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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La premsa digital i les xarxes socials s’imposen als mitjans tradicionals per informar durant el confinament
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El baròmetre de mitjans de Teads mostra els  hàbits de lectura en crisi 

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans cauen en el parany del tot gratis (una altra vegada)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
i2p: La inversió publicitària en premsa en paper cau un 23% durant el primer trimestre

NOVES EINES
Els millors webs per descarregar fonts gratis

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Business as Unusual: Com pensem amb claredat davant d’un futur que resulta incert?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La voluntat de pagar per les notícies augmenta
TRIBUNA: Què (no) dir al cobrir la pandèmia
ENTREVISTA: Manel López: «El periodista, abans de res, ha de ser bona persona»
ANÀLISI: Està preparat el sector de la Comunicació per a la tornada a la normalitat?
DOSSIER: Els  influencers ajudaran o perjudicaran la reputació de la vostra empresa enguany?
OPINIÓ: Les administracions decidiran el final de la premsa
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La premsa digital i les xarxes socials 
s’imposen als mitjans tradicionals per 
informar durant el confinament
Per Espacio Dircom

El 45,9% dels confinats a Espanya puntua amb un 6 el treball 
dels mitjans de comunicació durant aquesta crisi del coronavi-
rus, encara que la mitjana global no arriba a l’aprovat i el 47,2% 
diu que té la mateixa confiança que abans del confinament en 
el treball dels periodistes espanyols, segons es revela en una 
enquesta realitzada per Confidencial Digital, que conclou que 
la premsa digital i les xarxes socials es consoliden com els pri-
mers canals d’accés a la informació.

El 47,2% creu que la feina que fan els periodistes és igual, el 
39,2%, que menys, i només un 8,9% ha augmentat les seves 
expectatives al voltant de la feina dels mitjans de comunicació 
espanyols en aquestes setmanes de tancament.

Es tracta de dades extretes d’aquesta enquesta en la qual han 
participat 330 persones d’entre 16 i 77 anys de totes les comu-
nitats autònomes, de les quals un 50,2% són homes i un 48,8%, 
dones, i realitzada entre el 7 i el 15 d’abril.

Sobre els canals pels quals les audiències accedeixen a la in-
formació -s’entén que la majoria dels participants ho fan a tra-
vés de més d’un-, el 63,6% destaca que la seva principal font és 
la premsa digital i el 59,9 %, les xarxes socials; mentre només 
el 12,7% fa servir prioritàriament els diaris tradicionals en el seu 
abordatge de l’actualitat.

L’estudi posa de manifest que el 87,4% no ha comprat premsa 
i el 92,6% no ha adquirit revistes de paper en els seus quioscs 
cap d’aquests dies de confinament.

Pel que fa al consum de televisió durant les primeres setmanes 
de tancament, un 65% dels consultats afirma que està veient 
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entre 1 i 4 hores de televisió cada dia, la qual cosa coincideix 
amb les dades de Barlovento Comunicación que situen el con-
sum televisiu dels espanyols en 292 minuts per persona a el 
dia.

L’enquesta de Confidencial Digital remarca que només un 5,5% 
veu més de quatre hores per jornada; un 29% assenyala que 
han apagat els televisors a casa des que va començar la crisi 
del coronavirus, i dels que estan seguint la informació a través 
d’aquest mitjà, el 16,5% veu “acceptable” la qualitat dels infor-
matius, un 8,7% aplaudeix el seu treball i un 15% el considera 
“tremendista”.

Per fidelitat a les pantalles de televisió, el podi de l’audiència 
és per a Antena 3 (13,9%), i el segueixen TVE 1 (12,1%) i La 
Sexta (5,6%). Només el 3,4% de les persones enquestades es-
tan seguint la informació aquests dies a través d’algunes de les 
televisions autonòmiques (excepte Catalunya, on TV3 és líder 
amb un 15%, més de cinc punts de diferència sobre la segona 
cadena més vista a Catalunya), mentre que el 78,3% ha relegat 
la televisió com a principal canal d’entreteniment aquests dies, 
i un 57,6% aposta per les plataformes digitals i el 20,7% ho fa a 
través de les xarxes socials.

Més persones prefereixen entretenir-se durant el confinament a 
través de la ràdio (5,9%) que per mitjà de la televisió (5,6%), i 
el 52,3% d’ells està escoltant entre 1 i 4 hores de ràdio al dia i 
només un 9,8% es manté connectat a les ones entre 4 i 8 hores 
cada jornada.

Sobre el consum de premsa escrita, el 36,3% dels enquestats 
assegura que llegeix diferents capçaleres, mentre que el 12,9% 
no en llegeix cap; i només un 4,3% d’aquests lectors gaudeixen 
aquests dies del paper.

Davant la pregunta sobre si s’han subscrit a algun mitjà de pa-
gament durant el confinament, només un 2,5% respon afirma-
tivament, tot i que, per altra banda, un 1,5% ha cancel·lat la 
subscripció prèvia precisament durant aquests dies. (Infografia: 
Confidencial Digital)
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Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (III)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: Reuters Institute, Hoy, El Independiente, Marketing 
Directo i Glocally

Els lectors espanyols senten que els mitjans de comunica-
ció els ajuden a comprendre la pandèmia.- Una investiga-
ció feta pública aquesta setmana per Reuters Institute, sobre 
coronavirus i fonts d’informació en diversos països, entre ells 
Espanya, confirma que la major part dels lectors sent que els 

mitjans de comunicació els han ajudat a comprendre la pandè-
mia , “i de fet el nostre anàlisi de regressió suggereix que ho 
han fet, ja que confiar en els mitjans de comunicació ha anat as-
sociat a aquestes persones a nivells significativament més alts 
de coneixement sobre el coronavirus en la majoria dels països”.

La investigació conclou que “les persones confien en moltes 
fonts diferents de notícies i informació sobre el coronavirus i 
accedeixen a elles a través de moltes plataformes diferents. 
L’ús de les notícies ha augmentat, els mitjans de comunicació 
segueixen sent centrals i la majoria de d’enquestats espanyols 
confia en els mitjans de comunicació. La majoria dels nostres 
enquestats també confien en diverses plataformes, però consi-
deren que el contingut a què accedeixen a través de les xarxes 
socials, llocs de vídeo i aplicacions de missatgeria (i, en menor 
mesura, motors de cerca) és molt menys fiable que la informa-
ció dels mitjans de comunicació tradicionals. L’ús de les xarxes 
socials, però, no està associat en els resultats finals amb nivells 
més baixos de coneixement.

NOTA: Us oferim l’informe complet Navigating the ‘Infodemic’: 
How People in Six Countries Access and Rate News and Infor-
mation about Coronavirus. Només cal CLICAR AQUÍ
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Retallades de plantilla i reducció salarial.- La crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 ha afectat de manera significativa 
el sector dels mitjans de comunicació, tot i l’esforç que estan 
realitzant els professionals per mantenir la població informada i 
donar cobertura a totes les comunicacions oficials que s’estan 
gestant durant la pandèmia. L’agència de comunicació AxiCom 
ha realitzat una enquesta entre periodistes de diferents publi-
cacions amb l’objectiu d’analitzar com ha afectat els mitjans de 
comunicació la crisi del coronavirus. Així, l’acomiadament pla-
neja com la principal incertesa per als periodistes espanyols. En 
concret, el 82% dels enquestats considera que les retallades en 
plantilla serà el principal impacte que tindrà econòmicament i 
estructuralment aqueta crisi. El segueixen, una menor contrac-
tació de col·laboradors (73%), el reajustament de salaris (67%) 
i la possible desaparició d’algunes publicacions (54%).

El considerable descens de la publicitat ha fet que els mitjans 
hagin de pensar en noves fórmules de finançament. Per això, 
el branded content (45%) se situa com l’eina més utilitzada per 
fer front a aquesta escassetat d’ingressos, seguida d’una major 
incidència del clickbait (36%) i un increment del contingut em-
presarial a través de pagament (33% ).

El coronavirus copa l’agenda informativa dels mitjans.- Des 
que va esclatar la pandèmia la immensa majoria dels mitjans, 
independentment del seu sector, publiquen notícies relaciona-
des d’una manera o d’una altra amb la COVID-19. Així, el 18% 
dels periodistes afirma que la totalitat de les peces que redacta 
són sobre la crisi sanitària i gairebé el 60% declara que més de 
la meitat de les seves informacions estan relacionades d’una 
manera o d’una altra, segons l’enquesta d’AxiCom.

D’altra banda, tot i la brutal caiguda de finançament publicitària, 
tant els periodistes com els mitjans de comunicació s’han adap-
tat a la nova situació en temps rècord. En l’actualitat, la majo-
ria dels redactors treballen des de casa, el que sens dubte ha 
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repercutit directament en la forma d’exercir la seva professió. 
Així, el teletreball (84%), la dificultat a l’hora de trobar varietat 
de temes per informar (61%), l’enlairament de les entrevistes i 
rodes de premsa virtuals (54%) i el canvi d’horari laboral (36%) 
són alguns dels grans canvis experimentats en el nou dia a dia 
dels mitjans de comunicació.

El 94% de les notícies 
publicades sobre el co-
ronavirus tenen enfoca-
ment negatiu.- El 94% 
de les notícies que fan re-
ferència a la crisi derivada 
de la COVID-19 i van ser 
publicades a Espanya en 
els mitjans de comunicació 

digitals van tenir un to negatiu, segons recullen les conclusions de 
l’Estudi de la cobertura de la crisi en els mitjans de comunicació 
a Espanya, elaborat per les consultores Cecubo Group i Smartup 
utilitzant tecnologies Big Data. Segons aquest estudi, entre el 3 
de març i el 3 d’abril, es van publicar -en els 28 mitjans digitals 
espanyols analitzats- un total de 109.482 notícies sobre el coro-
navirus, amb un pic d’impactes d’entre el 17 i el 18 de març.

Pel que fa a la negativitat de les informacions, el 8 de març va 
ser la jornada en què aquest to va ser més gran. L’estudi con-
clou que Pedro Sánchez és la persona que més va aparèixer 
en les informacions, seguit de Fernando Simón, Donald Trump 
i Pablo Iglesias, mentre que Amancio Ortega és l’únic empre-
sari que es cola al Top30 dels principals actors de la crisi del 
coronavirus. Pel que fa a les empreses, Mercadona és la que 
acapara més mencions durant el període de temps analitzat, 
seguida de BBVA, Google, Seat i Telefónica, i pel que fa a zo-
nes geogràfiques, Madrid és la que va registrar més aparicions 
en els mitjans de comunicació, seguida d’Itàlia, Xina, Comunitat 
de Madrid, Estats Units, Barcelona, Catalunya i Europa. Les 
dades de l’informe conclouen que ABC.es és el mitjà que més 
notícies va publicar sobre el Covid-19, seguit de 20 Minutos, 
Cope.es, La Vanguardia i la Cadena Ser. Dels mitjans nadius 
digitals, destaquen El Confidencial i Eldiario.es.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet Estudio de la co-
bertura de la crisis del Covid-19 en los medios de comunicación 
en España. CLICAR AQUÍ  

Els periodistes demanen immediatesa i veracitat per part 
de les empreses.- Els mitjans de comunicació s’estan esfor-
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çant per oferir informació sobre aquells punts que més interes-
sen i preocupen els ciutadans i la COVID-19 pràcticament copa 
la totalitat de l’espai informatiu. D’aquesta forma, els profes-
sionals dels mitjans consideren que la verificació d’informació 
i la immediatesa gairebé a l’hora dels fets són els dos factors 
més importants que han de tenir en compte tant departaments 
com agències de comunicació. Altres aspectes clau són la im-
portància de fomentar la creativitat a través la difusió d’idees i 
històries i la creació de contingut no relacionat amb la pandè-
mia. En la banda oposada, els periodistes prefereixen no rebre 
informacions alarmistes i sensacionalistes, de les quals consi-
deren que s’està abusant, així com notícies polititzades i excés 
d’informació sobre el COVID-19.

Els mitjans podran beneficiar-se de les noves regles dels 
ERTEs per força major.- El projecte de  Reial Decret de mesu-
res econòmiques addicionals que maneja actualment el Govern 
espanyol, a què ha tingut accés Vozpópuli, inclou un apartat 
que podria beneficiar els mitjans de comunicació. En concret, 
la norma habilita les empreses que presten serveis considerats 
essencials durant l’estat d’alarma a presentar ERTEs per força 
major per “aquella part de l’activitat o aquella part de la plantilla 
que no estigui afectada pel caràcter d’activitat essencial”.

Aquesta mesura obriria la porta al fet que les empreses d’aquest 
sector al·leguin davant l’autoritat laboral causes de força major 
per a aquelles àrees del seu negoci que s’han vist comprome-
ses per la declaració de l’estat d’alarma. Entre altres coses, per 
la paralització d’una part de la seva activitat i per limitacions de 
mobilitat d’alguns dels seus treballadors -no dels periodistes- 
que ha imposat aquesta situació, que han afectat el seu dia a 
dia. La situació que es planteja amb els Expedients de Regu-
lació Temporal d’Ocupació per força major és significativament 
diferent a la que es registra amb els ERTEs per causes econò-
miques, productives, tècniques i organitzatives -afegeix-. Entre 
altres coses, perquè els primers no cal negociar-los amb els 
treballadors -simplement, es comuniquen a l’autoritat laboral- i 
perquè permeten l’exempció del pagament de fins al 100% de 
la quota a la Seguretat Social durant la crisi de la COVID-19.

Mesures de les que es podran beneficiar periodistes i foto-
reporters autònoms.- El Ministeri de Treball i Economia Social 
ha detallat, a petició de la Federació d’Associacions de Perio-
distes d’Espanya (FAPE), les mesures dels decrets lleis recen-
tment aprovats per pal·liar l’impacte de la pandèmia del corona-
virus de les que es podran beneficiar les persones autònomes 
que treballen com a periodistes i fotoreporters.
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Les mesures que cita la Direcció General del Treball per a au-
tònoms són les següents: -1. Prestació extraordinària per ces-
sament d’activitat. 2. Consideració excepcional com a situació 
assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o 
contagi de les persones treballadores, per compte d’altri i per 
compte propi, com a conseqüència de virus COVID-19. 3. Ajor-
nament de deutes tributaris aplicables a autònomes i autònoms. 
Trobeu més informació a Espacio Dircom. 

Guia de seguretat per a treballadors dels mitjans sobre la 
COVID-19.- La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha 
publicat una guia d’assessorament als mitjans de comunicació 
que inclou les precaucions essencials que els periodistes han 
de tenir en compte quan informen de la crisi de salut. La guia 
està publicada en anglès, francès, espanyol, grec, àrab i Farsi. 
La FIP ha llançat el següent missatge: “Un dels drets fonamen-
tals del ciutadà és poder estar ben informat”. La informació de 
qualitat, tal com l’entén la Federació Internacional de Perio-
distes -la principal organització mundial de la professió, amb 
600.000 membres en 146 països de tot el món-, només és pos-
sible en entorns segurs en els quals es pugui exercir la llibertat 
d’expressió, la llibertat d’informació, el dret a saber i conèixer .

La crisi del coronavirus ha confinat a més d’un terç de la po-
blació mundial amb conseqüències sanitàries, socials i econò-
miques sense precedents i és en aquestes circumstàncies 
quan els periodistes són més necessaris que mai per publicar 
informació de qualitat. I això s’ha de fer de forma segura. Per 
aquest motiu, la FIP ofereix una sèrie de directrius per a tots els 
periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació, ja siguin 
empleats o freelance, que informin des del seu país o des de 
l’altre costat del món i en qualsevol dels tipus de mitjans de 
comunicació (premsa, televisió, ràdio, Internet). 

NOTA: El Butlletí us permet consulteu la guia de seguretat per a 
treballadors dels mitjans elaborada per la FIP. CLIQUEU AQUÍ  

L’Ara descarta l’ERTO i rebaixa el sou als directius.- 
L’editora del diari Ara ha descartat aplicar un expedient de regu-
lació temporal d’ocupació a la plantilla per fer front a la caiguda 
d’ingressos publicitaris provocada per la crisi del coronavirus. 
“La integritat de la plantilla és la principal garantia per poder se-
guir oferint un producte a l’altura, sobretot en uns temps en què 
la informació rigorosa, ponderada i independent és més valuo-
sa que mai”, assenyala el mitjà. Que s’hagi renunciat a l’ERTO 
no vol dir que no s’apliquin altres mesures per reduir la despe-
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sa. En concret, els directius de l’Ara han acordat rebaixar-se el 
salari voluntàriament fins a un 15%; s’han retallat un 10% les 
col·laboracions; s’han aturat algunes inversions tecnològiques, 
i s’han renegociat contractes amb proveïdors.

En paral·lel, l’Ara ha reforçat la centralitat dels lectors, ja que un 
63,5% del seu pressupost prové de la venda a quiosc i les subs-
cripcions, assenyala el diari. Des de l’inici de la pandèmia, l’Ara 
ha fet prop de 2.000 nous subscriptors, un increment del 44%. 

El Col·legi i el Sindicat de Periodistes denuncien la “censu-
ra prèvia” als fotoperiodistes.- El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i el Sindicat de Periodistes de Catalunya reclamen 
a les administracions públiques que “facilitin l’exercici profes-
sional” dels reporters gràfics que durant l’estat d’alarma per la 
pandèmia de la COVID-19 intenten captar imatges del que suc-
ceeix en molts centres públics. En un comunicat conjunt, que 
recull Comunicació 21, CPC i SPC expliquen que els darrers 
dies han rebut diverses queixes de professionals de la informa-
ció, “essencialment de l’àmbit gràfic”, els quals denuncien que 
se’ls ha impedit l’accés a diverses instal·lacions dependents 
d’administracions públiques amb l’argument que es tractava 
“d’imatges que no s’han de difondre”. A més, assenyalen que 

algunes de les imatges després són “facilitades” per les matei-
xes institucions que no han permès l’accés als reporters gràfics. 
“Això vulnera clarament el dret a la informació i a la llibertat de 
premsa, ja que és la mateixa administració qui decideix quines 
imatges es poden veure i quines no”, afirmen.

El Col·legi i el Sindicat de Periodistes entenen que aquest tipus 
de veto es podria interpretar com “un acte de censura prèvia 
que no s’hauria de produir perquè impedeix proporcionar a la 
ciutadania informació veraç sobre el que està passant al vol-
tant d’aquesta crisi sanitària”. En aquesta línia, assenyalen que 
“algunes situacions” patides per professionals “no són accepta-
bles en una societat democràtica”.
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La indústria publicitària demana auxili.- A Espanya la indús-
tria publicitària ha mogut fitxa per demanar al Govern de l’Estat 
mesures per reactivar l’economia i ajudar al sector a combatre 
la crisi. Un document signat per signat per ADECEC, AEVEA, 
FEDE i l’Associació de Creativitat Transformadora i remès a la 
Secretaria d’Estat de Comunicació destaca i exalça la impor-
tància de les agències de màrqueting i comunicació com a part 
fonamental del teixit econòmic empresarial espanyol, al mateix 
temps que reclama mesures a l’Executiu per garantir la supervi-
vència de el ram de la publicitat, el màrqueting i la comunicació.

Google ofereix tarifes de publicitat gratuïtes als mitjans 
de comunicació davant crisi.- Per donar suport als mitjans, 
a mesura que la pandèmia impacta en l’economia global, Goo-
gle ofereix gratuïtament les tarifes de publicació d’anuncis als 
editors de notícies de tot el món a través d’Ad Manager durant 
cinc mesos. Google reconeix que les persones confien en el pe-
riodisme de qualitat per estar informades i mantenir-se segures, 
segons informe en un comunicat. Els anuncis que apareixen 
al costat de les notícies ajuden a finançar als periodistes que 
informen de l’actualitat i mantenen en funcionament els mitjans 
i les seves aplicacions. Molts editors de notícies de tot el món 
utilitzen Google Ad Manager  per gestionar la publicitat de les 

seves edicions digitals. A mesura que la pandèmia de coronavi-
rus impacta en l’economia global,  Google News Initiative  (GNI) 
està treballant per oferir formes de proporcionar suport financer 
immediat a mitjans de comunicació de tot el món.

Creixement d’audiència dels mitjans locals durant la crisi.- 
L’agència Glocally realitza un informe que analitza el creixement 
d’audiència dels mitjans locals durant la crisi de la COVID-19, se-
gons Programa de Publicidad. La població necessita estar més 
informada que mai, i l’interès per les notícies més properes creix 
exponencialment. “Volem saber què passa a la nostra ciutat, al 
nostre poble, al nostre barri; necessitem conèixer la realitat del 
que més proper als nostres domicilis”. Arran d’aquesta situació, 
el consum de mitjans locals s’incrementa de mitjana un 158% 
durant el període de confinament provocat pel coronavirus.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En el cas de la premsa, sortir al quiosc és una de les poques 
activitats comercials que es permet als ciutadans a l’ésser con-
siderada com un servei bàsic. La demanda d’informació de 
proximitat ha repercutit en un creixement d’audiència de les 
capçaleres de premsa regionals i locals tant en off com en les 
seves versions digitals. El volum mitjà de visites a aquests sites 
s’ha incrementat en un 96% durant el mes de març.

Només en aquesta setmana el Govern central ha repartit 10 
milions de màscares a les comunitats autònomes, el que indica 
la xifra de població que es mourà en aquests dies per acudir 
als seus llocs de treball. S’estima una gran demanda del mitjà 
premsa escrita a mesura que es vagin aixecant les restriccions 
i tots els quioscos estiguin oberts.

NOTA: Us oferim l’estudi Zoom de Medios Locales, de l’agència 
Glocally. CLICAR AQUÍ  
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El baròmetre de mitjans de Teads 
mostra els  hàbits de lectura en crisi 
Per Programa Publicidad

La crisi del coronavirus i les seves conseqüències en qualsevol 
àmbit d’activitat, des del treball, l’esport o l’educació, ha portat 
a la població a augmentar el consum de continguts. En el cas 
d’Espanya, les categories de contingut editorial que més han 
augmentat el seu consum en mitjans digitals en els últims 30 
dies (març-abril) han estat les següents:

• Els continguts més consumits en volum de pàgines vistes a 
principis del mes d’abril tenien a veure amb la salut i el benestar 
en primer lloc, seguit del relacionat amb la legislació i les institu-
cions, i finalment, la alimentació i receptes de cuina.

• Si atenem a les top 30 categories de contingut més consumi-
des i analitzem l’increment de consum que han mostrat des de 
principis de març fins a principis d’abril, veiem que la salut és 
també la categoria que més ha vist incrementat el seu consum 
(+137%). Una altra àrea que ha experimentat gran augment 
d’interès a Espanya durant el mes de març ha estat la Setmana 

Santa (+118%), una de les festes amb més tradició a l’Estat que 
no ha pogut celebrar-se com es fa habitualment a causa de la 
pandèmia. La tercera categoria dins el Top 30 amb major incre-
ment de consum en aquest període ha estat el relatiu al menjar 
i els estris de cuina (+102%).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquesta evolució en el consum de continguts reflecteix una tendèn-
cia en el canvi de prioritats dels consumidors, amb un creixement 
en el consum de notícies i continguts relacionats amb la seguretat + 
68%, les necessitats bàsiques + 51% o les socials + 30% , segons 
Caroline Hugonenc, Global VP Research & Insights de Teads.

El Baròmetre de Mitjans de Teads monitoritza el consum de 
continguts i els agrupa per categories, per oferir als anunciants 
una eficaç capacitat de targeting contextual. Des de gener de 
2020, Teads ha monitoritzat un augment en el tràfic del 46% en 
la seva plataforma, que inclou publishers com: The Washington 
Post, Forbes, El Mundo, Business Insider, BBC, Les Echos, El 
Confidencial, Corriere della Sera, 20 minuts o Spiegel Online.

NOTA: El Butlletí us ofereix completa la infografia del Baròme-
tre de Mitjans de Teads. CLICAR AQUÍ  

Convocades les subvencions 
estructurals als mitjans

La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha obert les 
convocatòries de les línies de subvencions estructurals a publi-

cacions impreses, digitals, ràdios i televisions de titularitat pri-
vada, en català o aranès, corresponents a l’any 2020. D’acord 
amb les bases reguladores publicades, preveu destinar un 
màxim de 7,7 milions d’euros, a repartir entre un nombre crei-
xent de mitjans de comunicació, que en els últims anys ha su-
perat la centena. Les subvencions per a l’edició de publicacions 
periòdiques en suport de paper estan dotades 4.125.000 euros, 
un 0,76% més que la convocatòria de l’any passat. Del total es 
destinaran 2.275.000 euros als diaris (–3,26%) i 1.850.000 eu-
ros a les publicacions no diàries (+6,2%). Com a dada a afegir, 
destacar que l’assignació als primers cau un 3,26%, mentre que 
la dels segons augmenta un 6,2%.

La resta de línies també presenten increments respecte a les 
convocatòries de 2019: la dotació de les subvencions a l’edició 
de mitjans informatius digitals és de 2.209.250 euros (+2,76%); 
a les emissores de ràdio és de 748.000 euros (+2,61%), i a les 
emissores de televisió és de 646.000 euros (–2,86%).

Les respectives convocatòries indiquen que el termini per pre-
sentar sol·licituds finalitza el 14 de maig. Amb tot, properament 
s’allargarà fins al 25 de maig per donar més marge als mitjans, 
segons han confirmat a fonts de la Direcció General a Comu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_2350.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

nicació 21. Així doncs, tenint en compte la difícil situació que 
travessen els mitjans per la davallada dels ingressos per la crisi 
del coronavirus, s’ha optat per ometre la suspensió dels ter-
minis administratius en el sector públic establerta amb l’estat 
d’alarma, possibilitat contemplada en el mateix reial decret.

Damunt la taula resta el pagament de les subvencions i anuncis 
institucionals de l’any passat que, segons es va comprometre la 
Secretaria de Comunicació de la Generalitat fa unes setmanes, 
davant les associacions de mitjans , es faran efectius com més 
aviat millor. A més de tot l’anterior, la Generalitat va donar la 
seva paraula per agilitar els pagaments de les campanyes con-
tractades aquest any i aprovar un pla de xoc amb una moratòria 
en els pagaments de les televisions autonòmiques i locals a 
Cellnex per la distribució del senyal, i també a les ràdios de FM. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Hisenda rebaixa l’IVA de la premsa 
digital i els llibres electrònics

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la baixada de 
l’IVA al 4% per a la premsa digital i els llibres electrònics. L’IVA 

que tributaran revistes, diaris electrònics i llibres passarà de 
l’actual 21% al 4% equiparant-los al tipus impositiu d’aquests 
mateixos productes en paper. La mesura portava sobre la taula 
un any i mig, des octubre de l’any 2018, quan tal com recorden 
des de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), el Consell 
d’Afers Econòmics i Financers de la Unió Europea (Ecofin) va 
aprovar una directiva que permet als Estats membres aplicar 
tipus reduïts de l’IVA també a les publicacions electròniques, 
equiparant la seva fiscalitat a la de les impreses, que a Espanya 
suporten un gravamen del 4%.

Segons el baròmetre Entertainment and Media Outlook 2019-
2023 Espanya elaborat per la consultora PWC, les previsions 
per venda de diaris digitals per a aquest 2020 ascendeixen a 31 
milions d’euros. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Ser periodista a Europa, una tasca 
cada vegada més arriscada

Debilitament de l’Estat de dret, violència, crisi econòmica i di-
gital... Els periodistes europeus s’enfronten a múltiples amena-
ces i cada vegada són més els que s’arrisquen per poder exer-
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cir el seu ofici. La llibertat de premsa ocupa un lloc important en 
l’agenda que la Comissió Europea va establir en 2019, seguint 
les recomanacions fetes per Reporters sense Fronteres (RSF), 
durant la campanya de les eleccions europees. En una Europa 
sacsejada per greus agressions a periodistes -fins i tot assas-
sinats- és temps que la llibertat de premsa ocupi una posició 
central a les agendes polítiques. Per això, RSF celebra que el 
full de ruta de la comissària europea, Věra Jourová, vicepresi-
denta encarregada de Valors i Transparència, contempli enfortir 
la llibertat dels mitjans de comunicació, fer que les xarxes so-
cials assumeixin més les seves responsabilitats i protegir els 
processos democràtics. 

Si les institucions comunitàries comencen a concedir un lloc 
rellevant a la llibertat d’informació és perquè assumeixen que hi 
ha un gran risc que la situació es deteriori. Un exemple d’això 
és el gir autoritari d’Hongria, o Polònia pel control que exerceix 
l’Executiu sobre el sistema judicial, i també Espanya (que ocu-
pa el 29è lloc), on la preocupant penetració del partit d’extrema 
dreta Vox  en la política de país i les agressions a periodistes 
comeses pels seus simpatitzants, se sumen als actes de violèn-
cia perpetrats en manifestacions a Catalunya. 

La corresponsal de RSF a Espanya, Edith R. Cachera, ha aler-
tat de la falta de transparència del Govern espanyol en la infor-
mació sobre el coronavirus, la necessitat de donar xifres “reals”, 
no eludir informes, detallar a qui es consulta per prendre me-
sures com el desconfinament o permetre dubtar, també, de les 
fonts oficials. Més informació en aquest link. (Font: RSF)

Neix Teve.cat, que emetrà a les 
freqüències de Canal Català

Dilluns, 27 d’abril, es posa 
en marxa Teve.cat en set 
de les freqüències de la 
TDT on fins a finals d’any 
emetia El Punt Avui TV: les 
de les demarcacions de 
Barcelona, Sabadell, Lleida, Blanes, Tarragona, Vic i Granollers. 
L’operadora de Teve.cat és Publicidad Agroframe (participada pels 
propietaris del grup Canal4 de les Illes Balears) a qui l’adjudicatària 
de les llicències, Publicitat i Comunicació del Vallès (Canal Cata-
là), ha arrendat les freqüències per un període de cinc anys amb 
l’autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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La nova cadena privada es presenta com una alternativa te-
levisiva d’entreteniment, debat i actualitat en l’actual situació 
de confinament per la pandèmia del coronavirus. Teve.cat re-
cuperarà un clàssic de Canal Català, el programa Catalunya 
opina del periodista i sacerdot franciscà Carlos Fuentes, que 
s’emetrà a les tardes. L’espai tindrà una rèplica juvenil presen-
tada per Sergi Àlex. La seva graella també comptarà amb un 
magazín matinal, Sense control, conduït per Elena Batista amb 
Nacho Encinas; un programa de vídeos per a la sobretaula, 
Zippi Zapping, presentat per Albert Lesan, i el programa nocturn 
#Queda’tacasaAmbAres, comandat per Ares Teixidó i Marta 
Polo. (Font: Comunicació 21 – il·lustració: abc.es)

Més informats, preferim el balcó al 
sofà

Segons el Baròmetre Hearst Espanya, durant aquests dies Els 
espanyols estem més informats, consumim més alcohol i do-
lços i preferim el balcó al sofà. Com estem? Com ens sentim? 
Què estem comprant? Quins mitjans consumim? Són algunes 
de les preguntes que tots ens hem fet i a les que Hearst Es-
panya s’ha proposat donar resposta. Per a això, l’editora ha 

realitzat -en col·laboració amb Prémer, la companyia anglesa 
especialitzada en monitorització de el sentiment i la navegació 
dels usuaris a Internet-, una anàlisi de 616.000 posts publicats 
a Internet (xarxes socials, fòrums, blocs, mitjans convencionals, 
i cercadors ) durant la setmana del 8 al 14 d’abril.

Els objectius del Baròmetre Hearst Espanya consisteixen en 
esbrinar quins són els estats d’ànim dels espanyols en aquests 
dies de confinament, la seva actitud cap al consum i què estan 
fent per entretenir-se i lluitar amb aquesta situació. El mètode 
de treball de Prémer consisteix en l’anàlisi lèxic de les paraules 
més recurrents en els posts i la seva associació a emocions. 
Així, per exemple, a la banda negativa apareixen preocupa-
cions com el risc que corre el personal sanitari i la tragèdia de 
les residències de gent gran -el que parla de l’empatia i la soli-
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daritat dels espanyols com ciutadans, mentre que en el costat 
positiu les paraules més recurrents són família, pau, homenat-
ge i el hashtag #yomequedoencasa. 

Al centre, és a dir, en un lloc neutral, apareixen termes com 
quarantena, coronavirus i confinament, el que significa que els 
espanyols els assumeixen ja amb certa naturalitat. L’estudi con-
clou que l’estat d’ànim general és més positiu del que es podria 
esperar donades les circumstàncies ja que el 47,5% dels es-
panyols miren el futur amb optimisme i esperança.

El lector trobarà més informació sobre el Baròmetre Hearst en 
aquest link  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: CCMA)
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Els mitjans cauen en el parany del tot 
gratis (una altra vegada)
Per David González / periodista i fundador de ReddePeriodis-
tas.com

La crisi del coronavirus COVID-19 dispara les audiències, però 
enfonsa la publicitat. En aquest context, les redaccions es plan-
tegen una pregunta shakespeariana: obrir o no obrir els murs 
de pagament? Resultat: els mitjans cauen, una altra vegada, 
en el parany del tot gratis. I els ERTE’s empitjoren la situació.

Els experts en privacitat tenen un mantra que repeteixen cons-
tantment:

• Si no ets client, ets el producte.

• Tot el que et regalen gratis les grans plataformes (GAFA) t’ho 
donen perquè ets aquest producte: comercien amb les teves 
dades personals.

• Els mitjans de comunicació de tot el món s’estan posicionant 
durant aquesta crisi del coronavirus a banda i banda d’aquest 
mantra.

Aquesta mateixa setmana, el prestigiós Institut Poynter recti-
ficava. És una mala idea enderrocar els murs de pagament, 
deia. Primer, opinaven que sí; ara, que no, perquè aquestes 
subscripcions superarien fins i tot a la programàtica.

Les redaccions a Espanya, i a Llatinoamèrica, sostenen aquest 
debat. El Mundo , primer legacy que va llançar el seu mur de 
pagament, l’ha mantingut amb pany i clau (Unidad Editorial, fins 
i tot, a la meitat de la pandèmia va anunciar Expansión Pre-
mium). El País, per contra, va retardar la seva ‘metered paywall’ 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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a l’1 de maig o potser més tard. La Vanguardia i ABC van anun-
ciar els seus, però sense data de llançament.

La publicitat en línia cau a plom amb pèrdues de fins el 80%, 
segons AMI. Molts mitjans tramiten un ERTE, amb reducció de 
jornada i sou, durant una pandèmia que fa imprescindible tenir 
redaccions a ple rendiment, encara que sigui en remot. 

Mai abans s’havia demandat tanta informació. L’audiència de 
notícies generalistes creix el 67% i la de capçaleres locals 
es multipliquen el 158%, segons Comscore. Davant d’aquest 
context, davant d’aquesta paradoxa, molts mitjans cauen en 
el parany del tot gratis, una altra vegada, com en els principis 
d’internet.

No en va, els retards en els murs de pagament fa que els di-
gitals activin els seus bloquejos sota registre: t’ho dono gratis, 
però vull el teu mail. De nou, els lectors, que hauríem de ser 
clients dels mitjans, som el producte. El mateix que apliquen 
Google, Apple, Facebook o Amazon (GAFA).

Mentrestant, nadius digitals com eldiario.es culmina amb èxit 
el seu SOS: van llançar un missatge nítid a la seva comunitat. 

Per sobreviure, per esquivar l’ERTE, necessitaven ajuda. Van 
aconseguir-la, així, 9.000 noves aportacions dels seus lectors. 
Així, el diari dirigit per Ignacio Escolar trenca la cota el cas Ci-
fuentes fins a escalar als 46.000 socis. 

I què està passant a la resta de món? Dues dades reveladores. 
A la penúltima setmana de març, la crisi de la COVID-19 va fer 
que les subscripcions digitals a mitjans creixessin: a Europa, el 
267%; als EUA, el 63%. Així ho exposa Trevor Kaufman, CEO 
de la plataforma Piano, que estima una mitjana aproximada per 
al sector del 199% en les persones que van pagar per llegir 
notícies.

Alguns mitjans locals nord-americans, en canvi, van optar per 
no cobrar el contingut, però sí demanar donacions a la seva 
comunitat. The Examiner (Nova York), per exemple, instà als 
seus periodistes a que cursessin un mail als seus lectors més 
propers. Van recaptar 10.000 dòlars en tres dies, 3.  El diari no-
vaiorquès forma part de les capçaleres del projecte Local News 
Fund.

Sota aquesta iniciativa, en el seu conjunt, s’han recaptat 48.000 
dòlars en donacions en un setmana, amb aportacions mitjanes 

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? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de 70 dòlars, segons escriu Matt DeRienzo, de Local Media 
Association (LMA).

Com veiem, els murs de pagament o afiliacions són més ne-
cessaris que mai per al periodisme. Qui els té activats allibera 
l’última hora en obert; la resta de les notícies en profunditat, les 
remet en tancat (pagament). Qui no en té, opta pel tot gratis, 
amb el truc d’un mur de registre. Així, alguns mitjans consideren 
al lector com el que hauria de ser: el seu client. Per a altres, 
som el producte: una dada, un mail, un comportament de na-
vegació.

I, en aquests moments tan crítics, els periodistes i els respon-
sables dels mitjans, i no per aquest ordre, haurien de ser cons-
cients de què volen dels seus lectors, si les seves dades (pro-
ducte) o la seva targeta de crèdit (suport). 

Perquè el tot gratis, ja sabem com va funcionar ja què va arribar 
en la primera dècada dels anys 2000. Els artistes i creadors 
(i la indústria cultural) recorden perfectament la resposta dels 
seus fans: “Si el regalaves ahir, no intentis cobrar-me’l ni avui ni 
demà”. (Infografia: Red de Periodistas)

El trànsit dels mitjans digitals es va 
disparar el mes de març 
El març passat es recordarà en els mitjans de comunicació com 
un mes insòlit. Mentre per una banda l’expansió del coronavirus 
provocava la caiguda de campanyes publicitàries, d’altra dispa-
rava les audiències de televisió i els diaris digitals. De fet en la 
premsa escrita es van batre rècords des de la primera setmana 
de confinament, amb un increment del trànsit del 77% segons 
dades de Omnicom Media Group.

Les dades corresponents a març confirmen que la tendència de 
consum informatiu es va mantenir durant tot el mes, encara que 
de forma més relaxada, i plasma uns repunts sorprenents en les 
mètriques del sector. En aquest context, els principals diaris gene-
ralistes digitals han crescut una mitjana del 34% respecte al mes 
anterior en usuaris únics després de reforçar la seva cobertura.

Segons el mesurador de referència dl mercat digital espanyol, 
ComScore, el més beneficiat de tots ha estat el eldiario.es, que 
ha disparat els seus visitants un 61,8%, fins a sumar 15,7 mi-
lions. Al febrer va comptabilitzar 9,7 milions d’usuaris únics, pel 
que en va guanyar 6 milions l’últim mes. (Font: Dircomfidencial)
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Les subscripcions a diaris digitals es 
multipliquen durant la pandèmia

A Espanya es dóna la circumstància afegida que aquesta crisi 
“ha enxampat bona part de el sector en plena transformació 
dels seus negocis, sent un dels països que més tard ha arribat 
el llançament de subscripcions”. Així ho assenyala Pepe Cere-
zo en el seu informe ‘L’impacte de la pandèmia a la premsa’, on 
analitza els efectes a mitjà i llarg termini en el replantejament de 
les organitzacions i els models de negoci.

El director de Evoca Media considera que el virus contribuirà 
a impulsar el mercat de les subscripcions digitals a casa nos-

tra. Tesi que corroboren les dades de creixement registrades 
per aquelles publicacions que presenten una estratègia de pa-
gament per als seus usuaris. Tal és el cas d’El Mundo, que 
l’octubre del 2019 va formalitzar la seva aposta amb una estra-
tègia freemium i que ha experimentat un increment del 1.000% 
en el nombre d’altes diàries. Aproximadament el 25% dels nous 
registres són de caràcter anual. “Si continua amb aquest crei-
xement en el mes de maig superaran el pressupost previst per 
a tot l’any”, sosté Cerezo en l’informe.

El diari Ara no és aliè a aquest corrent i ha tancat el mes de 
març amb 40.000 subscriptors digitals després d’experimentar 
un augment del 44% . Així mateix, durant la pandèmia ha mi-
llorat un 54% els seus números de registres. En uns percentat-
ges similars es mou La Vanguardia, que durant l’últim mes ha 
incrementat en un 60% la base d’usuaris que naveguen identi-
ficats. Per la seva banda, El País, que a l’inici del confinament 
va anunciar que endarreria el llançament del seu producte, 
compta ja amb 600.000 lectors ‘logeats’. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: apmadrid)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us permet llegir sencer l’informe de 
Pepe Cerezo CLICANT AQUÍ  
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L’ús de WhatsApp es duplica a 
Espanya a causa de la COVID-19

Les dades de Comscore sobre els hàbits dels usuaris durant la 
crisi del coronavirus COVID-19 desvetllen una forta tendència. 
L’ús de WhatsApp es duplica a Espanya a causa del virus, així 
com el d’altres apps de missatgeria, com Telegram, per exem-
ple. Els ciutadans estan en constant ‘infonexió’.  El confinament 
obligat per esquivar el contagi de la pandèmia ens té més con-
nectats que mai.

Això és així no només per estar més informats, sinó també per 
comunicar-nos en xarxes socials i, de manera privada, amb 
apps de missatgeria. (Font: comScore)
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i2p: La inversió publicitària en premsa 
en paper cau un 23% durant el primer 
trimestre
Per Media Hotline i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Primeres dades auditades del comportament de la inversió pu-
blicitària en aquest primer trimestre, marcat dramàticament per 
la crisi de la coronavirus. Segons l’estudi i2p d’Arce Media i 

Media Hotline, el mercat va registrar un descens del 13,3% en 
aquest període respecte als tres primers mesos de l’any 2019.

Aquest descens històric en un trimestre es deu principalment al 
mes de març, en què la inversió va tenir una fortíssima caiguda 
del 30%. I això que la crisi va començar a mitjans del mes pas-
sat, de manera que abril podria ser pitjor.

Lidera les caigudes la premsa en paper, que es desploma un 
23%. El conjunt de les capçaleres tradicionals va ingressar en 
el primer trimestre per publicitat un total de 77 milions d’euros, 
de manera que el sector ha deixat de captar 23 milions respecte 
a fa un any.

De fet, la premsa en paper ja factura menys que la ràdio. 
Aquest últim mitjà es va contraure un 19%, fins als 82 milions 
d’euros. Un altre dels grans damnificats és la publicitat exterior, 
amb la seva eficàcia per terra al no haver trànsit pels carrers. 
En aquest cas, el sector ha baixat un 21%, de manera que es 
col·loca com el segon pitjor suport durant aquesta crisi. A causa 
d’això, les empreses especialitzades en publicitat exterior han 
demanat renegociar els cànon que abonen a les institucions 
públiques a canvi de gestionar els seus suports.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Amb una explosió del seu consum, la televisió s’ha compor-
tat una mica millor que la resta de mitjans tradicionals, encara 
que la seva erosió no deixa de ser important. Arriba al 12,4%. 
Cau una mica més Atresmedia (-13,4%) que Mediaset (-11,7%). 
Totes dues van ingressar per anuncis aproximadament 180 mi-
lions d’euros en el primer trimestre, segons l’informe esmentat.

També presenten descensos, encara que en menor mesura, els 
suports digitals. Els mitjans en línia van registrar una disminució 
dels seus ingressos del 4,8%; mentre que en el cas de les xar-
xes socials va ser del 3,9%.

Davant d’aquesta situació, la indústria publicitària ha demanat 
des dels seus diferents sectors que el Govern desgravi fiscal-
ment el 30% de les inversions publicitàries i també que activi 
campanyes institucionals. De moment, aquestes sol·licituds no 
s’han vist satisfetes des de l’Executiu.

NOTA. El Butlletí us ofereix l’estudi i2p del primer trimestre del 
2020. Només cal CLICAR AQUÍ  

InfoAdex: La inversió publicitària cau 
un -10,2% en els tres primers mesos 
de 2020
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En els tres primers mesos de l’any, la inversió publicitària ha de-
crescut un -10,2% enfront de el període equivalent de l’any an-
terior, mostrant una xifra de 1.232,8 milions d’euros, enfront dels 
1.373,4 milions del primer trimestre del 2019, segons les dades 
que InfoAdex facilita a Mediàtic/Àmbit d’Estratègia. En el cas con-
cret del mes de març, primer mes de confinament pel COVID-19, 
la inversió hauria baixat un -27,8% passant dels 376.600.000 
d’euros de 2019 als 271.800.000 del mes de març de 2020.

Per primera vegada s’inclouen aquells mitjans i suports no 
controlats directament per InfoAdex sobre la base de dades 
declaratius del mercat publicitari. Per això les dades que es 
presenten en aquest informe podran no coincidir amb aquells 
que s’extreguin de les eines que InfoAdex posa a disposició 
dels usuaris de la seva informació. Els mitjans més afectats per 
aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest últim per la 
inclusió de dades de motor i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per 
volum d’inversió publicitària, ha experimentat un decrement del 
-2,1%, obtenint 504.400.000 d’euros en els primers tres mesos 
de l’any. Dins de Digital el millor comportament el té Xarxes 
Socials, únic mitjà que creix amb un increment en la seva inver-

sió del 4,2% passant de 162.200.000 d’euros a 169,0 milions 
durant el primer trimestre. Internet, que inclou Display i Video, 
decreix un -4,3% amb una inversió de 165.400.000 enfront dels 
172.800.000 d’euros que va obtenir en el mateix període del 
2019. Motor tindria un descens una mica més gran, del - 5,5%, 
passant d’una xifra de 180,0 milions d’euros a 170,0 milions en 
els tres primers mesos de 2020.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una 
inversió publicitària de 439,0 milions d’euros, amb un -11,7% 
menys que els 497,5 milions d’euros del mateix període del 
2019. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
94.300.000, per sobre del quart mitjà, Exterior, la xifra puja al 
primer trimestre d’aquest any a 78,5 milions d’euros. En el cas 
de Diaris, la seva xifra suposa una caiguda del -26,3% sobre la 
xifra corresponent a l’any anterior i el mitjà Revistes decreix un 
-13,4% el seu volum d’inversió publicitària. Cinema obté una 
xifra d’inversió de 4,9 milions d’euros, en el període gener-març 
del 2020, que es tradueix en un decrement del -26,3% i su-
plements i dominicals, últim mitjà per volum d’inversió, mostra 
una baixada del -16,7% sobre el període corresponent de l’any 
anterior, el que els situa en 4,1 milions d’euros. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – gràfic: InfoAdex)
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Per IAB Spain i PWC, la inversió 
publicitària digital cau un 20% al mes 
de març

  
La inversió publicitària durant març ha disminuït un 20% res-
pecte a el mes de febrer, el que mostra que el sector de la pu-
blicitat es troba entre els més afectats per la crisi provocada per 
la pandèmia. L’informe mensual d’Inversió en Mitjans Digitals 
elaborat per Iab Spain i PWC revela que els sectors que més 
pes perden en la distribució de la inversió són aquells relacio-
nats amb automoció (-6,7%), bellesa, Higiene i Cosmètica (-2, 
9%) i Gran Distribució (-2,6%). Mentrestant, la distribució de la 
inversió s’incrementa significativament en Institucions (6,2%), 
seguida d’ Alimentació i Begudes (2,8%) i Energia (2,2%).

Amb l’estat d’alarma l’audiència en mitjans digitals ha augmen-
tat significativament, incrementant-se les ‘Pàgines Vistes’ en un 
29% i els ‘Minuts de Navegació’ un 64% respecte a la prime-
ra setmana de gener. En relació a la distribució de l’audiència 
per tipus de dispositiu, no s’aprecia variacions pel confinament. 
L’estat d’alarma no ha modificat el tipus de dispositiu per que 
els usuaris es connecten (PC, tablet, mòbil). (Font i Infografia: 
Iab Spain)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Monthly Flash 
de Inversión y Audiencia en Medios Digitales IAB PwC. CLICAR 
AQUÍ  

Un informe de comunicació global troba 
que els nous activistes són més joves, 
més diversos, més col·laboratius i més 
propensos a votar que a la protesta

El cinquè Informe anual de comunicació global, Nou activisme, 
l’informe del Centre de Relacions Públiques de la USC Annen-
berg en col·laboració amb l’Aliança Global per a les Relacions 
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Públiques i la Gestió de la Comunicació i altres organitzacions 
de relacions públiques examina l’evolució de l’activisme i el seu 
impacte en la RP. Troba que la nova generació d’activistes són 
més joves, més diversos i més col·laboradors. També preferei-
xen votar per protestar. Els comunicadors creuen que, a causa 
de la disminució de la confiança en el govern, l’activisme crei-
xerà en la influència durant els propers cinc anys i que els “ciu-
tadans mitjans” seran un dels tipus d’activistes més influents. 
L’estudi també va trobar que el que anomenen “nous activistes” 
s’alineen amb els professionals de la RP, ja que la millor estra-
tègia per crear un canvi durador no és protestar sinó votar.

En l’informe d’aquest any sobre professionals del PR Nou Acti-
visme, es diu que les tàctiques tradicionals d’activistes, com les 
protestes i les manifestacions, són millors per sensibilitzar que 
per influir en el procés polític. Acorden que la mobilització dels 
votants (37%), la candidatura (34%) i la votació a les eleccions 
(31%) són més efectives a llarg termini. En una enquesta inde-
pendent, els activistes donen una importància encara més gran 
a les votacions a les eleccions (43%), mentre que pocs activis-
tes (11%) creuen que protestar en públic crea un canvi durador.

Els comunicadors preveuen que l’activisme creixerà en la seva 
influència durant els propers cinc anys, impulsat principalment 
per la manca de confiança en les institucions polítiques. També 
estan d’acord que els “ciutadans mitjans” seran més influents 
que els consellers delegats i els periodistes, i el prototípic nou 
activista és una dona urbana més jove, no blanca, ben educada 
i experimentada en la tecnologia. També estarà més informa-
da, més empàtica i amb més passió, qualitats que faciliten la 
cooperació amb les marques i empreses. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: USC Annenberg)

NOTA: El Butlletí us ofereix el Vè Informe anual de comunicació 
global. CLICAR AQUÍ  
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Les marques redueixen la seva 
inversió publicitària davant la caiguda 
de les vendes

Més de la meitat (56%) de les marques esperen una caiguda 
de les seves vendes aquest any i un 20% tenen por que la cai-
guda superi el 40% respecte al 2019. I és que a nivell mundial, 
gairebé la meitat dels consumidors planegen retardar les seves 
compres fins que acabi el brot. Segons determina l’estudi que 
recull WARC, només un 17% de les marques creuen que el 
coronavirus no tindrà impacte en les vendes, i prop del 27% 
esperen veure un creixement en els ingressos. No obstant això, 
la major part d’aquest creixement serà inferior al 20%.

Davant d’aquestes expectatives, el 81% de les marques han 
decidit reduir la seva inversió publicitària enguany. Com és lò-
gic, els mitjans més afectats per l’Estat d’Alarma s’han endut 
la pitjor part: tres de cada quatre marques han cancel·lat la pu-
blicitat exterior (73%) i en el cinema (72%). Una caiguda que 
s’accentuarà a la primera meitat de l’any, segons defensen des 
de WARC. El camp digital segueix sent el més sòlid, amb un 
32% de les marques augmentant la inversió i només un 25% re-

duint la despesa. Més incertesa hi ha al format vídeo, on l’estudi 
mostra una divisió que equilibraria els que rebaixen pels que 
augmenten: el 40% disminuirà i un altre 40% incrementarà la 
seva inversió.

Els canals offline són els que més es ressenten respecte als 
canvis en el pressupost inicial de les marques, amb una caigu-
da de el 7%. (Font: Reason Why)
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Els millors webs per descarregar 
fonts gratis
Per Gabriela González / Genbeta
  

Les fonts o tipografies són un dels recursos més buscats al 
web, no només per dissenyadors professionals o principiants, 
sinó per qualsevol que necessiti utilitzar un que altre tipus de 
lletra en els seus documents, presentacions, dissenys, webs, 
o fins en el sistema operatiu. Si bé tant Windows, com Linux o 
macOS ja porten una àmplia selecció de fonts preinstal·lades, 

aquestes poques vegades satisfan les necessitats úniques de 
cada persona, especialment si aquesta recerca és per diferen-
ciar-se. És aquí on entra el web, al que no falten llocs on trobar 
tipografies i que a més siguin gratis.

Hem triat llocs poc coneguts amb tipografies més úniques i difícils 
d’aconseguir en qualsevol biblioteca massiva de fonts en línia. 

Lost Type. Es tracta d’un web en el qual diversos dissenyadors 
de tipografies col·laboren i ofereixen els seus treballs al públic. 
La qualitat de les fonts que trobes aquí és summament alta 
i la selecció, encara que relativament petita, és summament 
variada. Les tipografies de Lost Type són premium, però pots 
descarregar-les totes gratis per a ús personal, com en projectes 
d’escola o el teu treball pels quals no vas a cobrar, per provar 
en esbossos, etc. Ara, si vols una llicència comercial aquí si 
hauries de pagar.

Interfacer.- És un petit web que ofereix diversos tipus de recur-
sos de disseny gratuïts. Entre la seva selecció compta amb una 
secció bastant robusta de tipografies boniques i gratis que pots 
utilitzar per als teus projectes, i amb la vista prèvia de cadas-
cuna et fas una bona idea ràpidament de si és el que busques.

NOVES EINES
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UnDeck.- UnDeck és un web amb enllaços a llocs que oferei-
xen recursos gratuïts i de codi obert fets per creadors que han 
decidit compartir alguns dels seus projectes de forma oberta. 
UnDeck té una secció de fonts en què hi ha poques opcions per 
ara, però són opcions genials en les que al seu torn trobaràs 
múltiples tipografies gratuïtes.

Pixelify.- Un altra web de recursos de disseny que també comp-
ta amb una secció de tipografies, però la d’aquest lloc és molt 
més gran. En total, Pixelify té més de 2.400 fonts gratis a la 
seva llibreria que a més són lliures per a ús personal i comer-
cial.

ByPeople.- Es tracta d’un web de dissenyadors per a dissenya-
dors. En la seva secció de freebies han afegit tot un directori de 
coses gratis de fer servir en disseny, entre els quals es troben 
un bon grapat de tipografies escollides a mà just perquè pu-
guem usar-les de forma comercial si ho necessitem.

Better Font Finder.- Es tracta d’un cercador millorat per trobar 
la font perfecta d’entre la gegantina col·lecció d’ús lliure que 
ofereix Google Font. Better Font Finder t’ajuda a seleccionar 
tipografies segons la seva semblança visual. Inicialment tens 

una llista de fonts semblants a les que pots anar aplicant diver-
sos filtres de forma instantània per a previsualitzar com es veu 
el text.

Freebiebucket.- Un web que recopila recursos gratuïts per a 
dissenyadors i desenvolupadors web principalment. La seva 
secció de tipografies compta amb una selecció de recomana-
cions d’altres llocs en els quals descarregar fonts gratuïtes i 
d’ús lliure, o d’eines per crear, previsualitzar o provar tipografies 
abans de descarregar-les. (Infografia: Lost Type)

Word permetrà reescriure frases 
completes per millorar-les

Microsoft Word acaba d’actualitzar la seva funció de suggeriments 
de reescriptura. La millora d’aquesta funció permet que el proces-
sador de text de l’Office ens ofereixi idees per reformular frases 
completes amb l’objectiu de millorar-les quant a la seva claredat, 
concisió i legibilitat. Això sí, de moment només en anglès.

La funció de reescriptura permetrà que les frases millorin la 
fluïdesa de la lectura del text, resultin més concises i siguin 

NOVES EINES
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més comprensibles. Així, si Google Docs ens ajuda a acabar 
frases gràcies a Smart Compose, Microsoft Word va ara un pas 
més enllà permetent millorar-les amb un parell de clics. La nova 
funció, basada en models d’aprenentatge automàtic de xarxes 
neuronals, està capacitada per oferir-nos una reescriptura de 
multitud de tipus d’oracions amb resultats realment sorpre-
nents. Ho farem des d’un  menú de context en el qual triarem 
“Suggeriments de reescriptura”. A Microsoft ho amplien a bas-
tament. (Font: Genbeta)

YouTube ofereix una eina que permet 
crear vídeos curts a les pimes

YouTube ha presentat 
una nova eina pensada 
per a les petites i mitja-
nes empreses que ne-
cessitin crear vídeos de 
manera simple i amb baix 
pressupost, però que no 

tinguin els recursos tècnics ni l’experiència necessària. Es trac-
ta d’una plataforma pensada perquè, especialment en una si-

tuació com la provocada per la pandèmia de la COVID-19, les 
pimes puguin fer vídeos per YouTube de forma fàcil. De nom 
YouTube Video Builder, ja s’ha fet la seva estrena oficial en 
forma de programa beta.

Per accedir a aquest servei, que està ja disponible a tot el món, 
les empreses només han de posseir un compte de Google i do-
nar-se d’alta a través del següent formulari. Naturalment, a més 
de necessitar un compte de Google, serà necessari comptar 
amb un canal a YouTube on publicar els vídeos, ja que l’eina no 
està pensada per a crear únicament l’arxiu, sinó per deixar-ho 
ja allotjat a la plataforma de vídeos. (Font: Trecebits – infogra-
fia: whatsnew)

Google Meet incorpora 
videoconferència en quadrícula i 
permetrà iniciar trucades des de Gmail
Fa unes setmanes, Google va anunciar que aquells que ja si-
guin clients dels seus productes G Suite i G Suite for Education 
tenen accés gratuït a les seves funcions de videoconferència 
de Hangouts Meet (funcionalitat que només estava inclosa en 
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la versió “Enterprise”). Ara Google ha mostrat com serà la inte-
gració de Meet a Gmail. Ho veurem a la barra lateral esquerra 
on apareixeran botons per iniciar una nova reunió o unir-se a 
una ja en progrés.

Això vol dir que podrem iniciar una trucada de vídeo o unir-nos 
a ella directament des de Gmail, sense haver d’accedir a altres 
serveis (com, per exemple, Google Hangouts). Javier Solter, 
vicepresident de Google, ha declarat a Reuters que afegiran 
una vista de quadrícula en la qual podrem veure fins a 16 dels 
participants en una mateixa pantalla. 

Les videoconferències de Meet s’encripten en trànsit, i les se-
ves reunions estan protegides per les  variades mesures contra 
l’abús de Google, les quals estan activades per defecte. (Font: 
Gsuite)
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Business as Unusual: Com pensem 
amb claredat davant d’un futur que 
resulta incert?
Per Ipmark

Els països responen a l’amenaça de la COVID-19 amb mesures 
mai vistes en períodes de pau, creant un nou precedent sobre 
com esperen els ciutadans que governs i empreses abordin cri-
sis mundials que segueixen latents, com el canvi climàtic i la 
desigualtat.

Mentrestant, les autoritats utilitzen la pandèmia per justificar 
intrusions en les llibertats personals i la gent comença a sos-
pesar els pros i els contres d’aquesta vigilància i les seves con-
seqüències futures. Un estudi escrit pel sociòleg Gilad Hirsch-
berger explica com el trauma col·lectiu forma connexions entre 
els afectats. En la majoria dels casos, aquests esdeveniments 
solidifiquen els llaços grupals.

Viurem un trauma col·lectiu conformat per experiències aïlla-
des, i a construir un relat comú d’una crisi que ja ha començat a 
crear un vocabulari propi i a catalitzar canvis de comportament 
massius.

Però, com pensem amb claredat davant d’un futur que resulta 
incert? Si alguna vegada has conduït per una carretera plena 
de gel i has perdut el control, el més possible és que el teu pri-
mer instint sigui trepitjar el fre a fons. El nostre sistema límbic, 
responsable de tractar la incertesa, ennuvola el que en aquest 
moment hauria de ser una resposta racional. 

La teva ment racional et diria que mantinguis la calma i a mi-
noris la velocitat mantenint el volant recte per permetre avaluar 
la situació i prendre decisions incrementals. Ara mateix estem 
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sota una enorme placa de gel, així que no hem de colpejar en 
sec els frens, sinó utilitzar els eixos per balancejar sobre la in-
certesa.

Restablir els vincles amb un nou consumidor és una cosa que 
les marques han de construir en cada interacció, amb senti-
ments i valors, però també mostrant que tenen inquietuds i pro-
blemes, potenciant la connexió amb uns consumidors que es 
mostren com són. Abraçant als col·lectius més vulnerables, als 
quals la crisi ha convertit en protagonistes, gent gran, transpor-
tistes, netejadors... i reconstruint els vincles amb ells. I fer-ho 
amb empatia, aquesta crisi ha mostrat la nostra fragilitat i hem 
d’actuar i comunicar-nos en base a aquesta comprensió. (Info-
grafia: OMD)

NOTA: El lector d’El Butlletí es pot descarregar la quarta edició 
de “Business as Unusual”  CLICANT AQUÍ  

Informe de tendències globals de 
Dynata

L’informe de tendèn-
cies globals Dynata 
2020 és un estudi 
complet que explora 
les actituds i com-
portaments subja-
cents que impulsen 
les tendències dels consumidors a tot el món. Aprofitant l’escala 
global de Dynata, les profundes relacions amb els consumidors 
i les marques i el conjunt de dades de primera part amb tota 
la autorització del sector, el Dynata Global Trends Report con-
necta les tendències amb les dinàmiques ambientals, socials i 
psicològiques que les impulsen, proporcionant un nivell de pro-
funditat únic. i amplitud sobre temes clau.

Explorant comportaments i sentiments globals, creant visibles 
tendències i il·luminant com els investigadors i comercialitza-
dors poden aplicar aquestes troballes, l’informe de tendències 
globals de Dynata capacita a les marques i les agències per 
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enriquir les dades de la investigació i aprofitar les decisions per 
a una presa de decisions més ràpida i ràpida.

Quan a Tendències tecnològiques, el 43% de Gen Z’ers creu 
que és extremadament o molt probable que els robots i la tec-
nologia de l’AI es facin càrrec del seu treball en el futur. En Con-
sumer Sentiment s’estima que, de mitjana, dos terços de la gent 
creu que les nostres accions poden canviar el canvi climàtic. 
En Privadesa i confiança, Vuit de cada deu persones coincidei-
xen en que han perdut el control sobre la forma de recollida i 
utilització de la informació personal per part de les empreses. 
Finalment, quan a Dieta mediàtica, Japó té la quota més alta 
de televisió emesa al 70% enfront de la Xina al 42% i els Estats 
Units al 48%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe de Tendències 
Globals 2020 de Dynata, només cal CLICAR AQUÍ  

Anàlisi de la connectivitat a Internet 
i la degradació provocada per la 
Covid-19 a Catalunya, les Illes Balears 
i el País Valencià

  

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2349.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El confinament de la població per la pandèmia de la Covid-19 
ha modificat els hàbits de consum d’internet. Això ha provocat 
que les infraestructures de connectivitat a la xarxa s’hagin de 
fer càrrec d’una demanda molt més intensiva, distribuïda i àm-
plia que l’habitual. En aquest context, la Fundació.cat ha elabo-
rat un informe amb la col·laboració d’Ookla International (em-
presa de verificació de connectivitat i anàlisi de dades) del qual 
se n’extreuen dues conclusions principals.

Per una banda, l’anàlisi indica que la internet catalanoparlant ha 
aguantat l’increment sobtat del consum per la crisi coronavirus. 
“Ens trobem molt lluny del col·lapse que vaticinaven les grans 
operadores estatals”, assenyala la .cat. L’informe mostra que, 
amb un augment del trànsit a les xarxes IP de prop del 40% el 
15 de març en ple estat d’alarma, la velocitat de descàrrega 
només va patir una davallada d’entre un 10% i un 15%. Unes 
dades que corroborarien les xifres aportades per l’Organisme 
Regulador Europeu de Comunicacions Electròniques sobre 
l’estat de les connexions.

L’altra conclusió de l’informe és que la constatació de la des-
igualtat existent entre Catalunya, Illes Balears i País Valencià 
pel que fa a la connexió a internet. Amb una mitjana de 150 

Mbps (megabits per segon), Catalunya se situa al nivell dels 
països europeus amb millors serveis de banda ampla, amb més 
de 20 punts per sobre de la mitjana estatal. Però tant les Illes 
com el País Valencià es troben gairebé 9 punts i 18 per sota de 
la mitjana espanyola, respectivament. És a dir, les connexions 
operen a una velocitat entre un 20% i un 26% inferior a la de 
Catalunya.

Pel que fa a la velocitat de baixada de les connexions mòbils 
(3G/4G), en aquest cas les Illes obtenen una velocitat mitja-
na de 39 Mbps, per davant dels 37 de Catalunya i els 34 del 
País Valencià. En aquest cas és només el País Valencià el 
que es troba una mica per sota de la mitjana espanyola. Una 
cosa semblant passa amb la velocitat de pujada dels mòbils. 
L’informe corrobora la davallada en velocitat de baixada mòbil 
mentre que en baixada fixa la davallada no supera el 7,2% ni al 
País Valencià ni a les Illes ni a Catalunya. (Font: Fundació.cat)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us porta aquest Anàlisi de la con-
nectivitat a Internet i la degradació provocada per la Covid-19 
a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià de la Fundació.
cat. CLIQUEU AQUÍ  
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Comscore: “La nova normalitat” del 
confinament dona signes de fatiga

ComScore àmplia  un seguit d’idees que revelen l’impacte de la 
pandèmia de coronavirus en el comportament al consumidor en 
línia. Comscore detecta poca reacció pública a què els governs 
de tot Europa van estendre l’actual període de bloqueig rela-
cionat amb la pandèmia de coronavirus durant al menys unes 
poques setmanes més, el que demostra l’acceptació col·lectiva 
de la “nova normalitat” a la qual Europa s’ha acostumat. 

En estudis previs es va veure que la pandèmia va causar es-
tralls en diverses indústries i va beneficiar a unes altres. Ara, 
un mes després del tancament (més o menys unes setmanes, 
depenent del país), la novetat de “la nova normalitat” sembla 
haver-se esvaït, i podem estar veient signes de fatiga.

Aquests senyals es reflecteixen en els nivells d’activitat més 
recents en algunes de les categories que més van créixer du-
rant el mes de març de 2020. Aquestes categories són Notícies 
generals, Missatgeria instantània, Venda al detall d’aliments/
comestibles i Entreteniment. (Font: comScore)

Baròmetre de l’ús del català a 30 de març

En l’actualització mensual del resum de situació del Baròme-
tre de l’ús del català a Internet de WICCAC a 31 de març del 
2020, destaca que el percentatge global d’ús del català és del 
65,75% (alt), 0,01 punts percentuals inferior al del mes anterior 
(65,76%). Hi ha 10 dels 35 sectors analitzats a l’estudi que te-
nen un percentatge d’ús del català inferior al 50%. N’hi ha 7 que 
tenen un percentatge del 30 al 50% (baix) i 3 inferior al 30% 
(molt baix).

La premsa, en paper i digital, ocupa el 10è lloc del rànquing 
, amb percentatge alt en tenir 85 webs, 64 de les quals són 
en català, el que representa el 75,29%. La totalitat del barò-
metre es pot visualitzar en aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Gestiona, retoca i millora les teves fotos amb 
el mòbil.- On line. Dilluns 27 d’abril (de 16:00h a 17.00h) - 
L’objectiu d’aquesta sessió, a càrrec de Jordi Flamarich, és fer 
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millors fotografies amb el nostre dispositiu, aprendre què vo-
len dir i per a què serveixen les seves opcions de configuració, 
gestionar millor l’espai disponible al nostre telèfon i descobrir 
algunes de les millors aplicacions per anar un pas més enllà.

Claus per a la redacció digital i de marca.- On line. Del di-
marts 28 d’abril al 26 de maig (10 hores) - Cada vegada més 
empreses, entitats i emprenedors descobreixen com les habili-
tats de redacció i la creació de continguts impulsen una marca, 
sigui corporativa o personal. Amb aquest curs, impartit per Adrià 
Caballero, l’alumne ampliarà els seus coneixements sobre re-
dacció digital per adaptar la seva forma d’escriure a allò que 
demanden els gestors de contingut, el posicionament i la forma 
en què l’usuari consumeix la informació.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dijous 
9 al 30 d’abril (8 hores) - El vídeo és el contingut més consumit 
en smartphones i tablets. A més, es pot viralitzar fàcilment a 
través de les xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) 
i tècniques adequades, amb un smartphone es poden produir 
vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable a l’obtinguda amb un 
equip de gravació professional. En Jordi Flamarich t’ensenyarà 
com aconseguir-ho.

Como aconseguir subscriptors per el teu mitjà digital.- On 
line. Del dijous 2 al 30 d’abril (6 hores) - Aquest curs, creat per 
Ismael Nafría, vol mostrar estratègies seguides per mitjans de 
tot el món per augmentar els ingressos procedents dels usuaris. 
S’analitzaran tendències generals i es repassaran casos con-
crets en què els mitjans estan aconseguint subscriptors, socis 
o donants.
Encara queden places. Si t’hi vols apuntar, envia un correu a 
cfd@periodistes.cat
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La voluntat de pagar per les notícies 
augmenta
Per WEF, servei de premsa

Menys de la meitat dels consumidors paguen pels mitjans de 
comunicació, el 16% paguen notícies i el 44% paguen per 
l’entreteniment, però la voluntat de pagar augmenta, segons la 
nova investigació publicada pel Fòrum Econòmic Mundial.

Entre el 80% i el 90% dels consumidors passen les 24 hores 
llegint, veient o escoltant notícies i entreteniment a la setmana. 
Gairebé el 60% dels consumidors s’han registrat per un ser-
vei de mitjans (gratuït o de pagament) i tenen, de mitjana, set 

serveis multimèdia que abasten vídeo, esport, jocs, música, 
podcasts, notícies i blocs. L’estudi també destaca tres canvis 
estratègics en mitjans de comunicació: les noves arquitectures 
de pagaments, l’augment de podcasts i els entorns de publicitat 
canviants.

El repte actual del coronavirus només posa l’accent en el pa-
per indispensable que tenen els mitjans de comunicació a la 
societat actual. A mesura que el valor del contingut creix, la 
indústria necessita models financers que els permetin complir 
les seves funcions socials, tot i que donen suport a un accés 
generalitzat a continguts crítics. Això no pot succeir de forma 
aïllada: requereix diàleg, inclús amb els reguladors, per trobar 
solucions que equilibrin la innovació, el benestar del consumi-
dor i la responsabilitat corporativa de tots els grups d’interès de 
la indústria mediàtica. 

La investigació es basa en una enquesta realitzada pel Fòrum 
per Nielsen entre principis d’octubre i finals de novembre de 
2019, que va preguntar a més de 9.100 persones de mig món 
sobre el seu consum de mitjans i hàbits i preferències de pa-
gament. A més, entre maig de 2019 i gener de 2020, el Fòrum 
Econòmic Mundial va consultar prop de 100 executius de pu-
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blicitat, entreteniment, notícies i altres parts de la indústria dels 
mitjans de comunicació sobre estratègies empresarials per 
atraure i retenir els consumidors, i les implicacions que aquests 
podrien tenir per a la societat.

Els resultats consolidats demostren que, encara que la propor-
ció de persones que paguen el contingut pot ser petita avui, 
la voluntat de pagament futura augmenta. A nivell mundial, els 
que disposen a pagar en el futur són del 53% per a notícies i el 
70% d’entreteniment.

Els descobriments també mostren que gairebé arreu els joves 
(16 a 34 anys) tenen més probabilitats de pagar el contingut. 
Actualment, el 61% paga per entreteniment i el 17% per notí-
cies, xifres situades en ambdós casos per sobre de les mitjanes 
globals de la població general. Tanmateix, la vista de la situació 
socioeconòmica mostra una presència més gran de subscrip-
cions de notícies remunerades entre persones amb ingressos 
superiors o amb un estatus més alt. Això suggereix que les pre-
ocupacions sobre les “desigualtats d’informació” emergents, en 
què els consumidors més rics tenen accés a informació de més 
qualitat, són molt reals.

Tenint això en compte, la investigació del Fòrum planteja la 
qüestió important de qui hauria de ser responsable de finançar 
la producció de contingut. De mitjana, la majoria dels consumi-
dors (55%) són conscients que la publicitat pot subvencionar 
la creació de contingut. No obstant això, gairebé la meitat dels 
enquestats se salten els anuncis sempre que sigui possible i 
gairebé tres de cada quatre fan esforços per reduir la seva ex-
posició a la publicitat.

Tot i que els anunciants, els consumidors i els governs tenen ca-
dascú un paper a l’hora de finançar el contingut, els resultats de 
l’enquesta suggereixen que els consumidors esperen que els 
governs tinguin un paper més important en l’acompanyament 
de l’accés a les notícies que no pas de l’entreteniment: el 35% 
enfront del 18%, respectivament. (Infografia: Círculo de Perio-
distas)
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Què (no) dir al cobrir la pandèmia
Per Irene Wangui / International Journalists Network

 
Informar sobre la COVID-19 pot ser complex a causa de l’argot 
mèdic i tècnic que hi està inevitablement involucrat. Si no ets 
un periodista amb experiència en cobertures de salut o de cièn-
cies i amb un profund coneixement dels termes, corres el risc 
d’usar-los incorrectament, el que podria causar confusió en el 
millor dels casos, o desencadenar una allau de desinformació i 
notícies falses en el pitjor.

Un panell en línia d’experts organitzat per Proto ha aprofundit 
en els desafiaments que enfronten els periodistes a l’hora de 
desxifrar l’argot especialitzat per les seves audiències, parti-
cularment en els espais tancats del periodisme imprès i en els 
limitats temps en directe televisions i radiofònics. Els oradors 
van ser Bhargav Krishna, de l’Escola Chan de Salut Pública 
de la Universitat de Harvard; Sandhya Srinivasan, periodista i 
investigadora, i Rema Nagarajan, editora d’investigació de The 
Times of India. Els tres van assenyalar la necessitat d’evitar 
el llenguatge estigmatitzador, la importància de comprendre i 
representar correctament els termes tècnics, i el paper crucial 
que juguen els periodistes en la lluita contra el pànic a l’informar 
el públic sobre la pandèmia.

Sobre l’ús responsable del llenguatge
El panell va acordar que és imperatiu evitar l’ús de termes com 
“sospitós de coronavirus” per referir-se a una persona que po-
dria estar infectada. Bhargav va dir que l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) ha advertit contra la identificació de comu-
nitats específiques que han estat afectades o infectades pel 
virus. Els periodistes han de tenir cura amb la forma en què 
informen sobre les comunitats que podrien patir l’estigma com 
a resultat de la seva condició de minoria o de “l’altre”.
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Bhargav va aconsellar als periodistes explorar alternatives al 
llenguatge tècnic que no sempre transmeten el missatge co-
rrecte quan s’usen en una història periodística. “És inconve-
nient usar termes com l’anglès ‘superspreader’, que prové de 
l’epidemiologia però té diferents connotacions en el llenguatge 
comú”, va dir. Tal terme podria donar a entendre que una persona 
o esdeveniment és responsable de molts casos, el que porta a 
l’estigmatització i la culpabilització. “Els termes tècnics correctes 
poden no ser sempre les eleccions correctes en termes de llen-
guatge per utilitzar. Fins i tot termes com ‘distanciament social’ 
signifiquen coses molt diferents per a diferents comunitats”. 

En aquest cas, el millor terme a utilitzar és “distanciament físic”, 
que transmet el missatge de que no s’està aïllant emocional i 
socialment a les persones, sinó que s’està col·locant una dis-
tància física entre elles per evitar la propagació de la malaltia.

Srinivasan va dir que els periodistes que informen sobre CO-
VID-19 poden prendre lliçons del passat, com l’epidèmia de 
HIV, que va resultar en una gran estigmatització dels infectats.

Els panelistes van acordar que el llenguatge de les cobertures 
sobre coronavirus, si s’emmarca de manera correcta i respon-

sable, pot permetre als ciutadans prendre les mesures neces-
sàries. També pot educar el públic sobre qüestions importants, 
com per què els governs de diferents regions estan emprant 
diferents escales de prova o com podem aconseguir la immu-
nitat del col·lectiu.

Nagarajan va assenyalar que les limitacions d’espai, especial-
ment en el periodisme imprès, restringeixen la capacitat dels 
periodistes per explicar els termes mèdics en detall. Si bé 
l’argot podria resultar familiar per als professionals que cobrei-
xen temes de salut, aquest definitivament ha de ser explicat al 
públic en general. Per exemple, va exemplificar, el terme “taxa 
de letalitat” és utilitzat amb freqüència per alguns periodistes 
de salut. Però tant Nagarajan com Srinivasan van notar que la 
descripció d’aquest terme és complicada i s’ha d’explicar sem-
pre. “La taxa de letalitat és la quantitat de persones que moren 
contra la quantitat de casos que tens”, va aclarir Srinivasan. 
“Però la quantitat de casos que tens varia segons la quantitat 
de proves que facis. Es tracta d’un tema que els periodistes han 
de tenir molt en compte”.

Finalment, Bhargav va instar els periodistes a “ser clars en els 
termes específics que utilitzen. Si no estàs segur, demana-li a 
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l’expert amb el qual estàs parlant que t’ho expliqui. Hi ha molta 
pressió per lliurar ràpidament l’article als editors, però invertir 
cinc minuts en aprendre el veritable significat i ús correcte dels 
termes pot ser invaluable”. (Infografia: International Journalists 
Network)
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Manel López: «El periodista, abans de 
res, ha de ser bona persona»
Per Somos Periodismo / UAB

  

Manel López i López va néixer a Barcelona el 1949. És pe-
riodista i doctor en Ciències de la Informació, i professor de 
Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat 
fundador i redactor de El Periódico de Catalunya, redactor a 
l’Agència EFE i La Prensa. També ha estat director de Gracia-
mon-TV, STAR i Carrer Gran, coordinador de la Revista Les 
Corts i Vila de Gràcia i col·laborador de l’AMIC. És, a més, autor 
de nombroses obres divulgatives i periodístiques.

Ha escrit sobre rutines de producció, fonts d’informació, 
periodisme i publicitat ... Estem avui en dia davant els ma-
teixos debats de sempre o n’han aparegut de nous?
Han aparegut nous debats, en bona part per l’explosió digital. 
Abans de res, una pregunta: Tots els que escriuen a internet 
han de ser considerats periodistes?. Aquesta és una qüestió 
permanent en tots els debats acadèmics en què no s’arriba a 
un acord, sobretot perquè coincideix amb l’aparició de les notí-
cies falses o relats semi inventats (fake news). És bo que tanta 
gent tingui accés a escriure el que vulgui a internet?, si respo-
nem negativament estem menyspreant el dret a informar i ser 
informat, i atemptem contra la declaració dels Drets Humans. 
Tampoc hem d’estar a favor de la censura, tret que alguna in-
formació afavoreixi el terrorisme, la pedofília... Les rutines ac-
tuals generen nous espais, noves preguntes que trigaran a ser 
resoltes i quan ho hagin estat hauran sorgit noves preguntes.

Amb l’arribada d’internet, el periodisme ha experimentat 
importants transformacions. Però segueix mantenint la 
seva mateixa essència?
El periodisme es basa, i es continuarà basant, en què un professional 
observa i investiga un fet, el gestiona i edita i el llança a un públic mas-
siu, esperant obtenir respostes que el moguin a seguir investigant.
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Les pantalles connectades a la xarxa han revolucionat la 
forma de fer periodisme. Quines qualitats ha de reunir un 
professional del periodisme en l’escenari digital? I, des de 
les universitats, com hem de formar els futurs professio-
nals del periodisme?
A l’escenari digital cal ser un cirurgià hàbil per seleccionar el 
vàlid i el no vàlid. Es tracta de tenir criteris de selecció i gestió 
per no quedar immersos en un mar tempestuós fruit de milers 
de missatges creuats sense que la majoria tinguin importància. 
El periodista ha de tenir vocació, preparació tècnica, curiositat 
i habilitat, però sobretot, ètica. A les universitats s’ha de gestio-
nar l’ambició de l’estudiant perquè sigui capaç d’interessar-se 
pel que passa en el món actual, formant-se de manera perma-
nent, treballant en equip, rebutjant camins fàcils i perseverar en 
satisfer el públic, defensant sempre els drets humans.

Internet ens ha recordat de forma directa i clara la impor-
tància del debat ètic. Com ha d’afrontar l’acadèmia i la pro-
fessió aquest desafiament?
Lètica s’ha d’impartir transversalment en totes i cadascuna de 
les assignatures. Ha quedat lluny això de generar una assigna-
tura d’ètica perquè la deontologia ha de tractar-se en tots els 
aspectes, des del text escrit a la imatge televisada o el missatge 

radiat o difós a les xarxes socials. Què dir de la imatge, que ara 
pot ser tan manipulada que pot portar a equívocs o manipula-
cions.

Quin consell donaria als estudiants que es preparen per 
exercir-se com periodistes o professionals de diferents 
àmbits de la comunicació?
Especialment ha de ser curiós, dubtar del que sembla evident, 
rebutjar la falsedat, preparar-se, llegir molt, contrastar els seus 
coneixements amb els del seu entorn més proper. L’estudiantat 
ha de ser ètic. Recordem la sentència de Ryszard Kapuscinsk: 
“Per ser bon periodista cal ser bona persona”.

Amb això està dit tot.
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Està preparat el sector de la 
Comunicació per a la tornada a la 
normalitat?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Més de les tres quartes parts dels executius de comunicació (un 
81%) han dit que la funció de comunicació ha estat “important” 
o “molt important” com a resposta COVID-19 de la seva empre-
sa, segons un nou estudi de l’Institut de Relacions Públiques i 
Peppercomm.

L’Agència de Màrqueting i Comunicació nord-americana Pep-
percomm, juntament amb l’Institut per a les Relacions Públi-
ques dels Estats Units (IPR), han realitzat una investigació per 
conèixer el paper de les empreses de comunicació durant la 
crisi sanitària del coronavirus. Tina McCorkindale, presidenta i 
CEO de l’IPR, i Steve Cody, fundador i CEO de Peppercomm, 
estan d’acord en que aquesta crisi “ha atorgat als comunica-
dors una oportunitat extraordinària per mostrar el seu valor, tant 
als empleats com als stakeholders”.

Tot i que la investigació indica que 8 de cada 10 directius en-
questats han assegurat estar molt implicats en la comunicació 
relacionada amb la crisi, només uns pocs estarien preparats 
per a la recuperació posterior. Les dades recollides suggereixen 
que la majoria dels negocis que planegen la volta a les oficines 
a curt termini, van per darrere en la seva planificació. Només 
un 10% dels directors de Comunicació han portat a terme plans 
complets per tornar a les operacions normals i al voltant d’un 
42% diuen haver fet algun tipus de planificació.

Els plans també difereixen en l’aspecte relacionat amb com 
les organitzacions planegen executar el retorn a el lloc de tre-
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ball. Un 27% declaren que realitzaran una tornada escalonada, 
mentre que un 12% asseguren que planegen tornar tots a el 
mateix temps.

Més de la meitat (53%) dels executius de comunicació van dir 
que COVID-19 ha tingut un impacte “moderat” o “important” en 
les seves operacions empresarials i espera que empitjori. Men-
trestant, el 83% està moderadament o extremadament preocu-
pat per l’impacte potencial.
 

Què fan els líders i companyies de comunicació?.-Mentre 
que les tres quartes parts (el 75%) dels enquestats van dir que 
la seva funció de comunicació “estava molt implicada” en co-
municar-se internament, aquest aspecte baixa fins al 58% dels 

enquestats que diu que la seva funció de comunicació estava 
“molt implicada” en la comunicació externa.

Quan van comunicar informació sobre COVID-19, el 81% dels 
enquestats va dir que els empleats eren una prioritat “alta” o 
“essencial”. Les empreses utilitzen diverses eines per comu-
nicar-se amb els seus empleats, incloent plataformes internes, 
aplicacions mòbils i línies telefòniques. També han fet esforços 
per augmentar les pràctiques de sanejament, incloses les es-
tacions de sanejament, les directrius de seguretat i fins i tot 
algunes que utilitzen exploració tèrmica/de temperatura per de-
tectar malalties.

La majoria dels enquestats (85%) considera que les seves or-
ganitzacions estan preparades per a la crisi COVID-19 i el 87% 
van dir el mateix sobre les seves funcions de comunicació. No 
obstant això, hi ha hagut un sentiment variat sobre la variació 
de les empreses que actualitzen els seus plans de crisi.

Més de la meitat (55%) van dir que han avançat en l’actualització 
dels seus plans de crisi o que s’han completat. Gairebé un quart 
no havien avançat en les actualitzacions, ni tenien previst ac-
tualitzar-se o no tenien previst cap pla de crisi. Més concreta-
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ment, mentre el 56% presentava un brot de malaltia infecciosa 
en el seu pla de crisi, el 44% no. Si l’equip de comunicació 
forma part de l’equip transversal, més de la meitat dels parti-
cipants van identificar tres funcions per formar part de l’equip: 
Recursos humans (77%); Operacions (67%); i Jurídica (52%). 
El 3% dels enquestats va dir que la funció de comunicació no 
formava part d’un equip transversal i un 6% va dir que la seva 
empresa no en tenia.

Gairebé la meitat (49%) dels executius de comunicació van dir 
que el director general hauria de ser el principal comunicador, 
tot i que alguns van assenyalar que poden ser contextuals. 
Després del conseller delegat, molts menys entrevistats van 
assenyalar-ne d’altres.

D’altra banda, les xarxes socials, els llocs web de salut en línia 
i els líders de països (per exemple, presidents i primers minis-
tres) eren les fonts d’informació menys confiades. Per exemple, 
el 82% dels enquestats va dir que “no tenia gaire” o que no 
tenia confiança en les xarxes socials. Un cinquanta-sis per cent 
va declarar tenir “no gaire” o poca confiança en els líders del 
país. Només un 5% dels enquestats va dirigir les parts inte-
ressades a buscar informació addicional als líders de països, 

mentre que només el 2% van suggerir les xarxes socials. (Info-
grafies. Institute for Public Relations)

NOTA: Els nostres lectors es poden descarregar l’informe com-
plet (PDF): COVID-19: Com gestionen les empreses la crisi 
CLICANT AQUÍ  
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Els  influencers ajudaran o 
perjudicaran la reputació de la vostra 
empresa enguany?
Per Ana Angelovska, directora d’Iniciatives Estratègiques de 
RepTrak 

  

Els consumidors es veuen bombardejats per notícies i publi-
citats diàriament, però l’experiència directa amb una empresa 
—visitar el seu lloc web o escoltar boca a boca positiva— pot 
tenir més efectes favorables en la reputació que altres punts de 
toc, segons el  Global RepTrak 2020. 

El boca a boca pot venir d’amics, membres de la família, com-
panys de feina o d’altres persones que una persona conegui. 
Però cada vegada més, prové de “influencers”.

Durant els darrers anys, el terme “influencer” ha agafat un nou 
significat, les persones de tot el món guanyen diners mitjançant 
la col·laboració amb marques per promoure els productes i ser-
veis de l’empresa. Només cal mirar a Instagram o YouTube per 
saber el gran interès d’aquest tipus d’influenciador: els feeds 
són dominats per grans influents de noms com els Kardashians 
i Ryan Reynolds, i  microinfluents  amb seguiments més petits 
però més compromesos.

Tècnicament, per descomptat, qualsevol persona amb influèn-
cia és influenciador. I aquestes persones poden variar segons 
la indústria. Poden ser líders pensats i experts en matèria, 
funcionaris del govern, professors, celebritats, o simplement 
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persones quotidianes que provoquen altres accions. Segons 
la grandària de la seva audiència o xarxa, aquestes persones 
poden tenir una magnífica influència sobre l’opinió i la reputació 
públiques. 

La informació dels influents es valora i es considera de con-
fiança, de manera que quan comparteixen informació, sovint 
es considera més creïble que quan una empresa la comparteix. 
També són capaços de parlar d’una forma més autèntica i hu-
mana sobre una empresa del que aquesta marca podria ser 
capaç. 

A més, acostumen a ser coneixedors i tenen accés a informació 
més àmplia, ja que els influents normalment són uns apassio-
nats d’un tema o indústria més enllà d’una sola empresa, de 
manera que poden afegir context que pot ser que una empresa 
individual no pugui ser capaç de donar-los més credibilitat. 

En definitiva, el simple acte d’un influencer que s’associa amb 
i que advoca per una marca pot proporcionar un augment de 
reputació per a aquesta empresa. Això és cert per a les  empre-
ses B2C  i B2B. 

Però, aquesta autenticitat i perícia pot ser imprevisible i pot 
funcionar de totes dues maneres. A causa del coneixement, la 
passió i l’acció de l’influenciador, la seva influència pot variar 
la reputació d’una empresa en una direcció o en una altra. De 
manera que les marques poden estar exposades al risc si un 
influencer diu o fa alguna cosa que no estigui en línia amb el 
missatge de l’empresa. I si un influencer parla negativament 
de la vostra marca, fins i tot un influencer amb qui no es té cap 
relació, pot tenir un efecte durador.

Aquesta és una gran raó per la qual els influencers són la priori-
tat del top-10 dels líders de reputació el 2020, segons el nostre 
informe sobre les tendències mundials més importants de  l’any.

Gestió del risc d’influencer
Els influents en algunes indústries han rebut atenció perquè el 
seu impacte ha estat més fort que en d’altres. I també hi ha 
influències en determinades indústries, a causa de la reputació 
d’aquestes indústries. Per a això, les indústries de béns de con-
sum, industrials i d’hostaleria lideren el camí pel que fa a tenir 
una bona reputació amb els influencers, segons el nostre estudi 
Global RepTrak.  
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Però, com s’ha assenyalat, els influencers no estan excedits 
de riscos. Un altre que presenten és simplement una falta 
d’efectivitat, que es tradueix en un ROI baix. Per garantir un 
ROI més elevat, algunes empreses tenen directrius específi-
ques que estableixen les expectatives, i d’altres paguen en fun-
ció dels resultats que no pas per endavant. 

“Els influents tenen un generalització en altres grups d’interès 
i han de gestionar maneres òptimes per a tots els beneficis 
baixos”, explica un líder de la reputació a l’estudi Global Trends.

Un altre dels darrers desenvolupaments ha estat la formació 
de “juntes assessores d’influenceristes” –grups integrats per 
empreses, YouTubers, Instagrammers i altres influencers, on 

l’objectiu és la creació de polítiques de màrqueting, bones 
pràctiques i contingut que ressoninin millor amb el públic– i es-
perem, es posin davant els riscos reputacionals abans que es 
plantegin.

L’interès continuat
L’interès pels influencers no mostra cap desacceleració, tant 
de les empreses com dels mitjans de comunicació. Tendències 
destacades al voltant de la cobertura d’influents inclouen ge-
neralment l’impacte sobre el turisme i el medi ambient com a 
resultat de les destinacions destacades pels influenciadors que 
reben trànsit addicional, així com la càrrega que tenen les em-
preses per assolir i relacionar-se amb demografies específiques i 
l’efectivitat de les recomanacions algorísmiques versus. experts. 

Si bé hi ha hagut molts casos en què els influencers han atès 
l’atenció o el negoci cap a una marca, tampoc hi ha escassetat 
d’històries d’influents no ètics que s’aprofiten de les empreses 
per obtenir el seu propi benefici, destacant, de nou, el risc que 
poden comportar aquestes associacions..

Independentment, aquesta atenció positiva i negativa ja està 
alimentant tota una nova generació d’influents que la veuen 
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com una professió creïble i lucrativa per lluitar. Per al vostre 
negoci, la decisió de treballar amb influencers pot tenir un èxit 
igual, si sabeu gestionar els riscos. (Infografies: Reputation Ins-
titute).

NOTA: El Butlletí us ofereix la possibilitat de descarregar-vos 
l’informe complet de les tendències mundials del 2020.  CLI-
QUEU AQUÍ  
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Les administracions decidiran el final 
de la premsa
Per Joan Vall i Clara, president d’Hermes Comunicacions, SA / 
Setmanari La República

Ja sabem com morirem com a sector econòmic. Sabíem el mal 
i ara sabem que farem mort de conill, i que les cròniques relata-
ran la mort del poll. Diran que ens ha sobrevingut plàcidament, 
sense agonia perceptible, al temps que tancaven quioscs, els 
lectors migraven als gratuïts, la publicitat es feia fonedissa per 
les canonades de quatre grans xarxes socials i ens redimen-

sionàvem en empreses de comunicació més pensades per al 
segle XXI que els complexos monstres que arrosseguem del 
segle XX. 

Alguns hi arribarem, però el sector farà mort de conill. Es des-
prèn de la nota emesa pel Sindicat de Periodistes que es va tro-
bar, el dia 15, amb el secretari d’estat de Comunicació, Miguel 
A. Oliver. Representants de més de trenta comitès d’empresa. 
Han explicat al govern el que el govern ja sabia i allò per què 
frisen totes les administracions. Els diaris en paper estan car-
dats i no hi ha UCI. El sistema sanitari col·lapsa i la premsa ja 
ha viscut prou anys. Preferència als adults (públics, digitals i 
segona joventut de les ràdios). És la guilla vigilant les gallines. 

La mateixa nota del Sindicat ho evidencia. “El secretari ha pres 
nota de les reivindicacions i s’ha compromès a traslladar-les al 
govern.” Així de lacònica. Ho sabien i ho esperaven. Ara és la 
seva. Ni aigua. Cop sec darrere el cap. Temps al temps. (Foto-
grafia: Venezuela al dia)
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