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Impacte de la COVID-19 en el sistema 
de mitjans. Els tradicionals recuperen 
part de la seva autoritat periodística
Autor: Andreu Casero Ripollés, degà de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials de la Universitat Jaime I de Castelló
Resum: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Es tracta d’un article imprescindible del doctor Andreu Casero-
Ripollés: “Impact of Covid-19 on the media system. Commu-
nicative and democràtic consequences of news consumption 
during the outbreak”, que el professor ha tingut la gentilesa de 
remetre’ns, amb aquest comentari:

“Sóc un convençut que la investigació en Ciències Socials ha 
de respondre als reptes de la societat, es tracta d’un article 
on s’analitzen les primeres conseqüències de l’impacte del Co-
vid-19 sobre el sistema de mitjans i la democràcia a partir del 
consum de notícies i les pràctiques informatives als Estats Units 
que s’ha publicat aquesta setmana a “El profesional de la infor-
mación” (JCR, Q2) (concretament, el dia 24). És una modesta 
aportació per contribuir a entendre les implicacions socials i 
comunicatives d’aquesta situació sanitària tan excepcional que 
ens ha tocat viure. I també una reivindicació que la investigació 
social també és important en aquests moments, juntament amb 
la recerca medico-sanitària, i que té moltes coses a dir.!”

Tot seguit fem un resum del treball del professor Casero, però 
també us oferim la possibilitat de llegir-lo sencer en la versió en 
castellà, com veureu en la nota a peu d’aquest article.

La Covid-19 és un fenomen d’una magnitud i rellevància enor-
mes. El seu impacte ha afectat diversos dominis socials, entre 
ells els mitjans i el periodisme. Des de l’inici d’aquesta crisi sa-
nitària, les notícies s’han convertit en un valuós recurs per a la 
ciutadania. Estudiar les seves dinàmiques de consum informa-
tiu és altament rellevant tant per la seva capacitat de transfor-
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mar el sistema mediàtic com per la seva incidència democràti-
ca. L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar la influència 
de el nou coronavirus en el consum de notícies, la credibilitat 
atorgada pels ciutadans als mitjans i la seva capacitat per de-
tectar notícies falses. 

Per respondre a aquestes qüestions, es realitza una anàlisi 
exploratòria i inicial a partir de les dades secundaries de les 
enquestes en línia de Pew Research Center’s American Trends 
Panel als Estats Units, comparant abans i després del brot. 
Els resultats avalen l’impacte de la Covid-19 sobre el sistema 
mediàtic. Les troballes suggereixen l’emergència d’importants 
novetats com el ressorgiment de el protagonisme dels mitjans 
tradicionals, especialment de la televisió, i la reconnexió a les 
notícies dels ciutadans més allunyats de la informació. Amb 
això s’han reduït, en part, les desigualtats existents respecte al 
consum de notícies entre els ciutadans. Això genera potencials 
beneficis per a la democràcia en termes d’igualtat i accessibili-
tat en relació als assumptes públics.

Conclusions de l’estudi
Les dades demostren que, en situacions crítiques d’alta com-
plexitat i risc per a la vida humana com el brot del nou corona-

virus, els ciutadans situen la recerca d’informació i el seguiment 
de les notícies com activitats clau. En conseqüència, el brot del 
nou coronavirus ha comportat un reconeixement del periodisme 
com una instància essencial en les societats de segle XXI. En 
aquest cas, les dades, tant de consum com de valoració de la 
cobertura periodística en termes de credibilitat, reafirmen l’alta 
rellevància social de sistema de mitjans en el nostre món en 
moment crític.

Les troballes de l’estudi permeten fer contribucions noves sobre 
el funcionament del sistema de mitjans durant assumptes pú-
blics altament rellevants. El més important és que la Covid-19 
ha reconnectat a les notícies al públic menys interessat i més 
allunyat de la informació. Els majors increments en consum de 
notícies i valoració positiva de la cobertura informativa sobre 
la pandèmia es produeixen en els tipus d’usuaris més desvin-
culats de les notícies anteriorment com els joves, les persones 
amb menys formació i els consumidors esporàdics d’informació.

El brot del nou coronavirus ha causat que els percentatges 
creixin excepcionalment en aquests grups socials respecte a 
l’escenari previ a l’inici d’aquesta crisi sanitària. Això ha provo-
cat una reducció de les diferències entre aquests ciutadans i 
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aquells que presentaven anteriorment valors més elevats (usua-
ris freqüents, persones majors de 65 anys i amb nivell educa-
tiu alt). La Covid-19 ha disminuït, així, en part, les desigualtats 
existents respecte al consum de notícies entre els ciutadans. 
Amb això, ha igualat l’accés i les pràctiques informatives de la 
ciutadania, generant conseqüències democràtiques positives. 
En conseqüència, ha revitalitzat l’interès pels assumptes pú-
blics, reactivant l’esfera pública.

Així mateix, les dades permeten afirmar el predomini dels mi-
tjans tradicionals en situacions altament crítiques, com la Co-
vid-19. Aquest tipus de mitjans són els que obtenen percentat-
ges més alts tant en el consum de notícies com en la valoració 
positiva de la cobertura informativa, vinculada a la credibilitat i 
confiança cap als mitjans. El públic, davant un context informa-
tiu complex i de risc, opta per fonts informatives establertes i 
amb una trajectòria llarga.

La primacia dels mitjans tradicionals durant el brot del nou co-
ronavirus qüestiona, en part, les teories sobre la reducció de la 
seva influència en l’entorn d’informació política actual, al menys 
en relació amb esdeveniments altament disruptius. En aquesta 
crisi sanitària, els mitjans tradicionals han reprès el seu dret a 

ser escoltats, recuperant part de la seva autoritat periodística. 
En aquest sentit, podríem afirmar que el brot del nou coronavi-
rus ha tornat part de l’autoritat periodística als mitjans tradicio-
nals, enmig d’un període de forta crisi del seu paper en el siste-
ma mediàtic. Cal preguntar-se si això suposarà un parèntesi o 
un canvi de tendència en el futur immediat.

Finalment, les dades evidencien el caràcter híbrid del sistema 
de mitjans en l’actualitat. Malgrat el fet que els mitjans tradicio-
nals tenen els percentatges més elevats de consum de notícies 
i de confiança, els mitjans digitals (webs i xarxes socials) ex-
perimenten importants increments respecte al període anterior 
a la crisi sanitària. Això posa de manifest que està plenament 
establerta la convivència simbiòtica de vells i nous mitjans. (In-
fografia: secardiologia.es)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la versió íntegra del tre-
ball del doctor Andreu Casero Ripollés, “Impact of Covid-19 on 
the media system. Communicative and democràtic consequen-
ces of news consumption during the outbreak”, publicat a El 
profesional de la información. CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2380.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Efectes de la COVID19 en el món de la 
Comunicació (IV)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies/fotos: iAgua, Vilaweb, Marketing Directo, Heraldo, 
Save A Train

Impacte del coronavirus en hàbits i mitjans.- Havas Media 
Group Espanya ha presentat l’actualització del seu estudi “Im-
pacte del coronavirus en hàbits i mitjans”, sobre l’impacte que 
l’epidèmia de la COVID19 i totes les mesures adoptades com a 
conseqüència de la pandèmia, en hàbits de consum i en els mi-
tjans. La preocupació segueix enfocant cap al “i després, què?” 
Aquesta actualització es centra fonamentalment en qüestions 
rellevants sobre hàbits, actituds, mitjans, valors i marques, amb 

una perspectiva a futur, analitzant allò que estem canviant i com 
ens veurem o ho farem després. Per a això, s’han analitzat una 
sèrie de qüestions, amb enfocament a un futur pròxim, amb les 
següents conclusions:

1. Els ciutadans estan inquiets per la repercussió econòmica. 
Un 56% està bastant o molt preocupat pel seu lloc de treball. 2. 
La salut segueix sent el primer: la por al contagi propi o de fami-
liars no ha desaparegut: preocupa molt al 51% i bastant al 34%. 
3. Altres temes que inquieten molt (al 77%) és que la llibertat de 
moviments no sigui total a la fi del confinament (fins i tot en la 
vida quotidiana), o que no es pugui viatjar amb llibertat (67%). 

Sobre el nivell de satisfacció en les últimes dues setmanes, 
a Europa, Itàlia, Espanya i França segueixen sent els països 
menys satisfets amb la seva situació actual.

Dins de la “nova normalitat” en el consum de mitjans, les au-
diències continuen més elevades que en pre-aïllament, encara 
que en aquesta setmana, s’observa una lleugera però constant 
baixada. La televisió baixa dels 8,5 milions d’audiència mitja-
na diària i dels 290 minuts de consum. Internet: les visites a 
pàgines webs i apps de notícies i de missatgeria instantània, 
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que es van disparar en les primeres setmanes, comencen a 
decaure lleugerament des d’abril. La televisió és el principal 
mitjà per a informar-se de novetats sobre la COVID19, seguit 
d’internet (sobretot premsa digital, però també recerques i xar-
xes socials). La Ràdio continua sent el tercer mitjà, amb més 
protagonisme en majors de 40 anys.

NOTA: Us oferim complet l’estudi d’Havas Media Group. CLI-
QUEU AQUÍ  

Bachelet, alarmada pels problemes dels mitjans de comu-
nicació.- L’alta comissària de Drets Humans de l’ONU, Michelle 
Bachelet, va declarar recentment que estava alarmada per les 
mesures restrictives imposades per diversos Estats contra els 
mitjans independents, així com per l’arrest i la intimidació de 
periodistes, dient que la informació de lliure flux era vital per 
lluitar contra la COVID19, informa l’oficina de Drets Humans de 
l’ONU, amb seu a Ginebra. 

“Alguns estats han utilitzat l’esclat del nou coronavirus com a 
pretext per restringir la informació i sufocar les crítiques”, va dir 
Bachelet. “Un mitjà de comunicació lliure sempre és fonamen-
tal, però mai no n’hem depès més que durant aquesta pandè-

mia, quan tantes persones estan aïllades i temen per la seva 
salut i mitjans de vida. Els informes precisos i creïbles són una 
línia de vida per a tots nosaltres.”

La cap de drets humans de les Nacions Unides també va as-
senyalar que alguns líders polítics havien dirigit declaracions a 
periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació que van 
crear un entorn hostil per a la seva seguretat i la seva capacitat 
per fer la seva feina. “No és hora de culpar el missatger. En lloc 
d’amenaçar els periodistes o sufocar les crítiques, els estats 
haurien d’incentivar un debat saludable sobre la pandèmia i les 
seves conseqüències. Les persones tenen dret a participar en 
la presa de decisions que afecti la seva vida, i un mitjà indepen-
dent és un mitjà vital per a això”, va dir Bachelet.

El Parlament Europeu reclama ajuts per als mitjans.- La 
presidenta de la comissió de Cultura de Parlament Europeu, 
Sabien Verheyen, ha enviat una carta a la Comissió Europea en 
què reclama mesures de suport al sector cultural i dels mitjans 
de comunicació a causa de les cancel·lacions d’esdeveniments 
i la caiguda d’ingressos publicitaris com a conseqüència de la 
crisi del coronavirus. En la missiva es remarca “el paper fona-
mental que juguen els mitjans de comunicació en el context ac-
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tual difonent informació sobre la situació i actuant com a antídot 
a les fake news i la desinformació”.

Segons Verheyen “és fonamental prendre accions addicionals 
per donar suport a aquests sectors, en particular, les pimes i el 
sector dels mitjans”, i en concret donar suport al sector dels mi-
tjans de comunicació, aprofitant fons d’altres programes que no 
es poden gastar a causa de la pandèmia de la COVID19 i ga-
rantir que els programes de la UE es mobilitzin per donar accés 
immediat al finançament i el crèdit per al sector creatiu i cultural. 

Es demana al Govern espanyol transparència i compromís 
amb l’accés a la informació.- Una vintena d’organitzacions, 

membres de la Coalició Pro Accés, entre les que es troba la 
Federació de Sindicats de Periodistes, han demanat al Govern 
d’Espanya que garanteixi la transparència i l’exercici del dret 
d’accés a la informació, després que s’hagin suspès els termi-
nis administratius per l’estat d’alarma. En una carta adreçada a 
la ministra de Política Territorial i Funció Pública, es diu concre-
tament: “Si volem que els ciutadans confiïn en les institucions, 
és imprescindible que aquests coneguin les seves actuacions i 
assegurin l’adequada rendició de comptes per part de govern”. 

La gravetat de la situació generada per la pandèmia de la CO-
VID19 ha fet que el Govern espanyol prengui mesures excep-
cionals com la suspensió dels terminis administratius, cosa que 
també ha passat a molts països europeus i americans. La Funda-
ció Compromís i Transparència diu en un comunicat que “l’estat 
d’alarma no pot esdevenir una excusa per limitar els drets i lliber-
tats dels ciutadans. La gestió de la transparència i l’accés a la 
informació durant la crisi de la COVID19 serà un dels criteris més 
importants per avaluar l’acció de govern durant aquesta crisi”.

El Sindicat de Periodistes critica l’estat d’alarma informa-
tiu.- El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha denunciat la 
utilització política de la pandèmia de la COVID19 que, segons 
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un comunicat del sindicat, ha convertit la informació en propa-
ganda. L’organització entén que si no es respecta el dret a la in-
formació “se sotmet la ciutadania a un estat d’alarma informatiu 
que fa encara més penós l’estat d’alarma sanitari”.

L’SPC afirma assistir alarmada a la “colonització dels espais 
informatius des de diferents governs, amb compareixences se-
guides de rodes de premsa interminables que aporten poca in-
formació i molta opinió oficial”. En aquesta línia, critica les con-
traprogramacions de compareixences entre governs, les quals 
“desorienten” la ciutadania i l’actuació d’alguns mitjans. El Sin-
dicat de Periodistes critica “l’ús partidista” dels mitjans públics 
per part dels governs i recorda que “el patiment de la ciutadania 
no admet informacions manipulades, interessades, partidistes, 
mitges veritats i mitges mentides, o directament falses”.

La Unió de Periodistes Valencians proposa un pla d’ajudes 
al sector.- La Unió de Periodistes Valencians ha fet arribar a 
la Generalitat de València un pla d’ajudes públiques específic 
perquè el sector faci front a la crisi del coronavirus vinculat al 
manteniment dels llocs de treball, segons informa en un comu-
nicat. L’objectiu és dissenyar una estratègia de reconstrucció 
econòmica de la professió. ”Calen solucions urgents per sos-

tenir un sector que és un pilar fonamental de la democracia”, 
assenyala l’entitat.

La proposta de la UPV contempla, a curt termini, un augment de 
la publicitat institucional que afavorisca la informació pràctica 
sobre la lluita contra la pandèmia i, a mitjà i llarg termini, un pla 
de xoc que inclogui: un pla d’ajudes econòmiques estructurals 
per als mitjans de comunicació; ajudes, a través de Labora, per 
a la contractació de periodistes i fotoperiodistes a les empre-
ses de comunicació; ajudes a la contractació de periodistes 
en mitjans locals i edicions comarcals de mitjans valencians o 
de periodistes per a edicions valencianes de mitjans de fora 
de l’àmbit territorial valencià; crèdits ‘blans’ per a la creació de 
nous projectes periodístics; contractació de periodistes i fotope-
riodistes en les administracions públiques per a reforçar els ga-
binets de premsa; inversió en subscripcions digitals a diaris per 
part de les administracions públiques; desgravació fiscal per a 
les empreses que facen inversió publicitària en els mitjans; pla 
de foment de lectura de premsa i la defensa de l’IVA reduït del 
4% per a les publicacions digitals.

Nou informe Business as Unusual d’OMD #Ad.- La població 
espanyola ja porta un mes confinada, la limitació de moviments 
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comença a fer efecte, i creix la incertesa. Aquesta crisi compor-
ta un gran impacte socioeconòmic, però també un desafiament 
emocional, diu el nou informe d’OMD. La majoria dels espan-
yols ens trobem ja instal·lats en la fase de Resistència, una 
etapa on la incertesa és la protagonista, la tensió augmenta 
amb el temps amb la restricció de el moviment i l’activitat social 
reduïda, afectant l’estat d’ànim i les relacions. És el moment 
que les marques aportin seguretat a través de promeses i ac-
cions concretes.

La societat és immensament adaptable quan cal, però no hi ha 
dubte que molts dels hàbits que desitgem reprendre, no seran una 
realitat, tal com la coneixíem fins que trobem una vacuna per la 
COVID19. Ens trobem davant una nova “economia de baix con-
tacte”, en la qual totes les empreses es converteixen en empreses 
sanitàries que han de garantir la salut de tot el seu ecosistema. Si 
com humans, aquesta crisi potenciarà les nostres capacitats de 
resiliència, les marques hauran de posar a prova la seva visió de 
futur i la seva agilitat, apostant per la innovació per adaptar-se a la 
nova normalitat i sortir d’aquestes crisis enfortides.

NOTA: El Butlletí us convida a descarregar la nova edició de 
Business as unusual. CLIQUEU AQUÍ

Un estudi revela els hàbits de lectura en la crisi de la CO-
VID19.- 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. 
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, segons un 
comunicat de Teads que presenta el seu Baròmetre de Mitjans.

Si atenem a les top 30 categories de contingut més consumides 
i analitzem l’increment de consum que han mostrat des de març 
a 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 Espanya que no ha pogut celebrar-se com 
habitualment a causa de la pandèmia. La tercera categoria dins 
el Top 30 amb major increment de consum en aquest període 
ha estat el relatiu al menjar i els estris de cuina (+102%).

Aquesta evolució en el consum de continguts reflecteix una 
tendència en el canvi de prioritats dels consumidors, amb un 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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. 

NOTA: El Butlletí us ofereix El Baròmetre de Mitjans de Teads, 
que monitoritza el consum de continguts i els agrupa per cate-
gories. CLIQUEU AQUÍ  

El grup Henneo executa un ERTO en 3 de les seves capça-
leres.- El diari 20 minutos, Diario del Alto Aragón i el Heraldo 
de Aragón han patit en els últims dies la confirmació del grup 
Henneo que tots els seus treballadors, inclosos els directius, 
es veuran afectats per un ERTO que reduirà la seva jornada, 

i per tant, el seu sou, durant els tres propers mesos. Aques-
tes reduccions no s’apliquen d’una forma igualitària en les tres 
capçaleres, ell grup ha anunciat a través d’un comunicat que 
el percentatge de reducció de la jornada es decidirà en funció 
del mitjà en què es treballi, l’àrea a què es pertanyi i el lloc 
que cada treballador ocupi. A més, segons extradigital, el grup 
pretén suavitzar l’impacte econòmic d’aquestes retallades en 
les nòmines dels seus treballadors, de manera que Henneo ha 
anunciat que es compensarà econòmicament aquesta reduc-
ció. 

Unidad Editorial planteja una bona tisorada.- Els treballa-
dors de Unidad Editorial –propietària d’El Mundo, Marca i Ex-
pansión- es preparen per patir un nou ajust en les seves retribu-
cions, encara que en aquesta ocasió sembla que serà temporal, 
segons Vozpopuli. Els representants de la companyia i els dels 
seus empleats negocien des de fa diversos dies les condicions 
de l’Expedient de Regulació Temporal d’l’Ocupació (ERTO) que 
s’aplicarà en les empreses de grup durant els pròxims quatre 
mesos, en principi, fins a mitjans de setembre.

Fonts del diari Marca expliquen que la companyia els ha pro-
posat un ERTO de reducció del 30% de la seva jornada laboral 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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durant maig i juny; i del 25% al juliol i agost. Els seus treballa-
dors cobraran durant aquest temps el 70% de l’empresa i el 
30% dels màxims de l’Estat per a aquests casos. La intenció és 
aplicar una retallada similar a totes les capçaleres del grup; a la 
revista Yo Dona, l’ERTO serà de el 100%.

La plantilla d’El Periódico denunciarà Prensa Ibérica per 
l’ERTO.- El comitè d’empresa d’El Periódico de Catalunya pre-
sentarà una demanda contra Prensa Ibérica per “imposar” un 
expedient de regulació temporal d’ocupació que implica una 
retallada d’horari i sou del 40%, segons comunicació 21. La 
plantilla del diari ha votat favorablement a denunciar l’editora 
en una consulta realitzada dimarts. Amb una participació del 
53,9%, el 85,55% van votar a favor de denunciar l’empresa, un 
6,02% en contra, i un 8,43% en blanc.

Com afecta el coronavirus als diaris digitals d’àmbit esta-
tal.- Entre els diaris digitals d’àmbit estatals on s’ha mostrat 
amb més claredat les dificultats financeres que ha comportat 
aquesta crisi de la COVID19 és a eldiario.es, segons PrPress. A 
través d’una carta, Ignacio Escolar va reconèixer que la caigu-
da de la inversió publicitària comportarà un forat d’entre mig i un 
milió d’euros als comptes del periòdic que dirigeix. Per intentar 

que la crisi no es tradueixi en acomiadaments, la directiva de la 
publicació ha optat per retallar els sous més alts entre un 10% 
i un 30%, a més d’efectuar un increment en la quota de soci.

Mentrestant, El Confidencial s’ha decantat per efectuar una lleu-
gera rebaixa en els sous dels seus treballadors (entre el 8% i el 
12%, segons l’escala salarial) i que es podrà recuperar a finals 
d’any si la situació millora. Finalment, El Español  i Vozpópuli  
han descartat emprendre reduccions de salari i jornada, optant 
per retallar altres costos per intentar no minvar a les seves res-
pectives plantilles en un moment tan delicat com l’actual.

El Mundo cancel·la l’edició de Balears.- Unidad Editorial ha 
suspès temporalment El Mundo/El Día de Baleares durant quatre 
mesos a causa de la crisi del coronavirus, segons informa Comu-
nicació 21. La previsió és que l’edició del diari a les Illes Balears 
es reprengui al setembre. Fins aleshores, una redacció de mí-
nims es mantindrà com a corresponsalia. A la resta de la plantilla 
se li ha aplicat un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Publicada la Terminologia bàsica de la COVID19 en llengua 
de signes catalana.- La Direcció General de Política Lingüísti-
ca del Departament de Cultura ha publicat la Terminologia bà-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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sica de la COVID-19 en llengua de signes catalana (LSC), per 
posar a l’abast de la comunitat signant i de tota la ciutadania els 
principals termes i expressions relacionades amb l’epidèmia. 
Els vídeos presenten una versió signada en LSC, amb una con-
figuració i execució senzilles perquè puguin servir de referència 
a tothom, segons informa el mateix departament.

Aquest recull de terminologia completa l’obra terminològica del 
Termcat, el diccionari específic Termes del coronavirus, amb 
una selecció de conceptes en LSC  i amb algunes expressions 
més que són d’ús freqüent en els missatges de prevenció i ges-
tió de l’epidèmia. La Direcció General de Política Lingüística ha 
vetllat perquè TV3 inclogués una finestra per a la interpretació 
en llengua de signes a les rodes de premsa del Govern amb el 
tractament visual adequat segons els criteris més avançats en 

comunicació visual que, a més de les dimensions, en recoma-
nen la posició a la part superior esquerra en pantalla.

NOTA: Oferim als lectors poder visualitzar la llista de reproduc-
ció amb tots els termes des d’aquest enllaç

Una il·lustració per reconèixer la fei-
na dels periodistes.- El dissenyador 
alacantí Miki Avilés signa la il·lustració 
que el col·lectiu “40 dies 40 valents” que 
va decidir dedicar als periodistes “per la 
seva tasca responsable i professional 
durant aquest període, en el qual us ha 
tocat narrar el drama d’aquesta pandè-

mia però també els missatges esperançadors i solidaris de la 
nostra societat, fent-nos arribar un periodisme de qualitat, relle-
vant i molt útil”, segons escriuen en un comunicat.

La iniciativa, creada per un grup de dissenyadors de la província 
d’Alacant, ha aconseguit sumar més de mil seguidors en pocs 
dies. L’organització ja està preparant un espai en el web per faci-
litar l’adquisició de les làmines, destinant els beneficis a la inves-
tigació contra la COVID19. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Marca, AS, Sport i Mundo Deportivo fusionen les seves por-
tades pel COVID19.- Els principals diaris esportius d’Espanya 
van unir les seves forces i van fer una portada històrica conjun-
ta amb fins solidaris, segons ens diu PrPress. Els quatre diaris 
es van sumar a la campanya La nostra millor victòria, una ini-
ciativa que van posar en marxa Pau Gasol, Rafa Nadal i Creu 
Roja fa unes setmanes per recaptar fons contra la pandèmia. 
Els quatre diaris van obrir dilluns amb l’entrevista que van re-
alitzar els directors d’aquestes publicacions (Juan Ignacio Ga-
llardo, Vicente Jiménez, Ernest Folch i Santi Nolla) a tots dos 
esportistes per tal de promocionar la campanya benèfica i unir 
a les principals capçaleres esportives de l’estat sota un mateix 
projecte. També es va habilitar a la plataforma Zoom una mena 
de zona mixta per la qual van anar passant múltiples espor-
tistes a la trobada de periodistes de les quatre capçaleres. Va 
ser una jornada inoblidable el colofó de la qual el van posar els 
pares de la idea, Rafa i Pau, que van tancar la trobada amb una 
agradable xerrada amb els quatre directors. 

El sector del periodisme recull les dades més baixes de 
l’última dècada.- L’última Enquesta de Població Activa hauria 
deixat els millors números en el sector del periodisme i la comu-
nicació abans que saltés la crisi de la COVID19. Els resultats 

del primer trimestre del 2020 són enganyosos ja que només 
recullen les primeres setmanes de la crisi quan les conseqüèn-
cies econòmiques no havien fet efecte en el sector , que a dia 
d’avui ha sofert importants reduccions de plantilla. Tot i que ini-
cialment, moltes editores i empreses audiovisuals s’han acollit 
a acomiadaments o reduccions de jornada temporals, la realitat 
és que aquesta crisi acabarà amb importants pèrdues de llocs 
de treball al sector.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les dades que hem conegut de l’EPA corresponents al primer 
trimestre del l’any xifren els aturats en el sector del periodisme 
i la comunicació en 24.600. Aquesta és la xifra més baixa en 
l’última dècada; de fet, no es coneixia una dada tan baix des del 
primer trimestre del 2008, quan els aturats ascendien a 23.300.  
No obstant això, és una EPA inusual, ja que la crisi desfermada 
fa menys de dos mesos fa que la realitat actual no es corres-
pongui amb la que recull aquesta enquesta. Caldrà esperar a 
la propera EPA -que coneixerem a l’estiu- per conèixer la reper-
cussió real que la crisi de la pandèmia ha provocat en el sector. 
Uns números que reflectiran un repunt clar de l’atur, després 
que, a nivell general, quatre milions d’espanyols s’hagin vist 
afectats per un ERTO. (Font: INE – gràfic: noticierouniversal.
com)

NOTA: El Butlletí us facilita completa l’Enquesta de Població 
Activa (EPA) del primer trimestre de 2019. CLIQUEU AQUÍ  

Neix el Termòmetre Digital IAB Spain.- Hem rebut les dades 
de l Termòmetre Digital impulsat per nPeople juntament amb 
IAB Spain. Un 42% dels professionals digitals es mantenen po-
sitius davant l’impacte de la pandèmia en el sector digital. Un 
42% dels professionals digitals es mantenen positius davant 

l’impacte de la COVID en el sector digital. De fet, l’optimisme 
s’aprecia més en la generació millenial (46%), a les consultores 
(52%) i en les àrees de les empreses d’Estratègia i Producte 
(50%). Segons aquest Observatori que mesura l’impacte de la 
pandèmia en la indústria des d’una perspectiva sociològica i es-
tratègica, l’Economia és la parcel·la més castigada: 7 de cada 
10 enquestats mostren una actitud negativa. Finalment, hi ha 
més consens respecte a la parcel·la de Societat: un 40% són 
pessimistes sobre la seva situació, però un 38% sí conserven 
la positivitat.

Més enllà de l’evident incidència econòmica, els models de tre-
ball s’han vist afectats: el teletreball ha substituït la tasca pre-
sencial. Segons el 90% dels professionals, el model de treball 
en remot sortirà enfortit després de la crisi. El termòmetre tam-
bé ens diu que el 45% dels treballadors de la publicitat, un dels 
sectors més castigats, tornarà al seu curs aquest mateix any; 
un 33% afirma que serà el 2021 i més d’un 20% retarda la fi de 
la crisi fins al 2022 com a mínim.

NOTA: El Butlletí facilita als seus lectors la infografia del I Ter-
mòmetre Digital d’IAB Spain i nPeople. CLIQUEU AQUÍ 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Ni amb la COVID-19 els diaris 
aixequen el cap
Per Fernando Cano / El Español

 
Els sis grans diaris impresos espanyols de distribució estatal -El 
País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, El Periódico y La Razón- 
van registrar una difusió conjunta de 408.246 exemplars durant 
el mes de març, això suposa un retrocés de 63.691 còpies res-
pecte al mateix mes de l’any passat. 

Una caiguda del 13,5% que es deu a la reculada orgànica del 
negoci i no a factors conjunturals. Com és sabut, aquestes ca-
pçaleres es van excloure voluntàriament del seu mesurament 

dels dies compresos entre el 16 i el 31 de març, argumentant 
raons excepcionals com l’estat d’alarma i el començament del 
confinament.

Els editors van justificar que durant aquest temps els espanyols 
han tingut problemes per anar a comprar el diari en paper als 
quioscos i per rebre els seus exemplars als quals estan subs-
crits. D’aquesta manera, les xifres a les quals ha tingut accés 
aquest diari, que estan pendents de certificació i que correspo-
nen a març, exclouen qualsevol impacte per l’efecte del corona-
virus en l’economia espanyola i en els mitjans de comunicació.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Caigudes per capçaleres
Per capçaleres, el diari El País continua per sota dels 100.000 exem-
plars. Al març va arribar als 96.147 de difusió total, el que significa 
una caiguda de 18.074 exemplars en un any, o el que és el mateix un 
15,8% menys. Per la seva banda, la venda al número -els diaris que 
efectivament es comercialitzen en punts de venda- es va situar en 
els 76.223 exemplars, una caiguda del 7,2% en termes interanuals.

Pel que fa a La Vanguardia, la seva difusió va arribar als 88.036 
exemplars al març, el que va suposar un retrocés de l’6,5%. De 
la mateixa manera, la venda a el nombre va arribar a les 18.224 
còpies, una caiguda de l’11%.

El Mundo va arribar als 69.357 exemplars de difusió al març 
deixant-se 14.700 exemplars en dotze mesos. Pel que fa a la 
venda al número va registrar 45.617, un 12,8% de retrocés.

Per la seva banda, el diari ABC va aconseguir una difusió de 
65.010 exemplars al març, el que va suposar un retrocés del 
8%. En venda al número es va quedar en les 45.390 còpies, un 
7% menys. Dels sis grans diaris, la capçalera de Vocento és la 
que menys perd en vendes i segueix per sobre d’El Mundo en 
places emblemàtiques com Madrid.

El Periódico va registrar una difusió total de 49.634 exemplars, 
això és un 12,8% menys en relació a les dades de l’any passat. En 
venda a quioscs es va quedar en 26.987 còpies, un 13% menys.

Finalment, el diari La Razón va registrar una difusió de 40.062 
exemplars al març, un 22,7% menys, amb una venda al número 
de 26.263 còpies i una caiguda del 16%. Al diari de Planeta el 
va perjudicar l’efecte de les promocions que van registrar al 
març de l’any passat i que aquest curs no han tingut el mateix 
èxit. (Fotografia: Prnoticias – infografia: El Español)

Les revistes espanyoles superen els 
28 milions de lectors mensuals

L’estudi Brand Media, realitzat per AIMC en col·laboració amb 
ODEC, és bàsicament el resultat de l’anàlisi i la fusió de les 
dades extretes de l’EGM i de comScore, aconseguint presentar 
una mètrica nova per al mercat publicitari relacionat amb el con-
sum dels mitjans offline i online. Aquest projecte va començar el 
2013, i actualment compta ja amb la col·laboració de 7 editors 
i 44 marques de revistes, que han estat les primeres a oferir a 
la indústria publicitària aquesta informació detallada per suport.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’estudi ens diu que l’audiència d’aquestes 44 revistes ascen-
deix a 27,8 milions de lectors, obtenint una penetració del 68%, 
i demostrant que el format imprès encara té molt recorregut. De 
fet, la primera onada del 2020 mostra un creixement de l’1,1% 
respecte a 2019, encara que cal tenir en compte que tot just 
11,2 milions d’aquests lectors van optar per les edicions en pa-
per, davant els 24 milions que prefereixen el mitjà en línia. 

El treball conclou que les revistes avui dia són més grans, relle-
vants i notòries que mai gràcies a la seva capacitat de arribar al 
públic allà on aquest desitgi consumir els seus continguts, que 
són multimèdia, posant-se a disposició del lector a través de les 
seves edicions impreses, de les seves pàgines webs, perfils en 
xarxes socials o aplicacions mòbils. (Font: ARI)

NOTA: Podeu llegir l’estudi de Brand Media sobre les revistes 
espanyoles CLICANT AQUÍ  

Dia Mundial de la Llibertat de Premsa

Des de 1993 se celebra a tot el món el Dia Mundial de la Lliber-
tat de Premsa, una data decretada per l’ONU en què s’avalua 
l’estat de la llibertat de premsa a nivell mundial, es defensen els 
atacs a la independència de la premsa i dels periodistes i es ret 
homenatge als periodistes que han perdut la vida en l’exercici 
de la seva professió.

Què s’entén per llibertat de premsa? La llibertat de premsa és 
el dret que tenen tots els mitjans de comunicació d’investigar 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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i mantenir a la societat en general informada dels fets i esde-
veniments que succeeixen en el dia a dia, sense que per això, 
puguin ser víctimes de censura, assetjament, fustigació o algun 
tipus de coacció durant l’exercici de la seva professió.

La llibertat de premsa gaudeix d’una garantia constitucional, a 
través de la qual, de forma totalment lliure i democràtica, les 
persones poden unir-se per crear mitjans de comunicació autò-
noms i lliures de censura.

El 2020 el lema del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa resa: 
“Per un periodisme valent i imparcial”. Amb els temes de la se-
guretat dels periodistes i la impunitat, la independència del pe-
riodisme, i la igualtat de gènere en els mitjans de comunicació. 
Trobareu més informació en aquest link.

Neix a Madrid una Plataforma de 
Mitjans Locals, que demana un “Pla 
de xoc”
El dia 27 d’abril va ser creada la Plataforma de Mitjans Locals a 
la Comunitat de Madrid. El primer que ha fet aquesta plataforma 

és demanar un “Pla de Xoc” a les administracions que garan-
teixi la seva continuïtat com a “servei essencial”. La Plataforma 
de Mitjans Locals madrilenya reuneix editors de premsa, ràdio 
i televisió, tant analògics com digitals s’ha constituït amb els 
següents objectius.

En el pla presentat al Govern es demana el reconeixement de 
les administracions (Nacional, Autonòmica i Local) en el paper 
de “mediador” i “matalàs social” en la comunicació i informació 
del cada àmbit geogràfic i servir de corretja de transmissió de 
la informació institucional verídica i contrastada de caràcter es-
sencial i tranquil·litzador per a la població davant un escenari 
on abunden els temuts rumors i les “notícies falses” amplificats 
per les Xarxes socials.

També es demana, entre altres coses, exigir “la no discrimina-
ció, transparència, equitat que els mitjans locals i de proximitat 
patim, ja que solen estar oblidats en els plans habituals de pu-
blicitat i comunicació institucional. Demanen amb urgència que 
les administracions posin en marxa un pla d’ajuda publicitària, 
a l’igual que està ocorrent a Dinamarca, Alemanya i França. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els editors exigeixen a Boyacá el 
pagament de la recaptació de diaris

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) s’ha posat en contac-
te amb Boyacá, l’empresa encarregada de distribuir la majoria 
de diaris a Espanya, per intentar reconduir la situació de con-
flicte sorgida amb els editors per impagament de la recaptació 
d’exemplars. L’empresa distribuïdora va resoldre suspendre de 
manera unilateral l’abonament dels ingressos obtinguts al març 
amb la venda de diaris i el repartiment de subscripcions. Prèvia-
ment també havia reduït a la meitat la quantia dels pagaments 
corresponents a gener i febrer. Davant la incapacitat de resposta 
per reclamar la liquidació d’aquestes factures, la patronal de la 
premsa ha decidit intervenir en favor dels seus associats.

Segons assenyalen fonts de el sector, la distribuïdora de prem-
sa no ha justificat les raons de la seva decisió de no pagar ni ha 
establert un període de durada per a la mesura. En aquestes 
circumstàncies, totes les empreses afectades es declaren cap-
tives d’una mesura que ha castigat durament els seus comptes 
trimestrals. Així mateix, fonts del sector admeten que la situació 
pot llastar l’activitat dels pròxims mesos. (Font: Dircomfidencial)

Diari de Barcelona va tornar dijous de 
la mà d’estudiants de la UPF

El que fou el diari més antic del continent, la històrica capçalera 
Diari de Barcelona, va renéixer dijous com a mitjà generalista 
sense ànim de lucre, amb un format digital multiplataforma i 
dirigit a un públic jove, de la mà d’estudiants de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. La situació de la crisi per la 
pandèmia del coronavirus no ha estat un impediment per man-
tenir la data de sortida prevista, el dia després de l’última edició 
en paper de el rotatiu, el 29 d’abril de 1993, segons informa la 
UPF en un comunicat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://youtu.be/k2nPOxuzxtc
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El nou mitjà en català el fan sobretot estudiants de grau en Pe-
riodisme, però també dels graus en Comunicació Audiovisual, 
Publicitat i Relacions Públiques i Traducció i Interpretació de la 
UPF, i pretén informar amb una perspectiva local i global amb 
un periodisme rigorós amb formats innovadors.

El renascut Diari de Barcelona (el vell Brusi) és una platafor-
ma digital que contindrà diverses modalitats de comunicació: 
diari digital, amb textos i fotografies; documents videogràfics 
i sonors en algunes de les informacions; ràdio en format pod-
cast; televisió per IP, i nous formats periodístics digitals. Veieu 
el primer número del primer de maig en aquest link. (Font: UPF 
– infografia: Tweets by)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.diaridebarcelona.cat/
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Tot el que cal saber de la rebaixa de 
l’IVA digital per a la premsa
Per David González / Journalists Network

 
L’IVA del preu de les subscripcions digitals i descàrregues de 
premsa ha baixat del ‘21% al 4%. Aquesta mesura no afecta la 
publicitat ni digital ni impresa, que seguirà al 21%. Representa 
una injecció de liquiditat de 170.000 euros per cada milió fac-
turat en subscripcions digitals. I els diaris i revistes amb murs 
de pagament són dels més beneficiats, ja que s’embutxaquen 
des del 23 d’abril  -data de la rebaixa de l’IVA- com a ingrés un 
+17%.

D’un cop d’ull:

• El Govern de l’Estat unifica l’IVA sobre el preu de venda de la 
premsa (4%)
• Només se’n beneficien diaris i revistes
• El límit per a l’IVA al 4% és ara el 90% d’ingressos publicitaris
• Són 170.000 euros de liquiditat per milió facturat en subscrip-
cions
• La publicitat segueix gravada a un 21%
• Els murs de pagament s’embutxaquen ja com a ingrés (17%) 
la rebaixa
• Qui pot beneficiar-se de la rebaixa de l’IVA digital?

Aquesta rebaixa era una de les grans demandes dels editors, 
és a dir, un canvi en els tipus d’IVA que graven els preus de 
venda de les versions digitals dels diaris i revistes (i llibres). 
Una vegada que el Ministeri d’Hisenda va modificar l’article co-
rresponent de la llei de l’IVA i es va publicar al BOE (el dimecres 
22 d’abril, en vigor a l’endemà), tant diaris com revistes reben 
liquiditat via baixada d’impostos.

Aquesta rebaixa fiscal implica que el tipus d’IVA de les subscrip-
cions digitals i descàrregues de diaris i revistes s’equiparen a 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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la seva versió impresa. Així, el preu de venda d’una subscripció 
digital d’un diari o una revista es grava amb el 4% d’IVA reduït 
enfront del tipus 21% general que abans s’aplicava.

Qui pot acollir-se a l’IVA reduït? No obstant això, el Govern va 
aprofitar també aquest aquest Reial decret per ampliar les con-
dicions per les quals la premsa pot acollir-se a l’IVA reduït. (Fo-
tografia: LVG)

Vocento paralitza la implantació de el 
mur de pagament a ABC anunciat per 
a juny
El grup Vocento ha decidit paralitzar la implantació del mur 
de pagament en el diari ABC que tenia previst veure la llum al 
mes de juny. Els plans del diari passaven per llançar el model 
de subscripció aquest estiu. Fonts internes asseguren que les 
circumstàncies en què ens trobem ara mateix han fet que tot 
quedi paralitzat. El pla continua sobre de la taula, però des del 
grup de comunicació volen esperar fins a veure com evoluciona 
aquesta crisi. Això si, si en el mes de maig tot tornés a la nor-
malitat, se seguiria endavant amb el pla establert. 

La idea dels directius de Vocento era instal·lar també el sistema 
de pagament en els dos únics diaris regionals que queden sen-
se incorporar aquest filtre: Las Provincias i El Comercio, que 
també seguiran sense cobrar pels continguts fins a nou avís. El 
pagament mensual és de 5 euros al mes, mentre que la subs-
cripció anual és d’uns 50 euros. Amb l’abonament d’aquesta 
quota el lector té accés il·limitat als articles, a més d’altres ser-
veis com una app per al mòbil i butlletins electrònics. (Font: 
PrNoticias)

El País deixarà el seu web oberta fins 
al maig

Un dels diaris que tenia més avançat el mur de pagament era El 
País. Semblava que anava a ser el següent a implantar-lo. Però 
el diari ha decidit aturar el projecte per la situació d’emergència 
que està travessant Espanya. El sistema de pagament està 
avançat i llest per posar-se en marxa. S’ha optat per aplicar 
un model mixt que permetrà l’accés gratuït a un nombre de no-
tícies al mes, unes deu peces en total, i després s’exigirà la 
subscripció. 

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
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Des del País remarquen que la implantació del nou sistema es 
produeix en un moment clau per al negoci i la seva pròpia su-
pervivència. D’una banda, el mitjà ve de batre els seus registres 
d’audiència digital al març, a l’igual que la majoria de genera-
listes. En concret, el seu trànsit va tancar el mes en tercera 
posició de la classificació després d’augmentar un 34,5% els 
seus usuaris únics, fins a 26,5 milions. Per un altre, mai havia 
patit tant per la caiguda dels ingressos publicitaris ni les vendes 
d’exemplars. (Font: Dircomfidencial)

Anàlisi de les OTT i TV de pagament a 
Espanya

Les llars que reben algu-
na modalitat de televisió 
de pagament (tradicional 
+ OTT) a Espanya supera 
per primera vegada els 10 
milions, aconseguint arribar al 53,8% del total sobre l’univers de 
consum (individus de 14 anys o més). El nombre de persones 
que reben alguna de les plataformes de pagament supera els 
23 milions, el 56,9% l’univers de consum.

Les OTT aconsegueixen un major abast d’individus (ja siguin 
abonats o no) que les plataformes de pagament tradicional. 
Així, 16.395.000 persones rep a Espanya alguna de les OTT 
(Netflix, Amazon Prime vídeo; HBO, DAZN, Movistar Lite, Sky, 
Youtube Premium, Filmin, Apple TV+, Milete Plus, Atreplayer 
Premium, Facebook Watch; FlixOlé i StarzPlay) , arribant a el 
38,7% de les llars. Per la seva banda, les plataformes de paga-
ment tradicional (Movistar+, Vodafone, Orange TV, Euskaltel, 
Telecable i R) aconsegueixen entrar al 27,8% de les llars.

Netflix és la plataforma que aconsegueix un major abast, des-
prés d’aconseguir que 14,1 milions de persones a Espanya re-
bin els seus continguts (ja siguin abonats o no). De tots ells, la 
majoria són dones (52%) mentre que els adults de 35 a 44 anys 
representen el 21% de la seva audiència, sent el grup d’edat 
més nombrós al públic de Netflix.

NOTA: Amb El Butlletí podeu accedir a l’informe sobre la TV de 
pagament tradicional i les OTT a Espanya., realitzat per Barlo-
vento. CLIQUEU AQUÍ   

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Rècord històric de consum d’internet 

El temps de navegació registrat és de 177 minuts per persona 
de 18 i més anys a el dia, un augment de 37 minuts pel que 
fa al mes de març de l’any passat. Màxim consum de vídeo a 
Internet: cada persona dedica una mitjana  de 50 minuts al dia 
a veure continguts audiovisuals a Internet, amb una mitjana de 
14 vídeos per persona al dia  en aquest mes de març 2020, 
segons les dades de Comscore. El  nombre de visitants únics 
de més de 18 anys a Internet va ser al març de 31,8 milions,  
fet que suposa un increment del + 6% en relació amb el mateix 
mes de l’any 2019.

En el cas de la televisió, l’audiència acumulada al mes puja 
a 37 milions, amb una cobertura de el 95,8% de la població 
d’Espanya en aquest target. El temps de consum de televisió 
per persona al dia a Individus de menys de 18 anys és de 5 
hores i 10 minuts, mentre que el temps de navegació a Internet 
és de 2 hores i 56 minuts persona/dia. Els espectadors de més 
de18 van consumir al mes de març 2020 una mitjana de 6 hores 
i 33 minuts de televisió a el dia, mentre que la mitjana de nave-
gació per visitant a Internet va ser de 3 hores i 34 minuts diaris. 
(Font: comScore – foto: DiariMés)

Consells informàtics perquè el 
teletreball sigui més segur

El teletreball està més o menys present en la majoria de les 
cases, i sembla que ha arribat per quedar-se. Per això, la segu-
retat informàtica de les tecnologies que estem utilitzant i la vida 
digital en general cobra cada dia més importància. Què podem 
fer per assegurar-nos que els nostres dispositius electrònics, 
i sobretot la informació que manegem en ells estigui fora de 
perill.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Diego Barrientos, expert en seguretat informàtica i instructor de 
UDEMY, la plataforma de formació online més gran de món, ha 
donat diversos consells que poden ajudar a treballar amb més 
seguretat des de casa, per exemple: canviar la contrasenya del 
nostre Wifi, apagar el router de nit, i mantenir encès l’ordinador 
només mentre treballem. (Font: eitb.eus) 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’ocupació publicitària a Internet i a la 
televisió segueix a la baixa
Per Ipmark / Mitjans

La televisió i la ràdio segueixen incrementant el nombre d’usuaris 
en confinament. Els espectadors mantenen el seu interès en la 
TV en continguts d’informació i entreteniment. De fet, gairebé el 
75% dels individus veu quatre hores diàries o més de contingut 
audiovisual, segons dades del VI Baròmetre IMOP Insights Els 
mitjans en la crisi de la coronavirus. Tot i l’augment del consum, 
l’ocupació publicitària segueix en caiguda, descendint gairebé 
un 50% en televisió i un 23,2% a Internet, de l’1 al 15 d’abril, 
comparant amb el 2019.

El pas de el temps està generant normalització en molts aspec-
tes. La ràdio ho comença a notar, en els continguts “parlats” 
d’informació d’”última hora”, que tornen als seus ràtios previs a 
la crisi de la COVID-19. En els últims 15 dies, aquests espais 
han augmentat un 2,5% el nombre d’oients.

Per la seva banda, les plataformes de vídeo a la carta han ex-
perimentant un lleu repunt en els accessos. Des del 16 de març, 
l’augment d’accessos ha estat del14%. Netflix, que continua 
liderant aquests suports d’entreteniment, trenca amb la seva 
tendència rècord i descendeix per primera vegada, tornant a 
nivells gairebé previs a la crisi, coincidint amb la fi de la subs-
cripció gratuïta.

Ocupació publicitària

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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L’ocupació publicitària en els mitjans manté la seva tendència a 
la baixa de les últimes setmanes. Segons dades d’Arce Media, 
en el període del 1 al 15 d’abril, va caure a la televisió i internet, 
en comparació del mateix període del 2019. Només distribució 
o entitats financeres segueixen sent els sectors que tenen més 
presència.

En aquest sentit, el lideratge de notorietat de marca reflecteix 
aquests canvis d’inversió. Les companyies de distribució lide-
ren la llista, ocupant el top of mind, amb Amazon (13,2%), al 
capdavant. La segueixen Lidl (10,6%), El Corte Inglés (10,5%), 
Carrefour (9%) i Santander (7,4%). Aquesta última ha ascendit 
del lloc número 20 al quart, de la setmana 15 a l’última ana-
litzada. En aquest sentit, les entitats financeres, al costat de 
les energètiques, estan experimentant forts increments de no-
torietat en els últims 15 dies. Endesa i Iberdrola assoleixen una 
notorietat històrica, entrant en el Top 25.

Pel que fa al record publicitari per sectors, en el període del 
6 al 12 d’abril, en comparació amb dues setmanes anteriors, 
Energia, Financeres i Assegurances i Institucionals incremen-
ten els seus números, en un 282%, 53% i 9%, respectivament. 
Per la seva banda, Jocs i Apostes (-32%), Restauració (-27%), 

Transport i Viatges (12%), Automoció (-12%) i Distribució (-8%), 
baixen els seus percentatges.

En l’apartat de patrocini, s’observa un intens creixement 
d’accions “solidàries”: humanitàries (+35%), obra social (+17%), 
música (+6%), cultura (+4%) i l’esportiu, que cau en 1%. Sobre 
les marques associades, en humanitàries, es troben Inditex 
(5%), Fundació La Caixa (2,5%) i Fundació Amancio Ortega 
(1,3%).  Repsol, Nike i Adidas, en el cas d’esportius.

Així, el record de les iniciatives de suport durant l’actual crisi, 
situa Inditex al capdavant (22,6%), seguida de Santander (7%), 
Seat (6,1%), Fundanción Amancio Ortega (5,3 %) i Rafael Na-
dal i Pau Gasol (4,9%).

Caiguda de confiança.- Els alts i baixos emocionals dels ciuta-
dans estan ocasionant una clara pèrdua de confiança en el con-
sumidor, descendint als nivells de la crisi de 2008. Els efectes 
del coronavirus en l’economia de les llars comencen a sortir a 
la llum. En concret, prop del 40% declara que aquesta situació 
li està afectant la butxaca. A la pregunta de si aquesta recessió 
no millorarà durant l’estiu, el 16% opina d’aquesta forma, no ho 
creu. (Infografies: Peatom i Ipmark)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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NOTA: El Butlletí us ofereix el VI Baròmetre IMOP Insights: “Los 
medios y más en la crisis del coronavirus”. CLIQUEU AQUÍ  

Els nous hàbits de consum acceleraran 
el Home-driven màrqueting

De la 3a onada del Baròmetre COVID-19 i Màrqueting, realit-
zada per Good Rebels amb la col·laboració de l’Associació de 
Màrqueting d’Espanya, es desprèn que el 71,88% de profes-
sionals de màrqueting i comunicació enquestats en aquest Ir 
Baròmetre opinen que un dels factors que més pes tenen en 
la superdigitalització vinent seran els nous hàbits de consum a 
casa que perduraran després del confinament i que acceleraran 
el Home-driven màrqueting: una oportunitat per desenvolupar 
productes i serveis pensats per consumir a la llar.

Al seu torn, també tindran un impacte les onades de regulació 
estatal sobre seguretat i higiene que podrien afectar directa-
ment a sectors com el retail físic, els viatges o l’entreteniment i 
la cultura en espais públics (63,54%). A més, els professionals 
del sector consideren que l’augment de la desocupació pro-
mourà la figura de l’emprenedor i de nous models de negoci 
(44,79%) i l’assentament d’una consciència ecològica global 
canviarà la forma en què treballem i ens relacionem, deixant de 
ser tan summament presencialistes i demandants de recursos 
(34,38%).

Destaquen les estratègies per captar l’atenció en xarxes so-
cials o plataformes digitals que dirigeixin trànsit a les botigues 
físiques -O2O online to offline- (33%), la digitalització i auto-
matització dels espais físics (30%), l’ús de programari per la 
captura i anàlisi de les dades (39%), o fins i tot la proliferació de 
xarxes socials que neixen ja orientades a la venda i no tant a 
la mera connexió entre persones (33%). Els resultats del barò-
metre concreten i determinen la importància de les àrees de 
transformació digital ja identificades en l’onada anterior com a 
focus i prioritat de la inversió de màrqueting en els propers sis 
mesos. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix  la 3a onada del Baròme-
tre COVID-19 i Màrqueting de Good Rebels. CLIQUEU AQUÍ  

Els espanyols creuen que els 
anuncis ja no són intrusius, sinó que 
reconforten
D’acord amb les dades de la tercera onada de l’informe Di-
gital Consumer 24 hours indoors, elaborat per Nielsen en 
col·laboració amb Dynata, una tercera part dels espanyols se 
sent còmoda i receptiva als anuncis que inclouen la crisi de 
l’COVID-19 en el seu relat.  Un 31% dels enquestats assegura 
que se sent a gust amb els anuncis que fan referència a la si-
tuació actual en els seus missatges a través de mitjans en línia. 
Això, segons els responsables de l’estudi, suposa un canvi de 
tendència en la percepció dels espanyols davant la publicitat, 
just en un moment en què els seus hàbits de compra també han 
variat radicalment.

 

Quant als anuncis que 
més record deixen al pú-
blic, l’informe assenyala 
que són els de les cate-
gories que més es con-
sumeixen actualment: ali-
mentació (53%), menjar a 
domicili o delivery (42%) 
i assegurances (41%). 
Per la seva banda, els 
anuncis de marques 
d’automoció només ge-
neren un 27% de record i 
els de productes de luxe, 
tot just un 9%. No obstant 
això, s’explica, aquest és 
un bon moment perquè 
el conjunt de les catego-
ries faci marca, indepen-
dentment que els seus 
productes siguin o no els 
més demandats ara. 
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Maira Barcellos, responsable de mesurament de Nielsen a Es-
panya, indica que “és moment de que les marques donin un 
pas al front i es posicionin com a part de la solució a la crisi. No 
només les que més es consumeixen ara, sinó totes, perquè en-
cara que per a alguns sectors sigui un any perdut de negoci no 
ho és amb la seva relació amb el consumidor i han de pensar a 
llarg termini. Tant l’automoció com l’hostaleria estan contribuint 
a la solució, missatge que permet apel·lar al cor del consumi-
dor i enfortir la imatge de marca i, el que és més important, 
crear un vincle que perdurarà quan tot això passi”. Trobareu 
més informació sobre l’informe Digital Consumer 24 hours in-
doors, de Nielsen i Dynata en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – gràfic: Nielsen/Dynata)

Mediaset i Atresmedia perden 50 
milions en publicitat el primer 
trimestre
Les televisions lineals estan marcant rècords històrics 
d’audiència aquests dies de confinament. Malgrat això, els in-
gressos publicitaris en el medi estan en hores baixes. Mediaset 
i Atresmedia han deixat d’ingressar en aquest primer trimes-

tre 50 milions d’euros si es compara amb les xifres obtingudes 
l’any passat en el mateix període. La primera acumula un des-
cens en la facturació per anuncis del 9,9%, mentre que la sego-
na la baixada ha estat del 13,7%; segons les dades d’Infoadex.

En general, la facturació publicitària de la televisió ha baixat un 
11,7% en aquest primer trimestre. Cauen els seus ingressos 
per sobre de la mitjana les autonòmiques (-15%) i els canals 
de pagament (-12%). Curiosament, la TDT (excloent el duopoli) 
s’ha comportat una mica millor, amb una baixada de l’7,9%. La 
caiguda publicitària de la televisió ha estat especialment signifi-
cativa en el mes de març, quan la inversió es va desplomar un 
23%. (Font: Dircomfidencial)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.ioncomunicacion.es/una-tercera-parte-de-los-espanoles-simpatiza-con-los-anuncios-que-hacen-referencia-al-covid-19/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Google Dúplex ja funciona a Espanya 
en primera fase
Per Venture Beat

Google va sorprendre tothom en 2018 al presentar Google Dú-
plex, un servei automatitzat mitjançant el qual una veu de Goo-
gle interactuava amb negocis i clients per fer reserves i altres 
activitats d’una forma sorprenentment natural. El seu desplega-
ment però ha estat més limitat, ara però sense cap avís, Google 
Dúplex ha arribat a Espanya i ja parla espanyol.
 

Google Dúplex és una intel·ligència artificial de la companyia 
que busca automatitzar algunes tasques per a l’usuari que nor-
malment s’han de fer per trucada telefònica. Què fa exactament 
Google Dúplex a Espanya? El desplegament de Google Dú-
plex a Espanya es produeix en part com a conseqüència de 
laCOVID-19. La situació actual de confinament ha provocat que 
nombrosos negocis tanquin temporalment. Ara mateix a Google 
Maps apareix informació sobre els establiments si estan tan-
cats, aquesta informació o bé la proporciona el propietari del 
negoci o bé l’esbrina Google.

Si és el cas que l’hagi de esbrinar Google és on entra en acció 
Google Duplex. Google està utilitzant Google Dúplex per con-
firmar els horaris dels establiments durant el confinament. En 
altres paraules, truca als establiments que es troben a Google 
Maps i els pregunta pels seus horaris durant el confinament.

En un article al bloc oficial de Google es diu: “També estem 
utilitzant la nostra tecnologia d’intel·ligència artificial (IA) Dúplex 
sempre que sigui possible per contactar a les empreses per 
confirmar el seu horari comercial actualitzat, perquè puguem 
reflectir amb precisió quan les persones busquen en Search i 
Maps.”

NOVES EINES
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Google Espanya ha confirmat a Xataka l’ús de Google Dú-
plex a Espanya per confirmar horaris d’establiments; es tracta, 
doncs, d’una primera fase. Falta saber quan podran els usuaris 
d’Espanya utilitzar Google Dúplex per fer peticions concretes a 
establiments. Per confirmar horaris probablement Google Dú-
plex no requereixi d’un vocabulari tan alt com per a altres peti-
cions ja que és només una petició i sempre la mateixa. 

L’interessant de Google Duplex és el seu llenguatge d’allò més 
natural que pot passar per la veu d’un humà sense cap problema. 
Per a això utilitza pauses i expressions de dubte com “uhm...” o 
“ah ...”, que fan que la conversa sigui més natural. En tot cas 
abans d’iniciar la conversa deixa clar que és una trucada auto-
matitzada que està sent gravada, si el propietari de l’establiment 
indica que no vol ser gravat o alguna cosa per l’estil la trucada es 
passa a un operador humà. (Infografia: D. Coquillat)

Miro: una plataforma col·laborativa 
per dibuixar en pissarres en temps 
real i amb videoconferències
Uns presentem una plataforma per fer videotrucades grupals. 

Es tracta de Miro, que bàsicament ens porta una pissarra 
col·laborativa per dibuixar diagrames en temps real amb altres 
persones, i que a més té suport per a videoconferències. Així, 
el punt principal de Miro no són les videoconferències com a 
tal, sinó la col·laboració en temps real dins d’un llenç infinit en 
el qual es poden planejar projectes dins d’una enorme pissarra 
digital.

Miro ofereix múltiples plantilles ja predissenyades, amb dia-
grames, mapes mentals, i fluxos de treball dissenyats per a 
l’estratègia i planificació. Tot el que està a la pissarra és edita-
ble pels membres de l’equip i els canvis es van veient en temps 
real, sense límit en el que es pot afegir. Miro a més s’integra 
amb múltiples eines de tercers com Dropbox, Google Suite, 
GitHub, Slack, Microsoft Teams, JIRA, Sketch, Asana, Notion, 
Trello, Excel, Evernote, YouTube, entre molts més.

Podeu fer servir Miro de forma gratuïta amb sense límits en els 
membres de l’equip, encara que només comptaràs amb tres 
taulers editables, les plantilles predissenyades, les integracions 
bàsiques, i visualització anònima de taulers. La videotrucades 
amb taulers il·limitats són de pagament. (Font: Genbeta)
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Google Meet competeix amb Zoom 
i implementarà reducció de soroll 
ambiental

Google ha anunciat que en les pròximes setmanes, els usuaris 
de Google Meet de G Suite i G Suite Enterprise for Education 
rebran cancel·lació de soroll en el servei. L’exemple que posen 
al vídeo ens mostra un lloc amb molt soroll ambiental, que amb 
la nova millora, Meet aconsegueix neutralitzar fent l’escolta de 
la conversa molt més plaent. Aquesta funció pot arribar a ser 
clau fins i tot en converses en què els interlocutors estiguin en 
ambients silenciosos, ja que la pròpia trucada ja sol generar so-
rolls i artefactes depenent de la connexió i el tipus de micròfon. 
Que arribi aviat farà que les converses siguin molt més similars 
a les que podem tenir amb bona cobertura per telèfon amb una 
sola persona.

En la versió mòbil de Meet, Google torna a demostrar que fa 
servir la intel·ligència artificial aplicada a casos útils com po-
ques companyies , i il·luminarà artificialment (valgui la redun-
dància) les escenes fosques produïdes per càmeres de baixa 
qualitat o habitacions i espais amb poca llum. A Google Duo, 

per exemple, passaran a utilitzar AV1, el que per una banda 
millorarà la qualitat de les trucades de vídeo a igual bitrate, i 
d’altra banda farà que s’estalviïn dades. (Font: Xataca)

NOVES EINES
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Retenir, contractar o recuperar els 
millors periodistes, clau per als 
mitjans en el món post pandèmia
Per Laboratorio de Periodismo

 
La crisi del coronavirus obliga els mitjans a accelerar alguns 
dels projectes que tenien en marxa, com ara l’aposta decidida 
pels continguts de pagament. El canvi d’un model de negoci 
centrat en l’obtenció de grans audiències per monetitzar per 
publicitat a un altre basat fonamentalment en les subscripcions 
i en els ingressos per usuari, amb periodisme de qualitat, obliga 
necessàriament a apostar pel talent, i retenir els millors perio-
distes, o recuperar els que van sortir dels mitjans quan es va 

implantar el model de grans audiències per a les quals no calia 
periodistes centrats en els continguts de qualitat o directius amb 
aquesta visió.

Precisament la consultora Innovation Media publica tots els anys 
per encàrrec de la FIPP un informe en el qual aborden alguns 
dels reptes que han d’afrontar els mitjans de comunicació en ma-
tèria d’innovació. El treball, que ha sortit a la llum aquest mes 
d’abril, (de pagament, 150 euros per no membres de la FIPP), 
se centra enguany en el capital humà i la monetització i sosté 
que qualsevol innovació no té sentit “si no estem fent un treball 
fantàstic a la contractació, capacitació, motivació, retenció, reco-
neixement i promoció de persones talentoses i compromeses”.

A la carta de presentació de l’informe, els editors, John Wil-
pers i Juan Senyor, indiquen que “és extremadament car perdre 
bon personal. Diversos estudis han demostrat que el cost de 
contractar un nou empleat és entre el 90 i el 200% del salari 
de l’empleat acomiadat, només per fer la contractació! El ta-
lent, motivat, qualificat, capacitat i compromès, és sens dubte 
l’element més important per determinar el seu èxit. És possible 
que sàpiga com generar nous ingressos o què genera un gran 
contingut o com recopilar dades o executar un programa CRM. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Però si no tens persones al teu voltant que es preocupin per 
l’empresa i tinguin les habilitats i la capacitació constant perquè 
això passi, no succeirà”.

Hi ha 13 models comercials provats per ajudar a que el model 
de negoci prosperi, segons l’informe, en el qual també s’aborda 
la monetització dels mitjans de comunicació, identificant els 
requisits i els riscos involucrats en la implementació de fluxos 
d’ingressos específics, i classificant cada un en termes de mè-
triques fàcils d’identificar, com el potencial d’ingressos o els 
costos de transacció. Aquests models de negocis inclouen: 1. 
Subscripcions. 2. Mitjans com organitzacions sense ànim de 
lucre. 3. Comerç electrònic. 4. Esdeveniments. 5. Club. 6. pro-
veïdor de tecnologies de la informació. 7. Publicitat. 8. Exercir 
funcions d’agència. 9. Dades. 10. Llicenciar la marca. 11. Rea-
litzar inversions en altres companyies. 12. Obtenció d’ingressos 
mitjançant productes o serveis vinculats al sentiment de nostàl-
gia. 13. Formació.

El coeditor de la feina, John Wilpers, va presentar en un recent 
webinar en major profunditat algunes altres de les conclusions 
de l’estudi. El podeu seguir en aquest enllaç. (Infografia: bloc de 
victor-mochere.com)

El sector dels mitjans de comunicació 
acusa la crisi del coronavirus

Segons un estudi elaborat per AxiCom a partir d’una enquesta 
entre periodistes de diferents publicacions, en què s’analitza la 
manera en què ha afectat els mitjans de comunicació la crisi del 
coronavirus, els  acomiadaments s’han convertit en la principal 
incertesa per als periodistes espanyols, ja que el 82% dels en-
questats considera que les retallades en plantilla constituiran el 
principal impacte econòmic i estructural de la crisi en el sector 
dels mitjans.

El segueixen una menor contractació de col·laboradors (73%), 
el reajustament de salaris (67%) i la possible desaparició 
d’algunes publicacions (54%)... i això sense comptar que el 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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descens de la publicitat ha fet que els mitjans hagin de pensar 
en noves fórmules de finançament, com ara el branded content 
(45%), seguida d’una major incidència del clickbait (36%) i un 
increment del contingut empresarial a través de passarel·les de 
pagament (33%).

Segons l’estudi, el 18% dels periodistes afirma que la totalitat 
de les peces que redacta són sobre la crisi sanitària, mentre 
que gairebé el 60% declara que més de la meitat de les seves 
informacions estan relacionades amb la crisi d’una manera o d’ 
una altra. Els periodistes destaquen la importància de fomentar 
la creativitat a través la difusió d’idees i la creació de contingut 
no relacionat amb la pandèmia. Mentrestant, a la banda oposa-
da, els periodistes prefereixen no rebre informacions alarmistes 
i sensacionalistes. (Fotografia: El Diario Montañés)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix més informació sobre el 
treball d’AxiCom. CLIQUEU AQUÍ  

El Congrés Mundial de Diaris s’ajorna 
a setembre pel coronavirus

L’Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-
IFRA), seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, 
ha decidit traslladar el seu congrés anual que s’anava a ce-
lebrar a la segona quinzena de juny, a Saragossa, al mes de 
setembre. En concret, se celebrarà del 17 al 19 d’aquest mes i 
s’espera que reuneixi a més de 1.200 editors i alts executius de 
mitjans impresos i digitals procedents de més de 120 països i 
18.000 publicacions.

La cita de setembre es preveu important per al sector, però des-
prés la crisi oberta per la COVID19 es considera encara més fo-
namental. Aquest Congrés de la WAN-IFRA, que en l’actualitat 
presideix l’aragonès Fernando de Yarza, arriba en un moment 
clau en el qual el periodisme de qualitat és més necessari que 
mai, però en el qual, al mateix temps, les empreses informatives 
temen per la seva sostenibilitat. Les noves estratègies mundials 
es debatran a Espanya, a Saragossa. (Font: La Información)
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Google ofereix tarifes de publicitat 
gratuïtes als mitjans de comunicació

Davant d’una crisi global, les persones confien en el perio-
disme de qualitat per estar informades i mantenir-se segures. 
Els anuncis que apareixen al costat de les notícies ajuden a 
finançar els periodistes que escriuen les notícies d’última hora, 
i mantenen en funcionament els mitjans i les seves aplicacions. 
Molts editors de notícies de tot el món utilitzen Google Ad Ma-
nager per gestionar la publicitat de les seves edicions digitals. A 
mesura que la pandèmia de coronavirus 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.

Per això, Google ha decidit oferir gratuïtament les tarifes de pu-
blicació d’anuncis als editors de notícies de tot el món a través 
d’Ad Manager durant cinc mesos. En els propers dies, informa-
ran els socis de mitjans de comunicació dels requisits i detalls 
del programa perquè puguin veure el canvi reflectit en els seus 
comptes. Aquesta acció sorgeix del Fons d’Ajuda d’Emergència 
per al Periodisme de GNI, que està oferint el seu suport a milers 

de mitjans locals de notícies a tot el món, i d’altres programes 
amb què la companyia dóna suport a la indústria. (Font: El Pu-
blicista)

III Congrés Internacional de Recerca 
en Comunicació

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el III 
Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se ce-
lebrarà, a Barcelona, el divendres 26 de juny de 2020. El con-
grés tindrà lloc presencialment a la seu de l’Institut d’Estudis 
Catalans (carrer del Carme, 47), sempre i quan les autoritats 
sanitàries ho permetin. En cas que no sigui possible celebrar-lo 
en format presencial, el congrés es farà de forma virtual amb 
les màximes garanties acadèmiques. La SCC pretén remarcar 
el seu compromís amb la ciència i la recerca en comunicació 
en les circumstàncies excepcionals que estem vivint. Durant 
aquest acte, se celebrarà també la XXX Conferència Anual de 
la Societat Catalana de Comunicació (SCC).

El congrés està obert a la presentació de comunicacions en les 
àrees temàtiques que trobareu en aquest link. Tots els partici-
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pants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de 
Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la 
condició d’autor d’una comunicació, independentment de si el 
congrés es realitza presencial o virtualment. La presentació de 
les propostes de comunicacions (resums o abstracts) roman-
drà oberta fins al 20 de maig de 2020. Els abstracts hauran 
d’enviar-se a la direcció de correu electrònic congresbarcelo-
nascc2020@gmail.com com a document adjunt i amb el títol 
del missatge “Congrés Barcelona 2020”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

3 de maig Dia Mundial de la Llibertat 
de Premsa

Cada any, el 3 de maig és una data en la qual se celebren els 
principis fonamentals de la llibertat de premsa. Aquesta data 
brinda l’oportunitat d’avaluar la llibertat de premsa a nivell mun-
dial, de defensar els mitjans de comunicació dels atacs sobre 
la seva independència, així com de retre homenatge als perio-
distes que han perdut les seves vides en l’exercici de la seva 
professió.

El Dia Mundial de la Llibertat de Premsa va ser proclamat per la 
Assemblea General de les Nacions Unides el 1993, en compli-
ment d’una recomanació aprovada en la 26a reunió de la Con-
ferència General de la UNESCO el 1991. Això, al seu torn, va 
ser una resposta a una crida dels periodistes africans que el 
1991 van elaborar la històrica Declaració de Windhoek sobre el 
pluralisme i la independència dels mitjans de comunicació. La 
UNESCO considera que aquestes llibertats permeten la com-
prensió mútua per construir una pau sostenible.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Serveix d’ocasió per informar els ciutadans de les violacions de 
la llibertat de premsa, un recordatori que en dotzenes de paï-
sos de tot el món les publicacions són censurades, multades, 
suspeses i clausurades, mentre que els periodistes, editors i 
editors són assetjats , atacats, detinguts i fins i tot assassinats. 
És una data per fomentar i desenvolupar iniciatives en favor 
de la llibertat de premsa i per avaluar l’estat de la llibertat de 
premsa a tot el món.

El 3 de maig serveix per recordar als governs la necessitat de 
respectar el seu compromís amb la llibertat de premsa i és tam-
bé un dia de reflexió entre els professionals dels mitjans de 
comunicació sobre qüestions relacionades amb la llibertat de 
premsa i l’ètica professional. Igualment important, el Dia Mun-
dial de la Llibertat de Premsa és un dia de suport als mitjans 
de comunicació que són objecte de la restricció o l’abolició de 
la llibertat de premsa. També és un dia de record per als perio-
distes que van perdre la vida a la recerca d’una història. (Font i 
infografia: UNESCO)

Convocatòria del Premi de Periodisme 
Terres de l’Ebre creix

La Demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya ha obert la convocatòria de la sisena edició 
del premi que convoca anualment amb l’objectiu de reconèi-
xer el millor treball de contingut relacionat amb el territori. En-
guany, el Premi de Periodisme Terres de l’Ebre creix en nombre 
de guardons i en dotació. En concret, el primer premi dobla la 
quantia fins als 2.000 euros, i s’incorpora un segon premi dotat 
amb 1.200 euros, i un tercer amb 800 euros. En el cas que els 
guanyadors estiguin col·legiats, rebran la quantia íntegra, i si 
no el 50%.

Els treballs periodístics han d’haver estat publicats o emesos 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. El termini per 
presentar candidatures finalitza el 21 de juny, i el veredicte es 
farà públic a la tardor. L’increment del nombre de premis i de la 
dotació total, que s’ha quadruplicat, ha estat possible gràcies 
al conveni signat per la Demarcació de les Terres de l’Ebre del 
CPC amb l’empresa Repsol. (Font: CPC)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Edita vídeos professionals amb el mòbil (nova edició).- On 
line. Del dilluns 4 al divendres 29 de maig (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. Do-
minant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un 
smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equi-
parable a l’obtinguda amb un equip de gravació professional. 
En Jordi Flamarich t’ensenyarà com aconseguir-ho.

Webinar: Com fer cronologies interactives.- On line. Dime-
cres 6 de maig (de 11:00h a 12:00h) - Les noves narratives per 
a webs estan canviant profundament els relats periodístics. Les 
històries amb un component temporal, com ara la biografia d’un 
personatge, l’evolució d’un conflicte o la història d’una organit-
zació, es poden explicar de manera innovadora. El clàssic re-
lat cronològic de text amb paràgrafs encapçalats per dates pot 
convertir-se en una cronologia interactiva i multimèdia. Nereida 
Carrillo explicarà en aquest webinar el funcionament de dues 
eines per fer cronologies interactives.

Com aconseguir subscriptores per al teu mitjà digital (nova 
edició).- On line. Del dimecres 6 al divendres 29 de maig (10 
hores) - Obrim una segona edició d’aquest curs, creat per Is-
mael Nafría, que mostra estratègies seguides per mitjans de tot 
el món per augmentar els ingressos procedents dels usuaris. 
S’analitzen tendències generals, es repassen casos concrets 
en què els mitjans estan aconseguint subscriptors, socis o do-
nants i es donen consells i recomanacions útils.

Com crear infografies per a xarxes socials.- On line. Del di-
vendres 17 d’abril al dilluns 18 de maig (10 hores) - Aquest curs, 
dissenyat per Jordi Català, ensenya a crear infografies, per tal 
de millorar la comunicació en xarxes buscant la viralitat i el po-
sicionament. S’usaran eines on-line, gratuïtes i senzilles com 
són: Visme, Piktochart, Infogram, Venngage i Canva. Encara 
queden places i et pots inscriure a través de la web o enviar un 
correu a cfd@periodistes.cat

Construeix una newsletter eficaç.- On line. Del divendres 24 
d’abril al 22 de maig (10 hores) - En aquest curs, creat per Is-
mael Nafría, s’analitzen els elements fonamentals que cal tenir 
en compte per idear, preparar, publicar, enviar i analitzar els re-
sultats d’un bon butlletí. També repassarem exemples de news-
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letters exitosos tant de mitjans de comunicació com d’empreses 
i entitats de tot tipus. Són casos que ofereixen lliçons molt pràc-
tiques i valuoses per construir el nostre propi butlletí. Encara 
queden places. Si t’hi vols apuntar,  inscriu-te per la web o envia 
un correu a cfd@periodistes.cat
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Alguns hàbits de consum de mitjans 
es mantindran en el futur 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Havas acaba de presentar l’actualització del seu estudi Impacte 
del coronavirus en hàbits i mitjans, un informe sobre l’impacte 

que la pandèmia de Covid-19 i totes les mesures adoptades en 
conseqüència estan tenint sobre els hàbits de consum i en els 
mitjans.

Segons conclou l’informe, actualment això és el que més pre-
ocupa:

• Els ciutadans estan inquiets per la repercussió econòmica. Un 
56% està bastant o molt preocupat pel seu lloc de treball.

• La salut segueix sent el primer: la por a el contagi propi o de 
familiars no ha desaparegut: preocupa molt al 51% i bastant al 
34%.

• Altres temes que inquieten molt (al 77%) són que la llibertat 
de moviments no sigui total a la fi del confinament (fins i tot en 
la vida quotidiana) o que no es pugui viatjar amb llibertat (67%).

Sobre el nivell de satisfacció amb la seva vida en les últimes 
dues setmanes, Europa, Itàlia, Espanya i França segueixen 
sent els països menys satisfets amb la seva situació actual. Als 
Estats Units, la satisfacció va baixar 7 punts en les últimes dues 
setmanes, a mesura que puja l’impacte de la Covid-19.
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Al mapa d’emocions, i davant la pregunta sobre com definir en 
una sola paraula el sentiment actual, predomina la paraula pre-
ocupació, i apareixen cada vegada més la incertesa, així com 
cansament, angoixa i fins i tot encara que encara minoritari, 
ansietat.

Hàbits futurs cap als mitjans.- Les audiències segueixen més 
elevades que en pre aïllament encara que en els darrers set 
dies s’observa una lleugera però constant baixada:

• La televisió baixa dels 8,5 milions d’audiència mitjana diària i 
dels 290 minuts de consum.

• Segueixen elevats els altres usos de la televisió: videojocs i 
plataformes vídeo a la carta.

• Internet: les visites a pàgines webs i apps de notícies i de 
missatgeria instantània, que es van disparar en les primeres 
setmanes, comencen a decaure lleugerament des d’abril.

• La televisió és el principal mitjà per a informar-se de nove-
tats sobre la Covid19, seguit d’internet (sobretot premsa digital, 
però també recerques i xarxes socials).

• La ràdio continua sent el tercer mitjà, amb major protagonisme 
en majors de 40 anys.

• Les converses en xarxes socials al voltant de el terme corona-
virus i els seus principals hashtags que es van explotar en les 
primeres setmanes, es van diluint amb el temps. Emergeixen 
ara nous interessos, més directament relacionats amb accions i 
iniciatives d’ajuda efectives: banc d’aliments i donacions, entre 
d’altres.

Sobre com creuen que canviaran els seus hàbits en el futur 
respecte a l’ús dels mitjans de comunicació com a conseqüèn-
cia del coronavirus, i en els pròxims mesos després de la fi de 
l’aïllament, les respostes porten a pensar que es mantindrà l’ús 
de plataformes de pagament, el accés a xarxes socials de nous 
targets, entre d’altres hàbits.  

Canvis en el consum, hàbits i valors.- L’informe destaca una 
major obertura a provar noves marques (una de cada quatre) 
i a comprar en línia productes que abans només es adquirien 
de forma física. Es buscaran més productes del país i més na-
turals.
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L’informe revela que canviaran certs hàbits com a major estalvi, 
més exercici físic i preocupació per la salut, més compres en 
línia. En els valors i forma de viure en societat diu que les per-
sones seran més solidàries. (Infografia: Havas España)
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El repte de la internet catalana 
després de la Covid-19 i el paper de 
.cat
Per Carles Salvadó Usach, president de la Fundació.cat / web 
Fundació.cat

La crisi per la Covid-19 ha fet emergir d’una manera inesperada 
el teletreball i les relacions a través de la xarxa entre persones, 
de les empreses amb els seus clients, de les administracions 
amb els ciutadans o de les escoles i universitats amb els seus 
alumnes. En aquest context sobrevingut, la identitat digital i 

l’existència d’una comunitat reconeguda i prestigiada en el món 
dels dominis d’internet, com és la del .cat, esdevé un pilar fo-
namental per a la necessària reconstrucció que haurà de venir 
a nivell econòmic, social i cultural després de la crisi sanitària 
que encara patim.

Amb15 anys d’existència que complim enguany, la Fundació 
.cat, una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política, 
gestiona més de 110.000 dominis que apleguen bona part de 
les webs i portals en llengua catalana, i que aquests dies han 
donat més servei que mai als usuaris, en alguns casos serveis 
essencials que han ajudat a salvar vides, contenir el contagi i 
articular la resposta pública i cívica davant d’aquesta pandè-
mia. La solvència d’aquest món digital a l’entorn del domini .cat, 
així com la proliferació d’aplicacions mòbils i altres eines digi-
tals més enllà del web, es visualitza en un moment estratègic 
per a la Fundació .cat, que vol esdevenir referent de la internet 
catalana un cop demostrat el rigor i bona gestió dels dominis 
.cat i .bcn.

Fa temps que la Fundació .cat s’ha significat en diversos aspec-
tes que actualment, amb la crisi del coronavirus, recobren més 
importància. Per una banda, l’accés al web d’empreses petites 
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i col·lectius que encara no havien fet el salt a la xarxa amb una 
identitat pròpia i eines digitals, al marge de les xarxes socials 
més informals, que poden millorar els resultats i la qualitat de 
la relació amb els seus clients. Ara més que mai aquesta línia 
de suport és imprescindible, davant de la sotragada econòmica 
que està provocant l’aturada de l’activitat en molts sectors des 
de la declaració de l’estat d’alarma.

La Fundació gestiona el domini .cat en el benentès que és un 
domini geogràfic de primer nivell que, a més de ser d’àmbit glo-
bal, com els genèrics .org, .net i .com, és alhora un domini cul-
tural de proximitat. És aquesta dualitat la que fa possible que 
.cat ens connecti al món i alhora amb nosaltres mateixos i el 
nostre entorn socioeconòmic més proper. La crisi del coronavi-
rus ha fet més visible aquest caràcter de proximitat en facilitar, 
per exemple, l’accés a internet de petites empreses, comerços 
i col·lectius localitzats en els territoris de parla catalana, que 
encara no havien fet el salt a la xarxa, amb un lloc web propi i 
formació per a fer el manteniment de les pàgines creades.

La Fundació .cat, com a entitat al servei de la comunitat cata-
lana a internet, vol jugar un rol clarament facilitador i de suport 
a l’economia catalana de la petita i mitjana empresa, però tam-

bé d’autònoms i emprenedors a qui els cal una identitat digital 
robusta i reconeguda. Aquest compromís ve de lluny i, a més 
de la digitalització de les empreses, .cat s’ha implicat amb un 
món que aquestes setmanes també s’està transformant de cop, 
com el de l’educació. La Fundació .cat ha impulsat el concurs 
Wapps, amb milers d’estudiants que han participat els darrers 
10 anys d’aquest projecte, així com amb la formació digital de 
professorat.

Un altre àmbit que .cat ha treballat últimament, des de la tardor 
del 2017, és el de les llibertats individuals i col·lectives a la 
xarxa. Arran de l’arbitrari tancament de pàgines web del 2017, 
i més recentment també a partir de la sentència del Tribunal 
Suprem i les reaccions ciutadanes viscudes a Catalunya, la 
Fundació .cat ha impulsat accions tècniques i jurídiques per 
evitar que algunes webs puguin ser tancades o censurades per 
raons estrictament ideològiques, sempre i quan compleixin els 
requisits i els estàndards internacionals per disposar un domini 
d’internet com el .cat o el .bcn.

Des de .cat també hem volgut liderar el debat i la reflexió sobre 
les garanties democràtiques i com preservar les llibertats ciu-
tadanes en un context en què alguns governants, i això s’està 
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veient clarament a nivell global, puguin tenir la temptació de re-
gular o reduir la llibertat d’expressió o exercir un control gover-
namental no acceptat en termes de qualitat democràtica com a 
resposta a la proliferació de fake news i altres males pràctiques. 
La crisi provocada per la Covid-19 i la resposta que alguns es-
tats han adoptat en l’entorn digital, limitant llibertats o controlant 
la informació i les dades dels usuaris, demostren que és més 
necessària que mai una Fundació .cat atenta, vigilant i impulso-
ra de garanties pensant en el millor per a la comunitat catalana 
a internet. En aquest sentit, s’organitzaran jornades públiques 
de debat i reflexió per adaptar el compromís de .cat a les ac-
tuals circumstàncies. L’experiència de .cat ens avala per defen-
sar que els propietaris de dominis .cat gaudeixen d’un prestigi, 
d’una marca personal, empresarial o institucional, associat a 
la credibilitat tant necessària en moments en què l’anonimat 
pot afavorir la desconfiança que, per culpa de les  fake news, 
podria imperar a la xarxa.

La Fundació .cat vetlla pels drets digitals i la internet dels ca-
talanoparlants. Un exemple d’aquesta activitat d’observació ha 
estat l’anàlisi feta de la situació general de la connectivitat a la 
xarxa i la degradació provocada per la pandèmia de la Covid-19 
a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, a partir de da-

des proporcionades per Ookla sota una acord de col·laboració 
que s’estendrà fins al 31 de desembre de 2020 amb la inclusió 
també d’Andorra i la Catalunya Nord.

Des de la nostra independència d’actuació i per ajudar a la co-
munitat catalana a la xarxa, la Fundació .cat vol reforçar el seu 
paper de facilitador, de garantia de solvència a internet i de 
debat sobre l’amenaça que pateixen les llibertats individuals i 
col·lectives en l’entorn digital. Creiem que és la millor manera 
que tenim de contribuir a la reconstrucció de la nostra comuni-
tat, que o serà digital o no serà. (Infografia: Amic.media)
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L’impacte de la pandèmia de la 
COVID-19 a la premsa
Per Redacció Periodismo.com

La consultora espanyola Evoca Imagen acaba de llançar el dos-
sier “L’impacte de la pandèmia a la premsa”, confeccionat pel 
consultor Pepe Cerezo. L’informe analitza l’impacte de la crisi 
de la COVID-19 a la premsa, especialment en els diaris en línia, 
i com influirà en les tendències que ja venia mostrant el sector.

Sembla evident que el món en el seu conjunt canviarà en molts 
aspectes i que la digitalització ajudarà a aquesta transformació. 
Tendències que ja es percebien, simplement s’acceleraran. El 
món post COVID-19 serà més digital i menys físic i es replan-

tejaran les organitzacions i els models de negoci. En aquest 
context, l’informe revisa les conseqüències immediates en el 
sector de la premsa espanyola, que ja es pot constatar que la 
pandèmia està provocant, i planteja altres a mig i llarg termini 
més difícils de preveure.

Il·lustrat amb un gran volum d’exemples sobre les accions que 
estan adoptant els mitjans informatius a Espanya i en alguns 
països europeus, Cerezo estableix una sèrie de conseqüències 
a curt i mig termini. Entre les conseqüències immediates es tro-
ben, per exemple, l’augment del trànsit digital, la caiguda de la 
publicitat, la cancel·lació d’esdeveniments o l’impuls de nous 
productes digitals.

A mig i llarg termini és possible, segons conclou el dossier, que 
es consolidin els entorns digitals enfront dels físics, que es pro-
dueixin canvis organitzatius profunds, que es reforcin els mo-
dels de negocis orientats a la captació d’ingressos dels usuaris 
(reader revenue) i que es produeixi una concentració sectorial, 
amb fusions, adquisicions i tancaments.

A continuació, les principals conclusions de l’estudi:
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• Impuls de la transformació digital.- Una conseqüència di-
recta derivada de l’impacte de la pandèmia és el canvi en els 
hàbits de consum. Els mitjans hauran de prioritzar definitiva-
ment les versions digitals, principalment en mobilitat, en detri-
ment dels formats físics que, lamentablement, sortiran molt mal 
parats. És previsible que, si no desapareixen, moltes de les ver-
sions impreses passin a ser merament testimonials.
 
• Millora de processos i organitzacions més flexibles.- La 
crisi ha posat en evidència la manca d’estructures i processos 
més eficients necessaris en una societat digitalitzada que per-
meti entre altres coses el teletreball. La necessitat d’estalvi en 
costos serà un factor més que contribueixi a la feina en remot i 
la supressió de viatges i desplaçaments innecessaris.
 
• Auge de les eines de gestió de projectes i impuls del pro-
duct manager.- Veurem previsiblement una evolució cap a mo-
dels organitzatius en xarxa, formats per estructures nuclears 
que es coordinaran amb altres organitzacions nodrides de pe-
riodistes especialitzats, experts sectorials, científics, tècnics, 
etc. i on el “Product manager” es consolidarà com a responsa-
ble dels productes digitals i una mena d’agent de canvi.

• Diversificació de el model de negoci.- Una cosa que ja es 
venia explorant però que amb la caiguda dels ingressos publici-
taris es fa encara més necessari i peremptori si és possible: dis-
posar del major nombre de fonts d’ingressos possibles, capa-
citat d’adaptar-se a les circumstàncies de mercat i de l’entorn, 
procurant ser el més independent possible de tercers. A més 
de repensar els models establerts, caldrà explorar i innovar per 
desenvolupar-ne de nous.

• Reader Revenue.- Els nous hàbits socials que portaran el 
distanciament social marcaran els canvis en un futur immediat 
de gran calat; en aquest sentit, és una gran oportunitat perquè 
els mitjans explorin, a més dels models de subscripció, altres 
línies d’ingressos directes dels lectors, com la formació i els 
esdeveniments en línia, el comerç electrònic, etc.
 
• Revisió de el model publicitari.- Tal com s’ha observat amb 
la pandèmia, l’increment d’usuaris únics de manera indiscrimi-
nada no aporta ingressos de forma proporcional, discriminant 
fins i tot als suports de qualitat. La indústria publicitària, princi-
palment la programàtica, requerirà una revisió completa en la 
qual han de participar tots els agents de la cadena: anunciants, 
agències, mitjans i plataformes.
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• Models B2B.- Les empreses editorials podran liderar la gestió 
de projectes per a altres empreses. És el moment per impulsar 
i consolidar les iniciatives que alguns editors havien començat 
a explorar en el camp de la consultoria, l’explotació de dades o 
la creació d’agències de continguts i de màrqueting per a altres 
editors o sectors.

• Concentració del sector.- Inevitablement, com ha passat 
amb altres sectors com el de la música o l’audiovisual, des-
prés de la pandèmia es produirà previsiblement un gran nombre 
d’operacions empresarials, tancaments, compra i adquisicions, 
que modificaran l’actual ecosistema informatiu tant a nivell na-
cional com internacional.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’informe complet d’Evoca 
Imagen que podeu consultar CLICANT AQUÍ  
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Marques i mitjans: una oportunitat per 
generar valor compartit
Per Juan Chamorro, soci d’Ulled i professor d’ESIC

L’expansió de la pandèmia de la COVID-19 ha originat un canvi 
dràstic en la nostra forma de consumir informació. Fem ser-
vir més temps, en horaris diferents i busquem fonts fiables per 
informar-nos. I si bé l’increment de l’audiència es traduïa sem-
pre en un increment d’ingressos publicitaris, ens trobem davant 
la paradoxa d’una situació que, un altre exemple més, suposa 
gestionar un canvi: l’audiència dels mitjans creix en entorns di-

gitals, sense que això reverteixi en majors ingressos. I si l’any 
2000 el mercat publicitari era d’uns 70.000 milions de dòlars en 
2020 podria veure reduït a 6.000 milions.

Què està passant?.- El món en el seu conjunt està patint grans 
canvis en molts aspectes i la digitalització, aquesta transfor-
mació en la qual ens hem estat esforçant tant, ha arribat per 
quedar-se a la força. El confinament ens ha obligat. Ja som 
més digitals que presencials. No anem al quiosc, no anem a 
esdeveniments, se suspenen les fires...

Els mitjans per la seva banda han vingut patint la caiguda cons-
tant de la publicitat impresa i un feble increment de la digital. Es 
trobaven en ple procés de digitalització i la COVID 19, l’ha inte-
rromput. No han pogut recuperar-se. La situació és paradoxal: 
els mitjans de referència mostren les majors audiències de la 
seva història, aconseguint a milions de lectors, però la seva 
situació econòmica és més crítica que mai. La carrera cap a la 
productivitat està obligant a ajustar els seus recursos humans 
recorrent, cada vegada més, a col·laboradors externs -freelan-
ces- que coexisteixen amb firmes de prestigi. Amb una menor 
estructura en recursos humans, els continguts i la seva qualitat 
es poden veure minvats, encara que certament les grans ca-
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pçaleres estan jugant un paper referent en la informació referi-
da al coronavirus.

Els editors de notícies esperen una disminució de dos dígits en 
la publicitat fins final d’any com a conseqüència de l’impacte 
de l’COVID 19. Les dades facilitades a partir d’una enquesta 
informal realitzada per INMA a 20 dels seus editors de notícies 
internacionals, revelaven els següents resultats orientatius:

• Disminució del 16% dels ingressos publicitaris totals en el pri-
mer trimestre, amb descensos concentrats al març.

• Caiguda del 30% en el segon trimestre, del 20% en el tercer i 
del 15% en l’últim de l’any.

• Per a tot 2020, els editors enquestats estimen una disminució 
mitjana del 23%.

Gran oportunitat per a les marques.- La trajectòria de certes 
marques ens mostra les millors lliçons de màrqueting de contin-
gut a les que podem accedir. A l’empresa hi ha grans creadors 
de continguts experts en el seu camp. L’empresa innova, està 
pendent de les últimes tendències, experimenta, desenvolupa 

i es manté a l’avantguarda. No té altre remei. En aquest sentit 
va per davant dels mitjans. De vegades un periodista s’informa 
sobre un tema concret al llarg d’una jornada i bolca amb certa 
lògica aquest coneixement en un article. Per contra, una em-
presa disposa d’experts professionals diàriament bolcats en 
conèixer-ho absolutament tot.

Qui en sap més? És evident: a l’empresa es pot produir con-
tingut excel·lent sobre temes específics. I això suposa una 
oportunitat increïble per a les empreses i per als mitjans, que 
poden comptar amb informació qualificada de mà d’experts al 
seu camp, atenuant els efectes de la crisi i facilitant el millor 
contingut. Un capital empresarial que hauria de ser posat a dis-
posició del mitjà de comunicació.

Algunes conclusions:

• La caiguda generalitzada del negoci tradicional, tant en cir-
culació com en publicitat de les edicions impreses, no s’ha vist 
compensada pel creixement de la publicitat digital.

• El món post COVID-19 serà més digital i menys físic, es re-
plantejaran les organitzacions i els models de negoci. Els mi-
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tjans no han tingut temps per assolir la recuperació. Molts d’ells 
estan en situació de precarietat.

• Els mitjans es veuen obligats a ajustar plantilles el que posa 
en risc la diversitat i qualitat dels seus continguts. Això obliga 
a buscar noves vies de funcionament. Les grans marques po-
den fer grans aportacions en referència als continguts. Són, ara 
més que mai, un aliat del mig. Els millors experts en tots els 
temes estan a disposició dels mitjans.

• Es donen les circumstàncies i oportunitats per establir un marc 
relacional entre mitjans i empreses que generi valor compartit. 
No ja tant pel que fa a continguts publicitaris: l’empresa dis-
posa d’experts que poden revertir en benefici del mitjà, potser 
en modalitat Premium. Cal saber desenvolupar continguts no 
comercials, no adjectivats, permetent que el mitjà ho desenvo-
lupi. Hi ha formes de capitalitzar aquesta difusió sense caure en 
convencionalismes publicitaris.

• A mesura que l’interès pel coronavirus ha augmentat global-
ment, els editors s’han bolcat en llançar tota mena de formats 
informatius centrats en la malaltia: butlletins de notícies pop-up, 
podcasts, blocs, servei de missatges de text, no sense risc de 

provocar certa saturació informativa entre els lectors. Cal cobrir 
altres continguts, tot i que la prioritat informativa està clara, i 
aquí és on l’empresa pot jugar un paper rellevant per al mitjà de 
comunicació. (Infografia: Foment)
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El periodisme també busca vacuna
Per Enrique Rubio / Agència Efe

El periodisme està acostumat al diluvi universal. Cada cert 
temps, el cel es disposa a caure sobre els caps dels periodis-
tes. I moltes vegades cau. Ara, els temors es disparen en una 
professió que no deixa de reinventar-se però que se sent més 
amenaçada que mai.

La gran pandèmia ha convertit la informació en un bé enca-
ra més necessari. No obstant això, el passat 1 d’abril el papa 
Francesc va elevar una pregària pels treballadors de la comu-
nicació. Mal assumpte quan un es veu obligat a encomanar la 
seva sort a la divinitat.

Les vies d’aigua s’obren per tots els flancs: els ingressos es 
desplomen; la publicitat desapareix; els governs menys em-
pàtics amb la democràcia aprofiten per estrènyer la seva setge 
sobre els mitjans i els més conscienciats amb prou feines tenen 
la capacitat o l’interès d’ocupar d’un sector econòmic menor.

Enmig d’aquesta tempesta perfecta apareixen els ciutadans. 
Enclaustrats pel confinament, devoren més informació que mai. 
Busquen notícies contrastades, l’opinió d’experts, taulers a què 
agafar-se en moments de confusió.

I la confiança en els mitjans, atribolada en temps de desinfor-
mació i “mentida news”, de sobte comença a repuntar. O això 
diuen els estudis, segons el president de l’Associació Mundial 
de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA), Fernando de 
Yarza. El periodisme queda atrapat en el crida “la perversa pa-
radoxa”: “Quan som més demandats que mai, la gasolina que 
necessitem per funcionar no existeix”. Especialment castigats 
resulten els mitjans privats, assegura, els ingressos dels quals 
s’han vist minvats ja entre el 70% i el 80%.

Tot això quan, segons el president d’aquesta associació, que re-
presenta més de 18.000 publicacions a tot el món, “la premsa 
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s’ha convertit un cop més en lloc de referència i refugi per als 
ciutadans”.

A títol de mostra, a França -un dels països del món amb més 
infectats i que roman confinat des del 17 de març- la consulta 
de llocs web d’informació general créixer en la primera setmana 
de reclusió un 111%, fins a un miliard de visites, i un 86% a la 
segona setmana, fins als 892 milions. Una cadena d’informació 
continuada, BFMTV, s’ha convertit en la cinquena televisió més 
vista del país, amb més de el 4% de quota de pantalla.

El consum es dispara. Les traves a la tasca dels periodistes, 
siguin polítiques o econòmiques, també.

La censura també mata
Des que va aparèixer la COVID-19 s’ha recordat amb profusió 
l’última gran pandèmia que va assotar a la Humanitat. La “grip 
espanyola” es va anomenar així no perquè s’originés a Espan-
ya, sinó perquè va ser en aquest país -neutral a la I Guerra 
Mundial- on la premsa va poder informar amb menys traves de 
l’avanç de la malaltia en 1918.

El coronavirus arriba en un moment en què les democràcies són 
molt més nombroses que llavors. Però fins a les més assenta-
des s’enfronten avui a una seriosa crisi d’identitat. Els esforços 
dels governs per amagar la veritat o silenciar els periodistes 
molestos donen ales a la propagació de la malaltia, segons el 
parer de Reporters Sense Fronteres (RSF).

El secretari general d’aquesta organització, Christophe Deloire, 
denuncia que si la premsa xinesa hagués estat lliure, la pandè-
mia no hauria arribat a la seva dimensió actual. “La censura no 
és un tema interior. Quan als periodistes se’ls impedeix treballar 
en un país, això té conseqüències en tot el món. El vell argu-
ment d’”això és un tema nostre” ha quedat caduc, i la crisi del 
coronavirus és seva demostració irrefutable”, assenyala en una 
entrevista amb Efe.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Xina ha expulsat a corresponsals estrangers i tracta de fer ca-
llar les seus veus crítiques internes; l’Índia ha bloquejat internet 
en regions del país; reporters han estat detinguts o agredits a 
Filipines, Costa d’Ivori o Ucraïna...

Un web creat per RSF, “Tracker-19”, rastreja aquests i altres 
abusos que pateixen els informadors a tot el món. S’hi pot cons-
tatar que les traves a la llibertat de premsa no es limiten a paï-
sos autoritaris, sinó que s’estenen a democràcies europees o 
llatinoamericanes.

Molts estats, considera Deloire, estan aplicant l’anomenada 
“doctrina del xoc”, concepte encunyat per l’autora canadenca 
Naomi Klein que al·ludeix a l’explotació de les crisis per part 
dels governs per retallar drets o aprovar polítiques impopulars.

Això succeeix per exemple a Hongria, on les mesures llançades 
pel ultranacionalista Viktor Orbán preveuen fins a cinc anys de pre-
só per difondre informacions falses sobre el coronavirus. És legítim 
preguntar-se si no fan falta com a ariet contra la premsa lliure.

Però també en altres països, democràcies consolidades, desa-
pareix la rendició de comptes, les rodes de premsa es sotmeten 

a filtres o s’impedeix l’accés a les fonts per mor de les circum-
stàncies excepcionals.

Sota el signe de la dalla
Allà on no arriben les tisores dels censors, la devastació econò-
mica fa la resta. La imminent recessió posa en escac el dret 
dels ciutadans a una informació veraç, lliure i rigorosa, precisa-
ment quan més es necessita.

La COVID-19 ha enxampat als mitjans de comunicació en plena 
reconversió del seu model de negoci: una volta de rosca més 
en la concatenació de pals de cec des que internet i les noves 
tecnologies van arribar per canviar-ho tot.

La implantació de murs de pagament, l’aparició de mitjans na-
dius digitals que encara no tenen múscul financer o l’atomització 
de l’oferta televisiva es sotmeten a una nova prova de la que 
molts no sortiran il·lesos.

“La casa ja estava cremant i la COVID només tira més benzina 
al foc. Això accelerarà els canvis que ja s’estaven produint i cal-
drà extreure lliçons importants”, reflexiona des de la seva casa 
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de Nova York el periodista i professor Jeff Jarvis, un dels grans 
gurus globals dl periodisme digital.

Fidel al seu estil càustic, Jarvis no estalvia aspror en els seus 
auguris. “Ens dirigim a un paratge de terra cremada. Tendim a 
cercar el messies que ens salvarà. Així que vam pensar: ‘Bé, 
els murs de pagament ens salvaran’. Però tot messies és un 
fals messies. No hi ha cap solució que per si sola ens permeti 
operar com ho fèiem, hem de canviar radicalment”, vaticina.

Algunes notícies donen fe d’aquests pronòstics: uns 60 diaris 
locals i regionals d’Austràlia, pertanyents al grup mediàtic News 
Corp -propietat del magnat Rupert Murdoch- acaben de tancar les 
seves edicions impreses per la caiguda d’ingressos publicitaris.

Al Regne Unit es calcula que els llocs d’informació poden per-
dre 50 milions de lliures gràcies a la tecnologia de “llistes ne-
gres” que els anunciants estan fent servir per evitar que la seva 
publicitat aparegui en notícies sobre el coronavirus, segons in-
forma el diari The Guardian.

Les dades de l’Associació Mundial de Periòdics apunten a cai-
gudes bastant homogènies en tot el món que van del 60% al 

80% en ingressos publicitaris i del 20% al 25% en la circulació 
de diaris, malgrat que els governs han apostat majoritàriament 
per mantenir oberts els quioscos de premsa.

En aquest context, decisions com la de el grup nord-americà 
Hearst, que s’ha compromès a no realitzar acomiadaments ni 
retallades salarials i a més a pagar un bonus d’un 1% als seus 
empleats durant la cobertura del coronavirus, semblen gairebé 
l’excepció que confirma la regla.

Per tal de frenar el xoc més immediat, se succeeixen aquests 
dies les crides al fet que els Estats donin suport financerament 
als mitjans de comunicació per salvaguardar un pilar de la de-
mocràcia. I se cita amb insistència el model de Dinamarca, que 
ha aprovat ajudes específiques dirigides als mitjans de comuni-
cació per valor de 24 milions d’euros.

Per a De Yarza, que va advocar per aquest tipus d’intervencions 
en un recent article públic, la sustentació dels governs a fórmu-
les de suport a la premsa “serà un termòmetre del seu compro-
mís democràtic”.
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Un ofici en mutació

Redaccions buides, entrevistes per videoconferència, rodes de 
premsa virtuals, emissions des del saló de casa, horaris alte-
rats. El periodisme no escapa a les immenses transformacions 
a què obliga el confinament pel virus. Molts presagien que 
aquests canvis han arribat per quedar-se.

Si el periodisme ha de repensar-se per enèsima vegada, no 
haurà només d’idear noves fonts d’ingressos. El repte serà tam-
bé adaptar-se a una realitat que pot modificar la forma en què 
s’exerceix l’ofici. A uns pocs no els atraparà per sorpresa.

A la ciutat nord-americana de San Francisco porten preparant-
se per al pròxim gran terratrèmol, The Big One, des de fa anys. 

Així que la contingència del coronavirus ha permès als periodis-
tes del diari San Francisco Chronicle posar en pràctica el que 
porten assajant molt de temps. Aquest diari realitza un simula-
cre dues vegades a l’any per al cas que un gran sisme acabi 
amb el seu edifici i les infraestructures de la ciutat. L’últim ho 
van fer només uns dies abans de tancar la redacció per la pan-
dèmia, el 12 de març.

Tots els consultats per aquest reportatge van coincidir que la 
crisi serà un catalitzador dels canvis que ja es venien gestant, i 
que dibuixen un panorama molt diferent a l’actual.

Per al president de la WAN-IFRA, en l’adaptació de la premsa 
a les noves tecnologies hi va haver una primera fase caracterit-
zada pel “mestissatge” entre el diari imprès i el digital, que ara 
desembocarà en una “diferent concepció física” de les redac-
cions i en la generalització de la figura del col·laborador.

“En 48 hores, s’ha fet a Espanya una tasca d’adaptació al tele-
treball que en condicions normals mai s’hagués donat. I a Sud-
amèrica aquest procés ha arribat molt rodat, s’han entrenat per 
implantar-lo”, assenyala De Yarza.
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I encara que la funció del periodista sempre serà informar, 
la pròpia essència de l’ofici també es veu sotmesa a revisió 
aquests dies. “La verificació de les notícies falses (‘fake news’) 
era l’arma de l’última guerra. Per a l’actual ho serà fer sentir les 
veus dels experts en ciències i medicina”, assegura Jarvis.

Aquest professor de la City University de Nova York demana 
que es deixi de concebre el periodisme com un producte. Es 
tracta més aviat -segons proposa en una definició adaptada als 
nous temps- d’un servei que permet a les comunitats entaular 
“una conversa respectuosa, informada i productiva”.

Només el temps dirà si el coronavirus va arribar per canviar-ho 
tot, o si simplement va ser una etapa més en l’inexorable pro-
cés de transformació d’un ofici que se segueix buscant a si ma-
teix. (Il·lustracions: Espinof/Xataca/Cuadernos de Periodistas)
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L’astuta falsa notícia que vol matar el 
periodisme
Per Borja Terán, periodista / La Información

Les aplicacions de missatgeria instantània s’han omplenat de 
rumors que creixen amb encara més força en temps de dolor 
i incertesa. Aquesta legió de dades manipulades o inventades 
poden sorgir fins de manera organitzada, ja que la desinforma-
ció serveix com a eina per instrumentalitzar la tragèdia a través 
de la desconfiança que genera la confusió.

Com a conseqüència, en els últims temps i davant les noves 
finestres de comunicació, com WhatsApp, han sorgit arreu del 
món organitzacions periodístiques específiques que treballen 
per pair el trànsit de rumors. És a dir, són especialistes a vi-
gilar per frenar la mentida. A Espanya, Maleïda i Newtral són 
l’exemple. Una fundació i una productora creades per profes-
sionals vinculats al periodisme televisiu. El seu treball ha fet 
que empreses internacionals com Facebook (propietària també 
de Whatsapp i Instagram) arribin a acords amb aquestes com-
panyies. El motiu és la necessitat de posar ordre a la quantitat 
de mentides amb aparença de notícia que comparteixen des 
d’aquestes plataformes. Mentides que se solen sostenir en pas-
sions ideològiques, estudis científics inventats, consells mèdics 
sense fonament o conspiracions de pel·lícula, tan captivadores 
com zero verídiques. La majoria de les vegades aquestes ‘fake-
news’ busquen que la població badi amb el morbós complot 
que enterra l’esperit crític. Que la realitat no espatlli un bon 
titular, vaja.

També, com fem els mitjans de comunicació de sempre, aques-
tes companyies desmenteixen als partits polítics i als governs. 
El mateix Pedro Sánchez ho pateix. En una de les seves últi-
mes compareixences, per exemple, Newtral ha revelat que no 
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és certa la seva afirmació que la Universitat de Oxford hagi 
atorgat a Espanya la puntuació més alta dels països occiden-
tals, 90 sobre 100, pel que fa a rigor en la resposta a la pan-
dèmia. Aquest estudi ha atorgat millor puntuació a països com 
Austràlia, França, Croàcia o Itàlia.

Cap partit polític o institució es lliura del ‘fact-check’, tampoc 
les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània, 
on els rumors s’obren camí amb més facilitat. La velocitat amb 
què es consumeix la informació propicia un brou de cultiu per-
fecte perquè flueixi i s’expandeixi la manipuladora falsedat . La 
rapidesa de lectura dels usuaris és tan frenètica que és senzill 
picar, fins i tot reenviant o retuitejant, allò que ens impacta. En-
cara que sigui una faula disfressada de veritat. Perquè llegim, 
veiem o escoltem amb una ànsia que, de vegades, impedeix 
que ens parem a pensar si és realment cert. De fet, aquests 
rumors s’escuden moltes vegades en una premissa emocional 
per atrapar la nostra credibilitat: “la meva germana que treballa 
en un hospital”.

I Maleïda Hemeroteca o Newtral -aquesta última fundada per 
la periodista Ana Pastor- s’han transformat en els caps visibles 
de destapar els rumors, així que com astuta tàctica són els ma-

teixos rumors els que van directes contra els periodistes de 
verificació de dades. Com? Atribuint a aquestes organitzacions 
periodístiques vincles, conspiracions i poders que en la realitat 
no tenen. La meta final és evident: desacreditar i anul·lar el 
periodisme. Així, aquests rumors suggereixen trames perquè 
els periodistes semblin ser censors que depenen de l’estat. El 
mateix Facebook ha sortit a desmentir aquestes afirmacions 
que vinculen el límit del reenviament a WhatsApp als equips de 
verificació amb els quals treballa.

El món a l’inrevés: s’intenta generar desconfiança en aquells 
que sí contrasten les notícies. També ho pateixen capçaleres 
tradicionals, com Televisió Espanyola, que ha estat atacada 
amb mentides fàcils de comprovar que no se sostenen: com 
que no han emès imatges de fèretres en aquesta crisi del co-
ronavirus quan sí que s’han emès. Però és igual, és molt més 
apassionant la conspiranoica trama inventada.

La toxicitat embolica la troca. Els rumors es teledirigen per aca-
bar amb el periodisme que desemmascara la falsedat i, així, 
aplanar el camí a la mentida. Una mentida que alguns ja ni 
s’acomplexen a l’hora d’utilitzar-la en els seus mítings polítics 
o al mateix Congrés perquè saben que alguna cosa sempre 
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queda en la memòria col·lectiva. Encara que sigui desmentida 
i denunciada la injúria. Repeteix, repeteix, fins que es quedi 
marcat en el boca a boca quotidià.

Aquest és un dels grans problemes de la societat. La pèrdua de 
valor de la veritat honesta per donar pas al triomf de la simpli-
ficació del tot. En comptes de parar-nos a pensar qui està da-
rrere del missatge anònim que ens arriba per WhatsApp, vam 
decidir creure’l i fins reenviar-lo sense cap tipus de responsabi-
litat. És igual que no sapiguem la seva fiabilitat. S’està oblidat 
que la veritat no és la que els teus sentiments, pors o ideologia 
esperen. La veritat ja no importa. El que és un greu obstacle 
per a un futur millor.

Per això mateix són tan importants els mitjans de comunica-
ció com a mediadors que són prescriptors de confiança. Per 
això mateix és tan decisiu tornar a l’essència del periodisme 
clàssic. El periodisme que no es queda en la superfície de la 
societat simplificada, el periodisme que es pren el seu temps 
per elaborar la informació des de la perspectiva que divulga i 
es qüestiona la realitat, el periodisme que no vol creients: vol 
ciutadans crítics.

Deia l’escriptor, pedagog i periodista Gianni Rodari que fomen-
tar la imaginació des de la infància és vital “no perquè tots si-
guin artistes, sinó perquè ningú sigui esclau”. Doncs això, no 
tots han de ser periodistes, però que ningú sigui esclau. (Info-
grafia: Chequeando)
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