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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: La premsa de proximitat, un bé essencial en risc
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Cobrir l’epidèmia del coronavirus eficaçment sense difondre informació falsa

COMUNICACIÓ DIGITAL
Es constata un increment de l’activitat cibercriminal

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Marques, mitjans i agències: més units que mai davant d’una lluita comuna

NOVES EINES
El País va utilitzar tecnologia Cloud i Machine Learning per mesurar l’èxit dels seus continguts

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La premsa de proximitat venç el confinament, però s’empobreix

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Igualada, com exemple. El nou periodisme a “streaming”
TRIBUNA: El coronavirus també amenaça la premsa plural
ENTREVISTA: Liza Gross: “El periodisme de solucions apunta a crear un diàleg amb les audiències”
ANÀLISI: Blocs polítics, blocs mediàtics
DOSSIER: El confinament pel Covid-19 està produint un canvi en els hàbits dels consumidors
OPINIÓ: No és possible fer callar la veu del periodisme
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La premsa de proximitat, un bé 
essencial en risc
Comunicat de l’associació AMIC

Aquesta crisi sanitària sense precedents, en la que tots es-
tem immersos, ens arriba en el pitjor moment. Els mitjans 
d’informació impresos i digitals, i en el nostre cas, principalment 
la premsa de proximitat, que és el gran col·lectiu que repre-
senta l’AMIC, ve d’uns anys molt durs en que estem patint la 
transformació del nostre negoci, ajustant plantilles, fent molts 
sacrificis, o invertint en nous models, buscant respostes difícils 
a un futur incert.

Ara que en la fragilitat, anàvem trobant l’equilibri i la viabilitat 
pels nostres mitjans, ens arriba aquest sotrac que posa en greu 
perill tots els sectors, i molt especialment el nostre i amb ell, 
milers de llocs treball.
 
No hi ha dubte que som un veritable servei públic a la ciuta-
dania, a les nostres comunitats. Sempre hem dit que la nostra 
riquesa rau en la diversitat i la proximitat. Les ciutadanes i ciu-
tadans necessiten saber què passa a prop seu, amb informació 
contrastada, veraç i elaborada per professionals que saben fer 
la seva feina, i coneixen de primera mà la realitat. Ho saben 
els ciutadans i ho saben els col·lectius, les entitats socials, es-
portives i culturals, ho sap el comerç i les empreses de serveis 
de proximitat, ho saben els Ajuntaments i les Institucions, però 
ara què?

I aquí se’ns presenta la gran contradicció: som imprescindibles 
com a instrument perquè els ciutadanes i ciutadanes d’aquest 
país, dels nostres pobles i ciutats, gaudeixin del dret de la in-
formació, se sentin acompanyats i arrelats a una comunitat que 
no els deixa sols, que ara més que mai, els hi explica què el 
que passa. I nosaltres, tenim el deure i l’obligació de no parar, 
de doblar els esforços com ho estem fent, posant-nos al servei 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de les autoritats sanitàries, de les institucions i de les empreses 
de serveis.

Ara se’ns ha girat més feina, l’increment del consum de mitjans 
d’informació digitals aquests dies, és espectacular. I ho fem en 
condicions difícils, amb les nostres redaccions treballant des 
de casa, la producció allunyada els uns dels altres, amb greus 
problemes d’impressió i distribució, però ho fem amb la convic-
ció de que cal, amb vocació de servei i estimació per la nostra 
feina. La ciutadania aquests dies s’informa més que mai a tra-
vés dels nostres mitjans, som la seva principal font d’informació 
en front de la infoxicació de les fake news, que tenen la seva 
plataforma de distribució a les xarxes socials.

Però per altra banda, l’economia, el motor que genera recursos, 
s’ha aturat i per nosaltres del tot. Els ingressos de publicitat han 
caigut dràsticament d’un dia per l’altre. Un estudi fet recentment 
per la consultoria J3B3 Econòmics, és dramàtic i revelador, s’ha 
fet a tres-cents comerços de tots els sectors i en dues fases, la 
primera durant la primera fase de la pandèmia, de l’1 al 15 de 
març, i la segona quan es va decretar l’estat d’alarma. La factu-
ració del comerç urbà ha caigut en la primera fase un 30% i en 
la segona un 90%. Tots els subsectors aturen les vendes, fins 

i tot l’alimentació que cau un 47%, i el que es desprèn també, 
és que una bona part de petites empreses i autònoms que no 
tenien prou liquiditat per cobrir els costos bàsics, potser ja no 
pujaran la persiana.

Davant d’aquest panorama el sector demana amb caràcter 
d’urgència i per millorar la liquiditat i finançament a curt termini:

• Que se’ns consideri un sector bàsic i estratègic, com reconeix 
la llei, afectat de ple per aquesta crisi sanitària del COVID19, 
igual com, per exemple, ho és la restauració o el turisme. No-
saltres hem de continuar treballant sense ingressos. Que ho 
considerin les diverses administracions, i els diversos actors 
socials patronals, sindicats, etc., de cara a demanar ajuts.
• Suspendre de forma imminent i per un termini no inferior a tres 
mesos, el pagament d’impostos i cotitzacions de la Seguretat 
Social per a empreses i autònoms.
• Agilitzar els tràmits dels ERTO per causa major, sense inter-
pretacions ni restriccions.
• Una moratòria en el pagament de crèdit, sobretot en el retorn 
de capital.
• Crèdits de bancs amb garanties públiques, agilitzar la tramita-
ció i concessió i relaxar-ne els paràmetres de risc.
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• Ajuts a la reactivació de l’activitat per quan s’iniciï la recupe-
ració.
• Accelerar el pagament de subvencions concedides i campan-
yes publicitàries institucionals i, per aquest any, ampliar els im-
ports dels ajuts.
• Agilitzar i no congelar els tràmits per als ajuts estructurals del 
2019 i obrir els de projectes.

Exigim que les administracions, tant Ajuntaments com Gene-
ralitat, Diputacions, Consells Comarcals i organismes públics, 
utilitzin els mitjans d’informació com a vehicle de comunicació 
i publicitat, incrementant les insercions que ajudin a pal·liar la 
manca i caiguda de publicitat privada. Això, per altra banda, 
serà una prova del seu compromís amb la llibertat de premsa.

Perquè el benestar d’una democràcia de qualitat es basa en 
la llibertat de premsa i el dret a la informació lliure i plural. Els 
mitjans de proximitat, així ho garanteixen. 

Els mitjans demanen un Pla de Xoc 
d’Ajudes al Govern de l’Estat
Resum Informatiu

Quatre associacions d’editors de premsa i publicacions periò-
diques espanyoles que representen uns 260 grups editorials 
diferents, que editen unes1.500 capçaleres, han presentat al 
Govern de l’Estat una proposta de Pla de Xoc d’Ajudes per 
afrontar i frenar el daltabaix econòmic i social que la crisi del 
coronavirus està provocant en el sector. 

Les quatre associacions -Associació Espanyola d’Editors 
de Publicacions Periòdiques (AEEPP), Associació Revistes 
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d’Informació (ARI), Associació de Premsa Professional i Con-
tinguts Multimèdia (Coneqtia) i Associació de Revistes Cultu-
rals d’Espanya (ARCE) - han enviat un document conjunt a la 
ministra d’Hisenda i portaveu de Govern espanyol, María Jesús 
Montero, en el qual plasmen el Pla de Xoc en 25 propostes.

D’elles, nou s’haurien de prendre immediatament, segons els 
editors. Entre aquestes hi ha la suspensió de cotitzacions a la 
Seguretat Social mentre es mantinguin les mesures de l’estat 
d’alarma, facilitar la presentació de ERTEs , abonar de mane-
ra urgent els pagaments que hagin de fer les administracions 
públiques als editors, implantar l’IVA superreduït a les publica-
cions digitals, obrir una línia de finançament bonificada al sector 
a través d’ICO o de Cesce i llançar un pla especial de publicitat 
i comunicació institucional per la pandèmia que arribi a tots els 
editors, inclosos els petits i mitjans editors de proximitat.

Entre les 16 mesures menys urgents, els editors demanen un 
Pla Nacional de Foment de la Lectura de Premsa Impresa i 
Digital, la integració de l’enviament de publicacions periòdiques 
impreses en el Servei Postal Universal, plans de formació per 
als professionals del sector i la creació d’ un Institut per a la 
Innovació Periodística.

En el document enviat al Govern de l’Estat, les associacions 
que l’han elaborat xifren en fins a 250 milions d’euros la caiguda 
d’ingressos dels seus associats pel conjunt d’aquest any i argu-
menten que, si no s’aproven i apliquen immediatament mesures 
urgents, una part rellevant del teixit empresarial i de l’ocupació 
pot desaparèixer.

En el document es reivindica el crucial paper que estan exer-
cint els mitjans pel conjunt de la societat durant la pandèmia. 
“La premsa i les publicacions periòdiques no són un sector 
econòmic més -afirmen els editors en les propostes que han 
enviat al Govern central-. Són un element clau en el bon fun-
cionament de la societat democràtica. Són els garants del dret 
constitucional de tots els ciutadans a la informació i a la llibertat 
d’expressió. Sense uns mitjans de comunicació social diversos 
i plurals, el conjunt de la societat espanyola seria més pobra”.
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Els grans mitjans de Comunicació també demanen ajut.- 
“Aquesta pandèmia global arriba en el moment en què co-
mençàvem a treure el cap. Arriba en el pitjor moment possible i 
posa en risc un servei públic al ciutadà com som els mitjans de 
comunicació, però també posa en risc milers de llocs de treball si 
no s’apliquen les mesures d’ajuda necessàries”, advertia Fernan-
do de Yarza, president de l’Associació Mundial de Diaris i Editors 
de Notícies (WAN-IFRA), en declaracions a la Cadena SER. 

“Ens cal, principalment, finançament a curt termini. Necessitem 
un pont que ens faci creuar aquest problema de liquiditat que 
tindrem en les properes setmanes. Això retratarà el compro-
mís que tenen les administracions amb la llibertat de premsa 
i amb els mitjans de comunicació”, afegeix el també president 
d’Henneo. “Si no s’articulen ajudes serà un tsunami i una tragè-
dia per a la democràcia”, alerta de Yarza.

L’Associació Espanyola de Mitjans d’Informació (AMI) alerta 
que urgeix l’adopció “d’un pla específic que posi remei a la si-
tuació, mentre persisteixi la gairebé absència de publicitat en 
un moment d’emergència nacional”, en què les redaccions fan 
un “enorme esforç” per informar sobre el coronavirus i es baten 
rècords d’audiència en les edicions digitals gratuïtes.

La Unió de Televisions Comercials en Obert (UTECA) també 
ha demanat al Govern espanyol l’adopció d’un “conjunt de me-
sures específiques que posin remei, ni que sigui parcialment, 
al daltabaix que es dibuixa en el sector en el present exercici i 
que permeti estabilitzar les plantilles en un moment tan crític”, 
diu en un comunicat. Per la seva part, l’Associació Espanyola 
de Radiodifusió Comercial (AERC) diu que les mesures econò-
miques aprovades pel Govern de Sánchez “no donen resposta 
a la singularitat de la ràdio”, la qual cosa fa complicat que les 
emissores es puguin acollir als expedients de regulació tempo-
ral d’ocupació, assenyala en un comunicat. 

Les singularitats de la ràdio comercial.- Les cadenes de rà-
dios comercials de l’AERC , demanen al Govern de l’Estat un 
pla d’ajudes i incentius per poder mantenir les seves emissions, 
l’ocupació i la seva tasca de servei públic. La quarantena de-
cretada davant la crisi del coronavirus ha reduït la facturació 
publicitària de la ràdio fins a un 80%, el que fa perillar la seva 
supervivència. En un comunicat, l’AERC afirma que la ràdio 
comercial és “un servei públic essencial que contribueix a la 
difusió d’informació veraç, de campanyes de conscienciació i 
de col·laboració amb l’administració per intentar aturar la pan-
dèmia”. El paquet de mesures econòmiques aprovat pel Go-
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vern no dóna resposta a les singularitats de la ràdio, que no 
pot acollir-se als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO), ja que això suposaria la suspensió de les emissions.

L’APPEC i l’ACPC demanen ajut.- Les associacions APPEC i 
ACPC alerten que la crisi del coronavirus està afectant profun-
dament el sector de les publicacions periòdiques “de manera 
més contundent i ràpida del que podíem preveure”, i temen que 
les empreses del sector no puguin suportar els seus efectes si 
la Generalitat i l’Executiu espanyol no intervenen per pal·liar les 
conseqüències provocades per la pandèmia en el sector.

I els col·legis de periodistes.- La Xarxa de Col·legis Profes-
sionals de Periodistes” també demana al Govern espanyol me-
sures extraordinàries per a sostenir el periodisme durant la crisi 
del coronavirus COVID-19. Les empreses i els professionals 
de la comunicació s’aproximen a una situació límit, a conse-
qüència de l’enfonsament del mercat publicitari i de la reducció 
de l’activitat econòmica. És per això que la “Red de Colegios 
Profesionales de Periodistas” demana que el Govern de l’Estat 
aprovi urgentment un paquet d’ajudes per a garantir l’exercici 
del dret a la informació. (Infografies: Telesur i SPL)
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Cobrir l’epidèmia del coronavirus 
eficaçment sense difondre informació 
falsa
Per Laura Helmuth, editora de Salut i Ciència de The Washing-
ton Post / The Open Notebook

 
L’epidèmia del coronavirus serà una de les històries més ur-
gents, complexes, i que es mouen ràpidament de l’any. Redac-
cions que encara no disposen dels reporters de la salut i la 
ciència ha de construir ràpidament una xarxa de professionals 
independents amb experiència en la cobertura de malalties in-
feccioses i designar un equip intern d’enfocament en aquesta 
història i construir la seva experiència. Els reporters que cobrei-

xen aquest ritme aprenen a avaluar les proves, l’argot de desxi-
frar i estadístiques, experts fiables, i humanitzar les històries 
d’intimidació. Aquests són alguns consells a tenir en compte i 
afegiu si us plau el seu assessorament en els comentaris. Hem 
de donar suport els uns als altres i compartir les idees amb els 
que cobrim aquesta crisi de salut pública en evolució.

• Seguiu informant als que comencen a preocupar ara. Ja 
s’han publicat dotzenes d’històries sobre el COVID-19, però hi 
ha persones que, per les raons que sigui, comencen ara a apro-
fundir en el coronavirus i no tenen la informació necessària per 
contextualitzar. Arriben als diaris amb una comprensió encara 
menor de la situació que l’audiència anterior. “És més important 
que mai ser clar i minuciós, fins i tot si sent que es repeteix una 
i altra vegada”, apunta Helmuth.

• Definiu els termes en cada història, i creï i enllaci a un 
glossari. Quan s’escolten moltes sessions informatives dels 
Centres per al Control i la Prevenció de Malalties i de les auto-
ritats de salut estatals i locals, és fàcil entendre el seu idioma. 
Però, fins i tot quan hi ha pressa, és important traduir el seu ar-
got. La majoria de les persones no coneixen els termes “trans-
missió comunitària” o “propagació asimptomàtica” o realment 
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no entenen què és la quarantena. Creeu un glossari i enllaç els 
termes a la seva definició.

• Utilitzeu les xarxes socials de manera efectiva. Twitter no 
hauria de ser la font de temes, però si les persones fan pre-
guntes en les xarxes socials o mostren que estan confoses per 
alguna cosa, potser s’hauria d’escriure sobre això. Comparteixi 
les seves pròpies històries. La gent vol informació fiable en 
aquest moment. 

• Busqui informació sòlida d’experts en malalties infeccio-
ses i salut pública i vagi amb compte amb les persones que 
intenten vendre com a experts quan no ho són. Està circulant 
molta informació errònia sobre el coronavirus, i aquest problema 
empitjorarà. Alguns  polítics estan minimitzant el perill, alguns 
xarlatans estan tractant de vendre tractaments o proteccions 
falses, i alguns anti-vacunes estan entreteixint el coronavirus 
en les seves teories de conspiració sobre les vacunes.

• Eviteu desacreditar una teoria marginal si encara no ha 
rebut molta atenció. La repetició fa que la informació errònia se 
senti més certa.

• Quan una informació errònia es torna prominent, desacre-
dita-la manifestament. La investigació sobre informació errònia 
ha revelat algunes de les millors pràctiques per a això: reem-
plaçar la informació falsa amb alguna cosa que sigui veritable. 
Digui immediatament que aquesta cosa falsa és falsa, especial-
ment en els titulars. Proporcioni una raó per la qual la falsedat 
s’ha estès o per què les persones podrien creure-la o per què 
algú l’està promovent, per ajudar les persones a comprendre 
per què estan veient aquesta informació errònia tot i que és 
falsa. Les desacreditacions simples i breus solen ser les més 
efectives.

• Evita el fals equilibri. Els reporters experimentats en salut, 
ciència i medi ambient saben que no han de donar el mateix 
pàbul als creacionistes, als negadors del canvi climàtic, als anti-
vacunes o als terraplanistes. No cal dir que hi ha “un altre cos-
tat” del coronavirus quan l’altre costat no té sentit.

• Reconèixer temors o incerteses pot calmar-los. En lloc de 
dir “no s’espanti”, digui que algunes persones estan preocu-
pades, i això és comprensible perquè aquesta és una situació 
nova i no sabem com acabarà, però... (i després proporcioni la 
informació fiable).
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• Explica el que no sabem. Les persones tenen moltes pre-
guntes que encara no poden respondre, com l’infecciós que és 
aquest virus en persones que encara no mostren símptomes. 
Dir que quelcom és una pregunta que els investigadors intenten 
respondre amb urgència pot alleujar la confusió del seu lector.

• Vés amb compte amb els “altres” que estan en risc. És cert 
que les persones amb afeccions mèdiques existents semblen 
ser més propenses a tenir complicacions greus per COVID-19. 
Però moltes de les persones de la seva audiència tenen afec-
cions mèdiques existents o éssers estimats que les pateixen. 
Comparteixi informació sobre qui està en risc sense tenir en 
compte si per perfil formen part o no de la seva audiència.

• Incloure context. Quan sigui apropiat, ajudi els lectors a com-
prendre com funciona el sistema d’atenció mèdica, com funcio-
na el sistema immunitari, com funcionen els virus. 

• Entrevisti a infermeres. Els periodistes solen citar els met-
ges en lloc de a les  infermeres com a fonts expertes, fins i tot 
quan l’experiència i el coneixement de les infermeres és més 
rellevant. Especialment amb el control de malalties infeccioses, 
les infermeres poden oferir informació crítica i perspectiva.

• Busqui oportunitats per mostrar a viròlegs, epidemiòlegs, 
infermeres, funcionaris de salut pública, fabricants de vacunes, 
genetistes i més professionals fent la seva feina. Com saben, 
però com alguns lectors no necessàriament aprecien, la ciència 
és un procés i el realitzen persones reals. La gent realment va-
lora veure com fan la seva feina aquestes persones a la recerca 
de solucions. (Fotografia: HispanTV)

L’AMIC impulsa campanyes 
informatives sobre el coronavirus

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació ha posat 
en marxa dues campanyes de continguts i una de publicitària a 
disposició del seus associats. L’objectiu és contribuir a informar 
la ciutadania i fer pedagogia sobre les actuacions individuals 
i col·lectives per a la prevenció i el control del coronavirus i 
sortir de l’actual Estat d’alarma. Per una banda, l’AMIC impul-
sa les iniciatives #joActuo amb responsabilitat, amb informació 
vinculada a la pandèmia, i #joemquedoacasa, amb informació 
d’activitats per passar millor el confinament (recomanacions so-
bre què es pot fer, entreteniment, acompanyament, activitats 
motivadores, etc.). I per l’altra dissenyarà bàners i/o anuncis 
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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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per difondre gratuïtament d’acord amb les indicacions que 
transmetin des de serveis bàsics i institucions.

“Des de l’AMIC hem decidit que, a més a més de donar suport 
a les accions de les nostres institucions adreçades a la ciuta-
dania, com a entitat, com a col·lectiu d’editores i editors de mi-
tjans d’informació de proximitat, hem d’assumir com fins ara la 
responsabilitat social que ens pertoca”, assenyala el president 
de l’entitat, Ramon Grau, sobre les iniciatives endegades. “És 
davant d’aquest complex escenari que els nostres mitjans hem 

de fer, en la mesura de les possibilitats de cadascú, el màxim 
possible pel que som, un servei públic d’informació al servei de 
la nostra població”, afegeix. (Font: Redacció AMIC)

Actualitat sobre la COVID19:

L’OSCE i la OEA comuniquen que els governs han de pro-
moure l’accés i la lliure circulació de la informació durant 
la pandèmia.- A la llum de les creixents pertorbacions cau-
sades per la pandèmia COVID-19, els garants per la llibertat 
d’expressió i la llibertat dels mitjans de comunicació de les Na-
cions Unides, la Comissió Interamericana de Drets Humans i el 
Representant per a la Llibertat dels Mitjans de Comunicació de 
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa van 
emetre una declaració conjunta, dins la qual és diu: “Compar-
tim la greu preocupació de les persones de tot el món davant la 
pandèmia de COVID-19. En un moment de tal gravetat, com-
prenem i donem suport plenament els esforços dels professio-
nals de la salut pública i els governs per desenvolupar i aplicar 
estratègies per protegir la salut i la vida humana. El dret fona-
mental i inderogable a la vida està en joc, i els governs estan 
obligats a garantir la seva protecció.”
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“La salut humana no només depèn de el fàcil accés a l’atenció 
sanitària. També depèn de l’accés a informació precisa sobre 
la naturalesa de les amenaces i els mitjans per protegir-se a si 
mateix, a la seva família i la seva comunitat. El dret a la llibertat 
d’expressió, que inclou el dret a cercar, rebre i difondre infor-
mació i idees de tota mena, independentment de les fronteres, 
a través de qualsevol mitjà, s’aplica a tots, a tot arreu, i només 
pot estar subjecte a restriccions limitades”.

L’Estat permet anar al quiosc a comprar el diari durant 
l’estat d’alarma.- La crisi del coronavirus que afecta Catalunya 
i gran part del món ha obligat els governs a prendre mesures 

per frenar la propagació del virus que han canviat dràsticament 
la nostra rutina diària. Mentre aquestes durin, les persones no 
poden circular per les vies d’ús públic excepte en alguns casos 
excepcionals, entre les quals poder-se apropar-se durant l’estat 
d’alarma a un quiosc per comprar diaris o revistes. Cap agent 
de l’autoritat pot sancionar una persona per dirigir-se a un lloc 
de venda de premsa, ja que aquesta es considera un bé de 
primera necessitat. Aquesta és la raó per la qual els punts de 
venda de diaris poden romandre oberts durant l’estat d’alarma.

Les empreses italianes podran desgravar el 30% de la seva 
inversió en publicitat.- El Govern italià ha aprovat un paquet 
de mesures amb l’objectiu de pal·liar l’impacte de la crisi del co-
ronavirus en els mitjans de comunicació. A més de catalogar als 
diaris i a les revistes dins de la categoria de serveis essencials, 
ha decretat que les empreses es podran desgravar fins a un 
30% de la inversió que destinen a la publicitat en diaris, mitjans 
digitals i televisions i ràdios locals. 

OJD tindrà en compte l’excepcionalitat quan a la difusió 
dels mitjans impresos.- Davant la situació d’excepcionalitat 
provocada per la pandèmia del coronavirus, OJD contempla la 
possibilitat que els editors no computin la difusió dels exemplars 
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publicats durant l’Estat d’alarma decretat per a la prevenció i el 
control de la pandèmia, segons informa Comunicació 21. Una 
possibilitat prevista en les normes tècniques: “Per al càlcul de la 
mitjana es podran excloure els números editats que haguessin 
resultat disminuïts amb relació a les xifres d’exemplars distri-
buïbles habituals a causa de fets aliens a l’editor o per força 
major, sempre que hagin estat notificats a Informació i Control 
de Publicacions dins els cinc dies següents al fet”, assenyala 
el document.

A més, l’empresa auditora flexibilitza el termini en què les edito-
res han de fer les comunicacions sobre la difusió d’exemplars. 
Per altra banda, OJD recorda als mitjans associats la importàn-
cia de seguir fent les declaracions de difusió, doncs és una in-
formació que podria ser útil en una reclamació de compensació 
a l’Administració per les restriccions a la mobilitat a causa de 
la pandèmia. 

Les plantilles de Prensa Ibèrica, Grup Serra, Vocento i Joly 
afrontaran un ERTO.- Els primers indicis de crisi comencen 
a treure el cap a la premsa. Són moltes les empreses que 
s’acolliran a les mesures facilitades pel Govern per pal·liar la 
crisi i molts els treballadors que perdran la feina de manera 

temporal en el sector del periodisme, i especialment a la prem-
sa escrita.

L’ERTO d’EPI.  De moment, s’ha confirmat que quatre de les 
capçaleres d’EPI veuran reduïda la seva plantilla en les pròxi-
mes setmanes. Fins a la data se sap que una de les capçaleres 
afectades serà El Periódico de Catalunya, però la capçalera 
barcelonina no serà l’única que veurà reduïda la seva plantilla. 
L’empresa també ha decidit reduir les plantilles de Diario de 
Mallorca, Diario Córdoba i el diari esportiu Sport.

El Grup Serra, amb ERTO. L’editora del diari Última Hora de 
Mallorca, del Grup Serra, ha presentat un expedient de regu-
lació temporal d’ocupació per a la plantilla, que veurà reduïda 
la seva jornada laboral un 40% fins al setembre, a causa de 
la dràstica baixada dels ingressos publicitaris en el marc de la 
paralització de l’activitat econòmica provocada per la crisi del 
coronavirus.

Vocento també prepara un ERTO. Vocento també hauria pre-
parat acomiadaments temporals en la seva àrea corporativa, 
fins reduir-la un 40%. Aquests acomiadaments serien per un 
període de dos mesos i no s’estendria a la redacció de cap de 
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les seves capçaleres. Tal com informa el diari digital, la reducció 
de plantilla temporal deixaria exempts els periodistes de totes 
les capçaleres de el grup.

Grupo Joly. El grup andalús ha comunicat als treballadors de 
diverses de les seves capçaleres l’inici d’un expedient de sus-
pensió per a la reducció de jornada davant les complicacions 
econòmiques derivades de la crisi del coronavirus. Ja s’han ini-
ciat les sol·licitud de diversos ERTO que afectaran, en principi, 
a les plantilles de Granada Hoy, Europa Sur i Joly Digital. No 
obstant això, les mesures es podrien estendre a altres empre-
ses de el grup. 

La cara solidària del sector periodístic.- Després declarar-se 
l’estat d’alerta a Espanya, són moltes les publicacions que han 
decidit oferir els seus continguts de manera gratuïta a tota la 
ciutadania. Una iniciativa que busca dos objectius. D’una ban-
da, oferir informació veraç i contrastada a la ciutadania i de 
l’altra, entretenir a la població durant la quarantena. El hashtag 
que és tendència en xarxes socials #EsteVirusLoParamosUni-
dos implica a tots els àmbits de la societat. També al sector 
periodístic que està aportant el seu granet de sorra perquè la 
quarantena que estem vivint tots els espanyols a causa de la 
declaració de l’estat d’alarma es porti millor.

Encara que aquesta iniciativa no ha sorgit únicament a manera 
d’entreteniment, sinó que busca també l’oferiment a tota la ciutada-
nia de notícies contrastades i de fonts oficials sobretot pel que fa a 
la pandèmia Covid-19. El País (que recentment havia arrencat amb 
el seu mur de pagament) ha obert tot el seu contingut i dóna accés 
digital gratuït de la seva edició impresa. En aquesta mateixa línia 
també es troben Cinco Días, que ofereix la seva versió impresa en 
pdf de manera gratuïta, així com diaris com La Mañana o Ara.

També hi ha altres publicacions que han decidit oferir-se de ma-
nera gratuïta per ajudar els espanyols a portar millor aquesta 
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quarantena són les revistes de el grup HEARST com ELLE, 
Diez Minutos, Harper’s BAZAAR, Cosmopolitan, Car and Dri-
ver, Esquire, ELLE Decoration, ELLE gourmet, Men ‘s Health, 
Women’s Health, Runner s World, Fotogramas, Casa Deu, Cui-
na Deu, DeViajes, Mi Casa, Nou Estil, QMD i Supertele. O el 
grup Spainmedia. que ha decidit lliurar als lectors gratis les edi-
cions del mes de març de Forbes i Tapes. 

Prensa Ibérica i Clínica Corachan posen en marxa un ser-
vei d’atenció telefònica.- Segons informa la mateixa edito-
rial, Prensa Ibérica (Diari de Girona, Regió 7, Setmanari de 
l’Empordà) i Clínica Corachan posen en marxa un nou servei 
d’atenció telefònica per orientar i resoldre dubtes mèdics als 
ciutadans sobre el coronavirus. Es tracta d’una iniciativa soli-
dària en què participen professionals mèdics del Campus Co-
rachan i que estarà disponible, a través dels diaris digitals de 
Prensa Ibérica, de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 hores, 
mitjançant el número de telèfon 93.553.05.13. Segons EPI, 
aquest projecte, respon a l’esperit de tasca social i servei públic 
amb què Prensa Ibérica i Clínica Corachan desitgen ajudar la 
població en plena emergència sanitària pel coronavirus. Aques-
ta iniciativa se suma al consultori de psicologia posat en marxa 
la setmana passada per les dues companyies. 

CatalunyaReligió edita la seva versió online mentre duri el con-
finament.- L’edició mensual gratuïta impresa,CatalunyaReligió, 
ha quedat suspesa mentre duri el confinament per la crisi del 
coronavirus. La distribució de l’edició, de forma habitual, es rea-
litza principalment a través de parròquies i en aquests moments 
es troben tancades. És per aquest motiu, que el mitjà ha obert 
una edició setmanal gratuïta perquè els seus lectors continuïn 
llegint la revista. Es pot descarregar o rebre per email a tra-
vés del següent link: https://www.catalunyareligio.cat/acasa. 
(Resum informatiu de Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografies: 
Ajuntament de BCN, T.13)

Ràdio Molins de Rei rep la concessió 
definitiva per emetre

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Molins de Rei 
la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de 
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de fre-
qüència de caràcter municipal. El consistori ja disposava des 
de feia anys de l’adjudicació provisional d’una emissora de fre-
qüència modulada en el 91.2 del dial. Ara, l’Executiu ha proce-
dit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Molins de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.catalunyareligio.cat/acasa


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Rei –que aquest 2020 farà 40 anys– un cop s’han complert els 
tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corres-
ponent inspecció. (Font: Comunicació 21)
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Es constata un increment de l’activitat 
cibercriminal
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha publicat un in-
forme on descriu les principals amenaces i recomanacions a 
seguir davant els ciberfraus i ciberdelictes relacionats amb 
l’expansió mundial de la malaltia infecciosa COVID-19.

Segons aquest document, els cibercriminals estan aprofitant l’adopció 
massiva de teletreball, que augmenta la superfície d’exposició, i per 
aquest motiu, és fonamental seguir les recomanacions sobre ciber-
seguretat, així com mantenir uns hàbits cibersaludables.

Aquestes són algunes de les principals amenaces identificades 
a nivell mundial en les últimes setmanes:

• Distribució d’aplicacions mòbils que suposadament permeten 
fer un seguiment de l’evolució de la malaltia, però que en reali-
tat segresten l’accés físic al terminal.
• Enviament de correus des d’adreces falses d’organismes com 
ara l’Organització Mundial de la Salut que inclouen programari 
maliciós per atacar el dispositiu i prendre dades sensibles (per 
exemple GuLoader, FormBook, NanoCore RAT, • HawkEye o 
Emotet).
• Distribució de mapes de seguiment d’infeccions del virus que 
fan servir dades descarregades en temps real (ex. AZORUlt).
• Campanyes falses per demanar diners i donacions.
• Campanyes en què se suplanten entitats financeres.
• Proliferació d’aplicacions per fer videoconferències o d’accés 
a contingut audiovisual. Des de l’Agència s’està portant a terme 
una revisió per detectar si n´hi ha cap de fraudulenta.
• Trucades de suposats suports de Microsoft o d’altres proveï-
dors.

Aquestes amenaces aprofiten aquests elements per desple-
gar l’activitat dels cibercriminals:

COMUNICACIÓ DIGITAL
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• correus o SMS temàtics en que se suplanta la identitat emis-
sora per obtenir credencials o el desplegament de programari 
maliciós.
• correus amb documents que suposadament contenen infor-
mació sobre com actuar davant la malaltia, però que executen 
un programari maliciós un cop oberts.
• programari maliciós fent-se passar per programes que donen 
dades en temps real de l’expansió de la malaltia. S’utilitza la 
curiositat de l’usuari per aconseguir que executi programes que 
prendran el control de la màquina, podent robar dades dels 
usuaris o instal·lar ransomware als equips.

Mesures i recomanacions
L’Agència alerta que cal desconfiar davant l’arribada de mis-
satges no sol·licitats i recomana fer qualsevol consulta sobre la 
difusió de la malaltia infecciosa COVID-19 a través de canals 
de confiança com ara el Canal Salut del Departament de Salut 
o el portal de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Pel que fa a l’adopció de modalitats de teletreball, cal mantenir 
actualitzats els sistemes VPN, l’equipament d’infraestructura de 
xarxa i els equips utilitzats per al treball en remot.

El document “Normes de ciberseguretat per a la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball”, adreçat als treballadors 
i treballadores de la Generalitat de Catalunya recull aquest i 
altres aspectes relacionats i també es pot consultar més in-
formació a l’apart de teletreball del web del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública. (Infografia: Diari de 
Girona)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document íntegre Se-
guretat Situació COVID-19 març 2020, de l’Agència de Ciberse-
guretat de Catalunya. CLIQUEU AQUÍ  

El País i El Mundo perden pes i 
segueixen donant avantatge a ABC i 
La Vanguardia, segons ComScore

El mes en què El País ha posat en marxa el seu mur de pa-
gament, ABC i La Vanguardia  han tornat a liderar la premsa 
online. Tant el diari principal de Prisa, com el diari El Mundo, 
han vist com els seus usuaris únics s’han allunyat de la barrera 
dels 20 milions d’usuaris únics després llançar-se a la subscrip-
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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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ció per continguts de pagament. El líder de la premsa online 
segueix sent el diari ABC, que en aquesta ocasió supera els 
24 milions d’usuaris únics, amb 24.343.000. Mentrestant, La 
Vanguardia també destaca superant les dues capçaleres de re-
ferència, aconseguint els 23.637.000 i retallant distàncies amb 
el diari de Vocento.

Com diem, El País i El Mundo han de conformar-se amb el 
tercer i el quart lloc, amb 19.898.000 usuaris únics i 19.815.000 
usuaris únics, respectivament. Mentrestant, el diari 20Minutos 
es manté per sobre d’El Espanyol, amb 18.110.000 usuaris 
únics. Així i tot, el diari que dirigeix Pedro J. Ramírez repeteix 

com el digital -sense edició impresa- més llegit amb 17.725.000 
usuaris únics. Supera el seu major rival, El Confidencial, que 
segueix molt de prop al diari de Pedro J. Mentrestant, Okdiario 
es manté amb 11.744.000 usuaris únics i supera la versió digital 
d’El Periódico, amb 10.699.000, i a eldiario.es, d’Ignacio Esco-
lar, amb 10.651.000. (Font: Prnoticias)

El 62,2% dels navegants considera 
internet la font principal per estar 
informat 
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AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) ha presentat els resultats de la 22a edició de la Enquesta 
AIMC a Usuaris d’Internet, Navegants a la Xarxa, estudi sobre 
l’ús de la Xarxa que compta amb major trajectòria i la mostra 
més àmplia del país. A més de desvetllar els hàbits i opinions 
sobre internet a Espanya, Navegantes anticipa tradicionalment 
nombroses tendències que es produeixen en l’entorn online. 
Algunes de les principals conclusions d’aquest any són:

• Un 22,4% dels internautes parla amb assistents virtuals amb 
freqüència, sobretot a través del mòbil o d’un altaveu intel·ligent.
• Gairebé tres de cada deu internautes ja tenen algun aparell 
a casa connectat a Internet que pot ser controlat a través del 
mòbil o un altre dispositiu connectat.
• El 62,2% dels navegants considera internet com la seva font 
principal per estar informat de l’actualitat.
• A prop de el 50% dels enquestats afirma haver escoltat la rà-
dio a través d’internet en l’última setmana.
• En els darrers 5 anys, l’ús de la televisió per connectar-se a 
internet ha ascendit del 21,2% el 2014 al 30,5% el 2019.
• Creixen cada vegada més els abonats a televisió de pagament 
i descendeix la descàrrega de pel·lícules o sèries.
• El 50% dels que accedeixen a internet pel telèfon mòbil consi-

dera que “no podria viure sense internet” en aquest dispositiu, 
i també és elevada la sensació que els mòbils escolten les prò-
pies converses.
• El 62,4% dels enquestats percep que la publicitat que veuen 
a internet està cada vegada més dirigida als seus gustos i ne-
cessitats.
Durant la presentació de l’informe, va quedar palès que la se-
guretat és un altre dels temes que més preocupa als internau-
tes, concretament al 44,2% (+3,9 punts). Igualment augmen-
ta la inquietud per la privacitat (36,9%; +5 punts), mentre que 
disminueixen les incerteses dels usuaris relacionades amb la 
velocitat, el cost, la infecció per virus, els programes espia o la 
qualitat de l’accés. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’Infografia de la 22a Enquesta 
AIMC a usuaris d’Internet - Navegants a la Xarxa, que permet 
visualitzar les principals conclusions d’una manera clara i con-
cisa. CLIQUEU AQUÍ  
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Marques, mitjans i agències: més 
units que mai davant d’una lluita 
comuna
Per Silvia Fernández / El Publicista

Donacions a la investigació o equipament sanitari, publicitat en-
focada a com pal·liar aquesta situació o entreteniment gratuït 
per fer més suportable la quarantena. Cada vegada són més 
les persones i entitats que deixen enrere les seves diferències i 
interessos per a prendre partit i ajudar, junts, a frenar l’expansió 
del Covid19 decretat a Espanya

L’actual situació d’Alarma al país ha comportat que els interes-
sos i hàbits de consum es vegin afectats i cada vegada més 
canviants. Un dia es disparen les vendes de paper higiènic i un 
altre dia l’interès corre per la cervesa. S’ha estudiat molt durant 
aquests dies com han variat aquestes línies i, en conseqüència, 
el consum de mitjans a la llar. Però com s’estan comportant els 
anunciants davant d’aquesta situació? Amb l’objectiu de conèi-
xer com està afectant el COVID-19 en la vida de les marques, 
Wavemaker ha elaborat l’informe Impacte Covid-19 a les mar-

ques; el qual analitza els efectes que està tenint la publicitat 
davant aquesta situació, l’impacte en xarxes socials, què estan 
fent les marques al respecte i com imaginar l’entreteniment en 
quarantena.

Impacte a les xarxes socials.- Les converses sobre el virus 
han copat les xarxes socials a Espanya. En l’últim mes s’han 
produït 12’7 milions de comentaris a internet sobre el “Corona-
virus”. Concretament, a finals de febrer es va produir un pic de 
comentaris davant els primers casos de Covid-19 a Tenerife i 
agreujament de la situació a Itàlia. El 9 de març es produeix un 
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augment significatiu que no deixa de parar fins al 15 de març, 
on es produeix un descens que continua cap avall. El moment 
del decret de l’Estat d’Alarma va aconseguir un total d’1’5 mi-
lions de comentaris.

En context, la conversa sobre la pandèmia ha eclipsat tota la 
resta, tot i que el territori entreteniment i eSports han augmentat 
significativament el volum de comentaris. L’entreteniment audio-
visual, que engloba tot el territori televisiu/sèries/proveïdors de 
contingut, és el tercer tema més comentat en aquests dies, per 
darrere del Coronavirus i la política. És interessant destacar com 
el món dels esports electrònics s’acosta al futbol en volum de 
comentaris, pel fet que són les úniques competicions actives.

Aquests dies de confinament estan suposant un important pic 
de consum d’internet: un 40% en xarxes IP i un augment del 
mòbil (50% en la veu i un 25% en les dades). En aquest sen-
tit, les xarxes socials han estat un dels principals motius de 
l’increment del consum d’internet. De fet, l’ús de WhatsApp 
s’ha multiplicat per 5, segons fonts dels principals proveïdors 
d’internet. En el dia de l’anunci de l’Estat d’Alarma haver pics 
de recerques sobre les principals xarxes socials, com Twitter, 
Instagram i Facebook.

  
L’increment del consum d’internet ha estat protagonitzat per les 
xarxes socials, segons demostra Google Trends. (Infografies: 
Programa Publicidad i El Publicista)

Uteca demana ajudes urgents davant 
dràstica caiguda de la inversió 
publicitària.

La Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA) assen-
yala que tot i els màxims històrics de consum hi ha una forta, 
dràstica i alarmant caiguda de la inversió publicitària en televi-
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sió davant la paralització de l’activitat econòmica. El descens 
de la inversió supera el 45% des que es va decretar el confi-
nament de la població. La caiguda de la publicitat en televisió 
supera el 45% des de la declaració de l’Estat d’Alarma. 

Amb un creixement històric del consum del 40%, les televisions 
en obert agrupades a UTECA reiteren el seu compromís amb 
la informació de servei públic, però demanen mesures que 
els permetin continuar i intensificar les tasques informatives, 
d’entreteniment i companyia en aquesta situació excepcional. 
En un comunicat, indiquen que “conscients de la nostra res-
ponsabilitat i perquè sabem que avui més que mai cal oferir a 
la ciutadania una informació completa, integral i veraç, la nos-
tra intenció és mantenir i reforçar una programació centrada en 
la informació, la divulgació i l’entreteniment que permeti fines-

tres d’evasió, sense escatimar mitjans humans i tècnics. Però 
davant la dramàtica caiguda de la publicitat, i sent aquesta la 
nostra única via de finançament, ens veiem obligats a sol·licitar 
al Govern de l’Estat l’adopció d’un conjunt de mesures espe-
cífiques que posin remei, ni que sigui parcialment, al desastre 
que es dibuixa en el sector en el present exercici i que permeti 
estabilitzar les plantilles en un moment tan crític”.

Entre les mesures sol·licitades, hi ha la realització de campan-
yes publicitàries per part dels governs central i autonòmic i de 
les institucions públiques, bonificacions en les quotes de la Se-
guretat Social i ajudes per a subvencionar part del cost que su-
posa portar la cobertura del senyal de la TDT a tota la població 
espanyola.

Quant al finançament d’altres sectors a què obliga la legisla-
ció actual, les televisions demanen l’exempció durant els dos 
pròxims trimestres de l’aportació al finançament de RTVE, al 
costat de l’exempció també del 50% del finançament anticipada 
d’obra europea per cinema i sèries, davant la paralització de la 
producció i el tancament de les sales d’exhibició. (Infografia: 
cineytele)
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eMarketer creu que en el segon 
semestre podria rebotar la inversió

Tot i que el coronavirus 
està provocant la paràli-
si de la majoria de les 
campanyes publicitàries, 
un estudi de eMarke-
ter obre una escletxa a 
l’esperança. Segons les 
seves previsions, la caigu-

da actual de la inversió publicitària a nivell global podria donar 
pas a una ràpida recuperació del sector un cop acabi la crisi. 
D’acord amb aquesta firma especialitzada en investigació de 
mercat, s’espera que la despesa mundial en mitjans creixi a 
un saludable 7% el 2020, fins a arribar als 691.000 milions de 
dòlars. Això suposaria una baixada molt menor del que inicial-
ment podria esperar-se, ja que el pronòstic inicial (abans del  
COVD-19 ) marcava un creixement del ‘7,4% el 2020.

La major part de la revisió a la baixa es deu a la Xina, el segon 
mercat publicitari més gran del món després dels EUA. Aquí, 

eMarketer espera que la despesa arribi als 113.000 milions 
de dòlars, per sota de la seva estimació anterior de 121.000 
milions. En qualsevol cas, aquest pronòstic encara depèn de 
moltes variables, per quan en cancel·lar-se els Jocs Olím-
pics “ens veiem obligats a reavaluar la nostra perspectiva .  A 
més, eMarketer afirma que “la despesa publicitària fora de la 
llar també podria tenir un impacte negatiu a tot el món si les 
mesures d’aïllament social que han sorgit en algunes ciutats 
s’expandeixen a territoris més grans”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Ipmark)

NOTA: Jasmine Enberg, analista sènior d’eMarketer, analitza 
l’impacte de la pandèmia del coronavirus en previsió de des-
pesa en publicitat a tot el món. Ella considera interrupcions en 
la cadena de subministrament, l’efecte de distanciament social 
i la probabilitat d’una recessió global o recuperació econòmica. 
Els lectors d’El Butlletí poden veure i escoltar aquest anàlisis 
en aquest video.
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El País va utilitzar tecnologia Cloud i 
Machine Learning per mesurar l’èxit 
dels seus continguts
Per Marketing Directo

El País no és només un dels diaris més rellevants i influents de 
l’Estat, sinó que a nivell mediàtic en general és una de les enti-
tats més reconegudes i respectades dins del sector dels mitjans 
de comunicació espanyols. Com ja han constatat bona part dels 
mitjans dedicats a la premsa escrita, aquest format àmpliament 
popular viu un període de crisi i reinvenció impulsada per la 
necessitat, generada al seu torn per la revolució digital que els 

mitjans de comunicació han experimentat l’última dècada. Per 
això, des del Grup Prisa eren plenament conscients del pano-
rama i van prendre cartes en l’assumpte, respectant les seves 
senyes d’identitat clàssiques, però adaptant el diari a la nova 
era digital, per a benefici dels seus 84 milions de navegadors 
únics mensuals.

Ara hem pogut saber que part de l’èxit de la seva adaptació al 
mitjà digital, sense oblidar la seva essència escrita i impresa, es 
deu a un acord de col·laboració amb Google, que va integrar la 
tecnologia Cloud i el Machine Learning als sistemes informàtics 
d’El País. D’aquesta manera, el diari va tenir accés a informació 
sobre el nombre mensual d’articles que era capaç de publicar 
en la seva versió web, així com la toxicitat dels comentaris ge-
nerats pels usuaris o el nombre de paraules per article, per citar 
alguns exemples més.

Per a aquest projecte, El País va emprar tecnologies de Big 
Data amb la intenció d’encarar tres desafiaments principal-
ment: crear un espai segur en el núvol amb la infraestructura 
de Google Cloud, per emmagatzemar tots els seus continguts 
per a articles (plantilles, estils, fotos, etc); enriquir les seves 
dades ja disponibles combinant diferents fonts d’informació; i, 
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finalment, crear una eina de gestió pròpia que permetés al dia-
ri monitoritzar, analitzar i controlar de manera visual els seus 
continguts tant de text com d’imatge o vídeo, sempre en base a 
totes aquestes dades. A més, es va posar en marxa un procés 
per generar models d’aprenentatge automàtic que permetessin 
una millor anàlisi dels continguts, la seva composició i el seu 
impacte en els lectors.

D’altra banda, gràcies a BigQuery, la companyia ha aconseguit 
democratitzar les seves dades i generar “dashboards” (eines 
de gestió) operacionals, editorials i analítiques accessibles 
a tots els empleats. Això li ha permès augmentar en un 80% 
l’eficiència en el temps de lliurament dels seus projectes pe-
riodístics, que han passat de trigar a desenvolupar-se entre 4 i 
5 setmanes a només 3 i 5 dies. D’aquesta manera, també han 
estat capaços de reduir el temps de lliurament dels informes re-
lacionats amb contingut en un 27%. A més, amb una informació 
molt més democratitzada, comptant amb més de 50 destinataris 
dels diferents informes, ha millorat l’eficiència en l’organització 
del temps i els equips de data han pogut fer tasques molt més 
estratègiques i de valor per a l’empresa. (Infografia: encuentro-
mundialbigdata.com)

WhatsApp prepara una nova eina per 
ajudar a comprovar els rumors

WhatsApp es disposa a fer un pas més per ajudar als seus 
més de 2.000 milions d’usuaris a bregar amb els rumors a In-
ternet. L’aplicació de missatgeria instantània està provant una 
nova funcionalitat que permet fer una recerca a la web dels 
missatges amb informació sospitosa que hagin estat circulant 
d’un xat a un altre. Es tracta d’un botó que apareix al costat 
dels missatges i que permet als usuaris accedir directament a 
la web i comprovar si la informació ha estat publicada en altres 
mitjans fiables. 
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De moment, aquesta novetat està disponible només en la ver-
sió beta de l’app. WhatsApp està provant una funció semblant 
a aquesta des de fa un any. “Es tracta d’una eina en desenvo-
lupament que permet buscar imatges a la web per comprovar si 
són reals o falses”, diu la companyia. “La nova versió inclou una 
característica similar però de text”.

La prova d’aquesta funció arriba en un moment en què Whats-
App i altres plataformes de missatgeria s’utilitzen amb més fre-
qüència que mai per mantenir-se en contacte amb familiars i 
amics i per compartir informació sobre les novetats relaciona-
des amb la pandèmia del coronavirus. Els àudios de suposats 
metges, les imatges, els vídeos i els enllaços d’origen desco-
negut i sense context es comparteixen dia rere dia en els xats. 
(Font i infografia: Wabetainfo)

Eines gratuïtes per extreure imatges i 
text dels arxius PDF

Imagina que elabores una carta tallant i enganxant tants textos 
com imatges sobre un foli, i que després la plastifiques. Podries 
veure, d’aquesta manera, tot el seu contingut... però sense po-

der fer-hi res. Un arxiu PDF vindria a ser alguna cosa així. És 
fàcil extreure les imatges i els textos d’un arxiu PDF recorrent a 
un editor de PDF de pagament, com l’Adobe Acrobat (sempre 
que el text no estigui escanejat i no sigui més que una imat-
ge, la qual cosa ens obligaria a recórrer a la tecnologia OCR). 
Si ens conformem amb extreure les imatges, podríem recórrer 
també a obrir el PDF des d’Adobe Photoshop, i el programa 
ens oferirà l’opció de extreure-les. Si preferim, però, optar per 
alternatives gratuïtes us oferim tres possibilitats:

PkPdfConverter.- PkPdfConverter és un petit programari gra-
tuït que va deixar d’actualitzar-se fa quatre anys, i la pàgina 
web ja ni existeix. No obstant això, segueix estant disponible 
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a SourceForge i funcionant a la perfecció en Windows 10, per-
metent-nos extreure tant les imatges com el text dels arxius 
PDF que carreguem al programa (a més de convertir-los en 
HTML).

pdf Shaper Free.- Semblant a l’anterior en funcionalitats, però 
en espanyol i amb un aspecte molt més modern (es nota que 
PDF Shaper Free sí s’actualitza). La major part de les opcions 
que ofereix estan reservades per als compradors de la versió 
PRO, però les dues que ens interessen de cara a la nostra pro-
posta són de lliure ús en la versió gratuïta.

PDFAid.com (només imatges).- PDFAid és una senzilla eina 
web que ens permet carregar un arxiu PDF, seleccionar el for-
mat de fitxer en el que desitgem extreure les imatges (PNG, 
JPG, GIF i BMP). Després, només haurem de prémer ‘Extract 
images’ i se’ns generarà un arxiu ZIP amb totes les imatges 
generades. (Font i infografia: Genbeta)

Instagram permetrà recuperar fotos 
descartades i posar sobrenoms als 
contactes

La xarxa social Instagram afegirà pròximament funcions noves a 
l’aplicació, segons que ha assenyalat el portal especialitzat WABe-
taInfo. Una d’aquestes funcions serà la personalització dels noms 
dels seus contactes amb sobrenoms que només veurà l’usuari 
que els posi. El sobrenom apareixerà tant a les notificacions com 
als missatges directes i facilitarà que els usuaris trobin els seus 
contactes. La xarxa social també comptarà amb una secció ano-
menada ‘Recent’, on els usuaris podran recuperar les imatges 
que han fet amb la càmera d’Instagram i han esborrat per error. 
Aquestes imatges, siguin fotos o vídeos, es guardaran durant una 
setmana i després s’esborraran de manera automàtica.

Finalment, Instagram també treballa en una animació amb cors 
que apareixerà cada cop que l’usuari indiqui que li agrada una 
foto que ha enviat o rebut a través de missatges directes. Enca-
ra no se sap quan estaran disponibles aquestes funcions, però 
ja són visibles al codi de les actualitzacions més recents de 
l’aplicació. (Font: Vilaweb)
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La premsa de proximitat venç el 
confinament, però s’empobreix
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor

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 feien cada dia abans de l’esclat de virus, 
fer-se amb un exemplar del diari local, de pagament o gratuït.  
La premsa local continua amb el seu compromís amb els lectors 

i surt cada dia –o cada setmana- al carrer per analitzar no no-
més l’evolució de l’estat d’alarma en l’àmbit català, sinó també 
amb col·lectius i experts locals i comarcals. La gent vol estar 
informada de tot el relacionat amb el coronavirus i busquen en 
la premsa de proximitat totes les novetats que tenen lloc a la 
ciutat i els ajuntaments limítrofs.

Els que s’han quedat al centre de les ciutats i viles a causa del 
teletreball implantat en les seves empreses s’acosten a primera 
hora del matí al quiosc o una botiga de queviures a pel seu 
exemplar per conèixer què ha passat a casa.  Són comptats els 
lectors que s’acosten als quioscos a la tarda, per aquest motiu 
la pràctica totalitat hagin decidit obrir només en horari de matí, 
menys les llibreries, que estan tancades.

En general, les vendes de premsa estatal i nacional han cai-
gut tant al centre de les ciutats com als barris, però la deman-
da de premsa de proximitat s’ha disparat exponencialment en 
els barris dormitoris, com ho constata el gremi de venedors de 
premsa. El transvasament de població de la zona comercial i 
financera als barris ha donat un tomb a les vendes de prem-
sa als afores, amb un augment “exponencial” als barris, on la 
premsa gratuïta desapareix en un tancar i obrir d’ulls. El ciutadà 
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vol saber què passa a la seva ciutat i per això busca la premsa 
local, de proximitat.

El tancament de bars i cafeteries i també de molts quioscos no 
és suficient per a fer perdre el poder del mitjà local, una de les 
virtuts del qual és tenir una audiència del 50 per cent de mitjana 
de lectors subscriptors. Ara és una evidència davant la minsa 
distribució a domicili dels periòdics barcelonins a les ciutats, 
viles i pobles allunyats de la capital. 

Podríem dir que la premsa local venç el confinament pel que fa 
a la seva audiència, empobrint-se. Essent rigorosos la situació 
econòmica d’aquests petits i mitjans empresaris és dramàtica. 
La publicitat s’ha ensorrat i, per tant, la viabilitat econòmica s’ha 
esquerdat monumentalment. D’aquí les crides a les administra-
cions que podem llegir a la secció “La Primera” d’aquest but-
lletí. Morir d’èxit seria tant rocambolesc com trist. (Fofografia: 
Elpuntavui)

La COVID-19 fa que el valor dels 
mitjans socials sigui cada cop més 
clar.

Les xarxes socials ens ajuden a alleujar l’aïllament, a man-
tenir-nos informats i a cercar moments més lleugers de riure 
per alleujar l’estrès que sentim. Però també s’està demostrant 
que és una eina insubstituïble per a empreses, governs i sense 
ànim de lucre que busquen formes de mantenir-se en contacte 
amb els seus clients, empleats i comunitats. Però a mesura que 
la situació canvia tan ràpidament, la pregunta és: com haureu 
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d’anar ajustant les vostres estratègies en els mesos caòtics que 
viurem?

Hootsuite acaba d’editar una publicació en un bloc on es de-
tallen tres àrees clau en les quals creuen que tota organitza-
ció s’hauria de centrar: 1. Usar social per protegir la connexió 
humana. 2. Utilitzar els mitjans socials per mitigar el desordre 
empresarial. 3. Utilitzant lliçons del present per construir per al 
futur.

Els humans som animals socials. I crisis com aquestes ame-
nacen de trencar aquests vincles crítics. Per descomptat, les 
plataformes socials han tingut unes quantes carreteres acci-
dentades en termes de confiança pública durant els darrers 
anys. Però estem veient un capítol nou. “En un moment en què 
sembla que s’aparten tants”, escriu Casey Newton, el columnis-
ta tecnològic de Verge, “les grans plataformes tecnològiques, 
per a bé i per a mal, s’han convertit en una infraestructura vital 
per a les nostres vides de la nova època de desastres. Esperem 
informacions periòdiques per part de funcionaris electes i agèn-
cies de salut pública i també hauríem d’esperar informacions 
periòdiques d’infraestructures de tecnologia”.

Com prediu Business Insider, l’epidèmia introduirà a milions 
de persones, per exemple, a la telemedicina, un nou compor-
tament digital que durarà més que el pànic i actuals proveïdors 
de telemedicina amb oportunitats de creixement a llarg termini. 
(Font i infografia: Hootsuite)

NOTA: El Butlletí us ofereix complet l’informe de Hootsuite 
Adaptació a maneres més digitals i socials d’estar en temps de 
crisi, si cliqueu en aquest enllaç.

Cursos de periodisme de Poynter

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir als cursos de 
periodisme del Poynter News Institute (Los Angeles). Cal clicar 
al curs (o cursos que més convinguin), clicar després a “Have a 
coupon? Click here to enter your code”, y escriure  el següent 
Codi: 20COLLEGE100 per a que siguin gratuïts i fer la inscripció.

• Audience Analytics for Reporters. Val 49,95 dòlars. Gratuït 
amb el codi.
• Broadcast Writing: Write Like You Talk. Val 29,95. Gratuït 
amb el codi.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.businessinsider.com/business-insider-intelligence-biggest-business-impacts-of-coronavirus-2020-3
https://blog.hootsuite.com/adapting-digital-social/
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=aae43c4aa1&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=88803bae92&e=f2b73298ea
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• A Reporters Guide to Getting It Right. Val 29,95. Gratuït 
amb el codi.
• Getting It Right: Accuracy and Verification in the Digital 
Age. Val 29,95. Gratuït amb el codi.
• Target and Engage Your Audience: Digital Experiences 
That Drive Results, Part 1. Val 29,95 Grat. 
• The Power of Public Records. Val 29,95. Gratuït amb el codi.

Podreu trobar més informació i altres cursos gratuïts en aquest 
link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes 
(online)

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- Del di-
lluns 23 de març al 20 d’abril (12 hores) - Internet permet treure 
molt més suc a les històries periodístiques. Els reportatges de 
premsa escrita o els comunicats de premsa tradicionals poden 
convertir-se en històries amb una narrativa innovadora 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.- Del di-
lluns 23 de març al dilluns 20 d’abril ( 10 hores) - Aquest curs, 
dissenyat per Trinitat Gilbert,  pretén donar a conèixer les prin-
cipals claus narratives del periodisme gastronòmic, una espe-
cialitat emergent tant en els mitjans informatius com en l’àmbit 
de la comunicació d’empresa, i es centrarà en els gèneres de la 
crítica i el reportatge.

Introducció a la Analítica web.- 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 in-
ternet i xarxes.- Dimarts 24 de març (de 11:00h a 12:00h) - La 
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https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=3ba5fd4f1b&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=37205eda91&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=37205eda91&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=14057e0738&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=14057e0738&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=dea882496c&e=f2b73298ea
https://www.poynter.org/from-the-institute/2020/poynter-announces-free-news-university-courses-to-help-journalism-educators-and-students/
https://www.poynter.org/from-the-institute/2020/poynter-announces-free-news-university-courses-to-help-journalism-educators-and-students/
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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 podem saber si 
un vídeo de YouTube és real o fals? Com podem esbrinar si una 
fotografia de Twitter o Facebook està manipulada 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.- Dimecres 25 de 
març (de 11:00h a 12:00h) - Davant d’aquesta situació de pan-
dèmia amb el COVID-19, i les recomanacions de confinament, 
la majoria de nosaltres estem treballant aquests 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: Cóm gestionar les crisis en Xarxes Socials.- Dijous 
26 de març (de 11:00h a 12:00h) - Les xarxes socials i les eines 
de comunicació digital són avui el vehicle de comunicació 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 problemes. Aprèn amb Pi-
lar Yépez a avançar-te a la crisi en social media, a actuar correc-
tament en cada etapa segons el teu pla de crisi i a solucionar-la 
generant el menor impacte negatiu sobre la teva empresa i marca.

Iniciació a Wordpress per a periodistes.- Del dijous 26 de 
març al 30 d’abril (10 hores) - Aquest taller, conduït per Xavier 
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 domini fins a 
la confecció d’un mínim posicionament SEO, un cop la pàgina 
està llesta. Mitjançant un recorregut teòrico-pràctic, el curs vol 
incidir en resoldre les dificultats amb què l’alumne es va trobant 
a mesura que avança.

Cóm utilitzar Instagram stories.- Del divendres 27 de març 
al 24 d’abril (8 hores) - Amb aquest curs, dirigit per Laia Ros, 
veurem com alguns mitjans i empreses utilitzen Instagram sto-
ries per explicar notícies o transmetre missatges a la seva au-
diència de forma innovadora. Analitzarem com podem utilitzar 
les eines que la mateixa aplicació posa a disposició de l’usuari. 
Testejarem aplicacions per crear Instagram stories i crearem un 
conjunt de stories que construeixen un relat.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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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)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Igualada, com exemple. El nou 
periodisme a “streaming”
Per Irene Dalmases / Efe-eldiario.es

  
Parafrasejant Albert Camus a “La pesta”, a primera vista Iguala-
da és una ciutat com qualsevol altra. No obstant això, juntament 
amb la seva conurbació urbana, unes 70.000 persones, és des 
del dia 12 una zona tancada per la virulència de la pandèmia de 
coronavirus, on els seus periodistes tenen més feina que mai. 

En declaracions a Efe, diversos d’ells coincideixen que s’han 
hagut d’adaptar a la nova situació sense pensar-ho i de forma 

molt ràpida, en uns municipis “fantasma”, perquè no hi ha gent 
als seus carrers, però en els quals es genera molta informació, 
que recullen, principalment, via telefònica o amb connexions 
per internet.

El director del digital AnoiaDiari, Toni Cortés, assenyala que des 
del primer minut han procurat explicar “in situ” el què està pas-
sant, prenent “totes les precaucions”, encara que no amaga que 
en els últims dies estan trepitjant menys les voreres. Amb sen-
sació d’estar com “darrere del mur de Berlín”, Cortés remarca 
que està connectat pràcticament les 24 hores del dia amb les 
seves diverses fonts, en un mitjà, el més visitat de la comarca, 
amb continguts dedicats exclusivament al COVID-19.

Una de les seccions que està tenint més lectures en aquests 
dies és la que protagonitza una infermera igualadina, que ha 
donat positiu, i que, aïllada a casa, explica, per exemple, com 
se sent, com s’han organitzat els professionals dels centres sa-
nitaris o que li han proposat participar en un assaig clínic dels 
investigadors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.

Toni Cortés, que no amaga que han incrementat les anomena-
des “testimonials” de familiars de malalts que expliquen les se-
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ves experiències, subratlla que una altra de les reflexions sorgi-
des entre la redacció és que cal explicar “tot el que passa, però 
volem ser tranquil·litzadors, sense oblidar notícies com que la 
Creu Roja el dijous va lliurar més de 8.500 quilos d’aliments per 
a persones amb risc d’exclusió social”.

El periodista i guionista televisiu Xavier Ribera, autònom, que 
en els últims dies escriu per a La Vanguardia, remarca que “a 
l’estar en zona d’exclusió i amb sensibilitat cap al territori, tots 
els que vam informar des d’aquí ho fem de manera molt escru-
polosa”. Els primers dies revela que es “movia més, però ara 
estic molt a casa, connectat sempre, parlant molt per telèfon 
per preparar temes que van des de com estan els sanitaris de 
l’hospital a com va el tema empresarial”.

“Estem fent el que jo sempre he criticat, que és trepitjar poc el 
carrer, però la situació és excepcional, i de fet, si ara miro per la 
finestra, el que veig és un desert”, postil·la aquest professional 
“amb sensació d’ermità”.

Pel redactor en cap de La Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs, un 
mitjà que, per primera vegada en els seus gairebé quaranta 
anys d’història no publicarà edició en paper i tot ho aboca al 

digital, indica que ell es troba fora de la zona d’exclusió, perquè 
viu a la propera la Pobla de Claramunt, connectat amb els seus 
companys del diari mitjançant skype. Les trucades per acon-
seguir informacions són continuades al llarg del dia amb fonts 
en diferents punts d’interès, perquè “tot i que Igualada tingui 
40.000 habitants, ens coneixem tots i tots tenim un amic metge 
o sabem d’una infermera que està en primera línia”.

Segons la seva opinió, “aquest nou model de periodisme per 
‘streaming’ ha arribat per quedar-se” i afegeix que “en aquest 
moment tan dur, perquè tots coneixem a algun afectat, a nivell 
de la nostra redacció també és dur no poder estar físicament 
juntament amb els company i viure en ciutats i pobles buits “.

La directora de l’emissora municipal, Ràdio Igualada, Montse 
Sanou, assevera que “tot ho hem anat adaptant sobre la marxa, 
però la programació que oferim ara està centrada en el corona-
virus, tant a la ciutat com en les altres poblacions de la Conca 
d ‘Òdena”. A les vuit del matí ofereixen el primer butlletí sobre 
la situació, a les dotze connecten en directe amb l’Ajuntament 
d’Igualada, on l’alcalde, Marc Castells, ofereix diàriament una 
roda de premsa, a la una ofereixen l’informatiu, i a les vuit del la 
tarda tornen a fer un programa especial.
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Els caps de setmana, en els quals abans no hi havia infor-
matius, ara tenen els seus butlletins sobre el coronavirus i no 
deixen de passar blocs en els que ofereixen consells, recoma-
nacions o contesten preguntes relacionades amb la malaltia. 
A més, han creat uns blocs amb persones conegudes de la 
comarca que envien missatges d’ànim a tot el personal que tre-
balla a l’hospital d’Igualada. (Fotografia: veu anoia)
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El coronavirus també amenaça la 
premsa plural
Per Redacció / Diario de Sevilla

 
La pandèmia del Covid-19 està posant de rellevància més que 
mai la necessitat d’uns mitjans plurals, independents i profes-
sionals que serveixin per mantenir informada, amb qualitat i ri-
gor, a una població que ha de romandre reclosa a casa seva. 
Els mitjans de comunicació, conscients del seu paper fonamen-
tal en la lluita contra el coronavirus i de la gravetat de moment, 

estan desplegant sense reserves totes les seves capacitats en 
un context cada vegada més difícil. La seva col·laboració amb 
les autoritats sanitàries i polítiques està sent fonamental en el 
combat contra la pandèmia.

No obstant això, i paradoxalment, aquest esforç s’ha vist acom-
panyat per un autèntic enfonsament del mercat publicitari, del 
que viuen la pràctica totalitat dels mitjans privats. El problema 
és fàcil de comprendre: a més esforços materials i humans, 
menys ingressos que permetin la supervivència dels mitjans 
privats, que són els que garanteixen la pluralitat i la fiscalització 
del poder polític, fonamentals en qualsevol democràcia.

I tot això passa en un sector que ja va patir especialment el crac 
de 2008, a la qual es va unir una crisi específica de la premsa 
desencadenada per la digitalització de la informació, sot del què 
encara avui encara no ha sortit. De fet, el cop del coronavirus 
arriba a la premsa sense haver encara iniciat l’inevitable viatge 
cap a nous models de pagament que permetin la seva super-
vivència. El temor és que ens enfrontem a una segona crisi de 
conseqüències catastròfiques per a l’ocupació, per la qualitat 
de la premsa i per l’essència del que representa i ha represen-
tat en els moments més crítics de la nostra recent història.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les xifres d’aquesta caiguda dels ingressos no presenten cap 
dubte. L’anul·lació de comptes publicitaris en aquests vuit dies 
de la crisi és d’entre el 75% i el 80% en relació amb el mateix 
període del l’any anterior. I estem a punt d’entrar en el trimes-
tre més important en facturació de l’any. Segons la consultora 
Media Hotline, l’impacte que podria tenir per a aquest any 2020 
la caiguda de la publicitat provocada pel coronavirus si situaria 
al voltant dels 200 milions d’euros per al conjunt dels editors en 
els seus productes tant impresos com online.

Hi ha qui ja parla de “caiguda lliure” i cada vegada s’estén més 
la certesa que, si no es prenen mesures urgents, el sector es 
podria veure en una situació semblant a la de la crisi econò-
mica, amb reducció dels ingressos publicitaris de fins el 50% 
i acomiadaments massius a les empreses. Els mitjans s’estan 
quedant sense el pulmó financer necessari per emprendre la 
seva tasca just en el moment que són més necessari que mai.

Això, evidentment, només afecta els mitjans privats, que són 
la base de la pluralitat informativa i d’opinió, perquè els públics 
tenen assegurada la seva supervivència via pressupostos pú-
blics, tant de l’Estat com de les diferents autonomies.

Les empreses editores, conscients de la gravetat del moment, 
han acatat sense dir ni piu el decret llei que estableix l’estat 
d’alarma, que en el seu article 19 estableix que “els mitjans de 
comunicació social de titularitat pública i privada estan obligats 
a la inserció de missatges, anuncis i comunicacions que les 
autoritats competents, delegades, així com les administracions 
autonòmiques i locals, consideren necessari emetre”.

No obstant això, sí demanen a l’Executiu que es prenguin una 
sèrie de mesures de suport al sector privat que garanteixin la 
seva continuïtat, perquè així puguin seguir prestant el servei 
essencial que la societat demana en un moment inèdit en la 
història de la democràcia.

Durant 13 anys es van facilitar recursos als diaris per adaptar-
se al nou entorn tecnològic (en aquells dies s’estava iniciant 
la informatització de les redaccions) a uns anys marcats per 
l’anomenada Crisi del Petroli. L’Estat va ser conscient de la 
necessitat d’assegurar la supervivència de la premsa plural, la 
mateixa que ara torna a estar amenaçada per la pandèmia del 
coronavirus. (Fotografia: niusdiario)
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Liza Gross: “El periodisme de 
solucions apunta a crear un diàleg 
amb les audiències”
Per Agustina Do / Exclusiva de Laboratorio de Periodismo

En aquesta entrevista exclusiva per a Laboratorio de Periodis-
mo, la periodista argentina Liza Gross, vice presidenta Practi-
ce Change de Solutions Journalism Network (SJN), experta en 
mitjans i exdirectora de The Miami Herald, analitza la tècnica 
periodística que es caracteritza per donar resposta a problemes 
socials, impactar positivament en l’audiència i ser una eina clau 
per generar nous ingressos. 

Hi ha dos fenòmens que configuren la crisi que travessa la in-
dústria periodística a nivell mundial. El primer és econòmic: la 
dificultat d’aconseguir la sostenibilitat després de l’ensorrament 
del model tradicional de venda de publicitat i exemplars. El se-
gon, té a veure amb la desinformació i l’excés de negativitat en 
els continguts, el que encoratja la desconfiança i la descreença 
de l’audiència en els mitjans de comunicació.

En aquest context, hi ha una tècnica periodística que creix en 
els mitjans de comunicació i busca reconnectar a l’audiència 
amb els mitjans. Fins i tot pot esdevenir una eina per generar 
finançament. Parlem del periodisme de solucions. 

Què és el periodisme de solucions i en quin context neix?
És la cobertura rigorosa basada en evidència i busca donar 
respostes a problemes socials estructurals. Analitza quines són 
aquestes respostes, qui està fent això millor, perquè tota una 
comunitat pugui fer un diàleg constructiu. Podem nomenar cinc 
o sis desafiaments que estan arrelats a les nostres comunitats, 
els coneixem i creiem que són insolubles. El periodisme de so-

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

lucions és un periodisme sistèmic, que busca donar una nova 
perspectiva i una nova forma d’entendre aquests desafiaments. 

Quan prenem consciència de la seva potencialitat?
Comencem a adonar-nos del seu potencial per connectar-se 
amb les audiències. Quan un està fent preguntes o una nota 
amb una perspectiva de solucions, crea una mena de diàleg 
obert amb el lector, cosa que no era possible quan la nota no-
més consistia en la identificació i descripció del problema. Tam-
bé va resultar ser una eina amb el potencial per combatre amb 
èxit molts problemes que hi ha al periodisme, com la pèrdua de 
la confiança en el contingut noticiós. 

Com a tècnica es pot aplicar a qualsevol format?
És una tècnica molt específica. Hi ha notes que són més am-
bicioses, que poden ser part d’una sèrie de notes, o un pot fer 
excel·lent periodisme de solucions en una nota de 900 parau-
les. Pot fer periodisme de solucions per ràdio, per televisió, per 
multimèdia, per a un emprenedoria digital. És multiplataforma. 
Un aspecte molt important del periodisme de solucions és que 
no deixa d’assenyalar quines són les limitacions i no deixa 
d’assenyalar què és el que no funciona.

Quins són els seus objectius en terme de negoci per al mi-
tjà en la seva relació amb l’audiència i nous models de ne-
gocis digitals?
Sabem, per exemple, que la gent passa més temps llegint en 
línia una nota de periodisme de solucions que una nota tradi-
cional. Hi ha exemples de mitjans que han monetitzat amb èxit 
el seu periodisme de solucions, amb auspici, amb donacions, 
amb la creació d’una mena de club de lectors, és a dir socis, 
i amb filantropia, amb fundacions donant a aquestes organit-
zacions perquè s’endinsin en el periodisme de solucions. La 
majoria són iniciatives digitals. Una estratègia de periodisme de 
solucions pot ser vital per a la sostenibilitat econòmica d’un nou 
model de negocis. 

Quan un tema pot ser tractat des de l’enfocament de solu-
cions? 
Sempre recomano començar pels temes que t’interessen. Aquí 
has desenvolupat cert nivell d’experiència i de coneixement. Lla-
vors prendre un subtema i plantejar-te si hi ha alguna solució per 
això, qui ho fa millor. En la presentació del tema ha d’estar la idea 
concreta de quins són els aspectes que un examinarà, parlar 
d’alguna cosa puntual. Com més concret i específic, més fàcil 
després serà buscar una solució que doni remei el problema. 
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Quins són els eixos que s’han de tenir en compte durant la 
producció?
Hi ha quatre atributs que un sempre ha de pensar: no és una 
nota sobre un individu o una persona, sinó que és la nota sobre 
la resposta, el com va ocórrer, qui ho fa millor, és la història del 
procés. Segon, oferir evidència de resultats, poden ser quanti-
tatius i qualitatius. Tercer, detallar les limitacions. I quart, oferir 
la perspectiva de quina va ser la lliçó que es va aprendre d’aquí, 
perquè pugui ser replicable o transportable en altres circum-
stàncies i contextos. 

La pràctica pot créixer vertiginosament?
Això és una marató, no una carrera de 100 metres. A tot arreu 
de món els periodistes sentim la crisi de la manca de confiança 
per part de les audiències, del creixement de la desinformació, 
la necessitat de connectar-nos amb les noves generacions, que 
entenguin que la manca d’interès en les notícies, de la cosa 
pública, ens pot afectar de manera molt negativa. El missatge 
que porta el periodisme de solucions és un missatge que molts 
periodistes ara li donen la benvinguda i pensen que pot ser molt 
útil per a treballar aquests desafiaments. És un missatge que 
apunta també a crear un diàleg amb les teves audiències. (Fo-
tografia: Emmanuel Upegui/Fundación Gabo)
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Blocs polítics, blocs mediàtics
Per Laura Navarro / Report.cat

El novembre de 2016, Report.cat va publicar un article que portava 
per títol “Diga’m a qui votes i et diré com t’informes”. Allà es podia 
veure una infografia que mostrava les diferents dietes informatives 
que seguien els catalans segons el partit al qual votaven.

Més de tres anys després també hi ha diferències entre els mi-
tjans de comunicació consumits, malgrat que ara la varietat ha 
deixat pas a una dicotomia entre votants de partits sobiranistes 
i votants de formacions constitucionalistes. Tot i presentar-se 
petites diferències, el baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO), publicat el desembre de 2019, apunta a l’existència de 
mitjans de referència clars entre els votants de JxCat, ERC i 
CUP i uns altres ben diferenciats entre els votants de PP, PSC 
i Ciutadans. Els ‘comuns’, tal i com mostren les dades, tenen 
unes preferències a mig camí dels dos blocs.

Pel que fa a la cadena de televisió que els catalans escullen 
per informar-se de política, el dibuix és senzill. Per una banda, 
els votants dels partits independentistes (JxCat, ERC i la CUP) 

opten, amb poca diferència entre ells, per TV3. Per la seva ban-
da, els votants ‘constitucionalistes’ (Ciutadans, PP, PSC i VOX) 
prefereixen TVE, malgrat que el seu lideratge de la televisió 
pública espanyola no és tan contundent com el de TV3.

En el cas dels votants del PSC, a TVE la segueixen de prop La 
Sexta, Antena3 i Telecinco. Un fet similar ocorre entre els vo-
tants de Ciutadans, que confien encara més que els socialistes 
en La Sexta, cadena que també és la preferida, amb diferència, 
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pels ‘comuns’. Concretament, el 40% dels votants d’En Comú 
Podem s’informen per La Sexta mentre un 31% ho fan per TV3.

La diferència en aquest sentit la marca VOX, on tres de cada 
quatre dels seus votants s’informen per Antena 3. Entre els vo-
tants del partit de Santiago Abascal només hi ha un 8% que 
declara informar-se pel 3/24. Només entre els simpatitzants del 
PACMA aquest percentatge és més gran.

La Vanguardia, transversal
Si amb la televisió hi ha una clara divisió per blocs, això canvia 
de forma radical pel que fa a la premsa. En tots els partits amb 
representació al Parlament, el diari preferit dels seus votants és 
La Vanguardia. Les úniques diferències que es poden dibuixar 
entre partits són entre si l’edició preferida és en català o castellà.

Entre els votants de partits independentistes, l’opció majoritària 
és l’edició en català. En els partits unionistes, la castellana. No-
més en el cas del PSC, a més, El Periódico de Catalunya fa 
una mica de competència a la capçalera del Grup Godó (34% 
per 31%). Els socialistes, en tot cas, prefereixen les edicions en 
castellà d’ambdós diaris i en un 17% dels casos confien en El 
País per a la informació política.

RAC1 guanya la batalla
Si entre tots els enquestats pel baròmetre del CEO, RAC1 és la 
ràdio més escoltada per informar-se, les dades confirmen que 
també lidera el rànquing de les ràdios que escolten els votants 
sobiranistes. Mentre els votants de la CUP i JxCat es divideixen 
entre RAC1 i Catalunya Ràdio, els d’ERC mostren també altres 
preferències. Sí, RAC1 és la ràdio preferida (47%) i Catalunya 
Ràdio la segona (37,9%). Però, de la mateixa manera que hi ha 
una petita porció de votants ‘republicans’ que s’informen amb La 
Sexta, un 7% s’informa per la Cadena SER i quasi un 3% ho fa, 
paradoxalment, amb la COPE.

Seguint amb l’oferta radiofònica, es dibuixa una diferència entre 
En Comú Podem, PSC i els partits constitucionalistes. I és que 
la SER és la preferida de ‘comuns’ i socialistes mentre que, en 
canvi, entre els votants de PP, Ciutadans i VOX no l’escullen 
per informar-se. Onda Cero, COPE i Radio Nacional de España 
són les prioritats dels votants d’aquests partits.

Així doncs, es pot concloure que, amb l’excepció del cas de La 
Vanguardia en el consum de la premsa, es dibuixen dos blocs 
de catalans ben diferenciats pel que fa a la dieta informativa. La 
correlació entre l’opció política i el mitjà escollit és forta, el que 
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demostra un cop més que, com se sol dir, consumim els mitjans 
en funció de la nostra opció política. (Infografia: Laura Navarro)
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El confinament pel Covid-19 està 
produint un canvi en els hàbits dels 
consumidors
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La situació internacional d’alarma i crisi social que s’està vivint 
a nivell global ha transformat la societat i la realitat tal com la 
coneixíem fins ara. I, amb això, tota la resta. El brot de Co-
ronavirus està afectant a centenars de milers de persones al 
món i, sens dubte, està tenint -i tindrà- un impacte notable en 
l’economia global. L’adopció de mesures immediates i neces-

sàries per fer-hi front ha generat un gran impacte econòmic en 
la major part de les empreses a nivell nacional i internacional, 
així com provocat grans canvis en el món dels mitjans de comu-
nicació i en els hàbits de consumidor. 

IPG Mediabrands ha elaborat un informe  sota el paraigua 
MAG Mediabrands Spotlight, del qual n’ha distribuït un resum, 
amb l’objectiu de proporcionar una perspectiva des del punt de 
vista econòmic i de comunicació sobre com les marques es-
tan abordant aquesta nova situació.  El nou Coronavirus està 
produint un canvi en els hàbits dels consumidors, obligats per 
decret a quedar-se a casa seva. Un fet que està impactant en 
totes les generacions, canviant com es comporten, compren i 
es comuniquen, a més d’afectar els mitjans i el contingut que 
consumeixen. 

“El consum no s’ha aturat davant aquesta situació excepcional i 
de crisi social, sinó que s’ha modificat. Les persones segueixen 
comprant i gastant durant aquest temps de confinament, però 
ho fan de manera diferent. De fet, el 86% dels consumidors han 
canviat activament els seus hàbits diaris en resposta al brot”, 
afirma Mapi Merchante, Analytics, Insights & Strategy director 
a MAG Mediabrands, qui continua comentant que “és evident 
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que hi ha hagut una fita clau en el consum durant aquest temps: 
les compres impulsades per la por i l’ansietat davant el desco-
negut. L’arribada del Coronavirus a l’Estat espanyol ha impulsat 
als consumidors a realitzar “Panic Purchases””. 

Consells a les marques
Davant d’aquesta situació, MAG Mediabrands reflecteix que les 
marques han de tenir en compte una sèrie de pautes: 

• El consumidor primer. És important mantenir l’optimisme amb 
missatges de marca. Reflectir el sentiment dels consumidors lo-
cals, el context emocional i les normes culturals amb un enfoca-
ment d’utilitat. I és que els consumidors buscaran marques per 
facilitar (no saturar) les activitats d’entreteniment digital.
• Be smart. Ser intel·ligent i evitar comunicacions oportunistes. 
Mantenir l’autenticitat i el suport en missatges i contingut per-
què les marques surtin reforçades d’aquesta situació.
• Adaptació als hàbits de consumidor. Fer accessible el co-
merç electrònic als segments menys familiaritzats. No capita-
litzar les compres de pànic i oferir un valor als consumidors i 
explorar les oportunitats de social commerce.
• Pensa a curt termini, sense oblidar el llarg termini. Man-
tenir responsablement la inversió publicitària per guanyar en 

el llarg termini. Continua creant valor de marca a través de les 
connexions humanes. Aquesta no és una oportunitat de venda, 
sinó una oportunitat de ser rellevant per al consumidor.
• Focus a Digital i Social sense oblidar la TV. Assegurar-se 
que el contingut està disponible en tots els formats i mitjans que 
consumeix l’usuari. Utilitzar la TV, el vídeo i les oportunitats de 
publicitat en les plataformes de streaming per crear connexions 
amb els consumidors.
• Preparar-se ara per a la comunicació. Estar preparat per 
capturar la demanda quan aquesta es recuperi i per la disponi-
bilitat física i mental.

Pressió publicitària
A causa de l’alt consum televisiu, els anunciants també veuen 
augmentar els seus punts de pressió publicitària:
• Augment dels GRP’S. Després de molts mesos veient com 
la pressió publicitària queia, amb aquesta crisi sanitària s’ha 
produït el repunt de GRP’s. Comparant les xifres diàries amb 
els mateixos dies de l’any anterior, creix el nombre de GRP ‘s 
en tots els targets.
• Lleugers canvis en el repartiment de GRP ‘s per sectors. 
Alimentació és el sector que més creix aquest any (+ 3 punts 
percentuals) juntament amb Salut (+2 punts percentuals).
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• Tot i la crisi, l’ocupació es manté. L’ocupació és el KPI que 
menys variacions ha patit de moment. Es adverteixen lleugers 
descensos en aquesta mètrica, tot i que les franges de So-
bretaula i Prime Time segueixen estant altament ocupades en 
l’última setmana.
• La forma de consumir oci i esplai ha canviat d’un dia per 
l’altre. En els últims dies s’ha experimentat un augment consi-
derable en el consum de xarxes socials , i per descomptat, en 
la creació d’infinitat de memes, vídeos, acudit ...

En els cercadors, la tendència és clara, amb un increment del 
252% en les recerques en l’última setmana vinculades a la pa-
raula ‘Coronavirus’, sent la Comunitat de Madrid la que major 
nombre de recerques concentra a causa de la gran quantitat de 
nombre de casos d’infectats. 

Consum i continguts de la televisió
Per la seva banda, la televisió s’ha convertit també en la font 
principal d’entreteniment i informació. Les audiències donen 
dades i tipus de consum abans mai vistos, ja que ha canviat el 
temps de consum i el contingut. Augmenta el consum en totes 
les franges. Les franges del Day Time són les que experimen-
ten majors pujades. Matí, sobretaula i tarda són les que més 

augmenten, al voltant d’un +25% en total població. En el target 
de 13 a 24 anys augmenta considerablement la tarda arribant 
a un +44%. D’altra banda, també estan experimentant un gran 
creixement altres continguts com: informatius, esports, religio-
sos i compareixences per informar del Covid19.

Consum de mitjans digitals
Els mitjans digitals incrementen notablement els seus números. 
Les versions digitals dels mitjans de comunicació informatius 
són els que més estan notant aquest canvi d’hàbits en el con-
sum: 
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• Diaris Digitals: + 45% en pàgines vistes.
• Ràdio Online: + 112% en audiència digital.
• Televisió online en directe: + 93% usuaris únics. 

En definitiva, aquesta situació sense precedents suposa un 
canvi en els hàbits dels consumidors, que han fomentat: 

La creació de comunitats digitals: No som una societat acos-
tumada a estar separats. Eliminar l’element físic de veure a les 
persones ha fet que les nostres connexions digitals siguin més 
importants que mai.

Augment de les audiències dels e-games: Una altra de-
mostració de connectivitat digital són les quedades per jugar 
a videojocs. Augmenten les audiències dels e-games amb una 
nova onada de consumidors que abans no hi havia invertit 
temps en aquest tipus de mitjà. 

L’oci porta al terreny en línia: Els consumidors estan assistint 
a misses, museus, concerts, mitjançant l’entorn digital. Es trac-
ta de generar experiències digitals que permetin la normalitat, 
ajudant a entretenir i educar.

En alça la tendència “Do It Yourself”: Amb el tancament de 
moltes empreses, ara són els consumidors els que han de tro-
bar solucions alternatives als serveis que generalment es sub-
contractaven.

El “balconing” com a nova forma de socialitzar amb la teva 
comunitat: Cada dia sorgeixen noves iniciatives per entretenir-
se, socialitzar amb els veïns i unir-se per superar el confina-
ment.

I l’humor com a via d’escapament: L’humor és, sens dubte, 
una bona manera d’encaixar aquests temps difícils. La crisi sa-
nitària i l’obligatorietat de romandre a casa han provocat una 
onada d’acudits que es difonen per les xarxes.

Sobre les conseqüències econòmiques a nivell internacional, 
l’estudi (de pagament) preveu que la taxa de creixement del 
PIB mundial serà la més baixa en 30 anys, al voltant del 2%. 
(Infografies: Mediabrands i Navarra.com)
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No és possible fer callar la veu del 
periodisme
Editorial del diari ABC

  
La decisió de la Secretaria d’Estat de Comunicació espanyola 
a La Moncloa de reduir o unir el cúmul de preguntes periodís-
tiques a distància que es produeixen en aquests dies pot tenir 
la seva lògica. El que no té lògica és que el “filtrat” acabi per 
ometre preguntes al president de Govern, o als membres de-
signats del seu gabinet de crisi, en funció de el dany d’imatge 

que pugui ocasionar. La Moncloa, com el Congrés i alguns par-
tits, han decidit restringir dràsticament l’accés dels periodistes 
a les seves instal·lacions al·legant raons de seguretat. Raons 
que, en canvi, no semblen ser les mateixes per a dirigents com 
Iglesias, que hauria d’estar en quarantena i aïllament per mo-
tius objectius, i que La Moncloa no compleix.

L’accés dels periodistes amb les raonables mesures de segu-
retat sanitària no hauria d’estar vetat. Però és que a més passa 
que al final les preguntes incòmodes per al Govern no es for-
mulen. Hi ha un filtre sectari que impedeix que Iglesias contesti, 
per exemple, als seus motius per eludir l’aïllament, comparèi-
xer sense mascareta i assumir el risc de contagi a altres perso-
nes mentre el Govern imposa un aïllament massiu a Espanya.

Si a la Moncloa accedeixen dirigents, i si a al Congrés dels 
Diputats accedeixen polítics, també ho haurien de fer els pe-
riodistes amb les garanties necessàries d’autoprotecció. Una 
cosa és no fomentar alarmisme ciutadà, i una altra aprofitar el 
coronavirus perquè els polítics no siguin sotmesos a l’escrutini 
de l’opinió pública. En la mesura que del total de preguntes 
que es formulen als polítics només els arriba una mínima part 
“redirigida”, el biaix ideològic és evident.
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Espanya està en estat d’alarma, però no sotmesa a una llei 
mordassa de l’esquerra. El periodisme no deixa de ser respon-
sable per informar o opinar perquè és una obligació social i 
un dret constitucional, i no és antipatriòtic poder preguntar a 
Iglesias o Pedro Sánchez per les seves moltes incoherències 
informatives. Al contrari. (Fotografia: ABC)
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