a què puguin recórrer per trobar res-
postes.

9. Fixa límits
És possible que en aquests dies els teus editors et demanin 
més històries. A vegades és important dir que no, pel teu bé 
i pel bé de la teva feina. Standaert recomana estar 24 hores 
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lluny de l’ordinador i de la feina, el que t’ajudarà a tornar des-
cansat mentalment i amb capacitat per a buscar nous angles 
d’investigació. “Un bon foc necessita espai entre els troncs”, 
diu.

Baixar la velocitat per avaluar quines històries comptar ajudarà 
a que no et tornis esclau de les presses. D’aquesta manera 
podràs concentrar-te en explicar bé les coses, diu Joles. I si 
bé les xarxes socials poden ser una eina útil per a connectar-
se amb persones en altres parts del país, especialment si cal 
evitar viatges o aglomeracions, de vegades poden causar més 
mal que bé. “Limita el teu temps a Twitter”, afegeix. “És un fac-
tor d’ansietat”.

10. Quan les coses es calmin, no abandonis la cobertura
Eventualment les coses es calmaran, però això no vol dir que 
el teu treball hagi acabat. “Passen moltes coses després d’una 
epidèmia, i han de ser explicades”, diu Yasmin Alibhai-Brown, 
periodista britànica. Avalua la forma en què els funcionaris 
polítics i de la salut han manejat la crisi, identifica les lliçons 
apreses, determina si els supervivents viuen amb l’estigma de 
la infecció i explora el què significa tornar a la “normalitat”. (In-
fografies: rtve.es)
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Potser a la gent li importa un rave la 
publicitat
Per Marketing Directo i Campaign

  

Incapaços de mirar més enllà de la bombolla en què s’han tan-
cat a si mateixos, els publicitaris creuen fal·laçment que el con-
sumidor només té ulls per als seus anuncis (quan en realitat els 
ignora sistemàticament). Als publicitaris (posseïts no poques 
vegades per l’egocentrisme més pur) els sagnaran probable-
ment les orelles al llegir aquestes paraules, però la veritat és 

que la professió que amb tantes ínfules exerceixen no li importa 
res (absolutament res) a la gent.

Més enllà del “cercle” (inevitablement petit) en què es mouen 
els publicitaris, la veu de la publicitat és extraordinàriament si-
lenciosa. I pocs se’n adonen , fins i tot quan està ungida amb 
elevades dosis de creativitat i és suposadament impossible 
apartar els ulls d’ella, assegura Olly Cooper en un article per 
Campaign.

Bé és cert que la gent mira els anuncis. Com no fer-ho si són 
a tot arreu? Però el consumidor no es pren ja la molèstia de 
registrar aquests anuncis en el seu cap, feliçment ocupat en 
coses molt més interessants i probablement urgents. Si de cas 
repara en aquells anuncis que donen compte d’ofertes extraor-
dinàriament suculentes (com la possibilitat de comprar un menú 
complet a Burger King per només 4 euros).

En el petit món feliç en el qual habiten els publicitaris la profes-
sió que els ha tocat en sort és eternament protagonista d’una 
suposada revolució (faltaria més!). Però aquesta revolució es 
dilueix com un terròs de sucre fora de la incandescent ment 
creativa dels publicitaris.
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La publicitat no està canviant el món. I no està revolucionant la 
manera en què la gent es relaciona amb les marques. Aquesta 
revolució habita únicament en les entranyes de la bombolla en 
què els publicitaris s’han tancat a si mateixos per escapar de la 
dura realitat que hi ha allà fora. Quan els publicitaris es connec-
ten a Twitter o LinkedIn, estan exposats de manera constant als 
continguts que comparteixen els seus col·legues de professió. 
Uns col·legues que aboquen litres i litres de saliva parlant de la 
publicitat (i satisfent de lloances a la seva professió). Però fora 
de la bombolla en què els publicitaris s’han enclaustrat volun-
tàriament a si mateixos l’amor que la gent prodiga a la publicitat 
és poc o directament nul.

Els publicitaris il·luminen campanyes assumint (fal·laçment) 
que la gent s’interessarà per elles i eventualment acabarà 
estimant-les. Assumeixen que la direcció d’art de l’anunci ob-
nubilarà a qui espera pacient el metro en una andana plena 
a vessar de gent. Assumeixen que les trucades a l’acció dels 
seus anuncis aconseguiran que el consumidor deixi de banda 
l’hilarant viral que està contemplant a YouTube. I assumint els 
seus missatges, deixaran sense alè a aquests pares que mal-
den per donar de sopar als seus fills, banyar-los i ficar-los al llit 
a una hora decent.

En que els publicitaris facin tantíssimes assumpcions (fora de la 
realitat) influeix el fet que viuen envoltats de clons, de persones 
exactament iguals que ells. Però els consumidors es compor-
ten de manera radicalment oposada als publicitaris i a ells la 
publicitat els importa un rave, subratlla Cooper. Els publicitaris 
necessiten escapar de la bombolla en la qual s’han empresonat 
de bona gana. Han de recordar que a qui ha d’agradar el seu 
treball no és als seus col·legues de professió i als jutges de 
Cannes Lions sinó al consumidor del carrer.

Un cop feta miques la bombolla en què han viscut atrapats du-
rant anys, els publicitaris han de atrevir-se a viure en el món 
real, en el món en el qual habita el consumidor. L’objectiu? Parir 
anuncis amos de missatges tan impactant i trencadors que la 
gent no pugui evitar clavar-hi les seves pupil·les (per a conti-
nuació seguir els seus dictats). Altrament, de la panxa de la pu-
blicitat seguiran emergint anuncis contagiats del “recalcitrant” 
meliquisme dels publicitaris i la gent mirarà cap a un altre costat 
quan topi amb ells, conclou Cooper. (Infografia: elpoderdelasi-
deas.com)
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