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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: Efectes de la COVID-19 en el món de la Comunicació
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Primer EGM de 2020, coincidint amb el confinament: augmenta la influència dels diaris autonòmics

COMUNICACIÓ DIGITAL
Espanya gaudeix de molt bona salut en frau digital i viewability

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El sector publicitari serà un dels primers a recuperar-se

NOVES EINES
Com identificar fakes news en deu passos

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Neix un fòrum per reflexionar sobre el paper dels mitjans en la crisi Covid-19

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Subvencions, publicitat i avantatges fiscals: així és com Europa ajuda a la premsa 
TRIBUNA: Com combatre les notícies falses sobre el COVID-19
PETIT REPORTATGE: ”Notícia bomba!” per a periodistes
ANÀLISI: Primers símptomes del coronavirus en periodisme
DOSSIER: Comprendre el valor dels mitjans dels comunicació: perspectives dels consumidors i de la indústria
OPINIÓ: I encara diuen que la premsa és cara
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Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: Diari Ara, Sweetpress, Ticbeat, Europa Press

El virus som nosaltres i la Terra s’asfixia.- Un virus zoonòtic 
(transmès per animals salvatges a humans) que ja coneixíem: 
el coronavirus SARS, va néixer a la Xina el 2002 i va matar 
a gairebé 800 persones. Ara, un parent seu, el COVID19, ha 
aturat el món. Un terç de la humanitat s’ha quedat a casa con-

finat. El COVID19-19té una càrrega vírica 1.000 vegades su-
perior a la SARS i mata més gent en un sol dia en un sol país 
que l’anterior coronavirus en tota la seva trajectòria. El perio-
dista Miguel Ormaetxea es pregunta si ho sabíem i ell mateix 
respon: “Estàvem perfectament avisats, però ens va encegar 
l’esperança, com ja ho ha fet moltes vegades en la història de 
la humanitat”

Quan al paper dels mitjans de comunicació, Ormaetxea recorda 
que la millor defensa contra els patògens és la informació. És 
difícil no estar-hi d’acord, però, com diu el periodista, “hi ha 
una esclatant paradoxa en marxa: quan més se’ls necessita, 
el mitjans estan a la vora de l’abisme, la publicitat ha fugit en 
desbandada, en paper o digital, en tots els mercats avançats i 
amenaça d’estendre’s pel món. L’excepció són els mitjans glo-
bals d’alta qualitat, els Financial Times, els New York Times, 
Washington Post, Wall Street Journal, The Economist, etc. Tots 
en anglès. Tots cars de produir. Tots amb ingressos substan-
cials de subscripcions digitals.”

I hi ha més problemes: els mitjans locals pateixen en primera 
línia. Els mitjans en paper diaris deixen de ser diaris, menys 
edicions a la setmana com a molt. O et digitalitzes a tota marxa 
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o mors. Mai hi ha hagut en el món tanta ànsia de bona informa-
ció, tanta audiència insatisfeta I no només de fets i números. La 
gent vol explicacions, contextos, perspectives, futur. Com serà 
el món quan sortim de nou al carrer?

Per descomptat que els mitjans necessiten ajudes de l’Estat i 
dels governs autonòmics, són només engrunes d’inversió per 
trobar l’or de la informació de qualitat que la societat necessita 
tant com ara respiradors. Oxigen, per favor. Brúixoles per nave-
gar en la tempesta, escriu Ormaetxea.

Les notícies que més es llegeixen per la crisi del corona-
virus: es dispara el 158% la informació local.- Comscore 
revela en un informe de situació les notícies que més es lle-
geixen per la crisi del coronavirus COVID19 i, a més, afirma 
que els mitjans tradicionals recuperen el poder i la credibilitat 
durant aquesta pandèmia. Contra el que molts podrien pensar, 
la premsa avui reafirma la seva autoritat com a plataforma fia-
ble d’informació i opinió. En temps de Coronavirus, Fake News 
a WhatsApp, quarantenes i incertesa, els mitjans colpegen la 
taula per recuperar aquest terreny aparentment perdut.

  

Cal destacar que l’interès per la informació local es dispara el 
158% a l’Estat espanyol tendència que es replica a Alemanya, 
Itàlia i França. No obstant això, hi ha molts altres hàbits de con-
sum (apps de missatgeria, xarxes socials, etc.), que relaten: a) 
Què llegeixen les audiències. b) En quines plataformes estan. 
c) Què busquen durant el confinament.

En el sector de notícies locals, l’estudi de ComScore ens diu 
que la seva evolució ha estat similar a el de les notícies gene-
rals, amb un major impacte la setmana del 17 al 23 de febrer de 
2020 a Itàlia, i des de la primera setmana de març als països 
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restants. No obstant això, la magnitud de la pandèmia és molt 
més pronunciada que a la categoria econòmica o de notícies 
generals. En comparació amb la setmana del ‘30 de desembre 
de 2019 al 5 de gener de 2020, les visites a webs de notícies 
locals a la setmana del 16 al 22 de març de 2020 van escalar 
un 125% a França, un 101% a Alemanya, un 105% als Itàlia, un 
158% a Espanya i un 45% al Regne Unit.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet l’estudi de Com-
Score. CLIQUEU AQUÍ   

Taboola-Nielsen: El consum de notícies locals amb la CO-
VID19 augmenta un 150%.- Segons un comunicat de Taboola, 
la COVID19 canvia el consum d’informació dels usuaris. Segons 
l’anàlisi realitzada, els sites de notícies han experimentat un crei-
xement del 8% en nombre de lectors. A més, els usuaris són qua-
tre vegades més receptius a la publicitat en portals de notícies 
que a les xarxes socials. Al costat d’això, s’assenyala que, en el 
cas d’Espanya, la categoria que ha experimentat major incre-
ment ha estat la tecnologia, amb una pujada del 160%. Des que 
es declarés la pandèmia del coronavirus, han canviat una infinitat 
d’hàbits; teletreball, educació en línia... També s’han modificat 
els hàbits de consum d’informació, inclosa la publicitat.

Entre les principals troballes del treball de Taboola –realitzat amb 
Nielsen- es troben:1. Increment de les audiències i el trànsit en 
els portals de notícies. 2. Pics de lectors per categories: primer, 
increment del 160 % en el consum d’informació relacionada amb 
la tecnologia, i segon, increment del 150 % en el consum de no-
tícies locals. 3. Els consumidors són més receptius a la publicitat 
en portals de notícies. 4. Major receptivitat als anuncis en deter-
minades circumstàncies. (Infografia: go.taboola)

NOTA: El Butlletí us ofereix complet l’estudi de Taoola i Nielsen 
Define de Moment of Next, on hi trobareu quan i com els consu-
midors amb el contingut; on és probable que siguin més atents; 
om es pot capitalitzar millor l’atenció i l’emoció. CLIQUEU AQUÍ  
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Els periodistes creuen que està sent desinformat durant la 
crisi.- Segons dades d’una enquesta realitzada per PRGarage, 
gairebé el 80% dels periodistes espanyols creuen que estan 
sent desinformats durant la crisi i el 70% treballen més que 
abans. Un gran volum d’informació, actualització diària i una 
manera de treballar totalment inèdites són alguns dels reptes 
als quals s’enfronten els periodistes a l’Estat espanyol durant 
la crisi coronavirus. 

D’acord amb l’enquesta, per al 69% dels periodistes la crisi CO-
VID19 ha suposat treballar més que abans, enfront del 28% que 
treballen el mateix i només un 3% menys. En aquest sentit, el 
57% ha de lliurar els mateixos temes que abans, mentre que 
el 39% demanen més problemes del seu mitjà i només un 4% 
que els gestionen. En la majoria dels casos, els periodistes han 
començat a treballar remotament, aprofitant la tecnologia i tele-
màtica per consultar fonts, realitzar entrevistes, escriure contes 
i fins i tot gravar peces i editar per a la ràdio i la televisió des de 
casa. Davant d’aquesta situació, el 88% dels periodistes creuen 
que el seu mitjà estava preparat per al teletreball.

Per descomptat, la crisi de salut és el tema que està hogging 
l’agenda dels periodistes, ja que poc més del 89% estan prepa-

rant peces en COVID19 (54% només escriuen sobre la pandè-
mia i gairebé el 36% en exclusivitat sobre aquest tema), enfront 
del 10% que escriuen només en altres qüestions fora de la crisi 
de salut. Així, el 74% dels periodistes creuen que aquest tema 
està acotant massa l’agenda d’informació dels mitjans de co-
municació.

Un 80% dels enquestats apunta que l’audiència en el seu mitjà 
s’ha incrementat de forma notable després de l’inici de la crisi, 
enfront d’un 15,7% que apunta que s’ha mantingut aproximada-
ment igual i només un 4,3% que ha apreciat un descens. D’altra 
banda, la majoria dels periodistes (gairebé un 60%) consideren 
que les notícies contrastades dels mitjans de comunicació sor-
tiran reforçades de la crisi enfront de la viralitat de les xarxes 
socials. D’altra banda, un 77% dels periodistes enquestats con-
sidera que els mitjans de comunicació estan publicant desinfor-
mació durant aquest període.

La FIP insta els governs europeus a no limitar i controlar 
les preguntes de la conferència de premsa.- Alguns països 
europeus han decidit limitar i controlar les preguntes dels pe-
riodistes durant les conferències de premsa governamentals 
durant la pandèmia COVID-19. La Federació Internacional de 
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Periodistes (IFJ) fa una crida a tots els governs a no frenar 
l’activitat dels mitjans i a organitzar conferències de premsa en 
línia de manera que els periodistes facin preguntes sense fil-
trar prèviament. El text és taxatiu: “Els periodistes han de ser 
capaços de fer les seves preguntes sense passar pel filtre de 
les autoritats i fer preguntes addicionals quan sigui necessari”.

Segons el comunicat de la Federació Internacional de Periodis-
tes, a Espanya, el govern utilitza per mantenir-se en contacte 
amb professionals de la comunicació un  grup de WhatsApp 
amb 220 periodistes inscrits. Els afiliats a la FIP espanyols, la 
Federación Asociaciones Periodistas España (FAPE) i la Fe-
deració de Sindicats de Periodistes  (FeSP) van condemnar el 
control del govern sobre les preguntes dels periodistes i van 
instar les autoritats a assegurar en videoconferència diària  el 
dret a preguntes de seguiment. El 6 d’abril, el govern espanyol 
va acceptar la sol·licitud dels sindicats.

Els editors quantifiquen en 250 milions la desfeta pel co-
ronavirus.- A mesura que avança la crisi econòmica deriva-
da de la COVID19 la situació dels mitjans de comunicació es 
torna més crítica. Transcorregudes dues setmanes del seu crit 
d’alarma, els sectors de la ràdio i la premsa escrita segueixen 

amb expectació l’aprovació d’una línia d’ajudes per part de Go-
vern mentre els seus recursos econòmics van a menys, segons 
explica Dircomfidencial. Un dels sectors més castigats és el de 
les publicacions periòdiques, que juntament amb el dels diaris 
ha intensificat les seves maniobres per obtenir un salvavides 
que permeti capejar el temporal. Si és el cas els efectes no es 
limiten a la caiguda publicitària, xifrada en un 80% al mes de 
març, sinó que s’estenen a la venda d’exemplars, organització 
d’esdeveniments i producció de continguts .

Quatre associacions -la Associació Espanyola d’Editorials 
de Publicacions Periòdiques (AEEP), Associació de Revistes 
d’Informació (ARI), Associació de Premsa Professional i Con-
tinguts Multimèdia (Coneqtia) i Associació de Revistes Culturals 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’Espanya (ARCE) - estimen que la crisi ha tingut un impacte de 
250 milions d’euros en els seus comptes de resultats. Aquestes 
agrupacions, que ja van signar conjuntament la petició d’ajudes 
al Govern de l’Estat, representen més de 260 grups editorials.

Entre els mitjans representats per aquestes associacions, sem-
pre segons El Confidencial, es compten digitals com El Espan-
yol o les revistes dels grups Hearst o Zinet Media, per la qual 
cosa l’estimació no recull el trencament econòmic sofert pels 
diaris tradicionals. D’aquesta manera, és molt possible que el 
forat total del sector estigui molt per sobre de la xifra estima-
da, i que per tant els prop de 100 milions d’euros que estudia 
aprovar l’Executiu es quedin molt per sota de les necessitats re-
als. Sobretot quan des de l’Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI), que integra els principals diaris, es van sol·licitar entre 
150 i 200 milions per mitigar les conseqüències negatives de 
la situació.

Els editors, sol·liciten una desgravació especial per la publicitat 
que es destini als seus suports durant l’estat d’alarma, una idea 
aprovada a Itàlia i que el Govern té sobre la taula. D’acord amb 
el plantejat, el Govern espanyol estaria valorant una rebaixa 
fiscal d’entre un 25% i un 30% per anunciants en mitjans de 

comunicació, mentre dura l’estat d’alarma. Altres de les recla-
macions, en aquest cas històriques, passen per la implantació 
de l’IVA digital complint amb la transposició de la directiva de la 
Unió Europea, obrir una línia de finançament bonificada al sec-
tor a través d’ICO o de CESCE o facilitar l’aplicació d’expedients 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En darrer lloc, els 
editors de publicacions suggereixen la suspensió de l’IBI als 
punts de venda durant tot l’any fiscal 2020 i l’assignació d’un 
abonament de 500 euros a cada punt per cada setmana que hi 
hagi estat obert durant el confinament.

L’AMIC reitera les seves demandes als governs català i es-
panyol.- L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
s’ha dirigit per carta als governs català i espanyol per alertar 
sobre la situació del sector i reclamar un seguit de mesures ur-
gents per garantir la tresoreria i la futura viabilitat dels mitjans, 
seguint la línia del comunicat fet públic el 25 de març. L’AMIC 
demana al Govern de l’Estat, entre d’altres coses, que es consi-
deri, com ja reconeix la llei i el decret d’estat d’alarma, un sector 
bàsic i estratègic afectat de ple per aquesta crisi sanitària de 
la Covid-19, i com a tal concedeixin una moratòria de manera 
imminent i per un termini no inferior a sis mesos, del pagament 
d’impostos i cotitzacions de la Seguretat Social per a pimes i 
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autònoms. També demana agilitar els tràmits dels ERTO per 
causa major, una moratòria en el pagament de crèdit d’entitats 
financeres, l’accés a crèdits bancaris amb garanties públiques, 
relaxar els paràmetres de risc i la reducció de l’IVA a les publi-
cacions digitals.

L’AMIC demana a la Generalitat que s’acceleri el pagament 
de subvencions concedides i campanyes publicitàries institu-
cionals; ampliar els imports dels ajuts d’aquest any; reobrir els 
ajuts a projectes, i un pla d’ajut d’emergència a fons perdut.

Malgrat les peticions d’ajuts, l’AMIC estudia altres escenaris de 
cara al futur immediat. “Crec, sincerament, que hem d’anar tre-
ballant en altres fonts d’ingressos, alternatives que segurament 
passen per monetitzar l’audiència”, assenyala el seu president, 
Ramon Grau, en una carta als mitjans associats.

Comitès d’empresa de diversos diaris demanen ajudes 
públiques per seguir informant “en condicions de quali-
tat”.- Els Comitès d’empresa de diaris de tot l’Estat han dema-
nat al govern espanyol que mobilitzi fons públics a les seves 
capçaleres per evitar que les empreses «aprofitin la situació» 
per aplicar ERTO “absolutament desproporcionats”, segons un 

despatx de l’agencia ACN. Els representants dels treballadors 
d’aquests mitjans, alguns dels quals ja han aplicat expedients 
de regulació temporal d’ocupació, alerten que la reducció de 
personal “impedirà la continuïtat en la prestació d’aquest ser-
vei essencial en condicions”, mentre els que es mantenen fan 
“esforços en condicions adverses per satisfer la gran demanda 
d’informació”. Els comitès recorden que l’executiu espanyol ha 
aprovat ajuts a les televisions privades per valor de 15 milions 
d’euros.
 
El comunicat afirma que sobre la naturalesa de les ajudes públi-
ques, “els comitès no concreten mesures ni quantitats, però sí 
que recorden que “hi ha exemples” en aquest sentit a Itàlia i Di-
namarca”. Els signants de la petició són els comitès d’empresa 
dels diaris El País, La Vanguardia, El Periódico, Expansión, He-
raldo de Aragón i els dels mitjans del Grupo Vocento (El Diario 
Vasco, Las Provincias i El Comercio, entre altres).

IAB Spain demana al Govern suport a la indústria digital.- 
IAB Spain, a través del seu president, Ángel Fernández Nebot, 
sol·licita a les ministres de Economia i Hisenda l’ampliació de 
mesures i solucions concretes de suport a la indústria Digital, se-
gons informa el newssletter de l’entitat. Després de la sol·licitud 
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d’IAB Spain i la resta d’associacions per reactivar la inversió 
publicitària en mitjans de comunicació, el president d’IAB Spain 
ha remès una altra carta a les ministres d’Economia i Hisenda 
fent especial èmfasi en les necessitats de el sector digital. En 
ella sol·licita l’ampliació de la desgravació del 30% sobre tota la 
inversió publicitària realitzada en qualsevol tipus de mitjà digital 
i que l’Estat generi fons per que petites i mitjanes empreses 
puguin pal·liar l’efecte que la pujada d’audiència suposa en els 
seus costos tecnològics.

L’ACR veu insuficient el suport de la Generalitat.- 
L’Associació Catalana de Ràdio, ACR, considera que les me-
sures d’ajut anunciades per la portaveu del Govern de la Ge-
neralitat són del tot insuficients per garantir la continuïtat dels 
1.000 llocs de treball que aplega el sector, 683 directes, entre 
laborals i col·laboradors i 300 indirectes. Amb les previsions de 
facturació, el sector privat de la radiodifusió catalana pot perdre 
l’actual equilibri editorial i d’oferta programàtica, segons comu-
nicat públic de l’associació.

Segons el sondeig d’urgència elaborat per la consultora Media 
Hotline per a l’ACR, la facturació publicitària de les emissores 
privades del mes de març ha caigut per sota del 50% i la pre-

visió per al mes d’abril determina un descens del 75/80%. Això 
passa en el moment que l’Estudi General de Mitjans, EGM, en 
la primera onada del 2020, consolida 4 milions d’oïdors de ràdio 
privada a Catalunya.

17 capçaleres s’uneixen per protestar pels acomiadaments 
executats per Prensa Ibérica.- 17 capçaleres del Grup Prensa 
Ibérica han unificat forces per denunciar un ERTO que conside-
ren desproporcionat. Els comitès d’empresa de Levante, EMV, 
El Periódico de Catalunya, Información, Mediterráneo, Faro de 
Vigo, La Nueva España, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, La 
Província, La Opinión de Múrcia, El Periódico de Aragón, Cór-
doba, El Dia-La Opinión de Tenerife, Regió 7, Diari de Girona, 
Sport i Superdeporte, han emès un comunicat conjunt en què 
es mostren contraris a la decisió d’aplicar, durant els propers 
tres mesos, un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
de fins al 50% de reducció de la jornada laboral.

Cataloguen aquesta decisió de “desproporcionada” i asseguren 
que impedirà que les redaccions segueixin prestant un servei 
catalogat com a essencial en unes condicions òptimes. De fet, 
aquestes reduccions ja han provocat la suspensió de l’edició 
impresa de Superdeporte.
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La crisi al sector audiovisual pot dur al tancament total a 
un 25% de les empreses.-  Més del 70% dels socis del Clús-
ter Audiovisual de Catalunya han vist afectada la seva activitat 
per la crisi de la COVID-19 i patiran problemes de liquiditat. 
Aquesta és una de les dades que es desprèn d’una enquesta 
realitzada pel mateix Clúster entre els seus associats per tal de 
conèixer l’abast de l’afectació. . Un 32% dels socis calculen que 
disminuirà la seva activitat o facturació anual entre un 50 i un 
75%, tot i que un 19% de les empreses creuen que l’impacte 
econòmic serà “superior al 75% de la facturació”.

El sector està integrat per unes 2.400 empreses i genera un 
volum de negoci de 2.615,5 milions d’euros. Un 74% dels en-
questats preveu sol·licitar les ajudes extraordinàries anuncia-

des per l’Institut de Crèdit Oficial i l’Institut Català de Finances 
amb motiu de la crisi sanitària.

L’editora de Valencia Plaza renúncia a fer un ERTO a la 
seva plantilla.- El grup Ediciones Plaza -format per les capça-
leres digitals Valencia Plaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza, 
Múrcia Plaza, Culturplaza i Plaza Deportiva, Plaza Ràdio i la 
revista Plaza-, ha pres la decisió de continuar endavant amb 
tots els seus efectius en plantilla i renunciar a fer un ERTO, tot 
i la difícil conjuntura econòmica provocada per la pandèmia del 
coronavirus, segons un comunicat de l’editora.

L’equip directiu d’Ediciones Plaza sosté que el periodisme no ha 
de renunciar al paper que té en tota democràcia en els seus dos 
vessants: d’una banda, mantenir ben informada a la població con-
finada a casa seva i exposada al perill de la fake news; de l’altra, 
controlar els governs en unes circumstàncies en què el poder exe-
cutiu té menor supervisió del legislatiu i el judicial. Així doncs, amb 
més de tres milions d’usuaris únics al mes de març, Ediciones 
Plaza mantindrà en plantilla a tots els seus treballadors.

La Generalitat accelerarà els pagaments de subvencions 
i campanyes als mitjans.- La Secretaria de Comunicació del 
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Govern i de Mitjans de Comunicació ha fet saber que ha dissen-
yat un “primer pla de xoc” per intentar pal·liar la dràstica reduc-
ció dels ingressos publicitaris a causa de l’aturada de l’activitat 
econòmica per la crisi del coronavirus. Aquest pla inclou acce-
lerar la convocatòria de les línies de subvencions estructurals 
previstes per al 2020 i fer efectius els pagaments pendents de 
les subvencions estructurals concedides el 2019. També farà 
efectius els pagaments pendents de la publicitat institucional de 
2019 i accelerarà els pagaments de les campanyes contracta-
des el 2020. 

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va fer també pú-
blic “el reconeixement del Govern” tant als professionals i com 
als diferents mitjans de comunicació en aquesta situació ex-
cepcional”.

Fons d’ajuda en suport dels mitjans locals i regionals eu-
ropeus.- El Centre de Periodisme Europeu (EJC) i el Projec-
te de Periodisme de Facebook (FJP) han llançat un fons de 
2.800.000 euros per donar suport als mitjans locals i regionals 
europeus. Els diners se centren principalment en la prestació 
de suport financer per a la cobertura de la pandèmia, tant a curt 
termini i per a projectes d’innovació a gran escala o la com-

pensació de pèrdues. EJC prioritzarà la concessió de petites i 
mitjanes organitzacions de notícies que recolzin les comunitats 
més afectades per la crisi.

Una de les línies s’anomena fons d’emergència, amb subven-
cions de 10.000 i 25.000 euros se centraran en proporcionar 
un suport financer específic per atendre necessitats de comerç 
immediates i crítiques. Aquestes subvencions es poden utilitzar 
per substituir els ingressos perduts de vendes, finançar la dis-
tribució alternativa de l’edició impresa, cobrir els costos orga-
nitzatius clau, i contractar autònoms per substituir el personal 
durant la malaltia. Es pot accedir a la convocatòria (que resta 
oberta des d’ahir, dia 16) des d’aquest link.

El govern espanyol ofereix negociar ajudes a la premsa es-
crita.- El govern de l’Estat apropa postures amb la premsa des-
prés de la reunió d’aquest dimecres amb els comitès d’empresa 
dels principals mitjans de comunicació escrits. Miguel Ángel 
Oliver ha proposat crear una mesa negociadora per a plantejar 
l’ajut públic exigit pel sector des de l’esclat de la crisi, segons 
Servimedia. A la taula estarien representats el mateix Executiu, 
la patronal de la premsa diària (AMI) i els sindicats majoritaris.
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“Al llarg de la reunió li hem pogut exposar extensament l’impacte 
que està patint un sector considerat essencial, els ingressos del 
qual han caigut en picat, i com està afectant a unes plantilles 
ja precaritzades per l’efecte de la crisi anterior”, han manifestat 
els sindicats després de la reunió, en la qual han explicat la re-
alitat assoladora del sector, marcada per caigudes publicitàries 
d’entre el 50% i el 80% i problemes en la venda i distribució 
d’edicions impreses.

El Govern danès compensarà entre el 50 i el 80% de les pèr-
dues dels mitjans per la pandèmia.- el Govern de  Dinamarca  
s’ha proposat ajudar els  diaris  que estan patint aquesta crisi 
i ha aprovat una partida de uns 24 milions d’euros per a ells. 
La intenció del Ministeri de Cultura danès, segons un comuni-
cat del ministre, és compensar als mitjans de comunicació que 
estan patint importants pèrdues i evitar possibles tancaments o 
expedients de regulació d’ocupació. El Govern de Dinamarca 
es farà càrrec d’entre el 50 i el 80% de les pèrdues econòmi-
ques registrades mentre duri la crisi del coronavirus.

Fons de socors de Google per al Periodisme d’emergència.- 
Google ha llançat un fons de socors d’emergència de periodis-
me global a través de la iniciativa de notícies Google per donar 

suport a les organitzacions de notícies petites i mitjanes que 
produeixen notícies originals per a comunitats locals. L’objectiu 
del fons és donar suport a la producció de periodisme original 
per a les comunitats locals davant la pandèmia COVID-19.Es 
tracta d’operatiu a nivell mundial, que proporcionarà una ruta 
fàcil d’accedir a l’assistència financera en aquest moment crític, 
del qual ens informa Google directament.

Les sol·licituds es poden presentar des de dimecres, 15 d’abril 
de 2020. La finestra d’aplicació tancarà el 29 d’abril, a les 12 del 
migdia, i es pot estendre o escurçar-se a discreció de Google, 
que anima als petits i mitjans editors a cursar la seva sol·licitud 
al més aviat possible. Els sol·licitants han de tenir presència 
digital i han estat en funcionament durant almenys 12 mesos. 
El fons està dirigit a les redaccions que ocupen entre 2 i 100 
periodistes a temps complet. Per ampliar la informació i omple-
nar  el formulari de sol·licitud d’ajuda cliqueu en aquest enllaç.

Accions solidaries.- En un comunicat, la junta del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya fa públic que ha decidit rebaixar les 
quotes als professionals en actiu afectats per algun dels nom-
brosos expedients de regulació temporal d’ocupació aplicats 
pels mitjans. En concret, les quotes passaran dels 52 euros 
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trimestrals als 32 euros que abonen els col·legiats aturats. La 
mesura s’aplicarà de manera retroactiva des de la data d’inici 
de l’ERTO i fins a la seva finalització.

D’altra banda, el grup de comunicació Tot s’afegeix a iniciati-
ves solidaries ja existents i porta medicaments essencials a les 
llars. El Tot Sant Cugat va a casa dels ciutadans de Sant Cugat 
a recollir la petició i a la farmàcia a buscar el medicament per  
aportar-lo a casa de qui ho necessita. El mitjà informa que tots 
els col·lectius vulnerables que viuen sols poden trucar al telèfon 
93 590 86 00 i explicar la seva necessitat.

També l’associació de publicacions periòdiques d’abast nacio-
nal, APPEC, es solidaritza amb els afectats per la COVID19 
i ha tramès 1.600 exemplars de 53 capçaleres diferents a 
quatre equipaments habilitats per l’Ajuntament de Barcelona 
per facilitar el confinament voluntari de més de 600 persones 
sense llar. Les revistes s’han distribuït en lots personalitzats 
per eliminar el risc de contagi. La mateixa entitat també ha 
fet arribar a l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebron més de 500 
exemplars de publicacions destinades a franges d’edat entre 
els 3 i els 12 anys, per acompanyar-los en les estades llargues 
d’hospitalització.

La directora de l’INCOM analitza encerts i errors en la infor-
mació de la COVID19.- La directora de l’InCom-UAB, Amparo 
Huertas Bailén, explica, de manera didàctica, encerts i errors 
de la cobertura mediàtica de la pandèmia del coronavirus Co-
vid-19, durant les primeres setmanes del confinament, a través 
del vídeo “Mitjans. Tractament i consum de la informació”. La 
iniciativa ha estat un encàrrec de la Unitat de Comunicació de 
la UAB, segons un comunicat del mateix INCOM.

Entre els punts positius de la cobertura, destaca que cada 
vegada s’està donant més veu al col·lectiu de metges i 
d’investigadors que treballen per trobar una vacuna; i també es 
respecte cada cop més la privacitat de les persones malaltes, 
amb imatges pixelades. Tanmateix, considera que hi ha temes 
que no han millorat i que caldria corregir, com l’ús d’un llenguat-
ge bèl·lic per part d’alguns mitjans; i l’aprofitament de la situació 
d’alguns partits polític, per treure’n rèdit partidista a favor seu. 
Podem accedir a tots els vídeos de la campanya UAB respon 
en aquest enllaç.

L’Institut Reuters, de la Universitat d’Oxford, publica Na-
vegant per l’Infodèmic.- L’IR publica Navegant per la info-
dèmic, un nou reportatge sobre com les persones a Espanya, 
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Argentina, Alemanya, Corea del Sud, Regne Unit i EUA acce-
deixen i valoren les notícies i la informació sobre el coronavi-
rus. L’informe, escrit per Rasmus Nielsen, Richard Fletcher, Nic 
Newman, J. Scott Brennen i Philip N. Howard, utilitza dades 
de l’enquesta recollides a finals de març i principis d’abril per 
entendre com la gent navega per la pandèmia.

L’informe ajuda a comprendre com la COVID-19 està canviant 
el periodisme arreu del món. Es veu com les notícies brossa 
augmenten constantment a tots els països. L’ús de les notícies 
falses s’ha incrementat en els sis països inclosos en l’informe. 
La majoria de la gent de la majoria de països utilitza mitjans so-
cials, motors de cerca, llocs de vídeo i aplicacions de missatge-

ria (o combinacions d’aquests) per obtenir notícies i informació 
sobre el coronavirus, segons un comunicat de l’institut americà.

La televisió i la informació en línia són la forma més popular 
de rebre notícies als sis països. La ràdio és més popular a Ale-
manya que en altres estats. Les xarxes socials predominen a 
Argentina i Espanya. Les xifres dels diaris són més baixes del 
normal, ja que els països estan bloquejats, complicant la distri-
bució i reduint les vendes d’un exemplar únic. 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el nou informe del Reu-
ters Institute CLICANT AQUÍ  

Un estudi situa La Vanguardia i VilaWeb com els dos diaris 
que desperten més confiança a l’hora d’informar-se sobre 
el coronavirus.- L’estudi, realitzat pel grup de recerca Digilab, 
de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blan-
querna (Universitat Ramon Llull), entre el 3 i el 10 d’abril, amb 
una mostra de 1.220 persones de tot l’estat espanyol, destaca 
que la crisi del coronavirus ha fet que el 78% dels ciutadans 
s’informin més que no ho feien abans: el 90% s’informa pel cap 
baix una vegada el dia, i el 52% tres vegades el dia o més; 
en canvi, abans de la crisi només un 28% s’informava alguna 
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vegada. Aquest estudi inclou una classificació dels mitjans que 
mereixen més confiança als lectors, a l’hora d’informar-se so-
bre el coronavirus, segons informa un comunicat de premsa de 
Digilab.

 

Al Principat, TV3 obté un resultat més que dominant, amb el 
66,4%, seguida a molta distància per La Vanguardia, que és 
el primer diari de la llista –amb un 30,4%. Catalunya Ràdio, 
RAC1 i TVE van a continuació, just abans de VilaWeb, que és 
el segon diari de la classificació i el primer mitjà digital, amb un 
16%. Darrere VilaWeb hi ha l’Ara, La Sexta, El País, Eldiario.
es –segon digital– i El Periódico, amb un 6,8%. Els altres tres 
diaris que apareixen a l’enquesta són El Confidencial (5,2%), El 
Nacional (4,8%) i Nació Digital (3,6%). Podem llegir la nota de 
premsa sencera de Digilab en aquest enllaç.

Viure als Pirineus dedica un número especial a la pandè-
mia.- El mitjà de comunicació, Viure als Pirineus, ha fet un nú-
mero especial dedicat a la pandèmia que estem vivint, però des 
d’un punt de vista molt proper, fent un homenatge a la gent 
treballadora i solidària que aquests dies s’ha mobilitzat més que 
mai. Des del periòdic comuniquen que, com a mitjà local, tenen 
un compromís amb la societat més propera que “no ens permet 
relaxar-nos i avui ens porta a informar diàriament de tot allò que 
esdevé a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran”.

Aturada de Yo Dona.- Aquesta setmana la revista de Yo Dona 
no surt als quioscos com ho ha estat fent de forma ininterrom-
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puda des del 7 de maig de 2005. Unes quantes dates després 
de la seva vida de 15 anys, el suplement femení d’El Mundo 
ha suspès la publicació. La crisi coronavirus està darrere de 
la decisió presa per Unitat Editorial. la pàgina web de Yo Dona 
romandrà activa al portal d’El Mundo amb els continguts habi-
tuals, segons informa el director de la publicació.
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Primer EGM de 2020, coincidint 
amb el confinament: augmenta la 
influència dels diaris autonòmics
Per AIMC

L’Associació per a la recerca de mitjans (AIMC) ha publicat da-
des de la primera onada de la 2020 EGM, l’informe que resu-
meix l’estudi dels mitjans de comunicació general i proporcio-
nar una visió general del públic dels mitjans de comunicació. 
Aquest EGM és una cosa especial a l’analitzar el consum me-
diàtic d’una part de l’any en què els espanyols es limiten a les 
seves llars a causa de l’estat de l’alarma després del coronavi-
rus. Una situació que revalida el lideratge de la televisió amb les 
millors dades de la història d’aquest mitjà.

També cal assenyalar que la situació excepcional ha provocat 
la suspensió del treball de camp per a la segona onada de l’any 
EGM. Així, per 2020 no hi haurà dades de consum de mitjans 
de comunicació per a aquesta segona part de l’any.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els mitjans de comunicació més de gamma alta a Espanya
El mitjà amb més penetració a Espanya continua sent la tele-
visió. La seva posició de lideratge també s’ha enfortit amb un 
9 dècimes d’augment sobre la tercera onada de 2019. La seva 
penetració és del 85,9%, per sobre de l’anterior 85%.

Exterior roman en segona posició, un lloc que va recuperar en la 
primera onada de 2019. I el seu nivell de penetració disminueix 
del 82,2% al 81,8%. Internet continua creixent i roman en el ter-
cer lloc del rànquing de mitjans amb una penetració del 81,1%.

Mitjans impresos
Pel que es refereix a les dades dels mitjans impresos, l’EGM 
distingeix entre diaris, suplements i revistes. Astúries supera 
el rànquing de comunitats amb la major penetració del mitjà 
amb un 39%, seguida de Navarra amb el 36% i Galícia amb un 
34%. El pol oposat és presentat per Castilla-la Mancha, amb 
un 12%; Comunitat Valenciana, Extremadura i Madrid, amb un 
16%. Múrcia, Andalusia, les Illes Canàries i Catalunya també 
registren penetracions per sota de la mitjana nacional.

Els diaris autonòmics sobresurten per la seva importància en 
les seves àrees d’influència. De les 17 comunitats autònomes, 

en 12 d’elles el diari líder és un diari regional. El Top 3 està 
representat per La Vanguardia, de Catalunya (en el cinquè lloc 
del rànquing espanyol), que arriba a poc més de mig milió de 
lectors diaris (-3,8% respecte al mateix període de 2019). El 
segueixen La Voz de Galicia, amb 492.000 lectors i una pèrdua 
del 5,4%. El tercer lloc en el rànquing és El Correo, que arriba 
diàriament a 301.000 persones i perd el 4,4% dels lectors en 
comparació amb el primer acumulat en 2019.

En el rànquing de 
la majoria de les 
capçaleres diàries 
de lectura no tro-
bem cap canvi de 
l’onada anterior en 
el Top 3. Els més 
llegits encara són 
Marca, El País i AS, 
en aquest ordre. 
Amb les dades, 
però, totes elles 
lleugerament per 

sota de l’onada anterior.
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Mundo Deportivo ocupa el vuitè, amb 367.000 lectors; El Perió-
dico, novè, amb una audiència de 362.000 lectors; Sport, desè, 
amb 324.000; en el lloc 29, El Punt Avui, amb 108.000 lectors, 
i en el 32è el diari Ara, amb 98.000 lectors. El diari gratuït 20 
Minutos obté 572.000 lectors (el que equival a ser el cinquè 
diari més llegit de l’Estat)

En el rànquing de la revista, l’EGM també diferencia d’acord a la 
seva periodicitat entre setmanal i mensual. Les revistes setmanals 
més llegides a Espanya en el primer trimestre de 2020 han estat 
Pronto, Hola i Lecturas. Juntes arriben a un total de 4.960.000 lec-
tors, una lleugera disminució dels 5.149.000.000 de l’onada anterior.

Les revistes mensuals més llegides són National Geographic 
(que té el primer EGM Plus), Muy Interesante (que també es 
repeteix en segon lloc amb 214.000 lectors diferència) i Vogue 
(que s’eleva des del quart fins al tercer i supera el Saber Vivir 
amb un total de 765.000 lectors).

Ràdio
També hi ha moltes sorpreses en el rànquing de mitjans de co-
municació generalistes en comparació amb l’EGM anterior. La 
cadena Ser, Cope i Onda Cero continuen sent les estacions 

més escoltades d’Espanya. Augmenta lleugerament l’audiència 
de Ser, de 3.895.000 oients a 3.899.000.000; cau lleugerament 
sobre la Cope (de 2.960.000 a 2.942 avui); i puja Onda Cero 
(de 1.636.000.000 a 1.667). El cinquè lloc de tot l’Estat és per a 
RAC1, de Catalunya, amb 837.000 oients, seguida per Catalun-
ya Ràdio, amb 645.000 oients i per esRàdio, amb 522.000. De 
la resta d’emissores cap supera els 250.000 oients.
 
La ràdio generalista és escoltada a Espanya per 11.381 milions  
d’oients enfront dels 13.519 que té ràdio temàtica. Pel que fa a 
ràdios musicals, els primers llocs continuen sent Los 40, Cade-
na Dial i cadena 100, en aquest ordre.
 
Televisió
Com diem al començament, la televisió segueix sent el mitjà 
de comunicació més penetrant a Espanya. En aquesta ocasió, 
a més, es trenquen rècords de públic a causa del confinament 
decretat com a resultat del coronavirus. En aquesta onada de 
l’EGM, aquesta posició de lideratge es veu reforçada per una 
pujada de 9 dècimes.

Analitzant les dades per cadenes, ens trobem que el rànquing 
segueix sent el mateix comparat amb l’onada anterior. Està 
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encapçalada per Antena 3, amb el 15,5% del share, seguida 
de La1 de TVE i la Sexta, un rànquing idèntic al de les últi-
mes onades de l’Estudi General de Mitjans. De tota manera, 
l’EGM no mostra dades de totes les xarxes de televisió. No hi 
ha possibilitat de comparar la penetració de l’audiència dels ca-
nals del grup Mediaset (incloent Telecinco i Cuatro) amb els 
d’Atresmedia. D’aquest manera, TV3 pot ocupar el quart lloc de 
l’Estat, amb 2,6 milions d’audiència.

Quant al temps transcorregut davant del televisor, l’EGM indica 
que els espectadors a Espanya passen 206 minuts al dia veient 
la televisió, un minut menys que en l’onada anterior.

Pel·lícules
El cinema torna a ser el mitjà de penetració més baix de l’Estat. 
A més, aquesta vegada empitjora les seves dades en compa-
ració amb l’onada anterior: cau del 5% al 3,7%. Concretament, 
parlem que el 49,4% dels enquestats reconeixen no tenir el 
costum d’anar a les sales de projecció. Només l’1,2% diuen que 
van al cinema almenys un cop a la setmana i el 18,2% diuen 
que van menys de 5 vegades a l’any.

Exterior
L’exterior ha estat un dels mitjans que ha caigut en aquesta 
onada en comparació amb l’anterior, malgrat el creixement 
de GMEs anteriors. Passa de 82,2% de penetració a 81,8%, 
continuant de tota manera en segona posició. Un total de 
33.173.000.000 persones han vist publicitat a Exterior en 
l’última setmana, segons dades de l’EGM.

Internet
Finalment, Internet millora les teves dades de penetració a Es-
panya arribant al 81,1%. Els llocs amb les visites més singu-
lars a Espanya són avui YouTube, Facebook i El País, igual 
que en l’onada anterior. La Vanguardia ocupa el sisè lloc, amb 
3.365.000 lectors; el novè és per a El Periódico, amb 1.800.000 
lectors, i el 13 i 14 lloc són per a Mundo Deportivo (1.414.000) i 
Sport (1.112.000). (Infografies: Reason Why)

NOTA: En aquest link el lector d’El Butlletí de l’AMIC  trobarà 
les audiències de de la primera onada EGM 2020.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://internet.aimc.es/index.html#/landing
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OJD: Els diaris estatals i autonòmics 
acusen un descens en la seva difusió 
Per Daniel Campo / El Publicista

Les dades de l’OJD (Oficina de Justificació de la Difusió) con-
firmen el balanç negatiu de la venda d’exemplars de la pràctica 
totalitat dels diaris estatals i autonòmics (o regionals) durant 
2019. L’OJD certifica les vendes a quiosc i subscripcions i les 
vendes en bloc que no necessàriament computen la seva to-
talitat. El diari líder, El País, compta amb 110.386 exemplars 

difosos l’any passat, amb un descens d’un 20% respecte a l’any 
anterior. En informació general li segueix La Vanguardia, amb 
88.254 i un descens del -8,4% i El Mundo, amb 80.719 exem-
plars i una caiguda del -9,89%.

Pel que fa a diaris esportius, Marca lidera la taula amb 100.063 
exemplars, i una reducció del -10,34%, seguit d’As, amb 
86.370, un -13,06% sobre l’any anterior. Per la seva banda, Ex-
pansión encapçala la taula dels econòmics, amb 19.343 exem-
plars, però amb una reducció del -11,63%; Cinco Días segueix, 
amb 17.439 exemplars, caient un -9,44%; i El Economista, amb 
9.434 (-8,79%). En total, els diaris certificats per OJD difonen 
1.526.763 exemplars, amb una caiguda del -9,61%.

“En les dades de 2019 s’aprecia un descens en la difusió mitja-
na registrada pel que fa a l’exercici 2018, cosa que ja es preveia 
donada l’actual conjuntura dels mitjans impresos. Cal assenya-
lar que en termes absoluts la difusió encara llança la robusta 
xifra de més d’un milió i mig de còpies diàries difoses per les 92 
capçaleres auditades al llarg de tot el territori espanyol. Aquesta 
xifra posa de manifest la gran cobertura i freqüència que el mitjà 
ofereix com a suport publicitari de qualitat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els diaris autonòmics, dits també regionals, mantenen un millor 
to, amb una pèrdua del 6,97% de la seva difusió amb relació 
a l’exercici precedent, davant d’un decrement de l’11% en els 
periòdics de difusió estatal.

A les complicades circumstàncies provocades per la crisi de 
la COVID-19, el sector dels mitjans d’informació diària està en 
primera línia editant, produint i distribuint cada dia els diaris 
perquè els ciutadans disposem de la informació jerarquitzada i 
posada en context que resulta tan necessària per a la presa de 
decisions, assegura l’OJD.

A més de La Vanguardia, esmentada més amunt, aquesta és la 
difusió dels diaris catalans, per ordre de vendes d’exemplars, 
segons l’OJD: El Periódico, 54,009 exemplars (- 11,27%); El 
Punt Avui (primer diari genuïnament català), 19.688 (-7,73%); 
Ara, 14.213 (-10,80%); Segre, 7.794 (-4,09%); Diari de Tarra-
gona, 6.742 (-6,84%); Diari de Girona, 4.483 (-4,22%); Diari 
de Terrassa, 2.192 (-5,75%); La Mañana, 1.820 (-4,73%). Pel 
que fa als diaris esportius: Mundo Deportivo, 42.469 exemplars 
(-6,23%) i Sport, 35.506 (-9,55%).

El CIS proposa si ha de substituir els 
mitjans de comunicació per “només 
una font oficial d’informació”

El CIS inclou una pregunta per saber si en realitat es perceben 
els rumors que denuncia el Govern, i que dimecres el minis-
tre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va atribuir en part 
a Vox. Segons l’enquesta, un 66% dels espanyols acceptaria 
restringir la informació, així com que l’única font de la mateixa 
arribés des del Govern central. En concret, la qüestió que inclou 
l’enquesta és: Creu vostè que a hores d’ara caldria prohibir la 
difusió de rumors i informacions enganyoses i poc fonamenta-
des per les xarxes i els mitjans de comunicació social, remetent 
tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que 
cal mantenir llibertat total per a la difusió de notícies i informa-
cions?

Un 73,3% del total creu que qui ha de prendre les decisions 
és la Moncloa, contra un 20,7% que considera que s’haurien 
de deixar en mans dels governs autonòmics. Les diferències 
per record de vot també mostren com els votants dels partits 
governamentals són més favorables a la gestió centralitzada. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Pel que fa a l’independentisme, ERC (14,9%) i la CUP (9,5%) 
presenten un nombre més elevat que JxCat (2,5%). De fet, la 
majoria són partidaris d’aparcar les crítiques i fer pinya amb el 

govern espanyol mentre duri la pandèmia. En aquest punt, hi ha 
diferències també per partits, però el percentatge no baixa del 
74% que representa el PP. (Fonts: Comunicació 21 i Vilaweb).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Espanya gaudeix de molt bona salut 
en frau digital i viewability
Per Marketing Directo

El contingut online està creixent a uns nivells sense precedents. 
Davant d’aquesta situació, el sector de la publicitat digital està 
posant el focus cada vegada més en prioritzar la verificació de 
les campanyes i la qualitat dels mitjans en què es publiquen. 
Conèixer la situació global és vital per a les marques. Amb 
aquest objectiu, IAS posa a disposició de la indústria el seu 

Informe de Qualitat de Mitjans del segon semestre del 2019. En 
termes generals, s’observa que pel que fa al primer semestre 
del l’any passat, han baixat mundialment els nivells de risc de 
seguretat de marca. Circumstància que reflecteix la tendència 
global de donar més importància a la seguretat de marca (brand 
safety) i la idoneïtat de marca (brand suitability). De tal manera 
que s’assegura que la publicitat apareix al costat de contingut 
que es considera apropiat per a les marques.

Viewability: rècords històrics a Espanya i grans resultats 
en mòbil
Pel que fa a la visibilitat de la campanyes (viewability), les taxes 
globals han augmentat en tots els formats i entorns. Un factor 
decisiu ha estat l’inventari programàtic, que ha registrat millors 
xifres que el de compra directa, tant a nivell mundial com per 
país. En el cas d’Espanya, s’han registrat rècords històrics en 
totes les categories. I de manera especial en mòbil. En aquest 
sentit, destaca mobile web vídeo on amb un 73,4% de viewabi-
lity se supera fins i tot la mitjana global de l’71,6%.

El brand risk creix però se situa per sota de la mitjana mundial
Espanya ha registrat nivells més alts de risc per a la reputació 
de marca (brand risk) en aquest últim període. Aquest creixe-

COMUNICACIÓ DIGITAL
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ment s’atribueix a l’increment de la compra programàtica així 
com dels continguts de tipus violent. No obstant això, a Es-
panya, s’ha registrat rècord històric en desktop display amb un 
3,9%. Percentatge que fins i tot se situa per sota de la mitjana 
global del 4,4%. Al mateix temps, Espanya també es troba per 
sota de la mitjana en desktop vídeo (5,6% enfront de 6,3%) i 
mobile web vídeo (7% versus 7,7%).

Frau digital estable
Pel que fa al frau digital entre el primer semestre de 2019 i el 
segon, les taxes globals en les campanyes optimitzades, aque-
lles que implementen tecnologia de verificació, han romàs esta-
bles. Així, la mitjana mundial s’ha situat per sota de l’1% en tots 
els formats i entorns, amb l’única excepció de desktop display 
que ha assolit l’1,1%.

Pel que fa a Espanya, l’Informe de Qualitat de Mitjans revela que 
és un dels països amb millor salut en frau digital per a la imple-
mentació de mesures de verificació per combatre-ho. En termes 
generals Espanya es manté estable. A més, en totes les cate-
gories es troba per sota de la mitjana global. Aquesta tendència 
s’aprecia també en mobile web vídeo (0,3%), que per primera 
vegada s’inclou en l’anàlisi, i la mitjana global se situa en el 0,5%.

Totes aquestes xifres de frau digital, tant de la indústria en el 
seu conjunt, com del mercat espanyol en particular, posen de 
manifest que el sector és capaç de mantenir al mínim aques-
ta amenaça a l’utilitzar la tecnologia de verificació adequada, 
així com que les estratègies de optimització de les campanyes 
s’actualitzin i s’implementin de manera consistent en el seu lloc 
adequat. Al mateix temps, s’observa que les campanyes que 
no implementen cap tipus de mesura de protecció contra el frau 
digital, tendeixen a nivells de frau deu vegades més grans o 
més que les que sí que compten amb mesures per combatre’l.

“Les dades de l’Informe de Qualitat de Mitjans del segon se-
mestre del 2019”, assenyala Carter Nicholas, country manager 
a Espanya de IAS, “avalen que Espanya és un mercat molt 
apte per a la inversió digital de les marques. Els seus nivells de 
viewability van creixent any rere any, de manera especial ho fan 
en mobile web vídeo que està per sobre de la mitjana mundial. 
A més, els nivells de brand risk, són, en termes generals, infe-
riors a la mitjana global. I en frau digital les dades no poden ser 
millors. En totes les categories, inclosa mobile web vídeo, que 
s’ha afegit en aquesta ocasió, es troba per sota de la mitjana 
mundial. Tot això és un reflex de la prioritat de les marques per 
implementar tecnologia de verificació en les seves campanyes i 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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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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els bons resultats salten a la vista”. (Infografia: IAS). NOTA: Us 
oferim l’Informe d’IAS CLICANT AQUÍ  

Tendències digitals del 2020 a Europa

Marketo acaba de publicar l’informe sobre tendències digitals 
del 2020 a Europa en col·laboració amb Econsultancy. Milers 
d’organitzacions líders s’han reunit per compartir les seves ex-
periències, el que ha proporcionat una perspectiva única sobre 
els temes específics que estan modelant els mercats locals. 
L’informe ampliar els reptes regionals que defineixen el món 
de cada empresa, com la desigualtat digital, les experiències 
personalitzades, la transformació cultural, el consentiment per 
a ús de dades personals i com les empreses líders utilitzen la 

IA. L’informe de Marketo ofereix  preguntes i perspectives que 
ajuden a planejar la nova dècada de creixement.

L’informe s’esplaia en tres capítols: 1. Experiència del client. 
2. Gestió de dades. 3. Intel·ligència Artificial i personalització. 
(Font i infografia: Adobe/Marketo Engage)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
Tendències Digitals del 2020 a Europa. Només cal CLICAR 
AQUÍ  

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_2335.PDF
https://www.amic.media/media/files/file_352_2333.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2333.pdf
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El sector publicitari serà un dels 
primers a recuperar-se
Per  Control Publicidad
 

Partint de la premissa que el sector publicitari serà un dels pri-
mers a recuperar-se després de la crisi del Coronavirus, un es-
tudi de GroupM assenyala que els anunciants han d’ajudar a 
planificar el futur i crear moments de benestar mental i alegria. 
En l’últim mes hem afrontat una crisi sanitària sense precedents 
que ha afectat seriosament a l’economia mundial. No obstant 
això no estem en una crisi econòmica, sinó en un xoc sanitari 

i malgrat que a dia d’avui és difícil concretar com afectarà la 
pandèmia a l’economia, des de GroupM s’han plantejat dos es-
cenaris diferents, partint de la premissa que el mercat publicitari 
serà dels primers a recuperar el pols.

La recuperació estarà íntimament vinculada a la durada de la 
pandèmia i les mesures nacionals i internacionals adoptades 
per governs i que repercuteixen directament en la nostra eco-
nomia, com el Turisme. També hem de reflexionar sobre el con-
sumidor i la seva racionalitat, que es basarà en com li hagi afec-
tat la situació, de manera que la motivació serà la pedra angular 
d’ara endavant, tant per donar suport a al consumidor com a la 
pròpia marca i, per descomptat, a la reactivació d’un país.

Estimacions de recuperació per sector
En aquesta crisi hi ha sectors més afectats com Viatges i Tu-
risme o Automoció, mentre que altres es veuen reforçats com 
Alimentació, Higiene i Telecomunicació. Francisco Javier Ga-
llego, Media Marketing Director de GroupM, comenta: “Passa-
rem d’un consum més impulsiu a un més racional. Veurem un 
recuperació lenta pel trencament en la cadena de subministra-
ments, que també afectarà de diferent manera als sectors (jo-
guines, tèxtil, sabateria, complements...) “.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Hi haurà sectors que s’activin més tard, ja que les restriccions 
s’aixecaran més tard com en els sectors d’oci i turisme. “També 
haurem de tenir en compte que les compres que teníem pre-
vistes, les seguirem fent, però retardades en el temps. D’aquí 
la importància que les marques estiguin amb nosaltres ara, 
llançant missatges positius així com llançant iniciatives de res-
ponsabilitat social corporativa i comunicant accions que ajudin 
a sortir de la crisi”, afegeix Gallego.

Un moment crucial per a les marques
“La gent recorda el que fan les marques en moments com 
aquests”. Aquestes paraules de Mark Read, CEO de WPP, re-
sumeixen a la perfecció la nova relació que s’ha creat en aquest 
moment entre consumidors i anunciants. Les marques, més que 
mai, han de comunicar, ja que si no ho fan s’enfronten, no només 
a la caiguda en el record de publicitat i de marca, sinó que a 
més cedeixen terreny en el share of awareness. D’altra banda, 
el record té una relació directa amb les vendes a curt i llarg ter-
mini. En aquest moment de crisi és una gran ocasió per créixer 
i guanyar mida de marca que es pot traduir en majors beneficis. 

Més enllà de les vendes, aquest informe recull el sentir popular: 
la gent vol que les marques segueixin comunicant. En aquest 

sentit més del 37% dels individus opina que les marques han de 
seguir amb la seva publicitat habitual. Tal com explica Gallego: 
“Les marques han de acostar-se a la societat en els moments 
complicats i els consumidors tenen grans expectatives sobre 
com han d’actuar amb els seus empleats i amb la societat en 
general”. (Infografia: Group M)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de Group M Situación & 
Implicaciones COVID-19 en España. CLICAR AQUÍ  

Segona onada del baròmetre COVID19 
i màrqueting

L’Associació de Marketing d’Espanya, en col·laboració amb 
Good Rebels, elabora el Baròmetre Covid-19 i Màrqueting a 
Espanya. Un informe que té com a objectiu aportar una visió 
actualitzada dels directors i professionals de l’àmbit del màr-
queting i la comunicació per afrontar la realitat que estem vivint 
des de la perspectiva del nostre sector. Després d’analitzar les 
respostes de més de 120 professionals de la indústria, ja es 
coneixen els resultats de la segona onada.

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2332.pdf
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Les principals conclusions de l’informe presenten una visió 
positiva dels professionals cap a l’actuació dels CEO, assegu-
rant que aquests han actuat amb anticipació en la gestió de 
la crisi del Covid-19. Així mateix, un gran percentatge coinci-
deix que els àmbits que lideraran la transformació digital de les 
empreses seran: l’adopció d’una cultura digital i de teletreball, 
l’adopció de metodologies d’innovació i desenvolupament àgil i 
l’impuls de canals de captació i venda digital.

En general, la majoria dels enquestats coincideixen que aques-
ta crisi ha accelerat la transformació de les empreses: pel 66% 
aquesta pandèmia ha contribuït al fet que en els propers mesos 
s’adoptin metodologies d’innovació i desenvolupament àgil, i 

un 78% opina que s’accelerarà l’adopció d’una cultura digital i 
de teletreball. La majoria de les empreses enquestades opinen 
que després de la crisi es reforçarà la comunicació del propò-
sit de marca (84%), s’exploraran noves línies d’innovació de 
producte (72%), s’exploraran nous canals de awareness digi-
tal, es reforçarà la inversió en programes de fidelització (69%) 
i s’impulsaran estratègies de captació agressives (55%). (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: asociacionmkt.es)

NOTA: Us oferim la segona onada del baròmetre elaborat per 
MKT i Good Rebels. CLIQUEU AQUÍ 

Influència de l’estat d’alarma en 
l’activitat publicitària
  
Un estudi Arce Media i Auditsa ens mostra la influència de 
l’estat d’alarma en l’activitat publicitària. La declaració de l’estat 
d’alarma motivada per la pandèmia de la COVIT19 es va publicar 
al BOE del 14 de març de 2020; l’efecte de la inversió publicitària 
està afectant el mercat publicitari de manera heterogènia presen-
tant efectes diferenciats entre mitjans i sectors que el componen. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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L’estudi presenta sintèticament l’esdevingut amb focus en 
l’evolució i en l’ocupació per mitjans i insercions per sectors 
versus el contingut al març de l’2019 respecte al 2020, amb 
anterioritat i posterioritat a la declaració de l’estat d’alerta. En 
l’acumulat es detecta una caiguda de minuts de publicitat en 
televisió, en ràdio, i espais a Internet, en premsa i dominicals, 
revistes setmanals.

La variació del promig diari d’insercions queda així: Transports, 
viatges y turisme cauen un -57,7%; equipaments d’oficina, elec-

trònica,  informàtica y comerç,  -56,3% ; automoció, -48,8% ; 
energia, -47,0%; textil y vestimenta, – 44 %; begudes, – 42,9 
%; jocs i apostes, -33% ; bellesa i higiene,  – 28,2 %; teleco-
municacions i internet, -23,6 %, etcètera. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Arce Media)

NOTA: El Butlletí us ofereix aquest estudi d’Arce Media i Audit-
sa CLICANT AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2339.pdf
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Com identificar fakes news en deu 
passos
Per Marcas de la CE / El Confidencial

Els mites, notícies falses i les bromes sobre la COVID19 que 
circulen a través d’Internet i mitjans de comunicació social són 
una altra epidèmia. Ser-ne coneixedor és clau. Els missatges 
que rebem en els nostres telèfons mòbils segueixen, en gran 
part, el mateix patró: l’autor s’identifica com a personal sanitari 
o afirma tenir una connexió amb algú que treballa en un hos-
pital o una clínica -una tia, una veïna, la cosina d’un amic- que 

revela, sense avisar, una nova mesura o situació causada pel 
coronavirus. Un advertiment que inciti a l’acció o que suscita 
una preocupació entre els receptors. Sovint contenen súpliques 
perquè siguin reenviats a altres. I la majoria d’ells són falsos.

En l’era digital, les crisis vénen juntament amb les anomenades 
“infodèmies”. La notícia ens arriben a desenes, a centenars. En 
diferents formats i suports diferents. Textos, vídeos, imatges... 
Si sempre és aconsellable discriminar i posar a judici crític el 
que veiem, escoltar i llegir, aquesta vegada és encara més im-
portant.

Els consells i les precaucions per tractar d’evitar el contagi de 
COVID-19 es succeeixen, mesures de prevenció i eines infor-
màtiques que també s’han de practicar per combatre la des-
informació. Anar més enllà del titular o la imatge, contrastar 
l’autoritat de les fonts esmentades, verificar la data dels esde-
veniments o aprofundir en les dades esmentades són alguns 
dels passos que hem d’adoptar per identificar la veracitat de 
les notícies. 

Durant unes setmanes, els mitjans de comunicació ha jugat un 
paper essencial. S’han convertit en una finestra de connexió 

NOVES EINES
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amb el món durant el confinament. Ells exerceixen de corretja 
de transmissió i constaten que #seguimosconectados. Per això 
és tan necessari extremar la cautela i tenir eines a punt. Ara 
més que mai estar ben informat és crucial. Fora brossa!

A continuació, compartim com una infografia les eines per 
desemmascarar notícies falses des d’aquest enllaç. (Infogra-
fia: El Cronista)

El Corte Inglés repara mòbils i tablets 
a domicili gratis

El Corte Inglés ha llançat un servei a l’àrea d’electrònica a tra-
vés del qual repara mòbils, smatphones i tauletes a domicili (els 
recull i els retorna un cop arreglats) per ajudar les persones 
que han de treballar a casa durant el confinament per l’estat 
d’alarma per frenar l’expansió del coronavirus. A més, la com-
panyia amplia la seva línia d’atenció i oferirà als seus clients i 
en remot solucions a incidències de teletreball de forma gratuïta 
i per via telefònica.

Dins de les iniciatives que l’empresa ha posat en marxa per facilitar 
la tasca que està desenvolupant el personal sanitari que treballa 
en hospitals o centres de salut, així com en residències de gent 
gran i també a periodistes, se’ls donarà gratis el servei d’assistència 
telefònica amb independència d’on hagin comprat el seu dispositiu.

Pel que fa a el servei de reparació d’equips, que abasta totes 
les marques i models, s’inclouen pantalles, protecció del dispo-
sitiu (col·locació de làmina protectora militar amb garantia de 
per vida), reparació avançada (placa base, recuperació de da-
des...) i recuperació de terminals mullats, entre altres serveis. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: madridiario)

NOVES EINES
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Instagram permetrà recuperar fotos 
descartades i posar sobrenoms 

La xarxa social Instagram afegirà pròximament funcions noves 
a l’aplicació. Una d’aquestes funcions serà la personalització 
dels noms dels seus contactes amb sobrenoms que només veu-
rà l’usuari que els posi. El sobrenom apareixerà tant a les noti-
ficacions com als missatges directes i facilitarà que els usuaris 
trobin els seus contactes. La xarxa social també comptarà amb 
una secció anomenada “Recent”, on els usuaris podran recu-
perar 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 ma-
nera 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: WABetaInfo)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Neix un fòrum per reflexionar sobre el 
paper dels mitjans en la crisi Covid-19
Per bloc madinaed

En aquests dies de confinament imposats per la crisi coronavi-
rus, Eduardo Madinaveitia ha organitzat el fòrum Vigía per re-
flexionar sobre els efectes de l’escala de l’activitat econòmica i 
social en la indústria de la comunicació.

Foro Vigía és un grup de professionals (37 en el moment del 
seu naixement, però oberts a possibles extensions) que treba-

llen o han treballat com anunciant, mitjà o agència i que com-
parteixen opinions sobre els efectes que pot tenir la ruptura 
causada pel confinament actual en els mitjans de comunicació i 
el mercat publicitari. El Fòrum Vigia, coordinat per Madinaveitia, 
busca punts comuns en les opinions i els planteja al grup com a 
punt de partida per a una nova etapa de treball de prospecció. 
Els participants del Fòrum comparteixen les seves opinions, en 
particular, a través d’eines informàtiques.

Primeres conclusions del Fòrum Vigía
• El fòrum comença amb una declaració d’humilitat: en l’estat 
actual de la situació, en què no se sap la durada del confina-
ment i el ritme en què es desconeix la tornada a la “normalitat”, 
és difícil fer previsions; alguns dels panelistes va tan lluny com 
per dir que es tractaria de ciència ficció.
• No obstant això, la majoria dels membres del Fòrum creuen 
que l’anàlisi del que està succeint en les últimes setmanes, es-
pecialment des de la declaració de l’estat de l’alarma, és neces-
sari com a punt de partida per a la hipòtesi de les futures evolu-
cions en el mercat de la publicitat i els mitjans de comunicació.
• Alguns canvis conductuals imposats per la quarantena han tin-
gut una influència radical en el consum de mitjans; alguns d’ells 
tornaran a l’estat anterior quan cessin les mesures especials, 
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però d’altres es poden instal·lar permanentment a la població.
• La quarantena ha impulsat fortament el teletreball, en molts 
casos entre les persones que mai l’havien practicat. Això pot 
ser un canvi que serà, en gran part, mantingut, almenys parcial-
ment, en el futur.
• L’alienació dels nostres familiars ha fet necessari l’ús d’eines 
de comunicació, anteriorment minoritàries, per part de grups 
de població, especialment persones grans, que no les coneixia 
abans.
• Estar permanentment a les llars ha augmentat d’una manera 
molt notable el consum de la televisió generalista, especialment 
el contingut informatiu. El temps de connexió a Internet també 
ha augmentat significativament.
• La lectura dels diaris i revistes en paper ha disminuït (en part 
perquè s’han tancat el 16% dels punts de venda), però la lectura 
de les seves versions digitals s’ha incrementat en gran mesura.
• Però a l’haver crescut l’interès especialment per la informació 
referida a la pandèmia, els mitjans tenen dificultats per vendre 
publicitat de forma programàtica; en molt pocs dies, la paraula 
“coronavirus” i altres relacionades van passar a situar-se als 
primers llocs de les “blacklists”.
• El cinema i la publicitat exterior són les grans víctimes de la 
situació. El primer desapareix com a mitjà; el segon perd gran 

part de la seva inversió, ja que la seva audiència potencial es 
redueix dràsticament.
• La publicitat viu en una situació amb una certa bipolaritat: el 
consum d’alguns productes no només no pateix la quarantena, 
sinó que creix. En altres sectors, pràcticament desapareix. Però 
aquest és un moment molt adequat per enfortir les marques i 
preparar-les durant el temps en què es produeix el retorn a la 
normalitat. (Infografia: El Gràfico)

Nova data de Congrés Mundial a 
Espanya: 17-19 setembre 2020

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que 
fa a la crisi del coronavirus, WAN-IFRA ha decidit posposar el 
WNMC.20 fins al 17-19 de setembre de 2020. Per WAN-IFRA, 
l’ajornament d’aquest esdeveniment no té precedents. No obs-
tant això, en un comunicat es comprometen a complir la seva 
missió de reunir la comunitat mundial dels mitjans al seu Con-
grés anual i per tant, les inscripcions es traslladaran automàti-
cament a la data reprogramada.
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El 72ND World News Media Congress, que enguany es farà 
a Saragossa, serà una oportunitat perquè editors i periodistes 
analitzin i discuteixin els desafiaments a què s’enfronta la indús-
tria de mitjans en el moment actual, quan es troba a la cruïlla 
entre contingut i tecnologia, publicitat i nombre de lectors, coo-
peració i competència. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes
El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes ha fet un esforç per adaptar-se a la situació extraor-
dinària que estem vivint, i proposa una pila de cursos online que 
es poden fer des de casa. 

Introducció a l’Analítica web, amb Pilar Yépez. Fins al 22 
d’abril, 10 hores. Preus per a col·legiats: 70€ (40€ col·legiats a 
l’atur i jubilats). Consultar altres preus. Si t’hi vols apuntar, envia 
un correu a cfd@periodistes.cat

Iniciació a Wordpress per periodistes, amb Xavier Codony. 
Fins al 30 d’abril, 10 hores. Preus per a col·legiats: 70€ (40€ 
col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus. Si t’hi vols 
apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat

Com utilitzar Instagram Stories, amb Laia Ros. Fins al 24 
d’abril, 8 hores.  Preus per a col·legiats: 56€ (32€ col·legiats a 
l’atur i jubilats). Consultar altres preus. Si t’hi vols apuntar, envia 
un correu a cfd@periodistes.cat

Personal Branding 3.0, amb Chal Jiménez. Fins al 29 d’abril, 10 hores. 
Preus per a col·legiats: 40€ (20€ col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar 
altres preus. Si t’hi vols apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital, amb 
Ismael Nafría. Fins al 30 d’abril, 6 hores. Preus per a col·legiats: 
24€ (12€ col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus. Si 
t’hi vols apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir, amb Pilar Yé-
pez. Fins al 30 d’abril, 12 hores. Preus per a col·legiats: 102€ 
(54€ col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus. Si t’hi 
vols apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat
 
Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi, amb Nerei-
da Carrillo. Fins al 30 d’abril, 12 hores. Preus per a col·legiats: 
84,01€ (48€ col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus. 
Si t’hi vols apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat
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Edita vídeos professionals amb el mòbil, amb Jordi Flama-
rich. Fins al 30 d’abril, 8 hores. Preus per a col·legiats: 56€  
(32€ per col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus.Si 
t’hi vols apuntar, envia un correu a cfd@periodistes.cat
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Subvencions, publicitat i avantatges 
fiscals: així és com Europa ajuda a la 
premsa 
Per África Semprún / El Economista 

 
Els devastadors efectes econòmics de la pandèmia s’han estès 
per tot Europa quasi a la mateixa velocitat que els contagis. 
Un per un, gairebé tots els països del vell continent han estat 
decretant les mesures d’aïllament que han posat l’economia 
contra les cordes. I la premsa, malgrat el seu paper essencial 
en una societat democràtica i el fort augment de la demanda 
d’informació, no és una excepció.

El col·lapse de la inversió publicitària i les vendes de diaris ha 
portat als grans països de la UE a adoptar una sèrie de mesu-
res específiques per permetre la supervivència dels mitjans de 
comunicació i per protegir el treball dels periodistes i quioscos. 
Tot i que el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, de mesures 
urgents inclou el personal que “presten serveis a les notícies i 
mitjans de comunicació”, la veritat és que la policia està impe-
dint que la gent vagi a comprar el diari, tal com han informat 
diverses associacions.

A Espanya, la patronal d’anunciants, mitjans de comunicació 
i agències de publicitat i creativitat s’han unit per demanar al 
govern que aprovi les exempcions d’impostos per a la inversió 
publicitària, un moviment que ja s’ha llançat a Itàlia. En concret, 
el govern de país alpí permet que els anunciants es dedueixin 
el 30% de tota la inversió publicitària en diaris i mitjans en línia 
dels seus impostos. Així mateix, ha aprovat mesures especials 
per lliurar diaris a la gent gran i perquè els quioscos es deduei-
xin fins a 4.000 euros.

A Alemanya, el sector dels mitjans de comunicació està cobert 
pel paquet d’ajuts econòmics de 50.000 milions per a la indús-
tria cultural, mediàtica i creativa, que també abasta subvencions 
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per als treballadors per compte propi i les petites empreses. A 
Dinamarca, el govern va anunciar un pla de suport 24 milions 
d’euros per compensar el 60% de les caigudes de publicitat a 
tots els diaris que perdin més del 30% de la seva facturació res-
pecte al 2019. Les companyies amb pèrdues superiors al 50%, 
seran compensades pel 80% de la pèrdua.

França va anunciar un paquet de 22.000.000 per a el sector cultu-
ral que preveu una garantia de Fins al 70% dels préstecs de Bancs 
o l’establiment d’una subvenció de capital amortitzat pels seus 
propis Préstecs. A Hongria, la premsa rebrà una exempció fiscal a 
causa de la pèrdua d’Ingressos publicitaris. A més a més, el primer 
ministre, Víktor Orban, ha decretat presó d’entre dos i cinc anys per 
a periodistes que difonguin informació falsa sobre el coronavirus.

A Bèlgica, el govern ha acordat llançar una campanya de sensi-
bilització per a la salut pública de 3.000.000 euros a través dels 
mitjans de comunicació per mitigar el col·lapse de la inversió i 
ha inclòs editors de periòdics entre empreses que poden optar 
a ERTOS per força major. Així, els treballadors poden rebre part 
del seu salari més la compensació mensual del govern. A Grè-
cia, als periodistes independents se’ls concedeix una prestació 
per desocupació de 800 euros.

En línies generals, en tots els països europeus (Regne Unit, 
Portugal, Irlanda...) s’ha considerat a la premsa un servei es-
sencial i es permet als periodistes saltar-se les mesures de con-
finament per realitzar-la. (Fotografia: rtve.es)
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Com combatre les notícies falses 
sobre el COVID-19
Per Andreu Casero-Ripollés, catedràtic de Periodisme i degà 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Col·laborador de l’AMIC

L’expansió del coronavirus COVID-19 ha comportat un ràpid 
creixement de la circulació de notícies falses. Els exemples 
són diversos. Des de que la seva aparició està causada per 
la tecnologia 5G fins a que aquest virus és, en realitat, una 
arma biològica desplegada per Xina per estendre el seu domini 
mundial passant per helicòpters que llancen productes químics 
de forma indiscriminada per sobre de les ciutats per eradicar 
la plaga o per una autèntica col·lecció de fórmules i remeis de 

curació miraculosos com fer gàrgares amb aigua tèbia i sal, 
respirar vapor d’aigua calent o prendre complement alimenta-
ris. Aquest són només una mostra d’alguns dels enganys que 
s’han difós, en alguns casos massivament, per les xarxes di-
gitals. De fet, segons dades de la Internacional Fact-Checking 
Network (IFCN), una xarxa de periodistes dedicats a la verifica-
ció de dades, ja s’han detectat, des de l’inici de la crisi sanitària, 
unes 1.500 notícies falses per tot el món, del les quals més 
de 300 a Espanya. Unes xifres que ens estan portant a parlar 
de l’emergència d’una infodemia, com recentment l’ha definit 
l’Organització Mundial de la Salut.

L’abundància comunicativa, propiciada per les facilitats que 
avui les tecnologies digitals concedeixen a qualsevol persona 
per elaborar i distribuir continguts, fraudulents o no, i la multipli-
citat de canals pels quals circulen els missatges estan a la base 
d’aquest fenomen. En la nostra societat saturada de comunica-
ció la mentida té més facilitats que mai per esdevenir un pro-
ducte de consum massiu. De fet, un estudi recent del MIT, un 
dels principals centres d’investigació tecnològics, indicava que 
les notícies falses circulen un 70% més que les verificades. La 
seva capacitat per connectar amb aspectes emocionals i activar 
el nostre interès els permet beneficiar-se del fet que moltes per-
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sones les comparteixen a les xarxes socials, afavorint la seva 
circulació viral i causant un fort impacte. Així aconsegueixen 
generar desconcert, ansietat i, fins i tot, pànic entre la ciutada-
nia, especialment en moments crítics com el que vivim amb el 
COVID-19.

En l’extensió de notícies enganyoses sobre aquesta pandèmia 
està jugant un paper clau el conegut servei de missatgeria mò-
bil WhatsApp. De fet, es calcula que el 80% de les notícies 
falses sobre el COVID-19 que circulen a Espanya provenen 
d’aquesta aplicació. Allà, som més vulnerables per què son fa-
miliars, amics o coneguts els que ens envien els missatges, fet 
que activa la nostra credibilitat i ens fa abaixar la guàrdia. 

Davant d’aquest problema resulta essencial que ens preguntem 
com actuar: com podem combatre les notícies falses sobre el 
coronavirus? Per fer-ho podem recórrer a diverses estratègies. 
En primer lloc, descartar les notícies que provinguin de fonts 
d’informació anònimes o que no ens generen confiança perquè 
no queda clar d’on venen (potser el seu origen és un mitjà digi-
tal estrany i desconegut). Un bon antídot és consultar sempre 
les fonts oficials i els mitjans periodístics amb els que estiguem 
familiaritzats. No hem d’oblidar que els nostres familiars i amics 

també es poden equivocar i contribuir a la expansió de menti-
des. Una altra bona pràctica és contrastar la notícia: una sim-
ple cerca a Google pot ser suficient per descobrir l’engany. En 
aquesta mateixa línia, és útil comprovar si les fotos i els vídeos 
són fraudulents. A la xarxa hi ha eines, com ara Google Images, 
molt útils en aquest sentit. És suficient amb copiar la url o arras-
trar la imatge per fer la prova.

Així mateix, és fonamental llegir, escoltar o veure la notícia fins 
al final i no quedar-se únicament amb el titular o el principi. 
Sis de cada deu notícies falses es comparteixen a les xarxes 
socials per usuaris que no les han llegit. Cal que siguem crí-
tics i apliquem el sentit comú per tal de preguntar-nos si allò 
que se’ns explica és creïble. Una altra recomanació útil es des-
confiar de les pseudo-teràpies i els tractaments miraculosos. 
Per altra banda, quan tinguem dubtes, també és una bona idea 
consultar mitjans especialitzats en la verificació de dades, com 
ara la iniciativa #CoronaVirus Facts Alliance, impulsada per la 
IFCN, per citar alguns exemples. El periodisme està fent un 
gran esforç per lluitar contra les notícies falses i aquests portals 
poden ser un valuós aliat per a nosaltres. Finalment, és bàsic 
apel·lar a la nostra responsabilitat. Si no estem plenament se-
gurs i tenim dubtes és millor que no compartim una informa-
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ció amb altres persones. Pot ser un engany i distribuir-lo ens 
pot convertir en còmplices de la seva expansió social. Abans 
d’enviar de forma automàtica i irreflexiva un missatge és bo que 
pensem, contrastem i ens assegurem. Només així podrem re-
duir la circulació de mentides. Junts podrem frenar no només 
al COVID-19, sinó també a la pandèmia de notícies falses que 
l’acompanya. (Infografia: Ara Multimedia)
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”Notícia bomba!” per a periodistes
Per Víctor Costa, director / Via Empresa

Ja ho deia l’exdirector de Le Monde Dilomatique, Ignacio Ramo-
net, en una entrevista a Via Empresa: “Molts diaris estalvien en 
periodistes; és un error.” Ja ho deia l’escriptor i professor Enrique 
Canovaca, al Col·legi de Periodistes de Catalunya: “S’ha de tornar 
a invertir més recursos en el periodisme de tota la vida que és bà-
sicament investigar i publicar allò que algú no vol que es publiqui”. 

Tenia només cinc anys quan em van regalar la meva primera 
ràdio. De joguina. De petit, tenia un gran somni: ser periodista. 
Vaig decidir estudiar Economia a la Universitat Pompeu Fabra, 

aconsellat pel meu pare. “L’economia serveix per a tot i et guan-
yaràs millor la vida, si el teu somni és ser periodista i t’hi esfor-
ces de veritat, ja ho aconseguiràs”, em repetia sovint.

Encara no havia acabat la carrera que ja treballava tant com 
podia a La Vanguardia i després, a El Nacional. Al cap dels 
anys vaig debutar a Via Empresa. M’he format com a periodista 
fora de les aules: treballant, escoltant, escrivint i aprenent. Les 
24 hores. Dos dels meus llibres preferits són tot un clàssic per 
a molts: Los cínicos no sirven para este oficio, de Ryszard Ka-
puscinski, i ¡Noticia bomba!, d’Evelyn Waugh.

M’estic rellegint el primer llibre que té com a subtítol Sobre el 
bon periodisme durant el confinament, i no puc evitar citar algu-
nes de les lliçons magistrals de Kapuscinski: 

• “Éste es un trabajo que ocupa toda nuestra vida, no hay otro 
modo de ejercitarlo”
• “La situación empezó a cambiar en el momento en que el 
mundo comprendió, no hace mucho tiempo, que la información 
es un gran negocio”
• “La relación con los seres humanos es el elemento imprescin-
dible de nuestro trabajo”

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE

https://www.viaempresa.cat/economia/ignacio-ramonet-error-estalviar-periodistes_2111906_102.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

• “Mediante la empatía, se puede comprender el carácter del 
propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el des-
tino y los problemas de los demás”
• “El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que 
se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio”

Des que tinc consciència i ús de la raó, a casa sempre hem 
comprat dos o tres diaris de paper al dia, escoltem la ràdio al 
cotxe i fem zàping entre telenotícies i programes informatius i 
entreteniment. Ara, ens hem passat al format digital però encara 
som fidels a la filosofia de tota la vida de contrastar informació 
i conèixer diferents punts de vista sobre una mateixa realitat. 

La paradoxa del periodisme
Una realitat que amb la crisi del coronavirus és més comple-
xa que mai. Vivim la paradoxa del periodisme: més informació, 
menys negoci i menys periodistes. Qui ho diria... “Era el millor 
dels temps i era el pitjor dels temps; l’edat de la saviesa i tam-
bé de la bogeria, l’època de les creences i de la incredulitat; 
l’era de la llum i les tenebres; la primavera de l’esperança i 
l’hivern de la desesperació”, escrivia Charles Dickens a Història 
de dues ciutats.

Una cita que serveix tant per a la filosofia de Johan Cruyff en 
temps de coronavirus com per al periodisme també confinat per 
la crisi sanitària i econòmica. Al cap i a la fi, és el temps que ens 
ha tocat viure i no podem fer altra cosa que procurar viure’l de 
la millor manera possible. Com sempre. Aplaudint als herois sa-
nitaris cada dia a les 20 hores des del balcó, o escrivint aquest 
article des del despatx de casa.

A instàncies d’algunes administracions i de gran part de la ciu-
tadania, el periodisme és “un servei essencial”. En majúscules. 
Així ho recordava també l’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC) formada per més de 400 mitjans catalans 
locals i comarcals: “La ciutadania aquests dies s’informa més 
que mai a través dels nostres mitjans, som la seva principal font 
d’informació en front de la infoxicació de les fake news.”

(Disculpeu la interrupció, acabo de rebre un vídeo i una nota de 
veu per Whatsapp. Res, l’acaben de desmentir. No, espereu. 
Sembla que és veritat... Al final, no. No és una font oficial. Ja em 
podrien haver avisat abans... Quina feinada!)

Seguim: “Ara que, en la fragilitat, anàvem trobant l’equilibri i la 
viabilitat per als nostres mitjans, ens arriba aquest sot que posa 
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en greu perill tots els sectors i molt especialment el nostre i 
milers de llocs de feina.” Però, recordem: “La premsa de proxi-
mitat és un sector bàsic i estratègic, com reconeix la llei, afectat 
de ple per aquesta crisi sanitària de la covid-19, igual que ho és 
la restauració o el turisme.”

Servei “essencial” per a tots els governs?
Sí, la premsa de proximitat és “bàsica i estratègica” en temps 
de coronavirus. Deixar caure als mitjans de comunicació és 
deixar-nos caure a tots. O això és el que penso com a profes-
sional que s’hi dedica a temps complet en cos i ànima... I potser 
no sóc objectiu en cas que algú ho sigui del tot, així que em 
remeto als fets i a les comparacions entre països. 

Els mitjans de comunicació són “un servei essencial” i potser 
per això, el govern italià ja ha llançat un pla d’ajudes al sector 
mitjans i al publicitari que permetrà desgravar un 30% de totes 
les inversions en publicitat d’aquest 2020 en diaris i mitjans di-
gitals, televisions i ràdios locals. 

Els mitjans de comunicació són “un servei essencial” i potser per 
això, el govern danès ajudarà a pal·liar la caiguda de publicitat 
pel coronavirus compensant entre el 50% i el 80% de les pèrdues 

dels mitjans. Com? Amb una partida de 24 milions d’euros. “Són 
la pedra angular de la nostra democràcia, especialment en un 
moment així. És important que tinguem mitjans crítics que puguin 
proporcionar informació creïble i abordar els desafiaments als 
quals ens enfrontem”, explicava la ministra Joy Mogensen. 

15 milions per a la televisió privada 
I a Espanya? Primer, les xifres: els ingressos per publicitat als 
mitjans han caigut al voltant del 80% respecte al març de 2019. 
Les associacions d’editors espanyoles valoren l’impacte de la 
crisi del coronavirus en aproximadament 250 milions d’euros 
per als seus negocis. Però, encara és aviat per valorar l’impacte 
real de tot plegat. 

Després, les declaracions: “Les ràdios comercials, els diaris de 
pagament, els digitals, les televisions comercials estan patint 
un problema enorme perquè coincideix que quan més deman-
da hi ha dels nostres productes, davant l’enorme necessitat de 
saber què està passant, menys ingressos tenim perquè la im-
mensa majoria de mitjans vivim de la publicitat i la publicitat 
ha desaparegut i per tant, els nostres ingressos com a editors 
s’han desplomat”, explica el president de l’Associació Espanyo-
la de Publicacions Periódicas (AEEPP), Arsenio Escolar, a Las 
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mañanas de RNE poc després de presentar 25 mesures, nou 
de caràcter urgent, al Govern espanyol.

Escolar: “Quan més demanda hi ha dels nostres productes, 
davant l’enorme necessitat de saber què està passant, menys 
ingressos tenim perquè la immensa majoria de mitjans vivim de 
la publicitat i la publicitat ha desaparegut”

I per últim, els fets. Els mitjans són “un servei essencial” i el 
Govern espanyol diu que així ho considera, però de moment 
només ha aprovat per reial decret llei una ajuda de 15 milions 
d’euros per a les cadenes de televisió privada Mediaset i Atres-
media com a “compensació temporal de determinades despe-
ses de cobertura poblacional obligatòria del servei de televisió 
digital terrestre de l’àmbit estatal.” 

Així doncs, un cop més: els mitjans són un servei essencial 
perquè la gent necessita i vol estar informada. Però, sembla 
que el servei de la premsa és menys essencial que el d’algunes 
televisions privades i davant d’això, pateixen petits i grans edi-
tors però sobretot periodistes que tot i tenir més feina que mai 
veuen com se’ls hi retalla el sou, els horaris, la plantilla o se’ls 
aplica un ERTO com a “solució més viable” a curt termini. 

Encara, que el motiu no sigui per causa de força major en la 
producció d’informació. Encara, que el motiu no sigui per causa 
de força major tampoc en la demanda d’informació. 

“Sense periodistes, no hi ha informació” 
Que quedi clar: (Tele)treballem més que mai. A Via Empresa 
estem en serveis mínims, però hem tancat el millor mes en au-
diències de la història del diari i això que aquí “no volem clics, 
volem minuts”. Tant en l’edició en català com en castellà. El 
nostre equip s’hi està deixant la pell més que mai. Ens arris-
quem més que mai. Perseguim i lluitem la notícia més que mai. 
Fem el nostre periodisme: de rigor, anàlisi, servei, color, valor 
afegit i en profunditat. Fem més preguntes que mai i ningú vol 
ja les mateixes respostes de sempre. Però, la passió incondi-
cional dels periodistes no ho pot tot... I la informació no s’edita 
i tampoc s’explica sola. 

“Sense periodistes no hi ha informació, i sense informació no 
hi ha diaris”, ens recorda sovint el director de negoci del diari. 
Sense ingressos no hi ha diaris, però sense diaris tampoc hi ha 
ingressos. Mitjans i negoci, junts en un mateix destí. Diuen que 
entre les qualitats dels bons periodistes hi ha també la del do 
de la flexibilitat, la cintura i el saber-se reinventar. I com a pràc-
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ticament tot, ens adaptarem al que hagi de venir i sobreviurem 
informant. 

Poc abans d’acabar aquest article, rebo un vídeo d’una com-
panya. Es titula Gracias, periodistas i acaba així: “Tots tenim 
ganes de la mateixa notícia. I mentre això segueixi, ells segui-
ran allà. Esperant poder explicar-la... Gracias por seguir bus-
cando la noticia. #SeguiremosInformando”. 

Informar-se, compartir i no deixar de lluitar i aprendre. La Noti-
cia bomba serà un cop més explicada pels periodistes. (Foto-
grafia: elasombrario)
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Primers símptomes del coronavirus 
en periodisme
Per Leandro Lamor / Teletipopuntocom

  
Acabem de començar una nova etapa d’organització de la feina 
a les redaccions. Tot canvia constantment i encara no podem 
calibrar els canvis de fons que l’impacte del coronavirus i el 
confinament tindran sobre el periodisme.

Però mentrestant algunes línies es perfilen en el dia a dia.

Aquestes són algunes que estic percebent:

1- La informació contrastada i tractada amb rigor està en alça. 
La societat comença a valorar aquest tipus d’informació ja di-
ferenciar-la del soroll de les xarxes socials. Les agències de 
notícies guanyen sencers com operadors neutres en el sistema 
informatiu

2- La dràstica reducció de convocatòries de premsa i declaracions 
està incrementant la informació pròpia davant el periodisme de 
declaracions. Els periodistes fan més de testimoniatge social que 
de bocamolls i guanyen una part de control sobre la seva obra.

3- Els mitjans que aposten per subscripcions en línia poden 
portar millor la crisi que els mitjans digitals nadius que apostin 
per informació en obert. La brusca interrupció d’esdeveniments, 
conferències, fòrums, exposicions i actes públics han fre-
nat abruptament els ingressos dels mitjans per aquest tipus 
d’activitats patrocinades, un filó bàsic en el finançament dels 
mitjans després de la Gran crisi de 2008. Però això passarà i 
tornaran aquestes fonts d’ingrés.

4- Els quioscs, donats per morts, ressorgeixen com a centres 
de subministrament de premsa a l’haver estat declarats centres 
que poden obrir i haver quedat afectat el repartiment a domicili.
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5- La publicitat ha caigut. Les empreses no volen ser associa-
des a la pandèmia. Cotxes, luxe, moda... A Itàlia han aprovat 
desgravar un 30% la publicitat a mitjans per pal·liar el descens. 
Les empreses periodístiques espanyoles ja han començat a de-
manar ajudes.

6- La compra de paper segueix ofegant als mitjans. Si no hi ha 
ajuts específics per aquest concepte aquest tipus de publica-
cions poden accelerar la desaparició o desaparició parcial de 
la versió paper.

7-El teletreball permet que els mitjans puguin seguir funcionant 
en un 90%. Es necessita un mínim presencial per mantenir la 
visió conjunta i la presa de decisions. Però si l’escenari empitjo-
ra el teletreball haurà de ser total.

8- El teletreball farà replantejar les redaccions i el seu espai 
físic. Les redaccions perdran metres quadrats i quedaran com 
a centres d’edició i emissió.

9- Si el teletreball prospera el redactor treballarà des del carrer 
i el seu centre de treball serà casa o el lloc des d’on s’informa. 
Les sales de premsa col·lectiva seran les noves redaccions i es 

interactuarà més entre col·legues d’altres mitjans. El periodis-
me col·laboratiu guanyarà enters.

10- No tot serà teletreball. Les empreses editores acceleraran 
els processos d’automatització de notícies en algunes àrees 
susceptibles d’introduir editors virtuals.

11- El videobloc, l’auto-vídeo i el vídeo casolà guanyaran 
presència durant el període especial de confinament per la pan-
dèmia. Alguns formats d’aquest tipus s’incorporaran als formats 
habituals dels mitjans.

12- Durant el període especial de desaparició de competicions 
esportives el periodisme d’Esports experimentarà una transfor-
mació històrica i accentuarà la tendència ja a l’alça -tot i que 
encara tímidament- cap a la cobertura activitat esportiva des 
de la seva vessant social, psicològica i sanitària. Neix un nou 
periodista esportiu especialista en salut, nutrició i benestar.

Estem només a la casella de sortida d’una nova etapa. (Foto: 
Canal Terres de l’Ebre)
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Comprendre el valor dels mitjans 
dels comunicació: perspectives dels 
consumidors i de la indústria
Per World Economic Forum / resum

La interrupció de la indústria mediàtica, amb l’augment dels 
mitjans de comunicació social, la digitalització del contingut i 
l’augment del consum de telefonia mòbil han canviat els models 
de finançament tradicionals més enllà del reconeixement.

El paper dels mitjans de comunicació ha estat històricament 
fonamental en la creació de la societat i la construcció de la 
identitat. En aquest moment fosc per a la humanitat, amenaçat 
pel COVID-19 amb moltes persones aïllades físicament, aquest 
paper és vital en la recerca d’informació, històries i art per ali-

mentar l’esperit humà i encendre la imaginació per superar els 
reptes del futur. L’informe Comprendre el valor dels mitjans de 
comunicació: perspectives dels consumidors i de la indústria, 
que resumim aquí, considera com es diferencien els diferents 
grups d’interès dels mitjans de comunicació (creadors de con-
tingut, anunciants, agències de màrqueting i consumidors indi-
viduals). Analitzant aquesta dinàmica, la indústria i els consumi-
dors poden prendre decisions informades sobre el futur.

El contingut és el rei
El repte actual de coronavirus només posa l’èmfasi en el paper 
imprescindible que tenen avui dia els mitjans de comunicació a 
la societat. A mesura que el valor del contingut creix, la indústria 
necessita models financers que els permetin complir les seves 
funcions socials, alhora que mantenen un accés generalitzat a 
continguts crítics. Això no pot succeir de forma aïllada: reque-
reix diàleg, inclòs amb els reguladors, per trobar solucions que 
equilibrin la innovació, el benestar del consumidor i la respon-
sabilitat corporativa de tots els grups d’interès de la indústria 
mediàtica.

L’impacte del coronavirus als mitjans és mixt. La cancel·lació 
d’esdeveniments globals insígnia, com els Jocs Olímpics de 
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Tòquio, alterarà la programació, la publicitat, els patrocinis i els 
esdeveniments promocionals. Com exemple, segons el New 
York Times, el 1980, quan els Estats Units van boicotejar els 
Jocs Olímpics de Moscou, la cadena NBC va perdre 34 milions 
de dòlars de l’època tot i tenir una assegurança.

En una nota més positiva, l’augment del consum per culpa de 
l’aïllament propi i la quarantena ha impulsat la demanda de mi-
tjans. Després que la Xina implementés mesures d’aïllament 
nacional, la descàrrega mitjana setmanal d’aplicacions ha anat 
creixent en quotes que van del 40 al 60%. També les descàrre-
gues setmanals de jocs han augmentat un 80% respecte al 2019.

Les conclusions d’aquest informe es basen en una enquesta 
-realitzada per Nielsen per al Fòrum Econòmic Mundial- a 9.100 
persones de 9.100 persones a la Xina, Alemanya, l’Índia, Co-
rea del Sud, el Regne Unit i els Estats Units sobre els seus 
hàbits de consum i pagament de mitjans i preferències. A més, 
el Fòrum va consultar a prop de 100 directius de publicitat, en-
treteniment, notícies i altres parts de la indústria dels mitjans de 
comunicació sobre estratègies empresarials per atraure i rete-
nir els consumidors, i les implicacions que aquests poden tenir 
per a la societat.

- 96% de la població global llegeix, mira o escolta notícies i 
entreteniment 23,6 hores
- 23,6 hores van passar visualitzant contingut multimèdia durant 
una setmana típica
- 60% dels consumidors de serveis globals estan “compro-
mesos” (és a dir, es van registrar, ja siguin gratuïts o de paga-
ment)
- 16% ha pagat per notícies
- 44% ha pagat per entreteniment
- 61% de joves (16-34) paguen entreteniment
- 22% dels més grans de 55 anys paguen entreteniment
 - Dues vegades el nombre de joves (16 a 34 anys) a Aleman-
ya, el Regne Unit i els Estats Units probablement pagaran les 
notícies dels de  més de 55 anys

Les tendències més aparents apunten a una preocupant des-
igualtat d’informació basada en ingressos al costat de l’auge i 
l’augment del super competidor tecnològic:

• Menys de la meitat dels consumidors paguen novetats i en-
treteniment, portant a les empreses de mitjans de comunicació 
a fer tot el possible per atraure i retenir la població en creixe-
ment que està disposada a pagar. Els seus supercompetidors 
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en l’economia digital es veuen reptats per les seves estratègies.
• Els grups de baixos ingressos són menys propensos a pagar 
pels serveis de notícies, cosa que suggereix que l’augment de 
mitjans de pagament pot comportar desigualtats d’informació. 
Els consumidors creuen que els governs tenen una respon-
sabilitat més gran de finançar l’accés a les notícies versus 
l’entreteniment.
• Tot i que la proporció de persones que paguen avui el contin-
gut pot ser petita, la voluntat de pagament futura augmenta. A 
nivell mundial, la proporció de persones disposades a pagar en 
el futur és del 53% per a notícies i el 70% d’entreteniment. 
 

Qui finança el contingut?
En una indústria caracteritzada per una interrupció, és clau 
la comprensió de com valoren els creadors de contingut, els 
consumidors i els anunciants. Enquestar els consumidors so-
bre el consum de mitjans i les preferències de pagament s’ha 
equilibrat estudiant les estratègies adoptades per les empreses 
de mitjans i els anunciants per millorar les seves propostes de 
valor. Aquest informe recull una imatge holística del panorama 
mediàtic, no només pel que fa a la sostenibilitat financera, sinó 
també per avaluar el valor del contingut per a la societat. La in-
formació és imprescindible per als líders empresarials i polítics 
que pensin sobre el paper ideal que han de tenir els mitjans de 
comunicació en la vida de les persones.

Els patrons actuals són més dinàmics i donen resposta a l’abast 
dels públics desitjats, però una part més gran del pressupost es 
destina als proveïdors d’eines en contraposició als proveïdors 
de contingut. Però els consumidors estan atents. Una enquesta 
de Deloitte va revelar que gairebé la meitat dels consumidors 
estan frustrats per l’explosió en streaming d’entreteniment i és 
probable que paguin només una subscripció de notícies en lí-
nia.
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• Ha proliferat l’entreteniment sota demanda
• Els proveïdors de notícies han reforçat els efectes de paga-
ment
• Hi ha un impuls per augmentar els ingressos dels productes 
digitals i dels consumidors directament
• Els consumidors tenen més opcions que mai
• Hi ha diferents models d’ingressos: alguns impulsats pel con-
sumidor, alguns publicitaris
• Els mitjans estan adoptant nous formats digitals (com els po-
dcasts)
• El panorama publicitari global ha canviat: ara es troba en línia 
i cap a ell s’orienta precisament
• Hi ha una fatiga general de la subscripció: els consumidors 
estan cansats i frustrats per la gran quantitat de contingut dis-
ponible i la multitud de maneres d’accedir-hi.

Els sistemes d’ingressos són un motor clau de l’equilibri de la 
potència mediàtica. El sector privat i els grans anunciants estan 
configurant l’entorn dels mitjans de comunicació, mentre que 
els responsables polítics lluiten per mantenir-se. Marques de 
consumidors com Procter i Gamble i Unilever, per exemple, 
estan pressionant per millorar-se la visibilitat i reduir l’activitat 
fraudulenta en línia.

Tenint en compte la qüestió important de qui hauria de ser res-
ponsable de finançar la producció de contingut, l’enquesta su-
ggereix que els consumidors esperen que els governs tinguin 
un paper més important cap al suport a l’accés a les notícies 
que no pas a l’entreteniment: el 35% enfront del 18%, respec-
tivament.

A mesura que es desenvolupen aquestes tendències en un en-
torn cada cop més dinàmic, les empreses de mitjans de comu-
nicació segueixen estratègies per atraure i retenir els consumi-
dors que paguen. Això inclou els anomenats supercompetidors. 
Aquestes empreses utilitzen contingut per impulsar valor a al-
tres parts del seu negoci. En fer-ho, creen oportunitats i reptes 
per a la indústria, però se’n desconeixen els impactes precisos. 
Ha arribat el moment d’estudiar els efectes potencials i pensar 
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com es pot utilitzar la regulació per equilibrar de manera més 
eficaç la innovació, el benestar del consumidor i la responsabi-
litat corporativa.

El valor real en els mitjans de comunicació
El trastorn actual relacionat amb el coronavirus pot ser sense 
precedents, però la indústria dels mitjans ha estat capaç de mi-
llorar-se moltes vegades abans. El que s’ha mantingut constant 
durant molt de temps és el paper indispensable que els mitjans 
de comunicació tenen en la societat. Els mitjans no simplement 
ajuden a passar el temps; mantenen la gent informada. Cada 
cop més, els mitjans creen moments culturals compartits i cap-
turen identitat. Necessitem una mesura més dinàmica per cal-
cular el valor real dels mitjans per a la societat.

L’accés o la qualitat del contingut és millor que mai. Però, men-
tre que els mitjans de destinació competeixen per convertir-se 
en líders en les seves àrees específiques, els gegants tecnolò-
gics estan treballant la manera d’utilitzar els mitjans de comu-
nicació per monopolitzar el temps, la despesa i les dades. Quin 
serà l’impacte de les estratègies dels gegants tecnològics en el 
panorama mediàtic general?

El poeta i novel·lista Ben Okri escriu: “Pot ser molt bé que no 
només ens salvi l’autoïllament i la ciència. Ens pot salvar també 
per riure, per catarsi, per l’optimisme de poder veure més enllà 
d’aquests temps, amb històries, amb comunitat, amb cançons.”

En absència de contacte real, la interacció i el consum 
d’experiència queden ara mediatitzats majoritàriament. El valor 
i la integritat dels mitjans de comunicació mai havien estat més 
rellevants. (Infografies: World Economic Forum)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet i en anglès (127 
pàgines) l’informe Understanding Value in Media: Perspecti-
ves from Consumers and Industry, del World Economic Forum. 
AQUÍ 
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I encara diuen que la premsa és cara
Per Manuel Mostaza, politòleg i director d’Afers Públics 
d’Atrevia / El Correo de  Zamora

Estem tancats a casa. La pandèmia creix i, a cada estona, el 
silenci es trenca pel so de la sirena d’una ambulància. Però sa-
bem que no estem sols. Sabem que aquí fora hi ha un enemic 
perillós. Un enemic invisible i sigil·lós, que ens infecta sense 
que ho vegem. Tot això el comú de la població, els que ens 
som sanitaris, ho sabem gràcies als mitjans de comunicació, 
mitjans que ens ordenen i ens transmeten la informació que 
necessitem saber cada dia. Mai com avui hem sentit, en les 
últimes dècades, la necessitat de tenir mitjans de comunicació 
sòlids que ens expliquin el que passa responsabilitzant-se del 

que diuen. A un costat tenim els consells mèdics sonats que 
ens arriben per grups de whatsapp, els perfils anònims en les 
xarxes que intoxiquen a mans plenes... a l’altre, mitjans de co-
municació com aquest en el qual vostè em llegeix, preocupat 
lector. Persones jurídiques darrere de les que hi ha persones 
físiques que garantir amb la seva signatura i el seu prestigi el 
que diuen. Persones que, amb el seu treball, generen informa-
cions i opinions que ens ajuden a donar sentit a la realitat que 
ens envolta.

Però aquesta pandèmia no agafa en bona forma econòmica a 
la baula més feble dels mitjans, la premsa escrita. Mentre que 
la ràdio i la televisió notaran ara la baixada dels anunciants, els 
diaris porten ja anys embrancats en una batalla per la super-
vivència. Sempre van ser un exercici per a minories, poc més 
del 5% de la població a Occident consumeix diaris de manera 
habitual: l’elit d’una nació dialogant amb ella mateixa. Quan va 
arribar Internet, els diaris van acostumar al públic a consumir 
gratis un producte de luxe, i aquest mateix públic ara es mostra 
reticent a pagar pels continguts.

Però en el pecat portem, com a societat, la penitència: pocs 
serveis hi ha més essencials que els mitjans de comunicació, 
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i més en un món com aquest, tan “modern i tan fotut” -com 
cantaven Evaristo i els seus nois de Salvatierra-. Necessitem 
saber el que ens passa, i per això són essencials els mitjans de 
comunicació. Imagineu el panorama “hobbesià” que se’ns pre-
sentaria si demà al matí quan desperti no hi ha ningú a l’altre 
costat: imagini que posa la ràdio, o encén la televisió i només hi 
ha silenci. Baixa al carrer i el quiosc està tancat, quan torna de 
nou a casa, s’adona que, a Internet, cap mitjà de comunicació 
actualitza el seu contingut. Aquest és en realitat una dels pitjors 
malsons que ens pot portar aquesta crisi: trigaríem poques ho-
res a caure de nou en un estat de naturalesa, tots contra tots, 
sense ordre ni concert, acaparant en els supermercats, sen-
se saber el que passa ni, pitjor, què ocorrerà. I és que sense 
mediadors, que són un element bàsic de la nostra societat i 
que pensàvem prescindibles, no som capaços de configurar la 
realitat.

La premsa segueix aquí, de moment. Però necessita també el 
nostre suport. Sempre l’han necessitat, però ara més. I la forma 
de donar-los suport és pagant-los per la feina que realitzen. 
No val amb fer clic en el web i consumir, com un gorrer, el que 
altres han generat. No val tampoc reclamar com modernitat un 
suposat “periodisme ciutadà”, que és un concepte buit al què 

se li veuen totes les costures si ho portem a altres camps: li 
agradaria que en aquesta crisi l’atengués en un hospital, per 
exemple, un “metge ciutadà”? o que els membres de la UME 
que es juguen la vida cada matí fossin en realitat “soldats ciu-
tadans”. A que ja no ens fa tanta gràcia?

En fi, preocupat lector. No sé si sap que treure cada matí aquest 
i qualsevol altre diari exigeix un esforç i una organització indus-
trial: redactors, cronistes, articulistes, corresponsals, editors, 
però també transportistes, venedors... Tot un prodigi d’eficàcia 
perquè vostè sàpiga el que una persona seriosa ha de saber 
avui a la seva ciutat, a Espanya o en qualsevol lloc de món, a 
canvi d’un euro i vint cèntims en paper i de menys d’un euro en 
les plataformes digitals.

Tom Rosenstiel, un veterà periodista nord-americà, va escriure 
una vegada que a mesura que la llum dels diaris es vagi apa-
gant “una part de la vida quedarà en la foscor”. Ara tanqui els 
ulls, lector, i imagini la fosca que es quedarà la seva ciutat, la 
seva província, la seva regió o el seu país, a mesura que la 
premsa vagi desapareixent... Està a les seves mans contribuir 
a evitar-ho. (Foto: Informativos.net)
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