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La Generalitat demana que només la 
població de risc truqui al 061 
 
La Conselleria de Salut ha llançat l’aplicació “StopCovid19Cat” 
que ajuda als ciutadans a detectar i comunicar des de casa el 
seu estat de salut i evita el col·lapse del 061 

Els serveis sanitaris estan arribant al límit i el propers dies, en-
tre tots, hem de contribuir a descongestionar el sistema de salut 
i evitar el col·lapse del servei d’atenció telefònica, deixant-lo 
lliure per a les persones que realment més ho necessiten, les 
més grans, que a més a més, una bona part no són usuàries de 
les noves tecnologies.

Aquests dies, no sempre és possible trobar algú que et contesti 
de forma ràpida si truques al 061 perquè s’està produint un ex-
cés de trucades, moltes d’elles d’escàs risc i per ciutadans que 
fàcilment s’hi podrien adreçar a través de les aplicacions que 
tenen disponibles.

És doncs en aquests moments, que les noves tecnologies te-
nen un paper molt important davant d’aquesta crisi i són di-

verses les aplicacions que permeten descongestionar aquest 
panorama i cal que les utilitzem.

En aquest sentit, la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana 
de la Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat on dema-
na “descongestionar el número de telèfon 061, que és la porta 
d’entrada al Sistema de Salut Català, per tal de millorar la seva 
eficàcia en previsió de l’augment d’infectats pel COVID19 dels 
dies vinents”.

La Generalitat demana a tots aquells que no siguin població de 
risc, és a dir, excepte majors de 65 anys o persones amb pato-
logies prèvies, que contactin a través d’altres canals.

Són diverses les aplicacions que permeten que cada persona 
pugui controlar el seu estat de salut sense sortir de casa, el que 
evita saltar-se el confinament i saturar els hospitals, els centres 
mèdics i el col·lapse del 061.
 
En concret trobem l’aplicació STOP COVID-19 CAT, que és 
disponible a:
• IOS descarrega-la AQUÍ
• Android descarrega-la AQUÍ 

AVÍS IMPORTANT!

https://apps.apple.com/app/id1502992288
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat
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També la població es pot adreçar a https://lamevasalut.gen-
cat.cat

A més, a través de les xarxes socials i la següent adreça es pot 
trobar informació actualitzada:

• http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
• https://twitter.com/salutcat
• https://www.facebook.com/salutcat/
• https://www.instagram.com/salut_cat/

Durant aquests dies complicats que venen per al nostre sistema 
de salut, cadascun de nosaltres hem d’actuar en la direcció que 
ens aconsellen els experts i ens faciliten les noves tecnologies, 
per ajudar als que més ho necessiten, els més grans, a poder 
accedir al 061 i al nostre sistema sanitari.

AVÍS IMPORTANT!

https://lamevasalut.gencat.cat
https://lamevasalut.gencat.cat
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://twitter.com/salutcat
https://www.facebook.com/salutcat/
https://www.instagram.com/salut_cat/
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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 periodistes demanen que sigui la premsa la portaveu del COVID19
DOSSIER: Efectes del COVID-19 en els mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Periodisme, mitjans i tecnologia: tendències i prediccions per al 2020 a Espanya

COMUNICACIÓ DIGITAL
Tendències en xarxes socials per al 2020

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Avís als anunciants: Abans d’aturar les  campanyes de publicitat, pensin a futur

NOVES EINES
Les tendències tecnològiques del 2020

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Qui pagarà pel contingut de qualitat

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: “15 madrilenys per cada català al deep State” obre l’Anuari Mèdia.cat 2019
TRIBUNA: Menys és més? El debat sobre la reducció de producció aterra en els digitals espanyols
ENTREVISTA: Ramón Grau: “L’AMIC, amb més de 400 mitjans i pel que representa, ha de tenir un pes més gran en els 
ajuts i en la publicitat institucional”
ANÀLISI: Els 216 diaris digitals espanyols, a estudi
OPINIÓ: La revolució digital
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Els periodistes demanen que sigui la 
premsa la portaveu del COVID19
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

 
Els periodistes demanen als ciutadans que acudeixin als mi-
tjans de comunicació per informar-se sobre la crisi sanitària del 
coronavirus. “El rigor de diaris, emissores de ràdio i televisions 
de proximitat i autonòmiques és el millor antídot contra la desin-
formació”, han assenyalat en un comunicat de premsa.

Cada ciutadà té a la mà frenar la proliferació de rumors i no-
tícies falses que constantment salten a les xarxes socials o al 
mòbil, de fet, han insistit, aquest virus també el parem quan no 
es comparteix informació falsa. El comunicat diu que els pe-
riodistes estan realitzant “un extraordinari i permanent” treball 
de verificació de dades i informacions que arriben cada instant 
a les seves redaccions, malgrat “l’esgotament psicològic i el 
desànim que de vegades suposa remar a contracorrent”.

Davant la pèrdua de l’exclusivitat de la intermediació entre els 
fets i els ciutadans, els professionals de la informació aposten 
per la cautela per no conduir a situacions innecessàries de por 
a la població. L’única manera d’abordar aquests desafiaments 
és apostar per un periodisme basat en la veracitat, verificat i 
contrastat amb fonts fiables, respectuós amb els codis ètics 
i deontològics de la professió. Els periodistes creuen que el 
periodisme de qualitat, fet amb rigor i honestedat, és la millor 
defensa que es pot aixecar per protegir la llibertat de premsa. 
També fan un reconeixement a tots els professionals dels mi-
tjans de comunicació que estan a peu de carrer per informar 
sobre la veritable realitat. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Periodisme, professió de risc
D’altra banda, la xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes 
recorda que els professionals de periodisme i de la informació en 
el desenvolupament de la seva activitat han de ser considerats 
com a grup d’alt risc en casos de pandèmia al veure’s en nom-
broses ocasions obligats a mantenir un contacte directe amb els 
protagonistes de l’actualitat per informar la ciutadania. Ai tal mo-
tiu la xarxa fa algunes recomanacions, com per exemple:

• Exigir les rodes de premsa en streaming per així evitar la proxi-
mitat entre participants, garantint la possibilitat de fer preguntes 
a través, per exemple, de tecnologia de missatgeria instantània.
• Evitar convocatòries en espais que no siguin prou amplis i 
impedeixin que els i les periodistes puguin seure amb una se-
paració de al menys un metre entre si.
• Convocar només aquelles rodes de premsa que siguin estric-
tament necessàries i amb les precaucions abans assenyalades.
• Utilitzar el telèfon o un altre mitjà en línia en lloc dels contactes 
personals amb les persones entrevistades.
• Utilitzar equips propis i evitar compartir-los i utilitzar les mesu-
res d’higiene sanitàries recomanades per les autoritats.
• Netejar amb regularitat i després del seu ús micròfons amb so-
lucions hidroalcohòliques, així com gravadores o altres suports 

on es puguin fer registres de veu, com ara els telèfons mòbils. 
(Infografia: Onuba)

NOTA: El Butlletí us ofereix un ampli seguiment del COVID19 al 
món de la Comunicació en la secció “Dossier”, que, excepcio-
nalment segueix a aquesta Primera.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Efectes del COVID-19 en els mitjans
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

 
La premsa de proximitat venç el confinament
En un moment de crisi sanitària i social com l’actual, amb una 
ordre de confinament per aturar el contagi del coronavirus, els 
ciutadans tot just surten al carrer. I els que ho fan, abandonen 
l’enclaustrament, fonamentalment, per tres motius: treballar, 
anar a comprar i, com tenien per costum abans de l’esclat de 
virus, fer-se amb un exemplar del periòdic de proximitat de la 
zona. del diari. La premsa de proximitat, en quioscs, amb l’opció 
de repartiment a domicili, o gratuïta als establiments de queviu-
res, continua amb el seu compromís amb els lectors i surt al ca-

rrer per analitzar no només l’evolució de l’estat d’alarma a nivell 
de país, sinó també amb col·lectius i experts locals. La gent vol 
estar informada de tot el relacionat amb el COVID19 i busquen 
en la premsa de proximitat totes les novetats que tenen lloc a la 
ciutat i a la comarca.

Les associacions de venedors de premsa expliquen que, en 
general, les vendes de premsa nacional i estatal han caigut, 
però la demanda de diaris i setmanaris  locals s’ha disparat 
exponencialment.

L’AMIC reforça l’elaboració de 
continguts per als associats

L’associació AMIC no només manté la seva activitat habitual 
–en règim de teletreball–, sinó que ha reforçat l’elaboració de 
continguts perquè els associats puguin suplir la caiguda de notí-
cies més enllà de la crisi del coronavirus. En concret, el Banc de 
Continguts de l’AMIC continua amb la seva activitat setmanal, 
que ha reforçat amb més continguts que puguin ser d’interès 
per als lectors i permetin un respir entre el ritme frenètic infor-
matiu sobre el coronavirus; articles breus sobre nutrició, creació 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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de reptes, consells de bellesa, noves tecnologies, mascotes, 
llar i decoració, esport, etc.

Amb tot, també s’estan creant continguts enfocats a com fer 
front a la i evitar el contagi del coronavirus Covid-19, consells 
per qui comença a teletreballar o el telèfon mòbil com a font de 
bacteris, entre d’altres. En paral·lel, s’està incrementant el nom-
bre d’articles per donar resposta a la necessitat d’alguns editors 
d’obtenir més continguts derivats de la crisi del coronavirus. 

Impacte del virus en els editors
Segons Media-tics, a Espanya, destaca la paralització de la im-
plementació del mur de pagament d’El País. El trànsit de les 
capçaleres tradicionals guanya avantatges sobre els nadius di-
gitals. Els noticiaris de TVE disparen les seves audiències. Es 
lloa el bon funcionament de la distribució de la premsa, la seva 
disponibilitat als quioscos i la bona recepció dels subscriptors 
als seus domicilis. Nombrosos mitjans estan sortint en teletre-
ball. Alguns mitjans tenen redactors positius en coronavirus. El 
mateix director d’eldiario.es, Ignacio Escolar, va anunciar que 
va donar positiu, amb símptomes lleus, i segueix treballant des 
de casa.

Espanya i Itàlia destaquen per un notable augment del seu 
trànsit On Line, que en el cas d’Itàlia ha arribat a una punta 
de el 70% d’increment. A Espanya Telefónica informa d’un alça 
del 40% del trànsit a la primera setmana de teletreball, amb 
una bona resposta de les infraestructures. El trànsit mundial 
d’Internet ha arribat a una punta rècord equivalent a dos milions 
de vídeos per segon, informa el francès Les Echos. 

L’estat d’alarma obliga els mitjans 
a inserir les comunicacions que les 
autoritats considerin
El Reial decret pel qual el Govern espanyol ha declarat l’estat 
d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus 
compta amb un article específic per als mitjans de comunicació, el 
19. Aquest estableix que tant els mitjans públics com els privats 
“queden obligats a la inserció dels missatges, anuncis i comunica-
cions que les autoritats competents delegades, així com les admi-
nistracions autonòmiques i locals, considerin necessari emetre”.

Segons recull Comunicació 21, el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics el Conveni Europeu de Drets Humans esta-

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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bleixen que “la protecció de la salut pot justificar la imposició 
de certes condicions o restriccions a l’exercici de la llibertat 
d’expressió, de manera excepcional i respectant sempre els 
principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat”.

S’interromp temporalment la 
tramitació de subvencions

Arran del Reial decret aprovat pel Govern espanyol pel qual 
s’ha declarat l’estat d’alarma per afrontar l’emergència sanitària 
provocada pel coronavirus, han quedat suspesos tots els pro-
cediments administratius i s’han interromput els terminis per a 
la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, 
entre els quals els d’ajuts i subvencions ja en marxa, segons 
explica Comunicació 21.

Segons informa l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
el còmput dels terminis es reprendrà un cop perdi vigència el 
Reial decret (15 dies naturals) o les pròrrogues del mateix que 
es puguin establir.

Correus suspèn la distribució de la 
premsa a domicili
L’última mesura que ha pres Correus davant les restriccions es-
tipulades per evitar l’expansió del coronavirus (des del dia 19) 
ha provocat el rebuig absolut de l’AMI, Associació de Mitjans 
d’Informació. L’empresa de distribució pública ha cancel·lat la 
distribució de les subscripcions de diversos mitjans de comuni-
cació espanyols entre els domicilis dels seus clients, al no ser 
considerats servei postal universal.

Per aquest motiu , els mitjans d’informació han sol·licitat que es 
consideri urgentment el repartiment de publicacions periòdiques de 
premsa com un servei imprescindible i essencial. D’aquesta mane-
ra, es garantiria que tots els ciutadans tinguin cobert el seu dret a 
la llibertat d’informació de tots els ciutadans durant l’estat d’alarma.

La FAPE demana  “ajudes urgents” 
per a periodistes

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE)  
ha sol·licitat a l’Executiu de Pedro Sánchez l’aprovació de “aju-

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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des urgents” per a tots els periodistes i fotoreporters autònoms. 
Molts d’ells s’han quedat sense feina a causa de les conseqüèn-
cies derivades pel coronavirus. La suspensió d’esdeveniments 
polítics, socials, culturals i esportius a tot Espanya ha donat lloc 
a una situació laboral precària per a aquests professionals de 
la informació. Per aquesta raó, sol·liciten al Govern que estudiï 
algun tipus de compensació en el pagament de la quota fixa 
mensual per als treballadors, amb l’objectiu que quedin garan-
tides “tant les seves necessitats bàsiques com els seus drets 
com a treballadors”.

D’altra banda, l’associació de periodistes crida novament a “la 
rigorositat en les informacions i a contrastar-les amb fonts fia-

bles en un tema tan delicat socialment com és l’epidèmia del 
Covid19”. Insisteixen que el seguiment de les recomanacions 
de les autoritats es fa més imprescindible que mai davant la 
proliferació de notícies falses, rumors i rumors. 

Recomanacions del Col·legi de 
Periodistes i Mossos d’Esquadra

Des del departament de Comunicació de Mossos d’Esquadra 
es recomana que els professionals de la comunicació que co-
breixin informació en la via pública aquests dies vagin correc-
tament acreditats pels seus mitjans i portin el braçal o armilla 
identificativa amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de la 
seva feina. Si no es disposa d’aquests elements, se sol·licitarà 
la credencial de periodista i un document acreditatiu del mitjà, 
on especifiqui que s’està treballant aquell dia. Aquesta reco-
manació és la que ha traslladat el servei de premsa de Mossos 
d’Esquadra al Col·legi de Periodistes, com a entitat que posa a 
disposició dels professionals de la informació aquests elements 
identificatius, amb la voluntat de facilitar la feina dels periodis-
tes al màxim. Més informació en aquest link. (Font: CPC)

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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El coronavirus modifica el consum de 
mitjans
Més enllà dels símptomes físics que el coronavirus té en els 
individus, també és evident que està canviant el comportament 
dels consumidors. Concretament, sembla que el virus està 
canviant radicalment com és que la gent consumeix mitjans. 
D’acord a un estudi de Publicis Media, la situació de quarante-
na en alguns països està modificant els hàbits de la població. 
En concret, s’està incrementant l’interès en informació i notí-
cies, així com d’entreteniment a la llar. Això últim, a través de 
canals com OTT, TV lineal i internet.

Els canvis en el consum de mitjans no són iguals en tota la po-
blació. Entre els nens i joves, el consum de TV ha augmentat de 
forma significativa. De fet, gairebé s’ha duplicat. També hi ha un 
canvi interessant en xarxes socials. Les mencions del Covid19, 
al llarg de les principals plataformes de mercat, està creixent de 
forma exponencial. De fet, només en l’últim mes, el nombre de 
vegades que es parla de la malaltia va créixer en un 100 per 
cent. El coronavirus també paralitza les iniciatives de publicitat 
de moltes companyies, per evitar tacar la seva imatge. 

Sempre segons l’estudi de Publicis, les xarxes socials a Espan-
ya han generat 2’9 milions de mencions sobre el “coronavirus” 
des de l’1 de gener. Fins el 10 de març la mitjana de mencions 
diaris era de 42.000, però a l’analitzar únicament l’últim mes, la 
mitjana diària passa a 84.000 mencions, creixent exponencial-
ment i coincidint amb els primers casos a Espanya. El major 
generador de contingut ha estat Twitter, aglutinant un 95% de 
les mencions i, clarament.

Els diaris digitals augmenten lectors
Segons Ymedia, en termes generals, les xifres continuen aug-
mentant, els ciutadans espanyols no deixen d’incrementar el 
seu consum de televisió durant aquests dies. Fins i tot s’afirma 
que s’han batut rècords d’audiència en el mitjà, arribant a aug-
mentar en un 58% els minuts dedicats a veure la televisió a les 
zones més afectades pel virus. 

També, resulta molt destacable que, en comparació amb les 
xifres registrades fa 20 anys, els minuts dedicats al consum de 
televisió del diumenge, 15 de març, comparat amb el del diu-
menge 12, van ser un 51% més, ja que diumenge es va tancar 
amb una mitjana de 334 enfront dels 221 que es van registrar 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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en el mateix dia, però 20 anys enrere. A més, el diumenge, amb 
tots els ciutadans seguint les recentment estrenades ordres de 
romandre a casa seva, el creixement de minuts total estatal 
davant de la pantalla supera el de les zones més afectades 
amb un 39% davant el 31% de La Rioja, Àlaba i la Comunitat 
de Madrid.

Es garanteix la distribució de premsa
El Departament d’Interior ha donat la instrucció de no interrom-
pre la distribució de premsa impresa –ja sigui de pagament als 
punts de venda o gratuïta als comerços que poden obrir al pú-
blic–, ja que està considerada un “bé essencial”, segons ho ha 
fet saber a l’associació AMIC.

Així ho ha comunicat la Secretaria de Difusió i Atenció Ciuta-
dana de la Generalitat a l’AMIC, davant la inquietud mostrada 
per alguns mitjans per saber si es pot distribuir amb normalitat 
davant les restriccions de mobilitat decretades per combatre el 
coronavirus. 

Per tal de poder reforçar aquest servei, les empreses de dis-
tribució de publicacions integrades a la Unió de Distribuïdors 

Nacionals d’Edicions (UDNE) i en l’Associació Nacional de Dis-
tribuïdors de Publicacions (ANDP), han decidit dur a terme una 
sèrie de mesures amb caràcter extraordinari, davant la situació 
provocada pel coronavirus (COVID-19), amb l’objectiu de re-
alitzar en les millors condicions possibles el subministrament 
de publicacions periòdiques i productes assimilats als punts de 
venda que continuïn oberts, i així donar el millor servei als el 
conjunt dels Editors.

Els editors i distribuïdors agraeixen a tots els punts de venda 
la seva dedicació i generositat davant aquesta crisi, que servirà 
per recordar la importància social del servei públic que presten.

Protocols implementats per les 
agències de comunicació

Les empreses han activat una sèrie de protocols per evitar el 
contagi dels seus empleats. Algunes de les agències de co-
municació han destacat a prnoticias els diferents protocols que 
han posat en marxa davant aquesta situació excepcional provo-
cada pel COVID-19. Uns exemples:  Des de l’agència Canela, 
la seva directora i fundadora Deborah Grey, afirma que: “Per 
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Canela, el primordial és el benestar del nostre equip i el nostre 
compromís des d’un punt de vista social. Per això, aquesta set-
mana hem instaurat un protocol de teletreball per a les oficines 
de Madrid i Barcelona. El teletreball és una de les principals 
mesures dins de la nostra política de flexibilitat: el portem fent 
anys, de manera que els nostres clients seguiran rebent el ma-
teix servei de qualitat”.

A Trescom van implantar el teletreball ben aviat, una formula 
que ja havien aplicat en moments puntuals però que no havien 
implantat de manera massiva. Isabel Lozano, Fundadora i CEO 
de Trescom destaca que: “hem posat a disposició de tots els 
treballadors les eines necessàries per mantenir una comunica-
ció interna fluida (ordinadors portàtils, accés a servidor, eines 
de missatgeria instantània per equips, etc.) i, a l’evitar les reu-
nions en persona, com és lògic, estem tenint un increment de 
trucades, vídeo trucades... tant a nivell intern com amb el nostre 
clients”. “Veurem què ens depara aquesta situació que estem 
vivint ja que les conseqüències a llarg termini, de moment, nin-
gú pot preveure” afegeix Isabel Lozano. Des Axicom, Mónica 
González Ortín, Country Manager AxiCom a Espanya, revela 
que “fa temps tenim preparats sistemes de teletreball i des de 
dimecres passat i durant un temps, tota la plantilla treballarà 

des de casa per permetre conciliació i col·laborar en la preven-
ció i seguretat de tots. Estem treballant igual, tot fluid però en 
remot”, afegeix.

Per la seva banda, a LLYC, Luisa García, Sòcia i Directora Gene-
ral Regional de la consultora revela que: “a les oficines de LLYC 
a Barcelona i  Madrid estem teletreballant sense incidències 
després d’haver comprovat amb un simulacre que podíem fer-ho 
sense afectar de cap manera la qualitat de l’ servei a el client. Es-
tem seguint totes les recomanacions i hem demanat als nostres 
col·laboradors que les apliquin a la seva vida personal també, 
per poder contribuir tot el que puguem a les peticions de les au-
toritats santiarias”,afegeix. (Fotos: La Voz de Astúrias i RFI)

Les agències no amaguen que el 
COVID19 provoca una sagnia en la 
seva facturació
El 60% de les agències afirma que la crisi del coronavirus està 
tenint un impacte més o menys fort en el seu treball diari. I 
més del 50% espera caigudes significatives en les seves fac-
turacions. Segons un recent estudi de la associació alemanya 
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d’agències GWA, el 81% de les 74 agències consultades admet 
que els seus clients han cancel·lat ja, o si no ajornat, projectes. 
I davant la gravetat de la situació, hi ha agències que es plante-
gen fins i tot introduir jornades laborals reduïdes.

Segons ha pogut saber Mediàtic/Àmbit d’Estratègia, aproximada-
ment la meitat de les agències ha introduït estrictes regulacions 
per als seus empleats a l’hora de viatjar. I més de tres quartes 
parts diuen mantenir reunions amb els seus clients de manera 
virtual. Les trobades cara a cara són actualment l’excepció en 
l’univers de les agències, el 64% de les quals ha implementat ja 
el teletreball. I moltes altres estudien ja el “home office” com a 
part dels seus plans d’emergència. La situació continuarà empi-
tjorant temporalment i s’imposaran encara més restriccions. 

Sánchez blinda Prisa i a les 
televisions d’OPAs hostils durant el 
coronavirus
Els mitjans de comunicació són un dels sectors que el Govern 
espanyol protegirà de les OPAs hostils durant la crisi de l’ co-
ronavirus. Així figura en el Reial Decret de “mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
Covid-19”. El text suspèn el règim de liberalització de les in-
versions estrangeres directes a Espanya, que es realitzin en 
sectors que puguin condicionar l’ordre, la seguretat i la salut 
pública. En aquest grup es troben, entre d’altres, les infraes-
tructures crítiques d’”energia, transport, aigua, sanitat, comuni-
cacions, mitjans de comunicació, tractament o emmagatzemat-
ge de dades, aeroespacial, de defensa, electoral o financera, i 
les instal·lacions sensibles”.

L’operació, doncs, blindarà als mitjans de comunicació de pos-
sibles ofertes públiques d’adquisició inesperades en un moment 
en què han perdut centenars de milions d’euros en borsa, com 
a conseqüència de la crisi de´COVID19. Especialment sensible 
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és la situació de l’ Grupo Prisa , la capitalització ha caigut en 
al voltant de 500 milions d’euros durant l’última setmana i que 
compta com a principal accionista amb el fons d’inversió Amber 
Capital , amb gairebé el 30% dels títols de el grup en el seu po-
der. El fons, encapçalat per  Joseph Oughourlian , ha augmen-
tat posicions darrerament fins quedar-se a tir d’OPA, si bé no 
ha arribat a formalitzar cap moviment en aquest sentit. Vocento 
, editora de ABC , també quedaria protegida de qualsevol ‘atac’ 
durant la crisi.

El Reial Decret també protegeix Atresmedia d’aquestes opera-
cions, que ha caigut menys que Mediaset Espanya (16% en-
front del 32%) durant els últims dies, però l’accionista de re-
ferència, Planeta, no posseeix la majoria del capital que serveix 
per anul·lar l’efecte d’una possible OPA. Cal recordar que la 
família Berlusconi compta amb més del 50% del capital de la 
seva filial espanyola. 
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Periodisme, mitjans i tecnologia: 
tendències i prediccions per al 2020 a 
Espanya
Per Nic Newman, investigador associat / Institut Reuters per a 
l’Estudi del Periodisme

 

L’informe d’aquest any Periodisme, mitjans i tecnologia: ten-
dències i prediccions per al 2020 (de  Nic Newman, amb assa-
jos addicionals de Richard Fletcher, Lucy Kueng, Rasmus Kleis 
Nielsen, Meera Selva i Eduardo Suárez), adopta un nou format 
que ressalta les mirades de líders digitals sobre els assumptes 
clau que afronta la indústria de mitjans i les combina amb cinc 
contribucions del Reuters Institute mirant cap al futur. 

L’objectiu central és proveir percepcions útils per 2020 i identi-
ficar les principals tendències. Els últims 10 anys es van definir 
a partir de les disrupcions dels telèfons mòbils i les xarxes so-
cials, que van fragmentar l’atenció, van soscavar els models de 
negoci basats en la publicitat i afeblir el paper guardià del pe-
riodisme. A el mateix temps, les disrupcions socials i polítiques 
han afectat la confiança en el periodisme i en diversos països 
van provocar atacs contra mitjans independents.

La propera dècada serà definida per la creixent regulació 
d’internet, més els intents de recuperar la confiança en el perio-
disme i una connexió més propera amb les audiències. També 
patirà l’impacte de la següent onada de disrupció tecnològica, 
des de l’automatització mitjançant intel·ligència artificial, big 
data (reunir i analitzar grans volums de dades) i noves interfí-
cies visuals i basades en la veu. I tot això amb el teló de fons 
de la incertesa econòmica i política que implicarà més desafia-
ments per a la sostenibilitat de molts mitjans.

Com a novetat, l’estudi ens diu que els periodistes el 2020 
hauran d’afrontar la possibilitat que la confiança en els mitjans 
caurà en els propers anys. Aquesta predicció està simplement 
basada en una observació: des de 2015, la confiança en els mi-
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tjans ha caigut en la majoria dels països. I a la nostra comunitat 
encara no hi ha consens real sobre perquè això està passant o 
què s’ha de fer l respecte. Així és difícil imaginar que aquesta 
tendència es vagi a revertir. 

Per tant, mentre la majoria dels líders digitals enquestats té 
confiança en les perspectives futures de les seves companyies, 
que enfronten disrupcions tecnològiques i de negoci, la disrup-
ció social i política de l’erosió de la confiança pública segueix 
com un desafiament per a molts mitjans. (Infografia: Stratega 
Magazine)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us apropa l’informe Periodisme, mi-
tjans i tecnologia: tendències i prediccions per al 2020 a Espan-
ya, de Nic Newman, per l’Institut Reuters. CLICAR AQUÍ 
  

AIMC suspèn de manera temporal la 
segona onada de l’EGM

L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) ha emès un comunicat oficial en referència a la segona 
onada de l’EGM. “A causa dels recents esdeveniments produïts 

al voltant de la propagació de l’COVID-19 (Coronavirus), des 
AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunica-
ció), mantenim el nostre compromís d’actuar amb sentit comú 
i seguint les recomanacions dels diferents organismes compe-
tents del nostre país. És per aquest motiu que la junta directiva 
ha decidit en la seva última reunió ordinària que, davant les 
dificultats que planteja la situació de crisi sanitària que estem 
vivint en la nostra societat, i també com a mesura de prevenció, 
es suspengui de forma temporal l’inici de la feina de camp de 
la segona onada de l’EGM, previst per al pròxim 25 de març.

Aquesta decisió es revisarà de nou abans de Setmana Santa, 
en una reunió de caràcter extraordinari, en la qual es tindrà 
en compte com evoluciona la situació sanitària al nostre país. 
(Font: AIMC)

La Vanguardia emprèn novetats de la 
mà de Jordi Juan

La Vanguardia emprèn un conjunt de novetats, sobretot sec-
cions i continguts, per impulsar el diari que compta 139 anys 
d’història. Jordi Juan, recentment nomenat director del diari, 
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també ha avançat el seu equip directiu. Els quatre directors ad-
junts actuals es consoliden en els seus llocs actuals (Lola Gar-
cia, Enric Juliana, Miquel Molina i Álex Rodríguez) i s’afegeix 
un cinquè: Enric Serra. A nivell de seccions, el nou director ha 
situat els redactors en cap, Nacho Orovio a A Fons i a Félix Ba-
dia, en Fidelització. Les dues àrees s’afegeixen als continguts 
del diari. Josep Maria Calvet estarà al front de l’àrea de Políti-
ca,  Sílvia Colomé a Cultura, Albert Domènech a Gente i David 
Dusster com a director del nou Magazine Lifestyle.

La Vanguardia posarà en marxa dues noves seccions que se 
sumaran a les tradicionals de la redacció. Es tracta de Fidelitza-
ción i A Fondo. L’enfortiment de la relació amb el lector serà l’eix 
vertebrador de l’àrea de Fidelització. Per a això s’exploraran 
nous canals de difusió, amb nous formats, i s’impulsaran i ela-
boraran continguts multimèdia. Aquesta àrea serà la responsa-
ble de les diferents newsletters que s’activaran en breu i també 
de secció de Participació dels lectors.

A Fondo es dedicarà a treballar temes exclusius i d’investigació 
que requereixen més temps i dedicació. Aquesta secció estarà 
supervisada per la directora adjunta Lola García i el subdirec-
tor Manel Pérez, i comptarà, entre d’altres experimentats pe-

riodistes, amb Jaume Vallès Aroca. Pel que fa a les novetats 
en l’edició impresa del diari, la secció de Tendencies passa a 
dir-se Sociedad i el proper diumenge, 22 de març, sortirà el nou 
Magazine LifeStyle que tindrà versió impresa i digital.

L’edició digital apostarà pel vídeo d’una manera clara. L’objectiu 
és crear peces que vagin més enllà de les notícies convencio-
nals de telenotícies. Es pretén realitzar vídeos que expliquin 
històries més humanes, properes i amb una intenció estètica 
que s’assembli al documental. Finalment, la infografia interacti-
va també serà potenciada;  el repte ara és provocar les matei-
xes sensacions en l’àmbit digital, sumant a més el poder comu-
nicatiu del periodisme de dades. (Font: Infoperiodistas)

Actualidad Económica s’incorpora a 
l’oferta dominical d’El Mundo

El Mundo, editat per Unidad Editorial, reforça la seva oferta 
dominical als quioscos amb la incorporació de la publicació 
d’informació especialitzada en el món de la inversió i dels ne-
gocis, Actualidad Económica, així com un important redisseny, 
amb més seccions i continguts en el diari.
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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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D’altra banda, una altra de les grans novetats de la nova aposta 
dominical d’El Mundo seran les pàgines de Salud. Aquesta ma-
tèria ja és la primer àrea d’interès per a la població a Espanya, 
segons una l’enquesta de la Fundació Espanyola per a la Cièn-
cia i la Tecnologia, per sobre de l’esport, el treball o l’economia. 
A més de l’equip d’especialistes d’El Mundo, comptarà amb 
l’aportació dels influencers Boticaria García (Marian García) i 
Enfermera Saturada (Hèctor Castiñeira). 

D’altra banda, DXT, el suplement esportiu, canvia de dia i deixa 
d’acompanyar El Mundo els dilluns per passar a publicar-se els 
diumenges. Més entrevistes, més reportatges i investigacions 
aplicades a l’actualitat esportiva, a més de l’anàlisi i les crò-
niques de cada jornada de Lliga i dels grans campionats amb 
els millors especialistes. Finalment, el diari reforçarà la secció 
d’opinió i reporterisme i també recupera la portada en format 
llençol. (Font: Infoperiodistas)
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Tendències en xarxes socials per al 
2020
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

  

Com hem vingut notant al llarg dels anys, les xarxes socials 
no són estàtiques, sinó que a l’igual que els seus usuaris van 
evolucionant d’acord canvien les seves necessitats en el món 
modern. De manera general, podem dir que el 2020 es do-

narà un gran pas cap a la unificació de l’experiència web, on 
l’ecommerce, el content màrqueting i els social media aparei-
xen de forma simultània a la pantalla dels usuaris. Noves xar-
xes socials, noves formes de contingut interactiu i aplicacions 
millorades amb intel·ligència artificial són només algunes de les 
tendències amb què el 2020 sorprèn el món de les xarxes so-
cials i als Community Managers.

Hootsuite ha publicat un informe basat en una enquesta a 3.110 
comercialitzadors realitzada a finals del 2019. Els resultats 
s’han complementat amb dades d’entrevistes primàries amb 
desenes d’especialistes del sector, així com informes i dades 
publicades de Deloitte, Edelman, eMarketer, Gartner, Globa-
lWebIndex. En fem un resum:

Tik-Tok es posiciona entre les xarxes socials més usades.- 
El vídeo content segueix sent tendència per al 2020 i probable-
ment ho siguin pels propers 15 anys. De fet, segons el portal 
Cisco, el 80% del contingut publicat per al 2021 serà en forma 
de vídeos i l’ascens de Tik-Tok és la prova d’això. Mentre que 
altres social media funcionen amb contingut multimèdia variat, 
Tik-Tok s’enfoca principalment en els vídeos... i no de qualse-
vol tipus: durada entre 15 i 60 segons amb la possibilitat de 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ser editat i personalitzat gràcies a un repertori gairebé infinit de 
filtres, plantilles i fons musicals en constant actualització. És la 
plataforma ideal per al social commerce.

L’ascens del marketing de influencers.- El gremi dels influen-
cer ha passat a formar part d’un grup de celebritats que alcen 
la seva veu a través de les xarxes socials i les plataformes 
mainstream. Gràcies a la seva viralització, ara es pot difondre 
de forma ràpida i efectiva una gran quantitat d’informació a la 
població, el que ha fet que diverses institucions i marques reco-
negudes comencin a utilitzar influencers com la imatge pública 
de les seves idees o productes. El principi que jeu darrere del 
màrqueting de influencers és la imatge amigable i propera que 
aquests ofereixen als seus seguidors, el que a la fi de el dia es 
tradueix en una major confiança. No obstant això, no tot és de 
color rosa i ja en alguns països comencen a sorgir casos de pu-
blicitat encoberta, on a través de publicacions en xarxes socials 
s’intenta vendre productes o serveis de forma subliminal. 

Increment dels shoppable posts i el social commerce.- No 
és estrany que amb l’alça de popularitat de les xarxes socials i 
de l’ecommerce moltes marques hagin vist una oportunitat d’or 
per fer negocis. Cada dia es creen un munt de botigues digi-

tals noves i això al seu torn està modulant la manera com els 
mitjans socials intenten captar nous clients. En aquest sentit 
veiem com han sorgit els Shoppable Posts, la traducció més li-
teral seria “Publicacions de compres”, les quals han aconseguit 
que a través d’un sol clic els usuaris tinguin accés als productes 
que desitgen. Les estadístiques mostren que aquelles botigues 
amb presència en xarxes socials tenen un 32% més de vendes 
que aquelles que no en tenen.

Apareixen noves formes de contingut interactiu.- El contin-
gut interactiu representa una de les formes més recents de fer 
màrqueting en xarxes socials, oferint als usuaris una manera 
més dinàmica d’interactuar amb el contingut i d’aquesta mane-
ra cridar la seva atenció cap als llocs web i les marques. Entre 
les principals formes de contingut interactiu que s’han introduït 
tenim: vídeos en 360°, Ads amb realitat augmentada, qüestio-
naris i enquestes. A més, el 2020 el contingut efímer seguirà 
en augment, desplaçant als posts més tradicionals. La realitat 
augmentada ha jugat un paper clau en la connexió amb moltes 
marques a nivell mundial. La xarxa social snapchat va ser una 
de les primeres a implementar filtres amb realitat augmentada 
i poc a poc aquests van ser popularitzant-se en altres platafor-
mes com Instagram i més recentment Tik-Tok. 
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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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Com a conclusió, l’any 2020 ha portat un gran nombre de no-
vetats per a les xarxes socials el que significa majors reptes 
per al community management. Aquest nou concepte de xarxes 
socials significa un impuls important del social mitjana màrque-
ting, el qual es projecta com l’estratègia més eficient de difusió 
i promoció de marques en el futur. 

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Hootsuite’s annual report on 
the latest global trends in social media sobre les tendències en 
xarxes socials per al 2020. CLIQUEU AQUÍ  

La fusió del grup Zeta i Prensa Ibérica 
altera el nou mapa de mitjans

El Mapa de Mitjans 2020 
d’Ymedia Vizeum és més 
digital que mai, tant pel 
seu contingut com per 
la seva accessibilitat. El 
Mapa reflecteix el gran 
desenvolupament que ha 
assolit el sector audiovisual a Espanya i la gran expansió del 

món digital en l’últim any. En aquest sentit, entre les novetats 
d’aquesta edició es troben la inclusió de plataformes de pod-
cast (com iVoox), noves xarxes socials de vídeo (com TikTok) 
o la proliferació de sistemes de subscripció digital en diaris o 
televisions.

En paraules de Rafael Urbà, CEO d’ Ymedia Vizeum, “l’evolució 
dels grups mediàtics a Espanya ha experimentat un canvi expo-
nencial en els últims anys. Les televisions no s’adormen en el 
seu lideratge en l’audiència tradicional i estan donant la batalla 
en el món digital. Un altre tipus de suports estan digitalitzant-
se  i concentrant-se per fer front al repte d’atraure l’audiència 
dia a dia. Els sistemes de pagament per continguts es genera-
litzen i ara toca observar si convencen els usuaris. I pel que fa a 
l’accessibilitat el mapa en si, hem fet un esforç perquè, al costat 
de la tradicional desplegable en paper que adorna molts despa-
txos de dircoms, qualsevol trobi a la nostra web un mapa interac-
tiu, navegable i buscable, a més de actualitzat en temps real”.

El Mapa de Mitjan ajuda als periodistes a situar-se, per saber 
com col·locar i amb quin missatge per arribar al màxim nombre 
de ciutadans. Gaspar Mayor, director general de Prisa Brand 
Solutions, reflexiona sobre que “el Mapa de Mitjans és impres-
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cindible en aquest panorama en què cada vegada tenim més 
suports. La indústria dels mitjans és vital en l’activitat productiva 
econòmica d’aquest país: per la riquesa que aporta, l’ocupació 
que genera, per la responsabilitat social pel que fa a informació 
i oci i com a garantia democràtica en la seva llibertat d’opinió. 
Un major desenvolupament del sector ens està portant a mo-
dels nous, amb les plataformes de pagament per contingut. 

Pel que fa a adquisicions, el principal moviment que s’ha pro-
duït l’últim any, i que està reflectit en aquesta versió 2020 del 
Mapa, és la compra de Grup Zeta per part del grup de comuni-
cació regional Prensa Ibérica Media. Aquesta operació ha alte-
rat significativament l’equilibri de forces en els diferents grups 
de comunicació ‘Espanya a causa del notable reforç del grup 
comprador en termes de difusió i audiència, que el situa com 
un competidor comparable a Prisa, Vocento o Unidad Editorial. 
A més, el reforç de Prensa Ibèrica amb El Periódico de Cata-
lunya completa la seva presència mediàtica a tot el corredor 
mediterrani.

El mapa continua reflectint els mitjans tradicionals -ràdio, 
premsa diària i revistes-, ja que tenen una presència molt sig-
nificativa, tant per audiència com publicitàriament. No obstant 

això, aquest any, per primera vegada, es marquen aquells que, 
a més, compten amb servei de pagament. En aquesta edició 
trobem pagament digital en diaris estatals com El Mundo (El 
País va introduir aquest sistema després de tancar-se aquesta 
edició 2020); regionals (La Voz de Galícia, El Norte de Castilla i 
altres); i alguns nadius digitals (El Independente). Les cadenes 
de televisió també se sumen a aquest model de negoci i vam 
trobar MiTele o Atresplayer. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Ymedia)

NOTA: El Butlletí us ofereix la 11a versió del Mapa de Mitjans 
de Ymedia Vizeum, producte informatiu que s’ha convertit en 
una referència per al sector de la comunicació. CLICAR AQUÍ  

Els llocs de treball dels mitjans 
d’Internet es troben en un màxim 
històric
El web WNIP (What ‘s New In Publishing) ha publicat un resum 
del Màrqueting Fact Pack 2020 d’ AdAge on s’inclouen dades 
molt interessants sobre el sector dels mitjans. Per exemple, que 
la publicitat digital seguirà creixent i representarà el 60% del 
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total als Estats Units el 2022 (la resta de sectors retrocediran), 
o que els llocs de treball relacionats amb els mitjans digitals ja 
suposen el 36,4% del total de el sector, enfront del 17,1% dels 
diaris o el 24,6% de la televisió.

  
La pujada de la marea eleva tots els vaixells, i aquest creixe-
ment digital també marca un màxim històric d’ocupació cons-
tant dels mitjans de comunicació a Internet als Estats Units. 
Això, una vegada més, contrasta fortament amb la caiguda o 
l’estancament d’altres mitjans de comunicació, és a dir, la te-
levisió, la ràdio, les revistes i els diaris impresos. Aquest crei-

xement accelerat de la inversió publicitària en línia està sent 
impulsat gairebé en solitari per l’augment de la publicitat mòbil. 
Mentre que la proporció de la inversió publicitària mòbil s’ha 
disparat, anuncis d’escriptori s’han mantingut durant el temps 
relativament estancats. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – in-
fografia: revistapym)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe Màrqueting Fact Pack 
2020. CLICAR AQUÍ   

Els diaris regionals de Vocento 
arriben als 40.000 subscriptors
 
El grup de premsa regional espanyol Vocento ha estat, fins ara, 
el que ha apostat de manera més clara per les subscripcions 
digitals. Segons les últimes xifres facilitades per la companyia 
durant la presentació de resultats de l’any passat, els diaris re-
gionals de Vocento sumen ja 40.000 subscriptors digitals.
 
El servei de subscripció digital dels regionals de Vocento es diu 
ON+. El primer diari local del grup que va llançar la subscripció 
digital va ser El Correou, l’any 2015. Entre 2016 i 2018 es van 
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sumar a aquesta estratègia els diaris El Diario Vasco, El Diario 
Montañés i Ideal. A la fi de 2018 el nombre de subscriptors digitals 
entre els quatre diaris era de 21.000. Durant el passat any 2019 
altres periòdics de Vocento van incorporar el pagament digital: La 
Rioja, El Norte de Castilla, Sur i La Verdad. El creixement global 
del nombre de subscriptors digitals va ser del 85% aquest any. 
Al llarg d’aquest any 2020 la resta de diaris locals de Vocento se 
sumaran a l’estratègia del pagament digital, i també ho farà el prin-
cipal diari del grup i l’únic d’abast estatal, ABC. (Font: Tendències)

Unidad Editorial fusiona Diario Médico 
i Correo Farmacéutico en una sola 
plataforma
Unidad Editorial ha decidit fusionar dues de les seves capça-
leres especialitzades en salut: Diario Médico i Correo Farma-
céutico. Segons ha comunicat l’editora, “els avenços tecnolò-
gics, juntament amb els enormes canvis socials i de consum de 
la informació que s’han produït en aquest segle, sumats a les 
noves demandes dels professionals sanitaris i de el sector de 
la salut, requereixen que Diario Médico i Correo Farmacéutico 
donin junts un pas endavant”.

D’aquesta manera, tota la informació de les dues capçaleres es-
tarà en una plataforma única per als professionals del món hispa-
noparlant. No obstant això, Diario Médico i Correo Farmacéutico 
mantindran la seva essència individual, però compartiran un en-
torn comú  amb totes les especialitats farmacèutiques i mèdiques. 
Aquesta nova web està dirigida a tot aquell que tingui interès en 
la informació sanitària professional sobre disciplines com odonto-
logia o infermeria; així com a investigadors, gerents d’hospital o 
de centres de recerca, polítics o advocats. (Font: Dircomfidencial)

Plataforma per a la creació de mitjans 
locals basada en butlletins
 
WhereBy.Us, companyia nord-americana que publica actual-
ment cinc llocs i newsletters locals -The New Tropic (Miami), 
The Evergrey (Seattle), Bridgeliner (Portland), Pulptown (Orlan-
do) i The Quan mireu (Pittsburgh)- està creant i oferint a altres 
emprenedors digitals una plataforma per facilitar la creació de 
mitjans locals originats a partir d’un newsletter.
 
La proposta que prepara WhereBy.Us inclou un sistema 
d’autoservei de venda de publicitat, una plataforma de mem-
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bres i subscripcions, una eina editorial per a la creació de news-
letters, serveis de consultoria per fer créixer el negoci i asses-
soria per a la creació de comunitats. Podeu ampliar aquesta 
informació en aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Avís als anunciants: Abans d’aturar 
les  campanyes de publicitat, pensin a 
futur
Per Erik Häggblom, Senior Media Executive Transforming Busi-
nesses through data / Marketing Directo

Les principals marques espanyoles han de ponderar acurada-
ment la seva estratègia de comunicació i mitjans abans de pren-
dre el camí més fàcil d’aturada o retallada de la publicitat. És 
indiscutible que la major part dels negocis tenen un component 

d’interacció persona-a-persona en procés de comercialització, 
incloent els pure-players digitals que, a més, en moltes ocasions 
treballen sota un model d’escala on els marges són estrets i una 
frenada de l’activitat els fa particularment vulnerables.

No obstant això, al marge de les decisions que l’exposició de 
negoci tingui a la disrupció en la cadena de subministrament 
global i la capacitat de mantenir-se “open for business” en ma-
tèria de campanyes que busquin venda immediata, la tessitu-
ra actual obre una singular oportunitat de forjar relacions més 
profundes amb clients i consumidors cada vegada més llun-
yans de les marques, aprofitant aquest fenomen de confluència 
d’audiències.

No es tracta d’oportunisme, sinó de la importància de mantenir 
un ecosistema de marques saludable i que mantinguin llocs de 
treball a mig termini i al seu torn ens ajudin a continuar finançant 
una informació multi-angular, veraç i contrastada per part dels 
mitjans de comunicació que es financen en gran mesura de la 
publicitat.

El fonamental és entendre el role que cada marca pot oferir en 
el context actual, apalancat pel propòsit més elevat que cada 
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empresa està explorant com “raó de ser” i oferir als consumi-
dors un servei de marca d’utilitat real per a la nova realitat en la 
qual viurem per un temps. Exemples recents són les tasques de 
Ilunion o la cadena d’hotels RoomMate oferint gratuïtament les 
seves habitacions d’hotel per a pacients més lleus, o Telefónica 
oferint ample de banda i contingut gratis als seus clients.

No obstant les marques han de ser valentes, i no només que-
dar-se en una comunicació que tingui transcendència a nivell 
PR, sinó buscar com connectar de forma més mantinguda apro-
fitant que la confluència en audiències possibilita la concurrèn-
cia de recepció de missatges per part de tots els membres de 
la unitat familiar en un moment de generació de nous “rituals”, 
augmentant el boca-boca digital amb noves mecàniques, com 
la generació de hangouts col·lectius, propulsats per whatsapp 
quan busquem la nostra parcel·la de temps “no familiar” amb 
les nostres tribus socials.

Es tracta d’una singular oportunitat per a que els anunciants ge-
nerin un sistema de marca més “immune”, gràcies a l’enfortiment 
de l’equity de marca i sortir d’aquesta crisi reforçats perquè les 
campanyes de performance que treballin el lower-funnel, pu-
guin fer-ho amb molta més força conforme la demanda torni, 

que, no ho dubteu, tornarà. Pensar en un sistema és rellevant 
ja que no sabem si ens trobem amb nous brots i per descomptat 
parlant d’equity de marca, es tracta de connectar amb la fibra 
cultural i sentiment emocional dels consumidors palanquejant 
la capacitat de la tecnologia de capturar la confluència.

El factor humà, si ja era important en un entorn de “backlash” 
tecnològic, es torna més crític en un moment on com a ciuta-
dans que veiem les nostres llibertats restringides per un ele-
ment de força major, glatirem cada vegada amb més intensitat 
els valors mediterranis de proximitat, frec i afecte.

Aquí és on el role que pot prendre la marca, la idea creativa i 
la tecnologia es troben gràcies a la dada. Acompanyar la teva 
campanya de mitjans amb una potent estratègia programàtica 
en desktop i mòbil recolzada per una capacitat mínima de CDP 
o DMP pot ser un stack molt potent si saps acoblar ràpid o amb 
ajuda d’una agència i no té perquè ser més complicat del que 
vulguem fer-ho.

Aprofitem les productivitat que possibilita el treball remot per a 
totes les parts necessàries de la cadena, siguem valents i po-
sem les nostres ments a treballar en positiu. Anunciant, abans 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’aturar una campanya de publicitat, pensi a futur.(Il·lustració: 
Casacochecurro.com)

Dircom llança 17 + 1 tendències per 
dirigir la Comunicació

L’Associació de Directius de Comunicació, més coneguda com 
Dircom, ha llançat una reedició única ampliada de caràcter es-
pecial a manera de recopilatori de les tendències clau incloses 
en els Anuaris de la Comunicació Dircom de 2017, 2018 i 2019. 
D’aquesta manera, l’organització pretén realitzar un anàlisi dels 
estudis més rellevants de el sector en els últims anys , recollint 
i definint les “17 + 1 tendències” en què els professionals de la 
comunicació han de centrar els seus esforços.

Aquesta Trilogia de la Comunicació de Dircom, recull per tant 
els elements clau per a l’evolució i el desenvolupament futur 
de l’àmbit de la comunicació. Aspectes fonamentals per ajudar 
a interpretar els canvis que el sector, igual que la societat, han 
anat experimentant de forma cada vegada més precipitada, 
sempre de la mà dels principals experts en cada àrea.

D’altra banda, aquesta trilogia sorgeix com a resposta a les de-
mandes dels professionals del món de la comunicació de comp-
tar amb una única publicació de referència que albergui aquest 
tipus de continguts aglutinats. Amb aquesta nova guia, es podrà 
accedir sense problema a tots aquests elements clau que els 
permetin gestionar la comunicació a través de tribunes, casos i 
anàlisi de les tendències que definiran el futur.

En aquesta trilogia hi podem trobar temàtiques i reflexions real-
ment interessants en temes de confiança, estratègia , comuni-
cació interna, comunicació mòbil, big data, continguts, empresa 
social, Intel·ligència Artificial, postveritat, comunicació visual, 
management, màrqueting communication, ètica, blockchain, 
marques, mesurament i Global Capabilities. Per aconseguir-la, 
qualsevol interessat haurà simplement d’acudir al canal digital 
de venda de Dircom a Amazon, on podran adquirir-la en format 
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KDP Print per 19,95 euros. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
Infografia: Dircom)

Digital ja representa el 70% de la 
facturació d’Axel Springer

Axel Springer ha presentat els resultats obtinguts durant el 
passat exercici. Al tancament del 2019 els seus  ingressos van 
arribar als 3.112,1 milions d’euros, una mica menys que el 2018 
(3.180,7 el 2018). L’Ebdita també s’ha vist reduït, va arribar als 
630.600.000 d’euros (737,9 el 2018). La companyia anuncia 
que el 70% de la seva facturació ja procedeix dels seus suports 
digitals. 

L’editorial va mantenir un marge de rendibilitat del 20,3% 
(23,2% el 2018). Aquest decreixement de l’11% s’ha degut prin-
cipalment a les provisions per les mesures de reestructuració 
que el grup està duent a terme en el segment de News Mitjana 
a Alemanya, segons han informat des de la companyia. De cara 
a aquest any, el 2020 Axel Springer espera assolir uns ingres-
sos similars als de 2019, mentre que la previsions d’Ebdita són 
d’un lleu decreixement a causa de les inversions previstes per 
accelerar el creixement.

Els resultats d’Axel Springer Espanya el 2019 van superar fol-
gadament els objectius marcats pel grup, segons informen a 
través d’un comunicat, especialment en la línia d’Ebdita, que va 
donar un resultat positiu de 392.000 euros sense descomptar 
les provisions i ajustos extraordinaris. Els ingressos del negoci 
digital van créixer orgànicament un 17,5%, gràcies principal-
ment als destacats resultats positius dels negocis digitals de 
Business Insider, Computer Avui i Hobby Consoles. El negoci 
digital ja suposa el 70% de la facturació de la companyia. Se-
gons Manuel del Campo, CEO d’Axel Springer Espanya: “Els 
resultats del negoci d’Axel Springer a Espanya, el 2019 han 
estat excepcionalment bons, gràcies al destacat comportament 
dels nostres productes digitals i a la ralentització de la caiguda 
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en el segment print. El 2020 continuarem amb la nostra estra-
tègia de creixement del negoci digital”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: axelspringer.com)

Nou format publicitari a LinkedIn

El nou format d’anuncis basat en missatges ajuda als anun-
ciants a interactuar amb els seus clients potencials d’una mane-
ra més personal. Els anuncis a Conversación són una nova fun-
cionalitat dels actuals anuncis per Missatge, que permet crear 
campanyes completes amb múltiples trucades personalitzades, 
així com informació sobre productes, inscripcions a seminaris 
web i descàrregues de llibres electrònics.

Segons la companyia, els anuncis a Conversa permeten als 
anunciants arribar a les seves audiències a través d’un con-
tingut més personalitzat i ampli, adaptat a l’hora del procés de 
compra en què es trobin. A més, la nova solució de màrque-
ting de la xarxa social professional es pot combinar amb altres 
formats com els Formularis de Generació de Contactes i els 
Seguiments de Conversió, que transformen les converses en 
conversions a temps real. Els Anuncis en Conversación esta-

ran disponibles globalment amb una beta pública per a tots els 
anunciants en tots els idiomes en les properes setmanes. (Font: 
The Verge)
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Les tendències tecnològiques del 
2020

Un informe necessari. Amb una precisió incerta, FTI respon: Són 
grans les tendències tecnològiques emergents més importants les 
que probablement tinguin un impacte en el seu mitjà aquest any? 
Tots som ansiosos. Arran de la pandèmia mundial de coronavi-
rus, de repent ens enfrontem a una gran quantitat d’incerteses. 
Pot semblar que no té sentit planificar. Les organitzacions, com 
les persones, tenen sistemes límbics. L’ansietat organitzativa pot 
estendre’s ràpidament i fer que els líders i els equips prenguin ma-
les decisions. Sense respostes concretes a les preguntes sobre el 
futur, l’ansietat creix. És un cercle viciós i terrible.

El seu objectiu en aquests moments no són prediccions. És 
la preparació per al que ve després. Devem canviar la nostra 
mentalitat de fer prediccions a estar preparats. Les tendències 
són punts de referència per ajudar a preveure estats futurs en 
un món on s’entreveu la certesa. Utilitzeu-m’ho per examinar 
les vostres suposicions, creacions i expectatives apreciades 
per al futur utilitzant una perspectiva més auditiva i holística. 
Aquest any serà més difícil fer-ho, però és essencial.

A l’edició d’enguany del Future Today Institute, es pronostiquen 
les tendències tecnològiques claus que redefiniran probable-
ment les empreses en els propers anys. Més important encara, 
ofereix anàlisis estratègiques i orientació sobre tendències tec-
nològiques longitudinals i les explora en escenaris futurs per 
ajudar a comprendre les seves implicacions en la seva organit-
zació i indústria.

L’edició del 2020 recull 406 tendències en 31 sectors de la in-
dústria, un 28,8% més que el 2019. La raó de l’augment de 
prové d’inversions més grans, avantatges en investigació, canvi 
climàtic i grans empreses tecnològiques, com Google, Micro-
soft i Amazon. agressivament en àrees externes com medicina, 
salut i agricultura. Factors addicionals inclouen el coronavirus 
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Covid-19, interrupcions a la cadena de subministra global, in-
certesa política, etc. (Infografia: Future Today Institute)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us recomana que utilitzeu el Tech 
Trends Report 2020 com a part formal del procés de previsió 
estratègica de la vostra empresa de mitjans. CLICAR AQUÍ

Fer sevir TikTok per captar lectors 
joves

El digital Merca2.0 ha elaborat un manual per poder connec-
tar la vostra capçalera amb els vostres lectors i subscriptors 
a través de la xarxa social Tiktok. Es tracta d’una plataforma 
creada per la firma xinesa ByteDance, des de la qual els usua-

ris poden crear vídeos curts per compartir-los als seus i que 
altres usuaris els vegin i interactuant amb ells. En un sentit més 
específic, se la defineix com una xarxa social de vídeo-sharing, 
en la qual poden trobar-se les funcions d’altres xarxes socials, 
com el comentar, compartir o donar “like” als continguts, així 
com guardar-los

TikTok és la xarxa per retrobar els joves. L’audiència de Tik Tok 
a dia d’avui ja supera els 500 milions d’usuaris. I es col·loca per 
davant de snapchat i Linkedin juntes. Els seus usuaris són ma-
joritàriament joves d’entre 13 i 18 anys, dels quals el 70% són 
dones. Això suposa un gran potencial per impactar a un públic 
que sol ser més inaccessible per al màrqueting: usuaris que 
s’allunyen dels mitjans massius i coneixen totes les martingales 
per saltar-se la publicitat tradicional.
Si volem apropar la nostra marca a aquest públic esmunyedís, 
el manual de Merca2.0 us resultarà útil per conèixer quines són 
les motivacions d’aquesta audiència i aprendre com impactar 
amb el seu propi llenguatge. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: Us oferim el manual editat per Merca2.0 CLICANT AQUÍ  
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Serveis per fer videotrucades grupals 
amb moltes persones

  
Hangouts és una plataforma de Google amb la qual, en els seus 
inicis, es va especular que la companyia de Mountain View po-
dria competir amb WhatsApp. Encara que no ha triomfat entre 
el públic general, és una gran eina per a videotrucades grupals, 
i per a això s’usa molt en empreses. Permet fins a 25 partici-
pants en vídeo a la versió per a empreses, 10 a la normal i 150 
en xat, i per podcasts és molt interessant perquè pot connectar-
se a YouTube per directes i perquè la plataforma de vídeo el 

guardi automàticament. La comoditat que ofereix rau en què 
s’usa sense necessitat d’obrir aplicació. Permet compartir pan-
talla, ideal per mostrar com realitzar certes tasques senzilles.

Skype va ser un dels primers serveis en garantir àudio de qua-
litat en trucades en línia, fet que li va valer per ser comprada 
per Microsoft per més tard ser fusionada amb MSN Messenger 
i acabar amb el mític servei de missatgeria. En àudio, poden 
unir-se fins a 25 persones en una trucada grupal. En vídeo tam-
bé funciona molt bé, permetent que parlin fins a 10 persones de 
forma simultània en la versió gratuïta. És una eina generalment 
robusta, de les més usades en podcasts. Molts usuaris han 
deixat d’usar-la pel fet d’haver d’iniciar sessió en l’aplicació, 
cosa una mica incòmode. Des de fa poc ha començat a oferir la 
possibilitat de guardar l’arxiu de la trucada.

Appear.in és probablement el servei més ràpid i directe per 
iniciar una trucada de vídeo. En aquest sentit, no cal instal·lar 
res (excepte en iOS, on es requereix descarregar-la de l’App 
Store) perquè fins desembre 12 persones comencin a veure’s 
les cares en la versió de pagament, que al seu torn poden tenir 
fins a 10 sales. En la versió gratuïta, el nombre de participants 
es redueix a 4. A més del major nombre, la versió de pagament 
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permet enregistraments en local. Per meetings organitzats va 
bé la integració que té amb Trello.

Facebook Messenger és un servei que ofereix la possibilitat 
que fins a 50 persones participin en una conversa grupal. A 
l’igual que passa amb Skype, aquest número tant alt és només 
per a veu, i només sis persones podran mostrar-se simultània-
ment en vídeo. Com és conegut, es pot utilitzar a través del 
web i des de les aplicacions dedicades de iOS i Android. (Font: 
Genbeta – il·lustració: okdiario)

La UE obligarà a actualitzar mòbils 
antics i a reparar fàcilment

El dret a reparar és una cosa que cada demanen més els usua-
ris i les associacions de consumidors. No pot ser que un mòbil 
Android es quedi obsolet als tres anys, ja sigui per problemes 
de bateria, per desgast de la pantalla, o perquè es quedi sense 
actualitzacions de sistema operatiu. Per això, la UE està estu-
diant imposar mesures als fabricants i no només vol obligar que 
tots els fabricants de mòbils facin servir el mateix port de càrre-
ga (USB C, encara que Apple no vulgui), sinó que ha adoptat 

el nou Pla d’Acció d’Economia Circular. La creació d’aquest pla 
és degut al fet que els residus electrònics no paren de créixer a 
una taxa del 2%, on només el 40% dels residus totals es recicla. 
L’objectiu és que per a l’any 2050, les emissions siguin zero.

Per reduir aquests residus, el dret a reparar el teu propi dispo-
sitiu és vital. No obstant això, el que especifica la llei és que 
un professional ha de tenir dret a reparar aquests dispositius, 
i no un particular, encara que si un professional pot comprar 
les peces, un particular ha de poder fer-ho també. Actualment, 
per exemple, Apple només dóna peces a un limitat nombre de 
professionals que ells mateixos llicencien, i els altres han de re-
córrer a còpies o components de mòbils esquarterats. Aquesta 
nova norma busca estendre l’aprovada a l’octubre, que s’aplica 
a congeladors, frigorífics i altres electrodomèstics de la llar. En 
aquests casos, els fabricants han de garantir peces durant al 
menys 10 anys. En el cas dels mòbils, és possible que no els 
obliguin a tants anys. (Font: Adslzone)
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Qui pagarà pel contingut de qualitat
Per Tino Fernández / Expansión 

No només grans transatlàntics com Financial Times o The New 
York Times naveguen pel mar del pagament. Altres també es 
mullen per convertir els lectors i usuaris en subscriptors. Dos 
terços dels ingressos del diari suec Dagens Nyheter encara 
provenien de la seva versió impresa quan la companyia editora 
va decidir centrar-se en una estratègia digital que contemplés 
l’activitat com si la versió impresa no existís. Si l’objectiu era ge-
nerar una mena de lleialtat digital, la clau estava en començar 
per la qualitat digital, i el primer que calia fer era comprendre 
les necessitats dels lectors, perquè aquesta qualitat digital fos 
la base de l’atracció de nous subscriptors que generessin una 
altra classe d’ingressos.

Lectors, usuaris i editors de tot el món s’encomanen a les subs-
cripcions de pagament i a una variada classe de serveis basats 
en els continguts. Qualsevol companyia de mitjans que estigui 
pensant a establir una estratègia de model digital de pagament 
ha d’estar segura que té la reputació i compta amb un contingut 
únic per fer-ho. Més de 80 milions d’usuaris només en el mer-
cat nord-americà utilitzen bloquejadors per evitar la publicitat en 
els mitjans que consumeixen, el que implica per a les compan-
yies editores de mitjans digitals al voltant de 10.000 milions de 
dòlars en ingressos.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Molts editors tracten de solucionar els problemes d’un siste-
ma publicitari que cau des de fa dècades, i els ingressos que 
proporcionen els lectors, recolzats per continguts d’alta quali-
tat i bons productes digitals, són els candidats perfectes per 
aconseguir la sostenibilitat. Hi ha qui pensa que llançar un mur 
de pagament pot resultar senzill. El més complicat és aconse-
guir que tota una organització periodística canviï una mentalitat 
centrada només en la publicitat per una altra centrada en els 
ingressos.

Però no es pot oblidar que hi ha una generació completament 
nova de consumidors que se senten cada vegada més còmo-
des subscrivint-se a plataformes i serveis com Spotify o Netflix. 
Les audiències més joves estan acostumades als alts estàn-
dards establerts per aquestes plataformes digitals, i els llocs 
de notícies d’arreu del món es donen compte que el contingut 
és un dels elements determinants de la seva proposta de va-
lor. També hi ha la velocitat i el temps de càrrega, l’embolcall i 
el disseny... Però el contingut rellevant és la clau per competir 
amb el fet que els usuaris puguin preferir els models freemium i 
premium dels Spotify o Netflix. Hi seguirà havent contingut gra-
tuït, però cal contemplar les subscripcions com un model que 
tracta de crear una experiència que resulti convincent,

Per als editors digitals, convertir lectors en clients de pagament 
és el gran desafiament. Un informe de l’International News Me-
dia Association (INMA) revela que aconseguir nous clients per 
als productes de pagament és fins a un 25% més car que retenir 
un subscriptor ja existent. Per als editors resulta determinant 
seguir les dades de l’audiència i ser capaços de reaccionar als 
canvis i preferències d’aquesta. Dagens Nyheter ha identificat 
les històries que realment interessaven a la seva audiència i va 
decidir reduir el nombre d’articles publicats en un 15%, el que 
va provocar a més un increment del trànsit. Una cosa semblant 
els va passar a Le Monde i The Guardian seguint la mateixa 
estratègia.

El diari suec va incloure a més formats innovadors de realitat 
virtual o audiollibres que van atreure a un públic més jove, més 
femení i menys urbà. El 73% de la seva circulació impresa es 
ven a Estocolm, però el 60% dels seus subscriptors digitals viu 
en altres ciutats, i la nova estratègia ha demostrat que és pos-
sible accedir a una altra classe de lectors que, segons la com-
panyia, “han respost a aquesta qualitat digital “que, lògicament, 
suposa una inversió en periodisme: Dagens Nyeter ha ampliat 
el seu equip de reporters d’investigació; ha augmentat el nom-
bre de corresponsals estrangers i ha reforçat la publicació de 
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versions d’àudio de totes les seves històries de format llarg. 
(Gràfic: Expansión)

Imaginar el futur: Exploratorium 2020

A Prodigioso Volcán busquen, analitzen i classifiquen les prin-
cipals tendències de l’any per comprendre com viure, i treba-
llar, en un entorn tan exuberant com volàtil que ells anome-
nen la jungla. Segons els editors es tem davant d’un any més 
o un moment fonamental? L’empenta final per aconseguir els 

ODS el 2030 i noves actituds davant el desenvolupament tec-
nològic dibuixen un 2020 ple de contradiccions, però també 
d’oportunitats, diuen.

Les tendències poden convertir-se en les guies d’aquests en-
torns en transformació, els coneguts com VUCA (per les seves 
sigles en anglès: volàtils, incerts, complexos i ambigus). Estu-
diar la direcció dels canvis, combinar les grans transformacions 
amb els petits canvis, ajuda a orientar-se. Què implica una tec-
nologia més regulada? Com pot una empresa definir, i defensar, 
un autèntic propòsit? Exploratòrium, però, ens recorda que més 
important fins i tot que definir tendències és relacionar-les en-
tre si i contextualitzar, construir i explicar l’entorn en què tenen 
lloc. Posa exemples: Les preocupacions dels CEO al món són: 
Sobrerregulació, 36%. Conflictes comercials, 35%. Incertesa 
econòmica, 34% (segons PwC, 23rd Annual Global CEO Surve)

Què passarà si no aconseguim revertir l’escalfament global? 
Com afectarà a la societat si tots els llocs de treball passen 
a dependre de grans plataformes tecnològiques? Intentar res-
pondre a aquestes preguntes és la matèria primera per a noves 
estratègies, per a possibles futurs. Aquesta sembla ser la mis-
sió del Exploratorium 2020. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratèga – 
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el treball 
Exploratorium 2020m de Prodigioso Volcán. CLIQUEU AQUÍ  

Tendències globals de reputació 2020

 
Reputation Institute, en el seu informe Tendències globals de 
reputació 2020, analitza els processos que analitzaran les 10 
tendències que els principals líders mundials citen com més 
importants per a la seva reputació, i estudien quines són prio-
ritàries i quins impactes tenen per a les empreses. Les tendèn-
cies es poden identificar a través d’entrevistes a més de 200 
lípids (CEOS, vicepresidents i directors) a 18 indústries a Amè-
rica del Nord, EMEA, Àsia Pacífic i Amèrica Llatina. El 70,2% 

d’ells diuen que administrar la reputació de la seva empresa és 
més important ara que mai, i que saben com els clients, em-
pleats, accionistes i altres grups d’interès estan guanyant cada 
vegada més rellevància. 

Els experts en reputació admeten una estreta relació amb la 
responsabilitat social, tant que l’una no pot donar-se sense 
l’altra, aclarint però que tampoc han de confondre’s. Més enca-
ra, consideren la RSE com una cosa necessària, no suficient, 
per a la reputació, ja que una empresa que tingui bona reputa-
ció ha de ser socialment responsable, sense que la RSE sigui 
suficient perquè la bona reputació es doni.

La reputació exigeix per tant, a més de l’RSE, altres condicions 
o variables, les quals precisament ens permeten mesurar-la 
en la pràctica, tornar-la -per dir-ho així- tangible malgrat el seu 
caràcter intangible, i establir, com ja és habitual a tot el món, 
els coneguts rànquings de les empreses i empresaris amb més 
reputació, de les que tanta publicitat es fa amb just dret. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Emprendedorestv.pe)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe 2020 Global Trends in Re-
putation, de Reputation Institute. CLICAR AQUÍ 
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Formació al Col·legi de Periodistes

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi - On line. 
Del dilluns 23 de març al 20 d’abril (12 hores). Internet permet 
treure molt més suc a les històries periodístiques. Els repor-
tatges de premsa escrita o els comunicats de premsa tradicio-
nals poden convertir-se en històries amb una narrativa innova-
dora dirigida a un nou públic que demanda una nova manera 
d’explicar. El curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén que els i 
les alumnes puguin aprendre d’una manera molt pràctica com 
elaborar un reportatge multimèdia.
 
Redacció de crítiques i reportatges gastronòmics - 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 a l’Analítica web -On line. Del dimarts 24 de març 
al dimecres 22 d’abril (10 hores). L’analítica web ofereix moltes 
possibilitats per millorar els resultats de la teva estratègia digital 

però les dades poden ser difícils d’interpretar. Amb aquest curs 
conduït per Pilar Yépez, comprendràs les bases de l’analítica 
web, coneixeràs les principals mètriques i el seu significat, en-
tendràs com funciona la principal eina d’analítica web, Google 
Analytics i tindràs una vista global de quines són les seves pos-
sibilitats.

Webinar: Desinformació, kit d’emergència per verificar a 
internet i xarxes - On line. Dimarts 24 de març (de 11:00h a 
12:00h). La desinformació ha crescut un 150% en dos anys; 
tant per als periodistes com per als ciutadans en general, saber 
què és cert i què és mentida a internet és tot un repte. Com po-
dem saber si un vídeo de YouTube és real o fals? Com podem 
esbrinar si una fotografia de Twitter o Facebook està manipu-
lada o correspon a una altra realitat?  Aquest webinar, impartit 
per Nereida Carrillo, aporta eines i rutines per tal de verificar 
informacions, imatges i vídeos que circulen per internet i les 
xarxes socials.

Webinar: Teletreballa de forma segura - On line. Dimecres 
25 de març (de 11:00h a 12:00h). Davant d’aquesta situació 
de pandèmia amb el COVID-19, i les recomanacions de con-
finament, la majoria de nosaltres estem treballant aquests 
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dies des de casa. Aquest webinar, a càrrec de Genis Margarit, 
t’ensenyarà quines són les principals mesures de seguretat que 
cal prendre  en les nostres eines i dispositius per garantir la 
confidencialitat i l’intercanvi segur de la informació.

Webinar: Com gestionar las crisis a les Xarxes Socials - On 
line. Dijous 26 de març (de 11:00h a 12:00h). Les xarxes socials 
i les eines de comunicació digital són avui el vehicle de comu-
nicació més eficaç amb consumidors i clients. Els nous mitjans 
proporcionen un diàleg bidireccional ple d’informació rellevant. 
Però, a vegades aquest diàleg s’espatlla i apareixen els pro-
blemes. Aprèn amb Pilar Yépez a avançar-te a la crisi en social 
media, a actuar correctament en cada etapa segons el teu pla 
de crisi i a solucionar-la generant el menor impacte negatiu so-
bre la teva empresa i marca.

Iniciació a Wordpress per periodistes - On line. Del dijous 26 
de març al 30 d’abril (10 hores). Aquest taller, conduït per Xa-
vier Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics 
per construir una pàgina web en Wordpress. El curs comprèn 
tot el procés d’elaboració de la web, des de l’elecció del domi-
ni fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO, un cop 
la pàgina està llesta. Mitjançant un recorregut teòric-pràctic, el 

curs vol incidir en resoldre les dificultats amb què l’alumne es va 
trobant a mesura que avança.

Com fer servir Instagram stories - On line. Del divendres 27 
de març al 24 d’abril (8 hores). Amb aquest curs, dirigit per Laia 
Ros, veurem com alguns mitjans i empreses utilizen Instagram 
stories per explicar notícies o transmetre missatges a la seva 
audiència de forma innovadora. Analitzarem com podem uti-
litzar les eines que la mateixa aplicació posa a disposició de 
l’usuari. Tastejarem aplicacions per crear Instagram stories i 
crearem un conjunt de stories que construeixen un relat.

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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“15 madrilenys per cada català al 
deep State” obre l’Anuari Mèdia.cat 
2019
Per Grup Barnils

  
El biaix territorial de l’alt 
funcionariat de l’Estat 
espanyol, la història 
oculta del clan Royue-
la, vinculat a l’extrema 
dreta, i els interessos 
al darrere del transva-
sament del riu Siurana 
són temes destacats 
d’enguany a l’Anuari 
Mèdia.cat 2019. La no-
vena edició, amb format 
i continguts renovats, 
inclou un dossier sobre 
la veritat i les ‘fake news’, reportatges sobre temes silenciats 
i anàlisis sobre el tractament informatiu de temes d’actualitat.

L’Anuari és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Bar-
nils, en coedició amb Pol·len edicions. La publicació treu a la 
llum temes que han estat silenciats pels mitjans de comunicació 
corporatius durant l’últim any, però també analitza de manera 
crítica els principals “sorolls” informatius de l’agenda mediàtica, 
i vol ser una guia per sobreviure a la infoxicació, la desinforma-
ció i al control dels poders. 

L’Anuari obre amb la investigació “15 madrilenys per cada cata-
là al deep State”, del periodista Daniel Sánchez Ugart, publicat 
al web de Mèdia.cat (www.media.cat). En aquest reportatge 
s’explica com dos terços dels alts funcionaris de l’Estat espan-
yol provenen de Madrid: el sistema d’elecció centenari i memo-
rístic, les tradicions familiars i arguments històrics porten a la 
conformació d’un cos de directius públics amb poca pluralitat 
geogràfica i també amb biaixos elitistes. Molts d’ells acaben 
fent el salt a la política activa o a les grans empreses (un 60% 
dels alts funcionaris està en excedència per aquest motiu). 

Un altre reportatge destacat és “Royuela: els jerarques de la ul-
tradreta catalana”, que explica els tentacles d’aquesta nissaga 
barcelonina: des del club Empel de Barcelona, passant pels an-
tecedents terroristes del patriarca. Altres reportatges d’aquesta 
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edició aborden, entre altres, els usos il·legítims de l’aigua darre-
re el transvasament del Riu Siurana; així com els efectes de la 
privatització dels tractaments contra la infertilitat.

L’Anuari inclou per primera vegada un dossier temàtic, dedicat 
al debat al voltant de la veritat i les anomenades “fake news” 
des d’una perspectiva crítica. “Es parla sovint de les notícies 
falses però no es posa el focus en la responsabilitat de les em-
preses tecnològiques en la desinformació, o en si les platafor-
mes de verificació són realment una solució al problema o un 
pedaç interessat”, expliquen els coordinadors del projecte, Eli-
senda Rovira i Víctor Yustres. 

La novena edició de l’Anuari es podrà trobar a les llibre-
ries d’arreu dels Països Catalans i es pot comprar al web de 
l’editorial Pol·len. El projecte és possible gràcies a una cam-
panya de microfinançament amb el suport de Verkami, que va 
recollir 12.595 euros de 409 mecenes. També compta amb el 
suport de la Fundació Catalunya, el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Hi col·laboren també la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull i la Uni-
versitat de Vic, alumnes de les quals han escrit reportatges de 
la publicació. 

Mèdia.cat també celebra aquest mes el seu desè aniversari. 
Aquest projecte sense ànim de lucre, que va arrencar la seva 
activitat el curs 2009-2010, és l’únic observatori crític dels mi-
tjans de comunicació dels Països Catalans. (Infografia: Grup 
Barnils)
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Menys és més? El debat sobre la 
reducció de producció aterra en els 
digitals espanyols
Per Dircomfidencial

En els últims mesos diversos mitjans europeus han anunciat 
una retallada substancial en el nombre de continguts que publi-
quen: The Guardian va produir un terç menys el 2019,  Le Mon-
de  va reduir fins a un 25% en els últims dos anys i The Times 
va disminuir en un altre 15% les seves històries en la seva àrea 
Home News. En tots aquests casos la reflexió interna va con-
duir a deixar d’invertir esforç en generar peces informatives que 
poca gent llegia i per a tots ells el resultat ha estat una  millora 
en dades quantitatives i qualitatives d’audiència.

Aquestes experiències no han passat desapercebudes en les 
redaccions espanyoles, tot i que les situacions de partida són 
diverses i la perspectiva associada al volum de contingut que 
es publica també varia. Segons estimacions de Buzzsumo so-
bre els principals digitals espanyols,  ABC i La Vanguardia són 
els que major inventari generen diàriament, per sobre de les 
400 peces. Es dóna la circumstància que són les dues capça-

leres a les quals Comscore atorga més audiència en els últims 
mesos i a més les que diferents fonts del sector consideren  
més dependents del trànsit que envia Google.

Pau Rodríguez Urquidi, director de Màrqueting de La Vanguar-
dia, no creu que hi hagi una correlació directa entre el rendi-
ment del posicionament del seu periòdic (que algunes estima-
cions situen entre el 50 i el 60% del trànsit total) i el nombre de 
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continguts publicats. “La nostra producció està de mitjana en 
250 peces diàries i no crec que el volum estigui relacionat amb 
el gran trànsit que obtenim de SEO. Millorem el nostre producte 
perquè agradi més als nostres lectors i Google ens premiï per 
això, i constantment intentem optimitzar el que fem a les neces-
sitats dels nostres lectors”, apunta.

Els matisos al respecte vénen de la mà de Fernando Macià, 
consultor SEO i director general de Human Level, que descriu 
les dues estratègies més habituals de generació de trànsit per 
mitjans  a través de cerques (a més del clickbait), que com-
porten precisament augmentar volum:  publicar amb molta fre-
qüència sobre un tema noticiable per aparèixer en el carrusel 
de notícies o AMP mentre duri l’interès, i  crear moltes històries 
sobre molts temes per acumular trànsit no necessàriament re-
latiu a l’actualitat.

En el primer cas ja és habitual l’aplicació de la localització per 
aparèixer en cerques específiques  (per exemple, coronavirus a 
Madrid o resultats electorals a Saragossa). “Mitjançant esque-
mes semiautomàtics es poden generar molts continguts que 
s’adapten bé a recerques locals amb relativament poc esforç 
de producció”, indica Macià.

Automatització i agregació
Aquest és l’àmbit en el qual es mou Narrativa, una empresa de 
generació automàtica d’històries sobre la base de dades que té 
com a clients a mitjans espanyols com  El Confidencial, 20 Mi-
nutos o El Periódico, i que fa alguns mesos va signar un acord 
amb l’Agència EFE. “Els ajudem a cobrir el que no arriben a fer, 
amb creació i publicació automàtica sobre finances, esports, el 
temps, eleccions..., i també a escriure més ràpid  automatitzant 
esborranys que els periodistes poden editar i completar. Això 
millora la seva productivitat i permet augmentar el nombre de 
continguts”, explica el seu CEO,  David Llorente.

La sortida natural d’aquesta producció és especialment el SEO, 
però aquest rendiment s’ha anat complicant perquè Google ten-
deix a oferir cada vegada més respostes directes sense enllaç  
a les recerques en forma de panells de coneixement. Per a això 
utilitza les mateixes dades que una empresa que genera contin-
gut automàtic que pugui processar, el que a futur és un risc per a 
l’automatització amb fins de posicionament i obtenció de trànsit, 
que al seu torn també està condicionada pel canvi d’algorisme 
que prima informació original sobre còpies. Llorente és conscient 
d’aquesta tendència i fins i tot apunta que “quan Google posi l’ull 
en la indústria, traurà la xequera i comprarà algú”.
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Un altre dels motius pels quals les xifres d’ABC i La Vanguardia 
puguin semblar tan voluminoses en l’estimació de Buzzsumo té 
a veure amb l’agregació d’agències. Un especialista SEO que 
va treballar durant anys en mitjans aclareix que “ABC sempre 
ha estat el que més contingut ha publicat, però per ser rigoro-
sos cal tenir en compte que  sempre ha tret automàticament les 
notícies d’agències, igual que La Vanguardia, i són molt acces-
sibles. En altres mitjans no són tan fàcils de rastrejar i això fa 
que el recompte pugui estar adulterat”. Aquesta ha estat his-
tòricament una altra pràctica habitual associada a la generació 
d’inventari per poder posicionar-se en una gran varietat de cer-
ques. “Si vols Comscore has d’anar al volum i a tractar d’atacar 
diferents temàtiques, has de generar continguts per caçar-los a 
tots”, assenyala el professional esmentat anteriorment.

Un debat de la mà del pagament
El que sembla clar és que el debat sobre la reducció de peces in-
formatives ve sobretot de la mà del canvi de model. La incorporació 
d’esquemes de pagament i la  caiguda d’ingressos publicitaris asso-
ciats a les pàgines vistes que generen els esquemes de producció/
captació massiva han fomentat una perspectiva que comença a pri-
mar el qualitatiu sobre el quantitatiu, i la necessitat de  impulsar les 
subscripcions amb històries necessàriament més treballades.

Això és el que ha succeït a El Mundo. Vicente Ruiz, subdirector 
i responsable de la seva web,  estima aproximadament en un 
8% la retallada d’inventari des que el seu diari va llançar el seu 
model Premium: “Sense augmentar la plantilla, si vols tenir més 
temes propis i de qualitat per al pagament, has de sacrificar 
alguna cosa. Així que vam optar per alliberar temps de l’edició 
de teletips i fer peces virals per guanyar hores de treball en la 
producció de contingut de valor afegit”.

A El País, que acaba d’estrenar el seu mur de pagament, el de-
bat està molt present, però la interpretació és una altra. “Anem 
a tractar de pujar molt la qualitat de cada cosa que fem. Com 
som els mateixos,  això ens ha de portar indefectiblement a pu-
blicar menys. Per a mi l’important és la qualitat, dedicar-li més 
temps i finor al que fem a internet”, explica Borja Echevarría, 
director adjunt.

I a El Espanyol la perspectiva se centra igualment en els subs-
criptors i l’estratègia es replanteja en els mateixos termes de 
qualitat sobre quantitat per justificar el pagament, però també 
abasta l’últim fenomen de captació de trànsit a les redaccions. 
“Des del punt de vista purament tècnic, cada vegada té més 
importància fer pocs continguts amb gran abast que molts amb 
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poc. L’exemple més clar i recent és la importància que Google li 
està donant al CTR dels articles tant en Discover com en els re-
sultats de cerca. Fent poques històries que aconsegueixin una 
proporció alta de clics sobre impressions sempre serà, a llarg 
termini, molt millor que fer moltes amb un percentatge baix”, 
diu  Daniel Muñoz , director d’Estratègia i Negoci. (Infografia: 
Dircomfidencial)
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Ramón Grau: “L’AMIC, amb més de 
400 mitjans i pel que representa, ha 
de tenir un pes més gran en els ajuts i 
en la publicitat institucional”
Per Pere Giménez / Revista Comunicació 21

  
Quina valoració fa del que porta de presidència?
L’associació, tal com la vam pensar en els seus inicis fa 23 
anys, evidentment no té res a veure amb la d’ara. Al comença-
ment era una entitat molt voluntarista amb pocs associats, uns 

35 editors, tots de premsa en paper; el 2015 tenia uns 250 socis 
i ara en som 400, amb un tant per cent molt elevat de mitjans 
digitals i una estructura plenament professionalitzada i compe-
titiva. Les necessitats han canviat molt en aquests anys. Hem 
passat de basar-nos únicament en el paper a un sector que té 
diversos canals, diversos fronts, amb moltes incerteses, però 
també amb un potencial molt gran. L’AMIC està fent molta feina, 
i pensem que el camí ha sigut progressivament espectacular.

El primer mandat com a AMIC (2015-2019) ha estat una eta-
pa de consolidació i creixement?
Consolidació però sobretot creixement. Ens hem convertit en 
un interlocutor molt sòlid i representatiu del que és la premsa 
de proximitat, tot i que també tenim mitjans nacionals i molts 
temàtics. En aquests moments som mes de 400 associats, un 
60% digitals i un 40% en paper. Hem obert seccions al País 
Valencià, on agrupem una seixantena de mitjans de proximitat, 
i a les Illes Balears, on som gairebé 40. També tenim mitjans 
d’Andorra i alguns de la Catalunya Nord, però no crearem cap 
altra secció: hi haurà un AMIC global, un AMIC Illes Balears i 
un AMIC Valencians. Els serveis conjunts, que són per a tots, 
es donen des de la central, a Barcelona, on tenim nou profes-
sionals treballant.
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Així doncs, l’AMIC s’ha enfortit com a entitat de serveis i 
central de mitjans, etapa impulsada fa cinc anys.
Sí, exacte. Tenim serveis de banc de continguts, central de 
mitjans, banc d’imatges, OJD, assegurança per a empreses, 
intel·ligència artificial per a gestió de xarxes, finançament 
(avancem subvencions i publicitat institucional)... Aquest any 
volem treballar la consolidació d’aquests i anar-ne oferint de 
nous. Sobretot volem treballar molt en l’increment de l’àrea de 
negoci, buscar recursos per als associats a nivell de publicitat. 
També volem seguir fent esdeveniments que ens donen noto-
rietat, com el Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, 
amb la participació d’unes 180 persones entre editors i profes-
sionals de banda i banda del Pirineu, que va ser un èxit molt im-
portant. Era la primera vegada que ens trobàvem tots aquests 
editors vinculats d’alguna manera. El Pirineu era l’excusa.

Tindrà continuïtat?
La previsió és fer el CIMP cada dos anys, i la idea és que la 
pròxima edició es faci al País Basc o Navarra, que tenen inten-
ció de continuar-lo. La voluntat és que sigui itinerant.

L’AMIC també està preparant un premi internacional de mi-
tjans de proximitat...
Està previst fer-lo a finals d’aquest any o la primavera de 2021. 
La voluntat és crear un premi amb tres guardons que donin 
rellevància a un mitjà de proximitat en llengua catalana, un 
mitjà d’Europa, i un mitjà de la resta del món. Tenim un grup 
d’experts professors d’universitat que ens assessora i que està 
treballant en les bases.

Els mitjans adherits a l’AMIC tenen realitats molt diferents, tam-
bé geogràfiques. Com es gestiona per tenir tothom content?
Intentem defensar tant els petits com els grans. La prioritat és 
que la realitat de l’AMIC, bàsicament formada per mitjans de 
tots els territoris de parla catalana, d’alguna manera es vegi 
compensada a l’hora d’invertir en serveis, venda de publicitat, 
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formació, suport a la innovació, etc. No som una associació 
d’uns pocs on els altres fan de figurants, sinó que treballem per 
a tot el col·lectiu. De fet aquest és el nostre gran èxit.

En el Congrés Interpirinenc els temes més rellevants de 
tots els tractats van ser models de negoci, tecnologia i 
creació de comunitats. És per aquí cap a on s’encara el 
camí de l’AMIC?
Totalment. Hem d’anar cap a aquests reptes que ja són de present, 
i ser cada cop més imprescindibles en les nostres comunitats.

El model de negoci és el handicap més gran per als mitjans?
Sí, no hi ha un llibre d’instruccions. El prova-error l’està fent 
tothom, des dels grans fins als petits. El que volem des de 
l’AMIC és que aquestes proves es testegin bé i es puguin apli-
car de seguida en els nostres mitjans, perquè si no és un des-
gast impressionant. 

L’AMIC dona força importància a la formació...
Fa poc hem signat un acord amb Google perquè faci formació 
en noves tecnologies i eines per al periodisme i enriquir els con-
tinguts dels nostres mitjans. És el primer cop que fa un acord 
amb una entitat d’aquest tipus. Volem seguir en aquesta línia: 

formació, millora de continguts, professionalització del sector i 
innovació. Invertir molt en innovació, perquè els mitjans per si 
sols no ho poden fer. El mercat no està fàcil, i als mitjans el dia 
a dia ens està cremant i no tenim ni possibilitats ni recursos per 
invertir en innovar preveient el futur a llarg termini.

Invertir en innovació en quin sentit?
Per una banda tenim l’aula d’innovació, on cada any bequem un 
seguit de mitjans que volen millorar en algun àmbit, als quals 
posem uns experts durant quatre mesos perquè els ajudin a 
desenvolupar in situ un seguit de projectes. L’objectiu és mi-
llorar els mitjans que utilitzen el servei, i després transmetre 
les experiències a la resta del col·lectiu. Per altra banda hi ha 
el laboratori d’innovació: un grup de persones expertes, reco-
negudes en el món digital i de continguts, que d’una manera 
periòdica ens aporten idees. Ara, anant més enllà de tot això, 
volem muntar una incubadora amb persones dedicades profes-
sionalment a buscar solucions per al sector que, tutelades pel 
grup d’experts, desenvoluparien estratègies i accions per tal de 
generar nous negocis i iniciatives que des dels propis mitjans 
seria molt difícil tirar endavant. És que, dins del sector, o fem 
alguna cosa, o realment ho passarem molt malament. El futur 
és canviant, molt incert, i tothom està patint.
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Una altra iniciativa que esteu preparant és la posada en 
marxa d’AMIC Media.
AMIC Media serà un projecte de creació de continguts, dis-
senys i nous formats, amb capacitat també per realitzar contin-
guts patrocinats o de marca. De vegades els mitjans no tenen 
el temps, la tecnologia o la capacitat per fer-ho. La idea és que, 
si el mitjà no hi arriba, es pugui fer des de l’AMIC. I en paral·lel 
hi hauria la captació de publicitat i nous ingressos. AMIC Media 
és una aposta per més periodisme, més disseny, més publicitat 

i nous formats. A més, AMIC Media podrà estar en el mercat 
com a central de mitjans, i fins i tot podria presentar-se en algun 
concurs o licitació, sobretot d’ajuntaments i per campanyes en-
focades a la proximitat. Quan una agència ha de planificar una 
campanya plural de mitjans de proximitat la gestió no li surt a 
compte, els fa nosa. El concepte d’AMIC Media és necessari, 
perquè hem d’aconseguir que es pugui fer sense massa so-
brecostos i amb una garantia de qualitat. Als grans clients que 
volen arribar als mitjans de proximitat els fa falta un interlocutor 
únic, i a les agències grans els costa molt donar aquest servei, 
els surt car i no coneixen com nosaltres els mitjans del territori.

En els darrers anys l’AMIC ha guanyat presència en altres 
entitats...
Els últims anys hem volgut estar presents en consells i juntes de 
les patronals. Estem a Pimec, a Cecot, a Dircom, a la Fundació 
puntCAT com a patrons... Tot allò que ens pot aportar notorietat, 
contactes, presència i representativitat. El que sí que reclamem 
és un tracte just de les administracions cap a l’AMIC, cap al nos-
tre col·lectiu. En aquests moments som l’entitat més representa-
tiva de la premsa de proximitat: més de 400 mitjans, això ho diu 
tot. I en canvi encara seguim tractats amb inèrcies que venen 
dels anys 90. Pel que representem, hem de tenir un pes més 
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gran en els ajuts i en la publicitat institucional. Nosaltres els re-
cursos els utilitzem per donar més serveis, no per mantenir-nos. 
Això ho fem amb les quotes i els marges dels ingressos de pu-
blicitat que es queda l’entitat. El 2019 vam facturar 2,1 milions 
d’euros, una mica més que l’any anterior. Així doncs, l’ajut que 
dona l’administració a l’entitat creiem que ha d’anar d’acord amb 
el seu volum d’associats i els projectes que impulsa. En aquests 
moments estem per sota del que correspondria.

I per què creu que això no s’ha resolt, quan els números 
manen?
Perquè hi ha els estereotips de tota la vida: que la premsa gra-
tuïta és de segona. Això fa uns anys es podia entendre fins a 
cert punt, però ara ja no. On és la gratuïtat? Perquè estic cansat 
de veure cada dia al tren repartir diaris de pagament gratuïta-
ment... I les seves edicions digitals també són gratuïtes. Al final 
tots som mitjans de comunicació i la manera d’arribar al lector 
no té cap importància. Per altra banda, reclamem tenir el volum 
d’insercions publicitàries que ens pertoca. No pot ser que d’un 
pressupost de 31 milions per a publicitat de la Generalitat els 
mitjans de proximitat acabin gestionant-ne menys d’un milió. 
No té cap sentit... En paper, tot i que és poc, la inversió ha 
anat creixent i està en un volum que comença a ser correcte. 

Ja no és indigne, però en digital encara és insignificant. En les 
campanyes institucionals s’hauria d’equilibrar paper i digital. I 
és que, al final, quina és la premsa del país? Hem estat sempre 
defensant el català, la identitat, el territori, les entitats socials... 
El caràcter de servei públic el té sobretot la premsa de proximi-
tat. I en conjunt, amb una audiència considerable...

I les subvencions?
Els ajuts també s’han d’equilibrar. A nosaltres ens agradaria 
anar cap a la fórmula del País Basc, que ens sembla perfecta. 
Allà han agrupat els ajuts del Govern i de les Diputacions Forals 
i fan prevaldre sobretot la professionalitat: valoren els costos de 
cada empresa (estructura, producció, distribució, etc.) i quins 
continguts ofereixen, independentment de si els mitjans són de 
pagament o gratuïts. A més, els han dotat d’una importància 
econòmica que correspondria al 30% dels costos d’una empre-
sa, i es concedeixen per triennis. Primer han estudiat el que 
necessiten els mitjans i després n’ha sortit la dotació. Això és 
una aposta seriosa.

Aleshores, a Catalunya cal implicar-hi les Diputacions?
Creiem que amb la Generalitat no n’hi ha prou, no arriba a tot, i 
per tant les Diputacions haurien de participar en ajudar els mi-
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tjans de proximitat, posant-nos d’acord tots. Amb el despobla-
ment que hi ha a les zones interiors de Catalunya, els mitjans 
donen un sentit al territori, l’equilibren, són elements de dina-
mització. El dia que desapareguin es desertitza. Per tant, què 
volem? Un país amb quatre grans mitjans homogenis? Com a 
administració de proximitat que és la Diputació, hauria de ju-
gar un rol en aquests mitjans locals o comarcals. A Catalunya 
s’incentiva l’audiència, quan el que s’ha de primar és el mitjà, 
els professionals, els continguts. Tot això s’ha de revisar, per-
què és tan important un mitjà que distribueix 4.000 exemplars 
a la Seu d’Urgell que un de 20.000 al Vallès. S’ha de buscar 
una fórmula que ajudi a mantenir aquesta riquesa que tenim 
al territori, si no ens desertitzarem. (Fotografies: totsantcugat.
cat i AMIC) 
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Els 216 diaris digitals espanyols, a 
estudi
Per Sergio Ramírez / Bloc de l’autor

Les 7 coses més importants que es desprenen de l’estudi i que 
mostro als lectors:

1. El País està en el TOP1 per a tot.- M’ha semblat bastant 
cridaner que l’únic diari que repeteix totes les posicions és El 
País. Però m’ha cridat encara més l’atenció que sempre surti en 
primera posició i, a més, a gran distància del segon classificat.

Per exemple: Té el doble de trànsit o dominis que enllacen que 
el segon de la llista; té el doble de seguidors a Facebook Twitter 
o Instagram que el segon.

2. Els 3 primers a la general no baixen mai del Top5.- És nor-
mal que els diaris grans siguin grans per a tot, oi? Però és que 
els tres primers (El País, El Mundo i La Vanguardia ) estan sem-
pre entre els 5 primers, per a tots els KPIs, el que vol dir que 
hi ha poca variabilitat en l’estudi, la qual cosa, em congratula.

3. En el Top10 hi ha 2 diaris que no tenen base a Madrid.- 
Entre els 10 primers periòdics n’hi ha 2 que no tenen la seva 
base a Madrid. Són La Vanguardia (que ja surt en el punt ante-
rior) i El Periódico de Catalunya. No sé si dir-vos si m’ho espe-
rava més o menys però, sigui com sigui, crec que està molt bé 
aquesta tendència, unit al que et vaig a explicar en el següent 
punt, fixeu-vos:

4. En el Top10 n’hi ha 4 que no tenen edició en paper. Sí. En-
tre els 10 diaris més rellevants a nivell digital a Espanya n’hi ha 
fins 4 que només tenen edició digital. Són, per ordre d’aparició: 
El Confidencial, ElDiario.es, Público (que va deixar la seva edi-
ció en paper en el ja llunyà 2012), i El Espanyol.

5. Compte amb les xarxes socials.- Dels 216 diaris estudiats, 
només 1 que no té perfil de Facebook ni de Twitter (i a més, és 
el mateix diari). La cosa canvia si parlem d’Instagram i YouTu-
be: Fins a 26 no tenen canal de YouTube, el que seria un 12% 
de total; fins a 55 no tenen perfil d’Instagram, que seria un 25% 
del total. I sí, ho has endevinat, els de dalt a la llista, els té tots.

6. Més de 100 no tenen aplicació mòbil.- Dels 216, un total de 
102 no tenen aplicació mòbil, el que significa un 47% del total, 
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gairebé la meitat. Ara bé, la creació d’aplicacions mòbils també 
va en la mida: Dels 50 diaris més rellevants a nivell general, 
només 2 d’ells no tenen app (EuropaPress i OkDiario). No obs-
tant això, dels 50 últims, només 3 la tenen (Notícias Mallorca, 
Gacetín de Madrid i Diario de Aurosa).

7. Les dades són bastant sòlides. Si pintem les dades de tot 
el rànquing del primer a l’últim, tenen una correlació de 0,982, 
una dada prou bona per tenir mostra amb tanta variabilitat. Clar 
i català: Les dades són sòlides o, al menys, prou sòlides om per 
tenir-les en compte. Us deixo la gràfica general:

 

Com veus, hi ha certa variabilitat cap amunt en els 50 primers i 
els 50 últims i, per contra, variabilitat a la baixa en el centre de 
la gràfica.

Els 10 diaris més influents d’Espanya.- Hem arribat fins aquí 
per veure quins són els 10 diaris més importants d’Espanya. 
Aquesta és la gràfica del Top10 puntuació general:

1. El País: 2.160 punts. 2. El Mundo: 2.143 punts. 3. La Van-
guardia: 2.135 punts (primer regional). 4. 20 Minutos:: 2.096 
punts. 4. El Confidencial: 2.096 (primer digital), empatat amb 
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l’anterior. 6. ElDiario.es: 2.071 (segon digital). 7. El Periódico 
de Catalunya: 2.064 (segon regional). 8. Público: 2.041 punts 
(tercer digital). 9. El Economista: 2.037 punts. 10. El Español: 
2.028 punts (quart digital). (Infografies: sergioramirez.org)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi sencer de Ser-
gio Ramírez clicant en aquest enllaç.
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La revolució digital
Per David Vallespín Pérez, catedràtic de dret processal de la 
Universitat de Barcelona / El PuntAvui

La revolució digital també ho és social, econòmica i cultural. 
És evident que les tecnologies digitals impliquen canvis subs-
tancials quant a la manera de treballar, fer negocis i interactuar 
a nivell social. Això ens obliga, com bé van assenyalar fa poc 
tant el vicepresident del govern i conseller d’Economia i Hisen-
da de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, com el ti-
nent d’alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, a apostar per una 
innovació, orientada a la millora, on cal tenir present l’impacte 
laboral de la indústria 4.0, la bretxa de gènere constatable en 

alguns àmbits de la ciència i la tecnologia, així com en les tec-
nologies de la informació i comunicació (TIC), la importància, 
cada vegada més evident, del comerç electrònic, la proliferació 
de l’economia per plataformes amb impacte directe quant a les 
condicions de treball, la conveniència de digitalitzar el sector 
energètic per afrontar l’emergència climàtica, l’objectiu de mi-
llorar la competitivitat i productivitat de les nostres empreses, 
la necessitat d’adaptar els actuals sistemes tributaris, o aquella 
altra relacionada, mitjançant el projecte BCN Green Deal, amb 
la configuració de nous esquemes de “capacitació digital”.

Aquesta transformació digital ens situa davant d’un complex 
encreuament de camins on hem de saber equilibrar tant les 
seves oportunitats de present i futur, com els riscos ètics i so-
cials que implica en si mateixa. Hem d’articular, fruit d’un nou 
contracte social, un escenari de país on tinguem ben present 
com donar resposta efectiva a la bretxa digital, la robòtica o la 
intel·ligència artificial. Dins d’aquest nou pacte social, com és 
lògic, ens hem de preocupar molt dels efectes de la revolució 
digital en el nostre mercat laboral. Davant dels perills derivats 
de la precarietat laboral que, de retruc, afecten la gestió de la 
diversitat i la cohesió social, hem d’afrontar amb seny i con-
sens, però també amb decisió, si no volem acabar per afavorir 
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la desigualtat social, així com l’abús de poder de determinades 
empreses digitals, un canvi de l’actual marc normatiu que ens 
envolta. La nova economia digital té una gran capacitat per ge-
nerar progrés social, però per aconseguir-ho hem de delimitar 
i minimitzar, fent servir les eines adequades, els seus riscos.

Un dels principals dubtes que planteja la revolució digital té a 
veure amb l’impacte que aquesta tingui, finalment, des de la 
perspectiva de l’ocupació de les i els nostres ciutadans. Enfront 
d’aquells que ho veuen tot “molt negre”, ja que en certs sec-
tors, com la manufactura, la robotització acabarà per generar 
una gran bossa d’aturats i, per extensió, descontents; així com 
també d’aquells altres que, amb una ingenuïtat benintenciona-
da, ho veuen tot “de color de rosa”, en el sentit de visualitzar 
una nova realitat on s’incrementin exponencialment els llocs 
de treball lligats amb les tecnologies de la informació; sembla 
coherent tenir ben present, tocant de peus a terra, el següent: 
els robots no assumiran totes les feines i se’n generaran de 
noves; les persones han de seguir estant al centre de les pre-
ocupacions socials; molts llocs de treball no desapareixeran, 
sinó que simplement “mutaran”, fruit de la seva transformació, 
per adaptar-se a un nou escenari; i davant dels “afectats” pels 
canvis tecnològics i digitals, que en alguns casos seran “expul-

sats” del mercat laboral, els diferents governs hauran de ser 
capaços de reaccionar amb l’adopció d’aquelles mesures que 
facin possible que aquestes persones no quedin fora del sis-
tema de protecció social i, en conseqüència, allunyades d’una 
societat altament desigual. Una nació democràtica i social no 
es pot permetre el luxe de deixar enrere aquelles i aquells que 
tinguin més dificultats per adaptar-se al nou procés disruptiu, 
presidit per la transformació digital i tecnològica.

En aquest camí a transitar, gens fàcil, però inajornable, hem 
d’aspirar a aconseguir viure en un món millor, digitalment 
intel·ligent, amb una economia de coneixement sòlida, i on to-
tes i tots tinguem una igualtat real d’oportunitats per desenvo-
lupar-nos com a persones. Catalunya, sense perjudici que tot 
sempre és millorable, té les bases teòriques d’un ecosistema 
de coneixement que ens permet afrontar, amb garanties d’èxit, 
aquest desafiament. Aquest ecosistema ara cal aprofitar-lo. Per 
fer-ho, hem de sumar, si volem assolir beneficis per a la nostra 
ciutadania, els esforços de les diferents administracions, les 
empreses, les universitats i la societat civil. Hem de prioritzar 
el coneixement per al desenvolupament econòmic i social. És 
hora de començar a pensar en termes de “ciutat i nació digital”. 
(Infografia: L’informatiu apabcn)
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