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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els editors de premsa miren amb recel les ajudes a la cultura i reclamen un pla integral per al sector
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Congrés americà vol que Amazon i Bezos expliquin si fan servir les dades dels seus rivals en els seus productes

COMUNICACIÓ DIGITAL
Claus per descobrir comptes falsos en xarxes socials

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Business as Unusual 7: el que no canviarà en la nova normalitat

NOVES EINES
Criteo i Nielsen s’uneixen per optimitzar el mesurament d’audiències

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Un exemple a estudiar: La Croix francès arriba als 20.000 subscriptors digitals

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Rècord d’incidències i agressions registrades el 2019 pel Mapa de la Censura de Mèdia.cat
TRIBUNA: Aplaudiu els periodistes sense fer soroll
PETIT REPORTATGE: Les tres amenaces de la pandèmia al periodisme en espanyol
ANÀLISI: L’article del Washington Post que va fer que el “distanciament social” fos fàcil d’entendre
DOSSIER: Idees per minimitzar l’impacte de la crisi produïda pel Covid-19 sobre l’àrea de negoci del mitjans
OPINIÓ: Espanya, el coronavirus en els mitjans
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Els editors de premsa miren amb recel 
les ajudes a la cultura i reclamen un 
pla integral per al sector
Per Fernando Cano / Invertia

 
El paquet d’ajudes per valor de 77 milions d’euros que Mon-
cloa va aprovar per al sector de la cultura ha despertat recel 
en el món dels mitjans de comunicació. No parlem d’un rebuig, 
però sí d’una “sana enveja” i la sensació que l’Executiu no té 
voluntat d’ajudar a la premsa. I és que passen les setmanes i 

el sector segueix sense rebre les esperades ajudes del Govern 
espanyol, un impuls que permeti mitigar la forta crisi per la qual 
passen la majoria de les empreses periodístiques castigades 
per la caiguda de vendes i de la publicitat. 

Tantes setmanes com la durada de l’estat d’alarma. Ràdio, 
premsa, televisió i agències de publicitat van començar a ai-
xecar la veu en la primera setmana del confinament (el 16 de 
març) demanant desgravacions a la inversió en publicitat, con-
gelació de les cotitzacions i un pla de publicitat institucional re-
forçat.

En una carta signada per tots els sectors implicats  el 27 de 
març es va sol·licitar a Moncloa un pla de rescat integral. Però 
set setmanes després segueixen sense rebre resposta més 
enllà d’un degoteig de mesures que no abasten el fons de la 
situació i que corresponen a projectes que ja estaven compro-
mesos per a aquesta legislatura. Una situació que ha generat 
intranquil·litat i indignació entre els editors que han vist com el 
primer trimestre del l’any la seva publicitat va caure per sobre 
dels dos dígits i amb una sagnia imparable al març quan va 
començar el confinament. Un mes en què la publicitat ha caigut 
un  48,20% en premsa, un 34% en ràdio i un 23% a la televisió.
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Ajudes aprovades
De moment, només s’ha aprovat una ajuda de 15 milions a 
les televisions privades, uns diners equivalents a l’aprovat per 
Brussel·les per al segon dividend digital a l’estiu passat; la po-
sada en marxa d’un IVA digital superreduït del 4% compromès 
en els Pressupostos fallits de 2019; i l’alleujament a cotitza-
cions socials només per a empreses de publicitat. 

Solucions aïllades i d’un impacte molt limitat, lluny del pla inte-
gral demanat per tots els mitjans de comunicació. És per això el 
contrast amb el pla integral del Ministeri de Cultura, consensuat 
amb tots els actors del sector i fent seves les idees de totes les 
empreses culturals. Aquest pla inclou l’”accés extraordinari a la 
prestació per desocupació per als treballadors de la cultura”, 
una línia de crèdit per finançar pimes del sector cultural amb 
40 milions d’euros, 38 milions en ajudes directes i l’augment 
d’un 5% en els percentatges de deducció previstos per a les 
donacions.

Planificació integral?- El projecte inclou moltes de les peti-
cions realitzades per la premsa que encara no han estat consi-
derades. En el cas dels mitjans de comunicació, Moncloa no ha 
parlat mai de manera pública d’un pla integral de rescat, però 

sí que ha reconegut en privat a alguns editors que treballa en 
aquesta possibilitat. Encara que amb el pas de les setmanes no 
s’ha concretat res.

La situació apressa. En el cas d’algunes publicacions es fa ur-
gent l’ajuda pública per poder mitigar els ERTO en marxa de la 
majoria dels diaris amb edició impresa. Estem parlant d’un pla 
que ajudi a suavitzar l’actual situació d’emergència i que per-
meti establir les bases per a la recuperació del sector a finals 
d’aquest any.

Què esperar? Els editors no semblen massa confiats que 
comptin amb ajuda governamental per a la seva pròpia deses-
calada, una possibilitat que s’allunya a mesura que es torna a 
la nova normalitat. Malgrat això no perden l’esperança i tornen 
a apel·lar a la sensibilitat del Govern. La pilota segueix a la 
teulada de Moncloa. (Foto: República.com)
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Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (IV)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: La Publicidad, AMI, Reason Why, Programa Publi-
cidad

La Comissió Europea s’obre a crear un “Pla Marshall” per a 
la premsa d’àmbit local i regional

La Federació Europea de Periodistes i representants de la Co-
missió Europea han debatut en l’últim mes sobre la possibi-
litat de constituir un “Pla Marshall” per ajudar els mitjans de 
comunicació a afrontar les conseqüències de la crisi del coro-

navirus. Les empreses d’aquest sector s’han enfrontat durant 
les últimes setmanes a una situació paradoxal, ja que mentre 
l’audiència de la premsa digital augmentava de manera signifi-
cativa, davant l’interès dels ciutadans en la informació sobre la 
crisi sanitària, els seus ingressos patien un important descens, 
donada la paralització de l’activitat econòmica com a conse-
qüència de l’estat d’alarma i de les mesures de distanciament 
social que té aparellades.

Membres de la Federació van mantenir una reunió fa unes 
setmanes amb els comissaris Věra Jourová i Thierry Breton; 
i els van explicar la necessitat d’elaborar un programa per do-
nar suport als mitjans de comunicació, en un moment històric 
en què la Comissió Europea ha expressat la seva preocupació 
pel fenomen de les fake news i la seva suposada capacitat per 
desestabilitzar les democràcies occidentals. En aquesta troba-
da -expliquen fonts properes a la Federació-, els comissaris van 
demanar a la contrapart que els traslladés una proposta per 
poder analitzar la possibilitat de configurar aquest pla d’ajudes. 
La idea és tenir a punt un esborrany a finals de maig.
En principi, estaria centrat en mitjans escrits d’àmbit local i 
regional; tot i que la idea és obrir-lo al conjunt de mitjans de 
comunicació. La idea de la part sindical és que ‘Mashall Pla 
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for Media’  beneficiï les empreses periodístiques que no hagin 
presentat expedients de regulació d’ocupació (ERTOs ) ni ha-
gin realitzat acomiadaments col·lectius en els seus periodistes.

També als que ofereixin una informació ‘de qualitat’, de manera 
que els mitjans que ho facin puguin reivindicar--al seu judici- 
davant de la desinformació. Així preveu recollir-se en el pro-
jecte que traslladaran a la Comissió, que de moment no s’ha 
pronunciat. (Font: Voz Pópuli)

La crisi en el periodisme s’acarnissa amb la premsa ba-
lear.- Pràcticament totes les grans editores espanyoles s’han 
vist obligades a prendre mesures contra les seves plantilles per 
reduir els costos i afrontar les pèrdues econòmiques que ha su-
posat la crisi del coronavirus. Unitat Editorial, Vocento, Premsa 
Ibèrica, el Gupo Joly, Henneo, etc ja han xifrat aquestes pèr-
dues i les retallades pertinents. 

Ara, des del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears han 
alertat sobre la precària situació que aquesta crisi ha deixat en 
el periodisme de la regió, denunciant abusos laborals i exigint 
ajudes als poders polítics. A més, han denunciat els llocs de 
treball i les retallades que el periodisme ha deixat en la seva 

regió i que planteja un panorama desolador, segons publica 
Prprensa. Una de les que més ha patit aquestes retallades és la 
plantilla del Grup Serra, que han afectat el 90% dels seus treba-
lladors i especialment al diari Última Hora, que s’ha vist immers 
en un ERTO que constitueix el descompte d’entre el 40% i el 
50% del sou fins al proper mes de setembre. També afronten 
un ERTO del 50% aproximadament, els treballadors de Diario 
de Mallorca, a pràcticament tota la plantilla fins al mes de juny. 
I no serà fins a tres mesos després quan torni a Balears l’edició 
local impresa del diari El Mundo, que després d’anunciar un 
ERTO al 100% d’aquesta delegació ha suspès temporalment la 
seva edició local en paper. 

Tampoc se salven els treballadors d’El País i la Cadena SER 
de les Balears, que es troben en plena negociació. Segons in-
forma la FeSP, les negociacions apunten que la plantilla pot 
afrontar retallades de fins al 15% fins al mes de desembre. A 
tot això cal sumar-li la situació de periodistes, càmeres i tècnics 
que treballen com a autònoms i que han perdut pràcticament 
tots els seus ingressos.

La plantilla d’El Mundo accepta l’ERTO amb condicions.- 
Després de diverses jornades de converses, la plantilla del diari 
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El Mundo ha arribat a un preacord amb Unidad Editorial per 
executar un ERTO que afectarà a tots els seus treballadors. 
Finalment, 23 d’ells perdran temporalment la seva feina, més 
d’una vintena veuran reduït el seu sou un 40% i els 141 treba-
lladors restants, veuran reduït el seu sou un 25%, segons una 
nota de la FeSP. El Comitè d’empresa va plantejar una sèrie 
de modificacions a l’acord inicial proposat per Unidad Editorial 
i finalment s’ha arribat a un acord entre les dues parts. Entre 
les mesures més destacades, destaca que l’empresa s’ha com-
promès a no realitzar acomiadaments massius fins al desembre 
d’aquest any.

A més, la plantilla ha acceptat la reducció salarial equivalent a 
una paga extraordinària en salaris de fins a 65.000 euros bruts 
anuals, la reducció d’una paga i mitja als salaris superiors a 
aquesta xifra, la reducció de dues pagues extraordinàries al 
personal directe i la reducció de tres pagues extraordinàries 
al director, Paco Rosell, i quatre al president del Consell 
d’Administració.

Retallades també a Prisa.- La plantilla de Prisa es troba en 
plenes negociacions per executar un ERTO que afectarà un 
percentatge dels equips de la Cadena SER i El País, entre al-

tres. No obstant això, els membres de la seva cúpula també es 
veuran afectats per aquestes retallades; el primer exemple és 
Manuel Mirat, conseller delegat de Prisa, que ha renunciat a la 
retribució variable corresponent a l’exercici de 2019. A més, Mi-
rat també ha reduït el seu sou -el corresponent a tot l’any 2020- 
un 35%. Segons explica Europa Press, la remuneració de Mirat 
en l’any 2019, va ser de més de mig milió d’euros, enfront dels 
més de 858.000 euros que va guanyar l’any 2018. La mateixa 
informació adverteix que Javier Monzón, president de Prisa, 
també ha reduït un 20% el seu sou. Una quantitat que l’any 
passat va ascendir a 400.000 euros. Pel que fa a aquest any 
2020, Monzón reduirà un altre 20% el sou que hauria d’haver 
rebut en el que resta d’any fins als 340.000 euros.

WAN-IFRA obre coronanewsroom.org, un web amb recur-
sos sobre COVID19.- L’Associació Mundial de Periòdics i 
Editors de Noticies, WAN-IFRA ha creat coronanewsroom.org, 
un web amb tot tipus de recursos per compartir les experièn-
cies dels periodistes i les seves millors pràctiques, recursos de 
tota mena per estar puntualment informats a cada moment i 
iniciatives que s’estan realitzant en el món de la premsa i que 
puguin servir d’exemple i inspiració. La patronal reconeix que 
l’impacte de la pandèmia del coronavirus està revolucionant els 
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mitjans d’informació i afecta tots els aspectes de la publicació: 
l’organització de les redaccions, la distribució de la premsa, o 
tot el relacionat amb producció, planificació i coordinació. I de 
manera que es garanteixi la seguretat i el benestar de les plan-
tilles, segons la mateixa entitat.

El web www.coronanewsroom.org és en realitat un centre de 
recursos adreçat als mitjans de comunicació i els seus equips, 
en desenvolupament i en evolució contínua, i on els professio-
nals poden a més participar activament a l’hora de compartir les 
seves experiències i impressions de forma global.

La Generació Z vol publicitat més divertida per mitigar 
l’avorriment de la pandèmia.- Gairebé la meitat dels joves 
adscrits a la Generació Z (el 42%) desitja que les marques 

l’afalaguin en els seus anuncis amb contingut divertit. Així 
d’entrada, la diversió sembla xocar frontalment amb la publici-
tat nascuda a la calor d’un problema de tantíssima gravetat com 
el coronavirus. Però la veritat és que la Generació Z demana a 
les marques publicitat més divertida i excitant per solucionar 
l’aïllament social solapat a la pandèmia. Així es desprèn d’un 
recent estudi de l’empresa d’investigació de mercats Magid.

El 50% dels centennials confessa que li pot l’avorriment en 
temps de coronavirus. Aquesta proporció baixa fins al 30% en 
el cas dels joves majors de 25 anys. Gairebé la meitat dels jo-
ves adscrits a la Generació Z (el 42%) desitja que les marques 
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l’afalaguin en els seus anuncis amb contingut divertit. El 29% 
busca així mateix contingut romàntic, mentre que el 27% i el 
24% reclamen anuncis excitants i esgarrifoses respectivament.

La Generació busca sentit de l’humor (i no el troba) a la publicitat 
sobre el COVID19. Els centennials estan a més a més predispo-
sats que altres grups d’edat a gaudir amb anuncis amb els quals 
resulta fàcil identificar-se (18%), i amb contingut deliberadament 
trist (15%), de naturalesa profunda (14%) i inquietant (11%). 
L’humor ocupa la sisena plaça en la llista de qualitats que la Ge-
neració Z desitja contemplar a la publicitat en els temps que co-
rren, però és “fanalet vermell” quan es tenen en consideració les 
característiques observades més habitualment en els anuncis.

NOTA: El Butlletí us ofereix un ampli resum d’aquest estudi de 
Magid sobre la generació Z, la COVID19 i la publicitat. El troba-
reu en aquest enllaç.

Com i en què canviarem en hàbits i mitjans?.- Havas Media 
Group Espanya presenta l’actualització del seu estudi “Impac-
te del coronavirus en hàbits i mitjans”, el seu profund informe 
setmanal sobre l’impacte que l’epidèmia de la COVID19 i to-
tes les mesures adoptades com conseqüència de la pandèmia, 

està tenint sobre els nostres hàbits de consum i en els mitjans, 
segons un comunicat que hem rebut. 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 el que 
farem després. A mesura que el final del confinament es veu 
més a prop, augmenta la inquietud i l’expectació pel futur a curt 
i mig termini. Segons conclou l’informe, actualment això és el 
que més ens preocupa: 1. El diagnòstic és el d’uns ciutadans 
inquiets per la repercussió econòmica; un 55% està bastant o 
molt preocupat pel seu lloc de treball. 2. La salut (contagi propi/
familiars) segueix sent el temor més gran, així com la restricció 
d’activitats i de viatges i el no poder fer front a les despeses.

Però també una mica més optimistes. Davant la pregunta de 0 
a 10, en quin punt creus que estem a Espanya per al final de 
la pandèmia? Un 68% pensa que ja ens trobem de la meitat en 
davant. Espanya, després de la Xina, és el país en què més 
satisfets es senten amb el comportament de la població, mentre 
que a França són més crítics amb ells mateixos.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’actualització de l’estudi Impacte 
del coronavirus en hàbits i mitjans en aquest enllaç. 
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Apple tree col·labora amb l’ONU per ajudar a frenar la CO-
VID19.- L’agència de comunicació creativa i estratègica Apple 
tree communications ha desenvolupat dues iniciatives per 
col·laborar amb l’Organització de les Nacions Unides (ONU) a 
frenar l’epidèmia del coronavirus (COVID19) que afecta el nos-
tre planeta. L’agència es suma a la crida que va fer aquesta or-
ganització internacional per mitjà de la iniciativa Talent House, 
en què els creatius de tot el món podien realitzar propostes de 
campanyes que puguin ajudar a difondre missatges clau rela-
cionats amb les mesures de salut pública que ajudin a frenar la 
pandèmia. Fins al moment, han participat més de 16 mil crea-
tius de diversos països dels cinc continents, segons informa la 
mateixa companyia en un comunicat.
  

En concret, Apple tree va crear la campanya Two small steps 
for Mankind que mitjançant el call to action Keep your distance 

#stopthespread parteix de la idea que tots tenim un paper que 
exercir per contribuir a frenar la pandèmia ja que, de moment, 
no hi ha vacuna ni tractament eficaç. És per això que les de-
cisions individuals, com la higiene personal i el distanciament 
social tenen una importància vital. Perquè petits gestos poden 
salvar vides, per insignificants que semblin. “De vegades, són 
un parell de passos que ens separen del desastre. De vegades 
una peça pot aturar l’efecte dòmino”.

D’altra banda, la campanya #HandsOffFace Challenge volia in-
cidir en la importància de reduir el nombre de vegades que una 
persona es toca la cara per prevenir els contagis. Mitjançant un 
format de gamificació, va llançar el següent repte: quan vegis 
algú que està a punt de tocar-se la cara, fregar l’ull, mossegar-
se les ungles o tocar-se el llavi inconscientment, tot el que has 
de fer és cridar: Mans fora de la cara! La persona “sorpresa” 
ha de deixar de fer el que sigui que estigui fent per, immedia-
tament, posar les seves mans en l’aire i ballar. (Infografia: Pro-
grama Publicidad)

Manual pràctic per a redaccions remotes.- La necessitat de 
teletreballar durant la pandèmia de l’coronavirus ha posat en 
relleu la importància que ja tenen o poden adquirir en un futur 
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immediat per als mitjans les redaccions remotes, virtuals o dis-
tribuïdes. Aquesta manera de treballar a distància implica una 
sèrie de reptes que algunes estratègies poden ajudar a resol-
dre de manera satisfactòria, segons recull el newsletter Tenden-
cias que informa que la consultora i news lab Fathm, fundada 
el 2019, ha publicat -amb la col·laboració de la Google News 
Initiative- una excel·lent i completíssima guia pràctica titulada 
Distributed Newsroom Playbook” en què ofereix nombrosos 
consells, bones pràctiques i eines útils per al bon funcionament 
de les redaccions remotes.
 
La guia està dividida en sis mòduls (Managing distributed 
teams, Workflows and structures, Editorial, Training, Audience 
Engagement i Technology & Tools)

Eldiario.es suma 9.000 nous socis després de demanar su-
port als seus lectors.- El mitjà digital espanyol eldiario.es va 
demanar a finals del passat mes de març el suport dels seus 
lectors per intentar superar la difícil situació que estava afron-
tant causa de la caiguda de la publicitat digital per la crisi del 
coronavirus. En aquest missatge també va explicar les mesures 
de reducció de costos que s’estaven adoptant.
 

Dues setmanes després, el director d’aquest mitjà, Nacho Es-
colar, va publicar un nou article en el qual explica que en pocs 
dies s’havien aconseguit 9.000 noves altes de soci i s’havia arri-
bat a la xifra de 46.000 socis en total.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El Congrés americà vol que Amazon i 
Bezos expliquin si fan servir les dades 
dels seus rivals en els seus productes
Per Jesús Díaz / Programa Publicidad

Els legisladors volen saber si l’empresa utilitza suposadament 
les dades de vendes dels seus rivals per guiar el seu full de 
ruta de productes. El Congrés dels EE.UU va dir que el CEO 
d’Amazon, Jeff Bezos, es podria veure obligat a testificar com 
recullen AdAge i Bloomberg LP. Es tracta que testifiqui sobre si 
l’empresa recopila dades sobre marques rivals per prendre de-
cisions per crear productes competidors de la marca. La carta 
del Congrés demana que Bezos testifiqui sobre aquestes qües-
tions davant el subcomitè antimonopoli, en carta signada per 
sis representants de la Cambra.

Amazon està sent focus d’investigacions antimonopoli per part 
de legisladors de Washington i reguladors que han estat inves-
tigant les pràctiques comercials d’Amazon, Google, Facebook 
i Apple.

Un informe del Wall Street Journal al·lega que la companyia va 
aprofitar la informació de vendes dels competidors per obtenir 
avantatge sobre altres anunciants. Hi ha dubtes que Amazon, el 
marketplace online més gran dels Estats Units, pugui apropiar-
se de dades comercials sensibles, segons aquesta informació.

El Congrés està investigant si Amazon va induir a error a un 
subcomitè d’Advocats en el seu testimoni l’any passat. Al juliol, 
Nate Sutton, assessor general associat a Amazon, va dir als 
representants que Amazon no utilitza dades de venedors pro-
pietaris per competir amb ells.

No obstant això, aquesta setmana, The Wall Street Journal va 
informar que els executius d’Amazon  van accedir a valuoses 
dades dels seus rivals per guiar la seva estratègia per crear no-
ves línies de productes. L’informe va al·legar que els executius 
van jugar fort amb les normes, desplegant una tàctica que qua-
lificaven de “saltar-se la tanca”. Un eufemisme sobre la solució 
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tècnica de les polítiques d’empresa per a crear informes sobre 
productes de la competència.

Els legisladors han estat investigant les tàctiques d’Amazon en 
favor de les seves marques privades. Els legisladors estan preo-
cupats per com Amazon promociona les seves marques pròpies 
al seu lloc web, donant-los-hi major visibilitat que a les marques 
rivals. Fins i tot Amazon va mostrar als consumidors enllaços als 
seus productes mentre navegaven pels dels seus competidors.
Amazon ha defensat la seva estratègia, dient que la seva marca 
privada representa només l’1% de les vendes al seu lloc. (Foto-
grafia: Elfrente)

La Generalitat convoca les 
subvencions a entitats i 
organitzacions de la comunicació
La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del 
sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives 
que contribueixin al foment del periodisme i l’enfortiment de 

l’espai català de comunicació, corresponent al 2020.
La dotació és d’1.404.000 euros, la mateixa quantitat que en la 
convocatòria inicial de 2018, que posteriorment es va augmen-
tar en 50.000 euros més.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 29 de maig.

Les bases reguladores són les mateixes dels tres exercicis pre-
cedents. Així doncs, són subvencionables:

- La realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; 
l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, con-
ferències, exposicions, formació professional, i altres que ten-
deixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació 
i el periodisme.
- Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels 
mitjans de comunicació.
- Projectes de modernització i millora tecnològica.
- Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, 
municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
- Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de 
la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit 
dels mitjans de comunicació.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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- Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comuni-
catiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, 
només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb 
l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden es-
pecíficament excloses les despeses de representació i restau-
ració. (Font: Comunicació 21)

The New York Times anima els seus 
lectors a subscriure’s al diaris locals

Una de les derives que més preocupa als EUA en relació amb 
la premsa és la desaparició de diaris que narren l’actualitat més 
propera: la premsa de proximitat. Això condueix a la creació de  
deserts informatius en els quals el control al poder es redueix, 
entre altres conseqüències. En aquest context, The New York Ti-
mes ha llançat  una campanya  precisament orientada a que els 
seus lectors se subscriguin als periòdics locals per sostenir-los.

L’acció va ser llançada amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat 
de Premsa i es basa en un missatge sobre la importància dels 

mitjans locals, especialment accentuada per la crisi que ha ge-
nerat el coronavirus, acompanyat d’un cercador en el qual es 
pot localitzar qualsevol mitjà per la localitat en la qual opera. 
A banda de cada un dels resultats facilita l’enllaç directe per 
subscriure’s.

The New York Times s’ha posicionat en els últims temps a favor 
d’ajudar a mitjans locals, que viuen als EUA una situació com-
plicada des de fa anys. Factors com la caiguda dels ingressos o 
la caiguda de subscripcions impreses estan escanyant la seva 
viabilitat, fins al punt que s’estima que  al voltant d’un 20% dels 
nord-americans  viu en zones en què només queda un diari de 
proximitat o fins i tot ja no n’hi ha cap. (Font: Dircomfidencial)

Els Pulitzer reconeixen el periodisme 
de proximitat
Un any més, els Premis Pulitzer han reconegut la tasca dels 
mitjans de proximitat, malgrat bona part dels titulars se’ls hagi 
endut The New York Times, guanyador de tres guardons (pe-
riodisme internacional, d’investigació i comentari). En la 104a 
edició dels prestigiosos premis atorgats per la Universitat de 
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Colúmbia, en la categoria de servei públic (la més apreciada) 
s’ha distingit el diari Anchorage Daily News d’Alaska i ProPu-
blica per una sèrie d’articles sobre la desprotecció policial que 
pateixen una tercera part de les poblacions del territori. A més, 
en la categoria de notícies d’última hora s’ha guardonat The 
Courier-Journal, de Kentucky, sobre les irregularitats en els in-
dults de presos emesos pel governador Matt Bevin en la seva 
darrera setmana de mandat.

I en la categoria de periodisme local, el Pulitzer enguany se 
l’ha endut el Baltimore Sun, per destapar la relació financera 
de l’exalcaldesa Catherine Pugh amb el sistema hospitalari de 
la ciutat. 

The Baltimore Sun és un diari estatunidenc de Baltimore, Ma-
ryland, fundat el 17 de maig de 1837 per Arunah Shepherdson 
Abell. La família Abell en fou propietària fins al 1910. El diari 
fou venut el 1986 al grup Times-Mirror Company de Los Ange-
les. El 2000, Times-Mirror fou adquirit per Tribune Company de 
Chicago i la seva editora actual es Trif Alatzas. Ha arribat a tirar 
més de 250.000 exemplars i en l’actualitat imprimeix  133.169 
exemplars. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Cla-
ses de Periodismo)

Mil Dimonis, la revista infanti en 
català de Perpinya, ara amb amb 
L’Indépendant
   
Per primera vegada, la revista infantil en català editada a Per-
pinyà per l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC), 
Mil Dimonis, es distribueix juntament amb el diari de la Catalun-
ya Nord, L’Indépendant. Amb el confinament, uns 4 500 petits 
lectors s’havien quedat sense gaudir d’aqueixa divertida publi-
cació i d’aquesta manera la revista infantil arriba a prop de 40 
000 nous lectors nord-catalans.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Dimecres passat, 6 de maig, tots els nens i nenes de la Ca-
talunya Nord van poder obtenir al quiosc la revista infantil en 
català Mil Dimonis composta per còmics, contes, jocs, articles i 
el racó de la mainada. Habitualment Mil Dimonis es distribueix 
entre els alumnes que fan català a les escoles, els que seguei-
xen els cursos dels intervinents de l’APLEC i aquells que són 
en classes bilingües. Aquest cop tots els mainatges nord-ca-
talans han pogut tenir entre mans la revista comprant el dia-
ri L’Indépendant als quioscos, tot i que Mil Dimonis també és 
disponible per abonament per 10 euros l’any. (Font: Mediàtic 
– infografia: Ràdio Arrels)

Tanca la revista Rockdelux
La revista Rockdelux 
s’acomiada després 
de més de 35 anys de 
trajectòria per la crisi 
de la premsa impresa.  
L’equilibri entre vendes 
d’exemplars i ingressos publicitaris portava anys  “esquerdant-
se”, i la crisi de la pandèmia només ha accelerat la decisió. 
“Hem intentat, amb tots els nostres mitjans, seguir durant més 
temps de l’aconsellable”, assenyala en un comunicat. L’opció 
de continuar només en format digital ha estat refusada. “Una 
revista digital, ara mateix, únicament és viable subratllant una 
tornada a aquest amateurisme no remunerat contra el qual 
sempre hem lluitat”, afirmen els responsables de Rockdelux

El darrer número, el 394, es presenta com “una guia cultural 
per al confinament”, en la qual 55 col·laboradors de Rockdelux 
s’acomiaden amb recomanacions de discos, pel·lícules, sèries, 
llibres, còmics, blogs o videojocs. (Font: Comunicació 21 – in-
fografia: rockdelux)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Claus per descobrir comptes falsos 
en xarxes socials
Per AFP / El Mundo

En els últims dies diversos mitjans de comunicació, entre els 
quals es troba El Mundo i Antena 3 Notícias, han vist suplanta-
da la seva identitat en xarxes socials per comptes fake o parò-
dia que es feien passar per aquests mitjans.

En aquests casos, només visitant el perfil del compte es podia 
identificar el mateix com un compte paròdia. La vista dels seus 
tuits en la línia de temps de twitter fa molt difícil la identificació 

d’aquests comptes com a comptes no oficials ja que usen una 
nom de compte molt similar a l’original. No obstant això, hi ha 
diverses pistes que ens poden portar a identificar si un compte 
és sospitós de suplantar la identitat d’un de real.

Insígnies de verificació.- Els comptes de mitjans de comuni-
cació i grans empreses tenen, en general, un insígnia blava al 
costat del seu nom. Aquesta insígnia només la pot atorgar Twitter 
i serveix per verificar que la identitat de la mateixa es correspon 
amb el mitjà de comunicació, o persona o una altra entitat, que 
diu representar. Si un compte d’un gran mitjà de comunicació no 
té aquesta insígnia és possible que es tracti d’un compte fals.

Nom d’usuari.- Molts comptes fake o paròdia utilitzen noms si-
milars a aquelles que volen imitar. Només cal canviar una lletra 
per un nom que s’assembla, com una ‘O’ per un zero, o una ela 
per un 1 per portar a la confusió.

Altres vegades s’afegeix un guió baix al final, al principi o enmig 
del nom d’usuari perquè el nick sigui gairebé 100% idèntic.

Activitat inusual.- Els mitjans de comunicació alimenten cons-
tantment els seus comptes de xarxes socials, de manera que la 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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seva activitat és molt alta. Si veus un compte d’un gran mitjà de 
comunicació amb un nombre inusualment baix de tuits pot ser 
que es tracti d’un compte fals.

Una altra forma de veure si és un perfil fals és analitzar la seva 
activitat. Si només retuiteja a determinats perfils o comptes pot 
ser que es tracti d’un compte fals. L’ús de determinats has-
htags, sobretot de temes polítics, també et pot portar a identifi-
car aquest tipus de comptes.

Nombre de seguidors.- Un nombre molt baix de seguidors pot 
ser també una indicació d’un compte fals. Els mitjans de comu-
nicació, les pàgines webs són les més vistes acumulen milions 
de seguidors en els seus perfils de xarxes socials. Si el compte 
que estàs visitant té només unes desenes de milers i es tracta 
d’un mitjà amb milions de visites mensuals a la seva pàgina 
web pot ser que estiguis davant un compte fals.

Data de creació.- Molts comptes falsos es creen en un període 
curt de temps. Si veus que el compte d’una gran empresa o 
mitjà de comunicació ha estat creat fa unes setmanes o un mes 
segurament es tracti d’una suplantació. (Infografia: vilmanunez.
com)

Un estudi detecta centenars de grups 
que inflen artificialment la visibilitat 
dels continguts dels seus membres a 
Instagram

Tots contra l’algoritme. Així es podria resumir l’activitat que in-
vestigadors de la Universitat de Nova York  han descobert  en 
centenars de grups d’usuaris d’Instagram, que es dediquen a 
interactuar amb les publicacions dels seus membres per  forçar 
que tinguin més visibilitat. L’estudi conclou que hi ha un ecosis-
tema de “ramats” que garanteix més abast al que fan els seus 
membres a la plataforma mitjançant  un sistema “d’abús recí-
proc”. Els investigadors van crear una eina d’intel·ligència arti-
ficial per trobar publicacions que puguin ser sospitoses d’haver 
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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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aconseguit més repercussió gràcies a aquestes tàctiques i les 
seves troballes van posar al descobert aquests entramats. Van 
ser analitzades fins a 1,8 milions de publicacions a Instagram 
que havien estat penjades per 111.455 usuaris diferents, i que 
al seu torn havien estat promocionades en més de 400 grups de 
Telegram. Aquesta última eina és clau per organitzar als mem-
bres d’aquests col·lectius en les seqüències d’actuació, i va ser 
igualment útil per als autors de l’estudi a l’hora de trobar noves 
“ramats”.

Els investigadors van reunir i van associar dades d’ambdues 
aplicacions, i després van estudiar l’eficàcia d’aquestes interac-
cions organitzades. A partir d’aquí van poder aplicar models de 
dades per  predir amb un alt grau de precisió  si alguna cosa 
publicada a Instagram podia ser o no part d’una d’aquestes xar-
xes. un dels descobriments més sorprenents ha estat compro-
var com d’efectiu és l’abús recíproc no només en augmentar la 
visibilitat d’una publicació, sinó també en incrementar la interac-
ció orgànica”. (Font: ACM - infografia: fiverr)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
(en anglès) Proceedings of The Web Conference 2020 de 
l’Associate for Computing Machinery. CLIQUEU AQUÍ  

Telegram bloqueja 122 canals per 
‘piratejar’ llibres, diaris i revistes

L’aplicació de missatgeria instantània Telegram ha bloquejat 
122 canals amb més de 380.000 usuaris on es compartien “mi-
lers” de còpies no autoritzades de llibres, diaris i revistes, se-
gons explica CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics). 
L’associació va fer la denúncia a finals d’abril després de detec-
tar un increment de la pirateria en les aplicacions de missatge-
ria durant el confinament.

L’any passat, Telegram ja va bloquejar 13 canals amb més 
de 40.000 usuaris on també es compartien còpies il·lícites de 
llibres, diaris i revistes. El director general de CEDRO, Jorge 
Corrales, explica que serveis de missatgeria com Telegram 
o WhatsApp “cada cop són més utilitzats per distribuir i con-
sumir còpies pirates de continguts literaris i informatius”. Per 
això l’associació ha “intensificat” la seva detecció i bloqueig. 
Corrales espera que la col·laboració amb Telegram en aquesta 
operació “serveixi d’exemple per treballar en aquesta línia amb 
tots els operadors de servei i plataformes d’internet”. (Font: Co-
municació 21)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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17 de maig: Dia Mundial de Internet

 
El 17 de maig se celebra el Dia d’Internet en gran part del món, 
impulsat per la Associació d’Usuaris d’Internet i per la Internet 
Society. L’objectiu del Dia Mundial d’Internet és donar a conèi-
xer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per mi-
llorar el nivell de vida dels pobles i dels seus habitants. De fet 
en situacions complicades com l’actual crisi per la pandèmia 
de la COVID19, les tecnologies i Internet han demostrat ser la 
taula de salvació de l’economia, ja que moltes empreses han fet 
servir el teletreball per poder continuar amb les seves activitats.

El Dia d’Internet es va celebrar per primera vegada el 25 
d’octubre de 2005 amb notable èxit de participació. Poc temps 

després, la Cimera de la Societat de la Informació, celebrada a 
Tunis el novembre de 2005, va decidir proposar a l’ONU la de-
signació del 17 de maig com el Dia Mundial de les Telecomuni-
cacions i de la Societat de la Informació, per la qual cosa es va 
moure el denominat Dia d’Internet a aquesta data. Actualment 
se celebren dues diades el 17 de maig, ja que finalment l’ONU 
va decretar que el 17 de maig també es celebrés el Dia Mundial 
de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.

Durant el Dia d’Internet tenen lloc a tot el món centenars 
d’activitats relacionades amb aquesta temàtica, des de concur-
sos de fotografia i vídeo, fins a concerts virtuals, exposicions, 
classes de música i altres esdeveniments. Fins i tot grans ca-
denes comercials i botigues on line aprofiten l’ocasió per fer 
descomptes i llançar ofertes durant tota la setmana, aprofitant 
la convocatòria del Dia Mundial d’Internet. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: Pantallas Amigas)

NOTA: El Butlletí us ofereix una apassionant documental que 
parla de la història d’internet. Podeu veure i escoltar aquest 
vídeo en aquest enllaç.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El País reactiva el seu mur de 
pagament amb excepcions

L’inici del mes de maig ha estat la data que Prisa ha triat per ac-
tivar de manera definitiva el mur de pagament d’El País. Encara 
que la seva estrena va tenir lloc al començament del mes de març, 
l’esclat de la crisi del coronavirus va provocar una nova reestructu-
ració de l’estratègia. Ara, dos mesos després, el diari que dirigeix 
Soledad Gallego ha reprès la seva idea inicial, amb excepcions.

Des de l’1 de maig, el diari El País ha completat el llançament 
del model de subscripció digital. Les condicions generals, es 
mantenen tal com el diari de Prisa va avançar en el seu primer 
llançament: deu articles gratuïts al mes per tots els lectors. No 
obstant això, després de superar aquesta barrera, necessitaran 
subscriure’s al diari per tenir accés total als continguts del diari. 
Un comptador els va assenyalant en quin moment estan abans 
d’arribar all límit. Els actuals subscriptors de l’edició impresa po-
den llegir, veure i escoltar l’edició digital sense desemborsament 
addicional. No obstant això, des d’El País han decidit fer una 
excepció: durant un temps indeterminat, la informació essencial 
sobre el coronavirus, romandrà en obert. (Font: Prprensa)

65Ymás es consolida com el diari 
digital de referència per a la gent gran

  
65Ymás s’ha consolidat en els últims mesos com el diari de 
referència per a la gent gran. El mitjà de comunicació segueix 
augmentant les seves xifres mes a mes. Concretament a 
l’abril, el diari ha incrementat en més d’un milió i mig el nombre 
d’usuaris únics respecte a el mes anterior, fet que suposa un 
creixement superior al 50%. El creixement del diari també es 
pot comprovar en les seves xarxes socials (Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube i LinkedIn), a través de les quals sumen 
nous seguidors diàriament.
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Amb només un any i dos mesos de vida, 65Ymás és ja el dia-
ri de referència que consulten cada dia milions de persones 
grans. En aquest diari han trobat la seva veu i el seu punt de 
trobada. El diari, presidit per Fernando Ónega i dirigit per Ana 
Bedia ,va apostar per un públic objectiu molt exigent, la gent 
gran, i tal com reflecteixen les xifres, han aconseguit guanyar-
se la seva confiança. Els seus lectors, d’entre 50 a 65 anys, han 
trobat en 65Ymás informació rellevant i d’interès. A més, el diari 
té al públic femení un gran aliat, ja que les dones són les que 
més el llegeixen. 

El digital ofereix diàriament les 10 bones notícies del coronavi-
rus, a més d’una secció de notícies solidàries per lluitar contra 
la COVID19, i dos blocs: Diari d’un confinat per coronavirus i  
Diari d’una resident, en què Fernando Quintela i Beatriz Cano, 
respectivament, relaten com estan vivint la malaltia. (Font: 
Prnoticias – infografia: dircomfidencial)

Expansión potencia els continguts a 
internet i llança Expansión Premium

Expansión potencia els continguts online del seu portal 
d’internet expansion.com i amplia l’oferta informativa nacional 
i internacional sobre mercats, inversió, empreses, economia, 
ocupació, jurídic, directius i estil de vida, entre altres seccions, 
sempre amb l’objectiu d’aportar valor com a eina per a la presa 
de decisions del directiu, l’inversor i el professional. 

A més d’incrementar l’oferta informativa oberta a tots els lec-
tors, el diari econòmica oferirà diàriament una selecció addicio-
nal d’informacions exclusives per subscripció, que incorporen 
noves anàlisis, articles d’opinió i firmes nacionals i internacio-
nals. Neix així Expansión Premium, una oferta informativa de 
expansion.com a la qual els usuaris del nostre portal d’internet 
podran accedir per un euro el primer mes. (Font: Expansión)
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Business as Unusual 7: el que no 
canviarà en la nova normalitat
Per Anabel Varela, directora d’Estratègia i Innovació d’OMD

Aquesta nova edició de l’estudi Business as Unusual s’enfoca 
en tot allò que seguirà com sempre. En les últimes setmanes, 
a través de les sis edicions anteriors de  Business as Unusual, 
hem estat reflexionant sobre tots els canvis que ens portarà la 

nova normalitat. Per això en aquesta setena edició, seguint el 
consell de Jeff Bezos, l’home que més milions de dòlars està 
generant durant aquesta pandèmia global, no anem a enfocar-
nos en el què ha canviat, sinó en tot allò que seguirà com sem-
pre. I com sempre, continuem donant respostes a aquestes 
preguntes a través dels nous VUCA:  Vision, Understanding, 
Clarity  i  Agility.

Vision: Què no canviarà en els propers 10 anys?.- Jeff Bezos, 
possiblement una de les persones que més beneficis està obte-
nint durant aquesta crisi deia: “Molt sovint em pregunten ‘Què 
canviarà en els propers 10 anys?’. Una pregunta molt interessant 
i molt comú, però gairebé mai em pregunten Què no canviarà en 
els propers 10 anys? i per a mi, aquesta segona pregunta és en 
realitat la més important de les dues, perquè podem construir la 
nostra estratègia de negoci al voltant de dues coses que són es-
tables en el temps. A Amazon, sabem que els clients volen preus 
baixos, i sé que això serà cert d’aquí a 10 anys. Volen un lliura-
ment ràpid; volen una àmplia selecció. És impossible imaginar 
un futur d’aquí a 10 anys on un client s’acosta i diu: “Jeff, estimo 
Amazon; desitjaria que els preus fossin una mica més alts”, o 
“M’encanta Amazon; només desitjo que faci els seus enviaments 
una mica més a poc a poc”. Impossible. Així que l’esforç que 
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posem en aquestes coses, estressant-les avui, encara pagant 
dividends per als nostres clients d’aquí a 10 anys. Quan saps 
que alguna cosa és certa, fins i tot a llarg termini, pots permetre’t 
posar tota la teva energia en això”.

I és que seran molt els canvis que vindran en aquesta nova nor-
malitat, però per construir a llarg termini, també hem de fixar-
nos en aquelles coses que no ho faran, en aquestes certeses i 
veritats que marquen un rumb ferm tot i les tempestes.

Understanding: Parlem de normalitat, quan en veritat hau-
ríem de parlar de “ritmes”.- Els comportaments més cridaners 
han estat també la transformació dels nostres hàbits en altres 
formes i espais, d’aquelles coses que més valorem, i que tenen 
poques probabilitats de canviar. Comportaments com la neces-
sitat de connexió humana, la increïble capacitat dels éssers hu-
mans per crear i les nostres necessitats: volem el bàsic, però 
també el que no ho és tant. Hi ha un temps, lloc i proposta per a 
cada producte i servei, que les marques han de buscar i trobar 
de forma contínua.

Clarity: Tots els anuncis de la COVID19 són exactament 
iguals.- Fa unes setmanes, un tal Microsoft Sam va compilar 

una selecció d’espots en un muntatge de tres minuts titulat: 
“Tots els anuncis de la COVID19 són exactament iguals”. El 
vídeo destaca missatges, música i visuals inquietantment si-
milars en tots els anuncis, que abasten des automoció fins a 
tecnologia.

Això no vol dir que no tingui mèrit el fet de produir un espot 
quan la majoria del personal en les agències està teletreballant, 
o que determinats gestos i missatges de marques hagin servit 
per acompanyar-nos i millorar aspectes de la nostra vida en una 
situació tan poc convencional.

Però, tot i que aquest vídeo reflecteix una realitat exagera-
da, ens hauria de fer reflexionar sobre com les marques han 
d’evitar els clixés i el pensament grupal per a, en la nova nor-
malitat, crear publicitat que realment vengui productes i serveis, 
amb el coratge de fer-ho amb idees originals i audaces. 

Agility: La normalitat va deixar de ser el que era quan va arri-
bar la digitalització.- Però la digitalització és més que una trans-
formació momentània, la digitalització mai acaba, és un procés 
continu en el qual només les empreses més àgils poden adaptar-
se a una nova normalitat de manera permanent. Hem vist com 
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diferents companyies han adaptat els seus models de negoci i 
de màrqueting més àgils i digitals. (Infografia: Marketing Directo)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix descarregar la nova 
edició de Business as unusual, esperant que us ajudi a poder 
prendre millors decisions, més ràpid. CLIQUEU AQUÍ  

El sector Salut lidera la inversió 
publicitària. Mitjans de comunicació, 
el segon

El sector sanitari és el que més ha invertit en publicitat durant 
el primer trimestre del 2020, representant un 10,56% de la des-
pesa mundial, segons dades de Nielsen Ad Intel. Els mitjans 
de comunicació i l’alimentació se situen en segon i tercer lloc 
respectivament pel que fa a sectors que han realitzat una major 
inversió publicitària. A més, el sector sanitari ha centrat les se-
ves estratègies en els formats digitals a mesura que consumi-
dors de mercats tan diversos com l’Aràbia Saudita o Corea de 
Sud milloren la seva confiança en serveis digitals de medicina 
i benestar.

Per la seva banda, el sector dels mitjans de comunicació ocupa 
la segona posició pel que fa a inversió publicitària, representant 
un 8,94% de la despesa mundial. El creixement de les audièn-
cies digitals en mitjans informatius planteja un escenari propici 
perquè aquestes plataformes impulsin el model de subscripció 
de pagament entre el seu públic. Per cert, la indústria automo-
bilística és una de les més afectades per la crisi actual i ha ex-
perimentat un visible descens de les vendes. No obstant això, 
és la quarta que més ha invertit en publicitat, amb una aportació 
del 8,78% a la inversió global. (Font i infografia: Reason Why)
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Com la qualitat del contingut i la 
publicitat de marca influeixen en els 
consumidors

Els consumidors marquen les regles de joc en l’entorn digital. 
Per encertar amb l’estratègia digital és important conèixer les 
seves preferències pel que fa als factors que afecten a la per-
cepció que els consumidors tenen de les marques. La rellevàn-
cia que l’anunci tingui per a l’usuari així com l’entorn en què 
apareix, són algunes de les qüestions que han estat analitza-
des en l’estudi global The Ripple Effect. 

El 93% dels consumidors espanyols consideren important que 
els anuncis que veuen es col·loquin al costat del contingut d’alta 
qualitat. El 94% dels consumidors espanyols citen que és im-
portant que els anuncis siguin personalment rellevants. Per al 
consumidor espanyol, la qualitat del contingut i la rellevància de 
la publicitat estan vinculades. Hi ha la oportunitat de construir 
millors connexions amb els consumidors mostrant anuncis re-
llevants, així com assegurant que la publicitat es veurà al costat 
del contingut d’alta qualitat. En resum, la rellevància de l’anunci 
i de la qualitat del contingut impulsa l’acció del consumidor.

IAS ha realitzat aquest estudi per determinar les percepcions 
dels consumidors sobre la rellevància de la publicitat i la qualitat 
del contingut online. L’estudi ens fa entendre com les marques 
són percebudes en relació amb l’entorn on apareixen els seus 
anuncis i al mateix temps revela l’efecte significatiu en la per-
cepció dels consumidors espanyols quan un anunci apareix al 
costat d’un  contingut d’alta o baixa qualitat. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Integral Ad Science)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us porta l’estudi d’Integral Ad Scien-
ce The Ripple Effect: La importància del context. CLIQUEU 
AQUÍ  
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Google va bloquejar 2.700 milions 
d’anuncis en 2019

La plataforma segueix superant rècords a l’hora de combatre 
anuncis que suposadament són negatius, vetant a anunciants que 
incompleixen les seves regles de joc. “En moments d’incertesa, 
les persones confien en serveis com Google per buscar informa-
ció. És el nostre compromís assegurar-nos que també poden con-
fiar en els anuncis que veuen en les nostres plataformes, espe-
cialment en la situació que enfronta el món contra el COVID-19”, 
explica Scott Spencer, vice president, Ads Privacy and Safety de 
Google. I la política contra publicitat fraudulenta és una conse-
qüència d’aquesta responsabilitat que la firma nord-americana diu 
assumir. Tant és així que en 2019 la plataforma va bloquejar i va 
eliminar 2.700 milions d’anuncis al llarg de 2019 per considerar-
los fraudulents i no respectar els seus “regles de joc”. Això suposa 
vetar més de 5.000 anuncis per minut. Així mateix el gegant de les 
xarxes va suspendre gairebé un milió de comptes d’anunciants 
per infraccions de les seves polítiques.

Per part dels editors s’han cancel·lat més d’1,2 milions de 
comptes i s’han eliminat anuncis de més de 21 milions de pà-

gines web que formen part de la seva xarxa d’editors per violar 
les polítiques comercials de Google. “La cancel·lació de comp-
tes, no només l’eliminació d’un anunci o pàgina individual, és 
una eina d’aplicació especialment efectiva que utilitzem si els 
anunciants o editors realitzen violacions greus de les nostres 
normes o tenen un historial d’infraccions”. “En els últims mesos, 
els equips que treballen per assegurar la protecció dels usuaris, 
els anunciants i els editors han bloquejat i eliminat desenes de 
milions d’anuncis relacionats amb el coronavirus”, detalla Spen-
cer. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Un manifest dona suport a les 
agències independents espanyoles 

Un manifest dóna suport a les agències independents espanyo-
les i ret homenatge a un altre, de fa gairebé mig segle. El nou 
manifest es dirigeix a anunciants, publicitaris i mitjans del país i 
esmenta explícitament el que el 1971 va publicar, amb enorme 
repercussió, MMLB, l’emblemàtica agència que aquest any van 
fundar Marçal Moliné, Miquell Montfort, Joaquín Lorente i Eddy 
Borsten i va revolucionar la publicitat espanyola.
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El nou manifest es dirigeix a anunciants, publicitaris i mitjans 
de país i esmenta explícitament el que el 1971 va publicar, amb 
enorme repercussió, MMLB, l’emblemàtica agència que aquest 
any van fundar Marçal Moliné, Miquell Montfort, Joaquín Loren-
te i Eddy Borsten i va revolucionar la publicitat espanyola. 

El manifest es dirigeix a anunciants, publicitaris i mitjans de 
país i vol posar en relleu el paper de les agències independents 
i els seus atributs, cada vegada més valorats en la indústria del 
màrqueting i la comunicació: talent, capacitat i recursos, proxi-
mitat, flexibilitat, innovació, compromís, dedicació absoluta, su-
port, transparència, cooperació. (Font: AdAge)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Criteo i Nielsen s’uneixen 
per optimitzar el mesurament 
d’audiències
Per Control CTRL

Un nou acord entre Criteo i Nielsen permetrà als professionals 
del màrqueting conèixer millor els beneficis de les seves cam-
panyes, així com mesurar les dades demogràfiques dels clients 
aconseguits.

La plataforma tecnològica global Criteo ha anunciat l’acord amb 
Nielsen segons el qual la solució Digital Ad Ratings de Nielsen 
per al mesurament de publicitat digital i la solució Digital Brand 
Effect, que ajuda els anunciants a conèixer i optimitzar els seus 
mètriques, estaran integrades amb les solucions de Criteo. Així, 
la combinació de la capacitat de Criteo Shopper Graph i la IA 
Criteo amb les dades demogràfiques de l’audiència de Nielsen 
permetrà als anunciants conèixer als consumidors basant-se en 
paràmetres específics com l’edat o el gènere.

Digital Ad Ratings proporciona una visió completa de l’audiència 
d’un anunci en ordinadors, dispositius mòbils i dispositius con-
nectats, d’una forma similar a les classificacions de TV de Niel-
sen. “Estem encantats de col·laborar amb un líder global com 
Nielsen ara que estem diversificant les nostres solucions de 
màrqueting”, ha afirmat Megan Clarken, CEO de Criteo. “Ha-
vent treballat a Nielsen abans d’unir-me a Criteo, prenc cons-
ciència de l’important valor que un partner de confiança aporta 
a aquest ecosistema. Aquest acord és un pas més en la nostra 
evolució cap al full-funnel, que afegeix encara més valor a les 
nostres dades d’intenció i coneixement de compra recollits en 
el Shopper Graph i que ara podran ser creuades les dades amb 
la informació recollida per Nielsen”.
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Peter Bradbury, Chief Commercial Officer de Nielsen, afegeix: 
“El nostre compromís és millorar la capacitat de mesurar els 
resultats de la publicitat digital atorgant als professionals del 
màrqueting la informació que necessiten per trobar als consu-
midors més rellevants per a la seva marca. Estem convençuts 
que d’aquesta col·laboració no podem esperar res més que 
veure com les marques i retailers de la seva xarxa es beneficien 
d’aquestes noves mètriques d’audiències”. (Infografia: Control)

Facebook decidirà què veuen els seus 
usuaris

Facebook ha anunciat finalment la formació d’un nou organis-
me que moderarà continguts, una instància independent a la 
qual usuaris i la mateixa companyia poden recórrer perquè de-
cideixi sobre publicacions que afecten la llibertat d’expressió i 
als drets humans. Mark Zuckerberg, fundador de la companyia, 
va anunciar el 2018 la seva intenció de crear una entitat al mar-
ge de la xarxa social per moderar els continguts més polèmics. 
El resultat és un consell format de moment per 20 personali-
tats de tot el món que seleccionarà i ponderarà sobre els límits 
globals de la llibertat d’expressió. Les seves decisions seran 

transparents i vinculants per a la xarxa, sempre que no incom-
pleixin lleis locals. Els continguts susceptibles de ser moderats 
seran de Facebook i Instagram. El consell no tindrà, al menys 
per ara, capacitat sobre WhatsApp, una altra plataforma de la 
companyia.

La nova entitat depèn d’una organització aliena a l’empresa, tot i 
que ha estat creada per la matriu amb una donació irrevocable de 
130 milions de dòlars (més de 120 milions d’euros). Els membres 
del consell, format per 10 dones i 10 homes, ni són empleats de 
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Facebook ni poden ser acomiadats per Zuckerberg. Aquest dime-
cres s’ha anunciat la composició d’aquest òrgan, entre els quals 
figuren personalitats com la Nobel de la Pau el 2011, la iemeni-
ta Tawakul Kerman; l’exprimera ministra danesa Helle Thorning-
Schmidt o el director del diari The Guardian durant dues dècades, 
Alan Rusbridger. L’única hispanoparlant és l’advocada colombiana 
Catalina Botero-Marí, degana de la Facultat de Dret de la Univer-
sitat de Los Andes i relatora entre 2008 i 2014 per a la llibertat 
d’expressió a l’Organització d’Estats Americans.

“No serem la policia d’Internet”, ha volgut aclarir Michael Mc-
Connell (un dels quatre co-presidents), ex jutge federal i ara 
catedràtic a la Universitat de Stanford. “Serà més aviat una 
cort d’apel·lacions que delibera després del fet. L’objectiu és 
fer avançar la justícia, la neutralitat”, ha afegit. Seran tres els 
criteris que es faran servir per seleccionar els casos d’entre els 
milers que arribin, segons McConnell: que afectin a molta gent, 
que tinguin molta importància per les seves conseqüències o 
que puguin afectar les polítiques de Facebook. “No hi haurà 
respostes correctes. Ningú estarà sempre satisfet amb les nos-
tres decisions”, ha afegit. Com a empresa privada, Facebook 
pot decidir sobre el seu contingut. “El dret públic va per un altre 
camí”, ha explicat McConnell. (Font: El País - 

WhatsApp habilitarà un “chatbot” per 
desmentir informació falsa sobre el 
coronavirus

WhatsApp ha anunciat que prendrà mesures dins de la seva 
plataforma per impedir, a través de tecnologies automatitzades, 
la difusió i el foment de la desinformació i els rumors, facilitant 
als seus usuaris la seva detecció i denúncia. Així treballarà el 
seu nou “chatbot”, una eina informàtica dissenyada per la Inter-
national Fact-Checking Network ( IFCN ), l’objectiu de la qual  
serà alertar de “fake news” i tota mena d’informacions fraudu-
lentes que sorgeixen dins de WhatsApp, i que són compartides 
sense control algun diàriament, especialment en relació a la 
pandèmia del coronavirus.

D’aquesta manera, el “chatbot” controlaria, desmentiria, i redui-
ria al mínim l’aparició de rumors i altres estafes informatives 
allunyades de la realitat que circulen per internet. L’usuari sim-
plement hauria d’obrir una finestra de xat per poder interactuar 
amb aquesta eina, que per ara està disponible únicament en 
anglès, tot i que els creadors asseguren que en un termini de 
dues setmanes estarà traduït a l’espanyol. “S’ha desenvolupat 
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per fer front al repte que suposa la desinformació, especialment 
durant la pandèmia”, afirmen els seus desenvolupadors.

Gràcies a aquesta eina, més de 70 països poden ja denunciar 
la desinformació a través de WhatsApp. A Espanya, les agèn-
cies Newtral, Maleïda, AFP Factual i EFE Verifica seran les en-
carregades del “fact-checking”. (Font: Marketing Directo)

Estudi OCU sobre antivirus: el millor 
producte és gratuït.

OCU anuncia que entre els 
23 antivirus per a Windows 
analitzats per OCU, el millor 
antivirus és un producte gra-
tuït: Avira Free security suit. 
I el mateix passa entre els 
9 antivirus per a Mac analit-
zats: AVG Antivirus for Mac. Phishing, virus, pàgines web amb 
malware ... En les circumstàncies actuals, teletreballant des de 
casa, és més important que mai mantenir l’ordinador fora de 
perill d’intrusos no desitjats. La bona notícia és que, per primera 

vegada en tots els anys que l’Organització de Consumidors i 
Usuaris (OCU) porta analitzant antivirus, els programes gratuïts 
són els que lideren el rànquing, tant per a Windows com per a 
Mac. Per tant, ja no hi ha excusa perquè el seu equip i tot el que 
hi ha en ell, no estiguin ben protegits.

El millor antivirus analitzat per a Windows és gratuït: Avira Free 
security suit. I el mateix passa per a ordinadors Mac, el millor 
també és un programa sense cost: AVG Antivirus for Mac. Tots 
dos destaquen tant en detecció de fitxers infectats, pàgines web 
amb malware com a mesures antiphishing. L’únic apartat on 
fallen és a l’hora de detectar el malware en memòries USB, el 
que passa quan l’ordinador no està connectat a Internet. Però 
és una cosa que els passa a tots els antivirus, siguin gratuïts o 
de pagament. OCU, però, recorda que un antivirus, per bo que 
sigui, no garanteix una protecció completa. (Font: Programa 
Publicitat – infografia: Avira.com)
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Un exemple a estudiar: La Croix 
francès arriba als 20.000 subscriptors 
digitals
Per CB News France

El diari nacional francès La Croix (Grup Bayard) anuncia que 
ha estat seleccionat, juntament amb set altres mitjans europeus 
(The Independant - Regne Unit, RP Online - Alemanya, El Mun-
do - Espanya, Gazeta Wyborcza - Polònia, Mittmedia - Suècia, 
Kurier - Àustria, Denik N - República Txeca) pel Laboratori Eu-
ropeu de Subscripcions GNI per participar en un programa de 
recerca de nou mesos “que ajudarà a enfortir la conquesta de 
subscripcions digitals i a augmentar el seu desenvolupament 
digital”. El laboratori de subscripcions GNI és una iniciativa 

llançada per Google, el Financial Times i l’INMA (International 
News Media Association).

“La Croix té el plaer de participar en aquest programa per com-
partir l’experiència i els valors dels principals agents del sector 
com el Financial Times, Google i INMA i espera poder compartir 
idees i bones pràctiques amb altres grans mitjans de comuni-
cació estrangers”, va dir el diari. L’objectiu d’aquest laboratori: 
“oferir als editors que treballin junts per avançar en termes de 
participació de nous subscriptors i transformació digital. Durant 
nou mesos, treballarem amb els nostres col·legues sota l’ègida 
del Financial Times i Google per disseccionar cada pas en ter-
mes de fidelització digital”, va confiar a CB News Arnaud Brous-
tet, director general i administrador general del diari.

La Croix, que, per cert, no ha posat cap empleat a l’atur parcial 
durant aquest període de la pandèmia període (una taxa que no 
va superar el 15% per al conjunt del grup Bayard), vol estudiar 
amb més deteniment les palanques que permetrà al diari dedi-
car-se encara més, a monetitzar i retenir el seu públic. “Espe-
rem que això ens faci creuar un estable addicional en la reten-
ció de subscriptors digitals”, afirma Arnaud Broustet. Aquesta 
iniciativa permetrà a cada editor compartir els seus comentaris. 
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“Creiem que un model de contingut sostenible de pagament és 
absolutament necessari per al desenvolupament dels nostres 
diaris. La pregunta és com construir models econòmics sosteni-
bles... ”, subratlla el subdirector de La Croix.

Un pas de complementarietat dels suports
El diari va superar els 20.000 subscriptors digitals a l’abril i s’ha 
proposat arribar als 40.000 en dos anys. “Observem que des 
del 16 de març hi ha hagut una acceleració de les connexions 
digitals dels subscriptors del diari imprès”. L’objectiu de La 
Croix: convertir el major nombre possible de lectors en digitals. 
La meitat dels seus subscriptors d’impressió –en té 59.000- ja 
han adoptat l’ús digital. En total, 50.000 subscriptors (imprès + 
digital) utilitzen digital per llegir La Croix diàriament. No volem 
oposar-nos absolutament a la impressió i al digital. Vam llançar 
La Croix Hebdo (principis d’octubre de 2019) perquè veiem que 
els abonats digitals s’obren a la impressió, una complementa-
rietat que s’està posant en contacte amb el digital”, afirma Arn-
aud Broustet. “Has de ser lúcid: tenim ecosistemes fràgils, pre-
veiem usos i intentem respondre amb noves reunions editorials. 
No creiem que el paper mori, però, quan gestionem un compte 
operatiu, hem d’adaptar el model.”

El director gerent de La Croix vol ser optimista i defensa una 
“proposta circular i complementària”. Per a ell, la sostenibilitat 
de la impressió per a un diari és important: “la potència de la 
pàgina principal, el xoc de la imatge... Estem passant per una 
etapa de complementarietat de suports. La impressió encara 
és útil, confirma l’estat d’un mitjà de comunicació”, conclou. Els 
comentaris sobre el laboratori de subscripcions GNI es faran 
públics el mes d’octubre d’enguany, a la conferència anual de 
l’INMA. (Infografia: La Croix)

172 històries arriben a la final del 
concurs literari AMIC-Ficcions

La dotzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presen-
tat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 1.500 històries pu-
blicades que es van pujar durant el termini del concurs, el jurat, 
format per persones vinculades al món literari i de l’educació, 
ha seleccionat 172 grups finalistes: 109 de Catalunya i Cata-
lunya Nord (155 joves), 34 del País Valencià (59 nois i noies), 
22 de les Illes Balears (27 alumnes),  5 grups de la Franja de 
Ponent (6 alumnes) i 2 d’Andorra (5 joves). El concurs literari 
juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, va tancar 
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la dotzena edició el passat 31 de març amb una participació de 
3.660 alumnes de 277 centres educatius diferents. Aquests jo-
ves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415), País 
Valencià (701), les Illes Balears (462), la Franja de Ponent (63), 
Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres territoris (1).

Aquesta activitat de foment de l’escriptura i la lectura en català 
entre els joves a través de la xarxa torna a comptar amb el 
suport de la Fundació Carulla i les direccions de Política Lin-
güística dels governs de Catalunya, País Valencià i de les Illes 
Balears, que ens els tres territoris han tingut una gran participa-

ció. En aquesta 12a edició cal remarcar que per primer cop han 
participat i arribat a la final estudiants d’Andorra i per segon cop 
de la Franja de Ponent i la Catalunya Nord.

Els lliuraments de premis està previst que es realitzin durant el 
mes de juny, però encara falta determinar el format d’aquests 
actes. A partir de com evolucioni la crisi sanitària del coronavi-
rus i el pla estatal de transició cap a la normalitat, l’organització 
d’AMIC-Ficcions definirà definitivament quan i com es desenvo-
luparan els respectius actes de lliuraments de premis. El con-
curs AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, que enguany 
arriba a la dotzena edició, és una iniciativa de l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lec-
tura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla 
catalana. L’AMIC representa més de 400 publicacions en paper 
i digital, fortament arrelades arreu dels territoris de parla catala-
na. (Font i infografia: Redacció AMIC)
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Antoni Vila Casas abandona la cúpula 
del diari Ara

Canvis a la cúpula de l’Ara. Joan Torras, el representant del 
milionari  Antoni Vila Casas en el màxim òrgan de representació 
del diari, ha deixat el seu lloc al consell menys d’un any després 
d’accedir-hi. Torras és l’actual director general de la Fundació 
Privada Vila Casas, dedicada a la promoció de l’art contempo-
rani català. Vila Casas, dedicat durant tota la seva vida a la in-
dústria farmacèutica, és una de les grans fortunes de Catalunya 
i el passat estiu, el filantrop va acudir a la crida del diari català 
després de la sortida de la família Carulla, que va vendre la 
seva participació al president, Fernando Rodés, vicepresident 
d’Havas i president executiu d’ISP.  

L’empresari va subscriure el passat estiu una ampliació de capi-
tal valorada en 120.967,80 euros, segons les dades del Regis-
tre Mercantil, i des de llavors posseeix  prop del 10% del diari, el 
que li dóna dret a ocupar una butaca al consell d’administració. 
Torras ha estat la veu de Vila Casas en el consell fins que el 
gener passat va abandonar el seu lloc per incapacitat per com-
patibilitzar totes les seves obligacions professionals i docents, 

segons fonts consultades per Vozpópuli . No està previst que 
ningú el substitueixi malgrat que Vila Casas manté intacta la 
seva inversió i el seu pes accionarial. Torras es mantindrà com 
a assessor encara que sense el ‘títol’ de conseller.

No obstant això, aquest no és l’únic canvi que s’espera en el 
consell del diari barceloní. L’empresari Víctor Font també ex-
plora la possibilitat de desfer-se de la seva participació en el 
diari arran de la seva candidatura a la presidència del Barça. 
Font va ser un dels fundadors del diari el 2010 i actualment 
posseeix menys del 30% del diari. Altres fonts consultades per 
aquest diari apunten que Font ja tenia intenció de deslligar-se 
del diari abans d’oficialitzar el seu pla per dirigir el club de futbol 
blaugrana.

Segons les últimes dades disponibles en el Registre Mercantil, 
Ara va facturar el 2018 un total de 12,8 milions d’euros, una 
xifra molt similar a la registrada el 2017. També va aconseguir 
reduir pèrdues des dels 2,1 milions fins als 1,9 milions. Des de 
la seva fundació, fa més d’una dècada, el diari encara no ha 
registrat beneficis. (Font: Vozpópuli)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El diari Ara llança una campanya en 
mitjans per captar nous subscriptors

El diari Ara ha llançat una campanya per captar nous lectors, 
que es difondrà  en televisió, ràdio i digital a través del seu 
web i xarxes socials. En aquesta acció, el diari comparteix els 
reportatges exclusius que ha publicat durant els últims anys. La 
campanya ha estat realitzada per l’agència creativa Vainilla i la 
compra de mitjans s’ha encarregat a Havas Media. L’emissió 
de la campanya ha coincidit amb la crisi sanitària, econòmica 
i social provocada pel coronavirus. El diari Ara ha mantingut 

la campanya original a TV, però ha canviat les creativitats en 
ràdio i canals online per recordar als lectors que la redacció 
segueix treballant en un 99% dels casos des de casa per tirar 
endavant cada dia una edició en paper i l’actualització constant 
de la versió digital.

“Gràcies al suport de lectors i subscriptors, Ara és un diari in-
dependent que ha pogut publicar reportatges d’investigació so-
bre temes d’interès social, sense censures ni límits. En l’actual 
context de sobreinformació que porta a la desinformació i les 
“fakenews”, és molt important tenir un periodisme lliure i com-
promès”; explica Pau Casals, director de Màrqueting de la ca-
pçalera. “L’eslògan de la campanya és ‘Protegir la veritat mai 
havia estat tan important’ amb el qual es fa un crida directa al 
fet que els lectors se subscriguin i contribueixin així al periodis-
me lliure”, afegeix Casals. Cal apuntar que tot i la caiguda dels 
ingressos publicitaris pel coronavirus, el diari Ara ha renunciat 
a aplicar un ERTE o un ERO. I el comitè de direcció ha aplicat 
reduccions d’entre el 5 i el 15% dels salaris dels directius. (Font: 
Dircomfidencial – infografia: extradigital)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Zoom per a periodistes.- On line. Divendres 8 de 
maig (de 16:00h a 17:00h) - Les connexions en directe des dels 
domicilis s’han popularitzat per a tot tipus de connexions: par-
ticulars, de treball, equips, formació i grans audiències. Amb 
aquest webinar, a càrrec d’Enrique San Juan, coneixeràs a fons 
les eines i, entre elles, la més popular i utilitzada: Zoom. Aques-
ta formació es gratuïta per als col·legiats i col·legiades.

Webinar: Crea continguts amb el teu mòbil.- On line. Dilluns 
11 de maig (de 16:00h a 17:00h) - L’objectiu d’aquesta ses-
sió és fer una introducció als fonaments del periodisme mòbil i 
recomanar un bon grapat d’aplicacions per al periodista MoJo 
amb l’objectiu de millorar la producció de continguts multimèdia 
amb el seu smartphone. Durant la sessió dirigida per Jordi Fla-
marich, també aprendrem a configurar bé el nostre dispositiu i 
descobrirem les tècniques necessàries per a fer millors vídeos 
amb el nostre mòbil.

Digital Management per a periodistes: transmèdia, storyte-
lling i comunicació digital.- On line. Del dimecres 13 de maig 
al dimarts 16 de juny (10 hores) - Amb aquest curs, dissenyat per 

Chal Jiménez, aprofundiràs en les funcions i objectius del digital 
manager, aprendràs les diferents estratègies del màrqueting digi-
tal que ajuden a la transformació de les empreses per aconseguir 
nous clients o per oferir nous serveis com a professional.

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

Edita vídeos professionals amb el mòbil (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.
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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 infografíes, 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-
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 us voleu apuntar als cursos o webinars del Col·legi de Perio-
distes,  cal inscriure’s a través del seu web o enviant un correu 
a cfd@periodistes.cat
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Rècord d’incidències i agressions 
registrades el 2019 pel Mapa de la 
Censura de Mèdia.cat
Per Comunicació 21

Durant el 2019, el  Mapa de la Censura de l’observatori Mèdia.
cat va comptabilitzar 201 incidents que poden suposar una res-
tricció de les llibertats d’expressió i d’informació de periodistes i 
ciutadania. La xifra supera els 186 casos documentats el 2018 
i també els 196 de 2017, de manera que es converteix en l’any 
amb més incidències documentades des de la posada en mar-
xa del Mapa el 2015.

Mèdia.cat explica que el creixement es deu principalment a 
un augment en les tipologies d’accions judicials i policials que 
dificulten la feina de periodistes i de declaracions i legislació 
dels poders públics per constrènyer la llibertat d’expressió. A 
més, ressalta que en les protestes d’octubre contra la sentèn-
cia judicial als líders independentistes hi va haver “multitud 
d’amenaces, coaccions i impediments” per informar.

  
L’observatori del Grup de Periodistes Ramon Barnils indica que 
el 2019 també va estar marcat per “les pressions de diversos 
partits polítics als mitjans de comunicació, les operacions de 
compravenda de grups mediàtics i nous acomiadaments i tan-
caments de mitjans, així com per la continuació d’una escalada 
legislativa que amenaça la llibertat d’expressió a internet i fora”.

Rècord d’agressions
L’informe 2019: 2019: Periodistes a la diana. Restriccions a les 
llibertats d’expressió o d’informació de periodistes i ciutadania 
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recollides al Mapa de la Censura dels Països Catalans des-
taca el nombre d’informadors ferits documentats, 87, la xifra 
més alta des de que s’edita el Mapa de Censura, dels quals 
70 es van produir entre el 14 i el 27 d’octubre en les protestes 
postsentència. Cal recordar que el 2018 es van comptabilitzar 
21 professionals agredits i el 2017 van ser 18.

Del total d’informadors ferits l’any passat, un 19% estan relacio-
nats amb accions de manifestants de diferents signes polítics, 
i el 61% són causades per actuacions policials (que s’eleven 
fins al 69% si s’analitza només el període de protestes contra 
la sentència del procés). En diversos casos, els afectats cons-
taten que els agents van atacar-los directament per impedir 
que documentessin l’actuació policial o que van agredir-los tot i 
identificar-se com a periodistes.

“El 2019 representa un salt qualitatiu sense precedents en la 
quantitat de periodistes agredits, assetjats, denunciats, de-
tinguts, amenaçats o vexats mentre feien la seva feina en la 
cobertura de protestes socials i polítiques, bàsicament en les 
tenses setmanes després de la sentència dels líders indepen-
dentistes a Catalunya, però no només. A més, s’han incremen-
tat les agressions amb resultat de lesions greus, incloent-hi al-

gunes amb necessitat d’intervenció mèdica”, assenyala l’autor 
de l’informe, el periodista Joan Canela.

Per tipologia d’incidències registrades el 2019, 41 corresponen 
a Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans 
de comunicació; 41 a Resolucions judicials, actuacions policials 
o denúncies que poden obstaculitzar la feina de periodistes o 
mitjans; 38 a Pressions, censura o ‘autocensura’ a periodistes 
o mitjans; 17 a Legislació o posicionaments de poders públics 
que poden ser restrictius amb relació a la feina de periodistes/
mitjans; 17 més a Acomiadaments de periodistes, precarietat 
laboral i tancament de mitjans; 14 a Persecució de blocaires, 
comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà; 2 a la nova 
categoria d’Assetjament o agressions sexistes contra dones 
periodistes, i 31 a Censures a expressions artístiques, acadè-
miques o d’altres tipus.

L’informe arriba a la Comissió Europea
Les conclusions de 2019: Periodistes a la diana. Restriccions 
a les llibertats d’expressió o d’informació de periodistes i ciu-
tadania recollides al Mapa de la Censura dels Països Catalans 
s’han presentat a la consulta externa que ha obert la Comissió 
Europea a organitzacions de la societat civil i organismes in-
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dependents sobre l’Estat de Dret a la UE, que n’elaborarà un 
informe.

Aquest informe anual forma part del Mecanisme Europeu 
d’Estat de Dret, anunciat com una de les principals línies po-
lítiques de la presidenta Von der Leyen, i també és fruit d’una 
llarga reivindicació feta des del Parlament Europeu. (Infografia: 
media.cat)
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Aplaudiu els periodistes sense fer 
soroll
Per Pere Font i Grasa, periodista
 

Aplaudiments. Soroll sonor. Dedicat al personal socio-sanitari. 
Coratge pels que combaten la guerra en primera línia. És la 
pesta del coronavirus. A les vuit, reacció popular veïnal con-
federada per honorar als lluitadors. Res a dir. I punt. Aquí tots 
inclusius. Elles i ells son els generals del comandament. I els 
soldats? Qui aplaudeix als periodistes? (Uff!, quina impertinèn-
cia) Els plumilles no necessiten que ningú els hi reciti la seva 
obligació. Han  estat al peu del canó. Encara hi son. No defallei-
xen entrant ni sortint de la trinxera. Amb la fosca de la jornada, 

una  nova edició de paper; i cada hora, actualització digital. No 
oblidem que la tecnologia de la comunicació és essencial per 
la societat. Però, al coronel no hay quien le escriba. Llenguatge 
impropi en temps de pau. Sil·logismes ressuscitats en veure 
uniformes i escoltar lèxic militar. España es así, señor. Ara no 
toca insistir sobre la visió de les medalles al pit. D’altres guan-
yen medalles i mai no els podrem identificar d’entre la multitud; 
encapsulats com estan entre quatre parets: encotillats, esterilit-
zats, enguantats, emmascarats. Els aplaudim des de la distàn-
cia. Salven vides.     

Algú ens va dir un dia ja llunyà: “La seqüència d’aplicació de 
les tecnologies de la comunicació poden conduir a la revolució 
social” Aquesta d’ara, amics, és la revolució inesperada, so-
btada, a la que s’hi han vist involucrats --lluny de les rutines 
de producció-- periodistes de lletra, veu i imatge treballant als 
passadissos del gran hospital al costat de la gent i dels fets 
consuetudinaris.  És el que toca. Humanament abduïts per la 
pandèmia, tota la penya, tots els col·legues sempre a punt do-
nant exemple. Exemples: Els veterans de les grans capçaleres 
tutelant els PIR (Periodistes-Interns-Residents) que salten d’un 
carrer a l’altre; d’un llit a una morgue; d’una roda de premsa 
política a un laboratori; del desassossec dels portaveus econò-
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mics, a la nuesa social de la massa obrera. La ciutat és el gran 
basar on recollir milers i milers de paraules, opinions, imatges. 
S’ha acabat el preguntar; “Que hi ha avui de nou?” Tot és noti-
cia i ho tens a tocar. 

Hi ha més tropa del món comunicatiu que s’expandeix per ba-
rris, pobles i comarques. Amb professionalitat, els/les que re-
cullen la noticia, la produeixen mesurant-la, li passen l’afilador 
per augmentar o reduir paraules i espais. Alguns son amateurs, 
però tenen el mateix sentit deontològic. És el periodisme de 
proximitat. Comunicació global i local contextualitzada en el nò-
dul pandèmic. Als periodistes  ningú no els aplaudeix. Essent 
útils i essencials com el primer guru, sembla com si fessin nosa 
en el paradigma d’una societat envoltada de xarxes socials. Tot 
plegat ens porta a unes quantes reflexions que poden donar 
color al gavadal informatiu sorgit del trauma pel gran sofriment 
humà. 

Les noves generacions periodístiques s’han submergit --encara 
més--, en la utilitat social que ens marca internet i la telefonia 
mòbil intel·ligent que com és sabut permet usos d’interconnexió 
molt més amplis i immediats. Som tots iguals a partir del mo-
ment de la transmissió i recepció de continguts periodístics que 

afecten esferes de la vida social tan diverses com la el consum 
de la comunicació. És la paradigmàtica  sociabilitat dels indivi-
dus o la construcció de la identitat col·lectiva. Identitat que en 
els idus de març, abril i maig està configurada com un tot. 

Periodisme versus internet que ha fet canviar tant la societat 
de la comunicació com en el seu dia la va canviar la impremta. 
L’any 1999 pregonava el professor Manuel Castells:“Tendremos 
que defender la libertat en internet desde las barricadas infor-
màticas”. L’ara ministre d’Universitats, té una gran oportunitat 
d’acabar la feina que un dia va prometre. Aquí és on entra de 
ple el que volia explicar. El perill està en l`ús i abús de les xar-
xes socials que sovint –massa sovint--, embruten, enquitra-
nen, podreixen el circuït perimetral i legal de la comunicació de 
masses. No només goso parlar de fake-news, sinó de com els 
periodistes es poden veure marginats, estranyament vilipen-
diats perquè se’ls puguin atribuir unes noticies que ells no han 
produït ni han transmès. Aquí és on ressorgeix el salvar-nos 
davant de tercers sobre la llibertat de comunicació. Cal netejar 
xarxes impúdiques. És la claveguera del mon global comuni-
catiu; les aigües brutes que colpegen de ple la bona feina del 
periodisme. I és que arriba un moment en que el lector confon 
la quantitat amb la qualitat; l’allau de mentides o mitges veritats, 
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amb la feina ben feta. Com si veiés una cadira de tres peus i 
rebutgés el quart perden així l’equilibri de la veritat.   

En el context de tot plegat, però, no podem oblidar que els pe-
riòdics i les cadenes de televisió son empreses comercials que 
tenen com a producte principal el donar a conèixer el que pas-
sa i perquè passa. No podem ignorar que cadascuna de les 
capçaleres conviu amb el seu presumpte decantament polític. 
Què aquest pot ser propi i volgut, o bé intuït pels fidels lectors 
o audio-visualitzadors.  No per ser petits en el marc global, la 
premsa de proximitat deixa de patir les mateixes virtuts o de-
fectes, però sol esquivar-los justament perquè té de primera mà 
els contactes, el contrast i pot ensumar  pressions que podrien 
malmetre el treball plural, democràtic i professionalment curós. 
Col·lectivament hauríem d’admetre que: “El procés d’observar i 
informar no s’hauria de veure contaminat per la subjectivitat ni 
tan sols interferir amb la realitat sobre la qual s’està informant” 
(Habermas 1989, sobre comunicació racional i no distorsiona-
da)

A les vuit del capvespre sortiu i aplaudiu al món socio-sanitari. I 
tingueu, alhora, un pensament positiu per les persones que for-
men part del mon comunicatiu. Els uns i els altres conviuen per 

fer-nos més plaent l’existència. Ens salven la vida. Ens diuen 
que passa aquí i allà. Metges, infermeres, i tants d’altres, com 
ara periodistes, que no llueixen medalles al pit. (Infografia: Mo-
nique O. Madan/ OneHeraldGuild)
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Les tres amenaces de la pandèmia al 
periodisme en espanyol
Per Eduardo Suárez, director de Comunicació de l’Institut Re-
uters per a l’Estudi del Periodisme de la Universitat d’Oxford / 
The Washington Post

La pandèmia ha subratllat en tot el món el valor del periodisme 
fiable i ha despullat la irrellevància dels que trafiquen amb men-
tides o consignes. Han brillat mitjans públics i diaris de prestigi, 
que s’han adaptat a la crisi aportant context, visualitzant possi-
bles solucions o connectant als que necessiten ajuda amb els 
que poden o volen donar-la. Alguns han guanyat subscriptors 
o socis digitals. Per a molts, però, ha estat una victòria pírrica. 

La caiguda de la publicitat i la caiguda de les vendes impreses 
els han atrapat en una paradox : el seu nombre de lectors es 
dispara mentre els seus ingressos cauen.

Aquesta paradoxa és especialment dramàtica per al periodisme 
en espanyol. Mitjans com El Universal de Mèxic o Premsa lliu-
re de Guatemala van aprovar retallades salarials per pal·liar la 
caiguda dels ingressos. La cadena espanyola Prensa Ibérica, 
que edita desenes de diaris regionals i esportius, va anunciar 
acomiadaments temporals en diverses capçaleres a principis 
d’abril. Altres grups estan prenent i/o avaluant i mesures simi-
lars per sobreviure.

El coronavirus conté com a mínim tres amenaces per al perio-
disme en espanyol. La més immediata és l’amenaça econòmi-
ca, fruit del descens de les vendes i els ingressos publicitaris. 
La més recurrent és l’amenaça a la llibertat de premsa, espero-
nada per líders autoritaris i magnats poderosos que estan àvids 
de servir-se de la nostra debilitat. La més preocupant a llarg 
termini és l’amenaça que plana sobre el futur. Lligats de mans 
per la pandèmia, els mitjans digitals que han florit en les últimes 
dues dècades ho tindran més difícil per trobar l’audiència i els 
recursos per sostenir un periodisme valent i innovador.
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Cap amenaça és tan urgent com la caiguda dels ingressos. Els 
mesos que s’acosten seran durs per a tothom. Patiran més els mi-
tjans més endeutats i els que més depenen del paper i de la publicitat. 
Patiran menys els que van aprofitar els anys recents per construir el 
seu negoci al voltant de les subscripcions digitals i els que van anar 
construint una relació estreta amb la seva audiència més fidel.

Les xifres d’Espanya ofereixen una idea aproximada del forat 
financer que s’acosta. Segons xifres de la consultora Media 
Hotline, la inversió publicitària va caure un 13% durant el pri-
mer trimestre pel que fa a el mateix període del l’any anterior. 
Aquesta caiguda és encara més pronunciada a la ràdio (19%) 
i en els diaris impresos (23%), i una mica més lleugera en la 
publicitat en línia (gairebé 5%).

Publicar textos fluixos o sensacionalistes a la recerca de clics 
no és la millor opció. Desenes de mitjans digitals en espan-
yol depenen dels suports econòmics que atorguen fundacions i 
gegants tecnològics com Google i Facebook. Aquestes ajudes 
sovint requereixen presentar projectes i informes d’impacte. 
Els que inflin les xifres de visites amb informacions frívoles o 
enganyoses corren el risc de perdre la confiança de la seva 
audiència i l’accés a aquest finançament.

En aquest entorn hostil, és important reorientar per complet 
les redaccions a informar sobre els efectes de la pandèmia i 
dedicar recursos a formar reporters que fins ara no havien co-
bert assumptes de salut. És important repensar el producte i 
els costos amb un objectiu prioritari: servir millor a l’audiència i 
retenir el lector més fidel.

Alguns països com Nova Zelanda, Suècia o Dinamarca han 
plantejat ajuts públics per mantenir a flotació a mitjans que són 
propietat d’empreses privades. Aquestes ajudes poden ser part 
de la solució, però ens recorden la segona amenaça que enca-
ra el periodisme en espanyol: els atacs a la llibertat de premsa.

Líders autoritaris de tot el món s’estan servint d’aquesta crisi per 
intensificar la repressió contra el periodisme independent. El cas 
més extrem és potser el del primer hongarès, Viktor Orban, que 
ha imposat noves restriccions amb l’excusa de combatre la des-
informació. No és l’únic. El règim de Nicolás Maduro ha detingut 
als reporters Darvinson Rojas i Beatriz Rodríguez per informar 
en els seus mitjans sobre casos de coronavirus a Veneçuela.

Alguns líders llatinoamericans estan vulnerant el dret dels ciu-
tadans a rebre una informació fidedigna. Contra el criteri de 
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les autoritats sanitàries, Andrés Manuel López Obrador i Jair 
Bolsonaro han culpat als periodistes d’exagerar l’impacte de la 
pandèmia. El president brasiler ha empès a Twitter, YouTube i 
Facebook a una decisió inèdita: suspendre l’emissió dels seus 
discursos per difondre informació nociva per a la salut.

És un fenomen l’impacte del qual confirma un informe recent de 
l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme, on treballo, so-
bre una mostra de 225 rumors en anglès publicats sobre la pan-
dèmia entre gener i març. Segons l’informe, els rumors difosos 
per polítics, famosos i figures públiques suposen només el 20% 

de la mostra però representen el 69% del seu impacte en xar-
xes socials. Aquestes xifres podrien ser fins i tot més altes en 
alguns països hispano-parlants. Segons un altre dels nostres 
informes, una proporció molt alta dels espanyols diuen haver 
rebut informació falsa del Govern de l’estat (34%), dels mitjans 
(36%) o dels polítics (43%). Són els percentatges més alts de 
l’estudi, que inclou xifres d’Estats Units, Regne Unit, Alemanya, 
Argentina i Corea de Sud.

El periodisme en espanyol s’enfronta a una tercera amenaça: 
Què passarà amb mitjans digitals valerosos com Maldita.es a 
Espanya, El Faro a El Salvador, Ojo Público al Perú, Red/Ac-
ción a l’Argentina o Efecto Cocuyo a Veneçuela?

Són mitjans que han florit en les últimes dècades en entorns 
molt difícils i que sovint cobreixen l’actualitat amb més lliber-
tat i rigor que la premsa convencional. Les seves redaccions 
són exemples de innovació editorial i financera, i han reunit una 
comunitat vibrant de lectors en una regió que necessita perio-
disme de qualitat. Molts reben donacions privades i ajudes de 
fundacions, però són vulnerables a la crisi que ens assola i ne-
cessiten més que mai el suport de la seva audiència més fidel.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un detall que convida a l’esperança és l’evolució recent del mi-
tjà espanyol eldiario.es. Fundat per un grup de periodistes el 
2012, des de llavors ha tingut guanys amb un model que com-
bina els ingressos per membres amb la publicitat. A principis de 
març, el seu fundador i director, Ignacio Escolar, va descriure la 
pandèmia com una emergència, va anunciar una rebaixa dels 
sous més alts i va demanar un esforç a la seva audiència. El 
diari va pujar la seva quota anual i va convidar als seus socis 
a augmentar les seves donacions. En tot just un mes i mig, el 
nombre de socis s’ha disparat de 36.000 a 51.000 i ha rebut 
desenes de donacions voluntàries de lectors que es resisteixen 
a veure’l desaparèixer.

Cada mitjà ha de trobar el seu propi model. Els ajuts de funda-
cions i la publicitat poden ser part de la solució. Però cap capça-
lera sobreviurà sense el suport de la seva audiència. eldiario.es 
mostra la millor forma d’aconseguir aquest suport: ser transpa-
rent sobre les nostres finances, publicar exclusives incòmodes 
malgrat les pressions i prestar atenció a les necessitats del teu 
lector.

“Un cos de lectors que et dóna suport en el bo i en el dolent 
és un poder més gran que el poder que pot exercir qualse-

vol anunciant, i un poder prou gran per doblegar una aliança 
d’anunciants”, va escriure el periodista i escriptor Walter Lipp-
mann fa gairebé un segle en el seu clàssic L’opinió pública.

És una reflexió més oportuna que mai per a nosaltres, els perio-
distes i també per als nostres lectors en aquest temps de pan-
dèmia. Els periodistes hem de centrar-nos en les necessitats 
més immediates de la nostra audiència: avaluar les decisions 
dels governants i la veracitat de les seves xifres, desmentir ru-
mors i explicar el que sabem i el que no sabem sobre la pandè-
mia. Els nostres lectors han de recordar que són el millor escut 
contra les pressions i que, sense el seu suport, aquesta vegada 
molts mitjans corren el risc de morir.  (Infografies: bausate.edu.
pe  i Tecnológico de Monterrey)
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L’article del Washington Post que va 
fer que el “distanciament social” fos 
fàcil d’entendre
Per Periodismo.com

 
Harry Stevens només porta sis mesos al Washington Post, però 
és responsable del que podria ser un dels articles més llegits en 
el lloc de notícies. L’article “Perquè els brots com el coronavirus 
es propaguen exponencialment i com ‘aplanar la corba’”, una 
explicació visual de com un virus simulat es propaga a través 

del contacte humà, es va publicar el 14 de març. Des de lla-
vors, l’ex president Barack Obama tuitejà la història als seus 
114 milions de seguidors, generant més de 122.000 retuits, i el 
president veneçolà, Nicolás Maduro, va mostrar els seus gràfics 
a la televisió estatal.

El periodista de mitjans del Washington Post, Paul Farhi, va 
tuitejar que havia escoltat que la història era la més llegida en 
la història de la pàgina web, fins i tot eclipsant l’article sobre el 
vídeo de Donald Trump “Access Hollywood”. I el Post ha traduït 
la peça a l’espanyol i al l’italià, i a diversos idiomes més.

“Són ordres de magnitud més reeixides que qualsevol cosa que 
s’hagi fet abans, i se sent com atrapar un llamp en una am-
polla”, va dir Stevens, que va treballar anteriorment a Axios i 
Hindustan Times.

L’article traça el curs d’un hipotètic virus anomenat “simulitis” a 
través d’una ciutat de 200 persones, representades per punts 
que reboten, i mostra com alguna cosa com el coronavirus es 
propaga exponencialment a través dels efectes de la xarxa, i 
il·lustra la eficàcia del “distanciament social”: la seva fortalesa 
resideix en la seva simplicitat.
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Plantejat en quatre escenaris diferents: lliure per a tothom, in-
tent de quarantena, distanciament moderat i distanciament ex-
tens, els punts transmeten l’hipotètic virus entre si, i creen un 
gràfic que mostra el nombre d’infectats al llarg del temps per a 
cada un.

El Post va publicar l’article en un dia en què els usuaris de les 
xarxes socials criticaven durament als que omplien els bars de 
Chicago per celebrar el Dia de Sant Patrici en contra de les sú-
pliques dels funcionaris, i uns dies després que les grans lligues 
esportives cancel·lessin o retardessin les seves temporades.

Stevens havia estat treballant en el projecte durant les dues 
setmanes prèvies, utilitzant una tècnica que havia creat un any 
enrere. Havia usat JavaScript per a crear un munt de boles 
aleatòries que rebotaven entre si, i va portar aquesta idea a 
l’equip de gràfics del Post mentre buscaven una forma de vi-
sualitzar la propagació del coronavirus durant una reunió de 
principis de març.

Stevens va trucar a un investigador de la Universitat Johns Ho-
pkins que va explicar que seria impossible il·lustrar els com-
plexos models del seu equip per mapejar la propagació del co-

ronavirus; alguns d’ells requereixen un programa d’ordinador 
que s’executi durant la nit per a la seva construcció. Així que 
es va quedar amb la simple idea que les boles es moguessin 
a l’atzar, el que va acabar semblant-se a la corba mundial real 
per COVID-19.

“Realment imita la realitat tan de prop que la gent va començar 
a confondre aquestes simulacions crues de ‘simulitis’ amb CO-
VID19”, va dir Stevens.

El projecte va passar per tres iteracions principals. Una utilitza-
va la lectura de desplaçament, en què apareixen i desapareixen 
fragments de text i gràfics a mesura que l’usuari es desplaça, 
però feia que els gràfics fossin difícils de veure. Una altra no 
permetia que els punts es recuperessin de la “simulitis”, el que 
va crear una infecció desoladorament ombrívola. Stevens va 
aconseguir la peça final després de recopilar comentaris de gai-
rebé una dotzena de persones durant les 40 a 50 hores que va 
trigar a acabar l’article. “Fer que la gent et digui que les coses 
no funcionen pot ser realment útil”, va dir.

Stevens encara està responent els centenars de missatges re-
buts per correu electrònic, Facebook, Twitter i LinkedIn, i molts 
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diuen que la visualització, i veure com el distanciament social 
pot “aplanar la corba”, en realitat va calmar la seva ansietat 
sobre el coronavirus. “Honestament, no ho havia internalitzat 
fins que vaig veure les simulacions, per la qual cosa va tenir el 
mateix efecte en mi que en els lectors”, va dir Stevens.

Tot i així, ha rebut queixes dels xarlatans dient que l’article no 
deixava en clar que no està modelant el coronavirus, o que 
la simulació no mostrava a les persones morint per l’hipotètic 
virus. Aquesta última va ser una elecció conscient: l’equip de 
gràfics no volia que les visualitzacions fossin innecessàriament 
ombrívoles amb tots aquests punts morint.

Stevens va afirmar que l’equip de gràfics del Post continuarà 
cobrint el coronavirus de formes noves: “Ara, cada vegada que 
publico alguna cosa, els meus editors es preguntaran per què 
Barack Obama no ho tuiteja”, va fer broma. (Infografia: perio-
disme.com)

NOTA: El Butlletí us ofereix, traduït al castellà, l’article Per què 
els brots com el coronavirus es propaguen exponencialment i 
com “aplanar la corba”, de Harry Stevens, publicat al Post de la 
capital americana. El trobeu en aquest link.
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Idees per minimitzar l’impacte de la 
crisi produïda pel Covid-19 sobre 
l’àrea de negoci del mitjans

Per Harlan Mandel, director general del Fons d’inversió per al 
desenvolupament de mitjans de comunicació / Media Develop-
ment Investmen Fund

  
L’amenaça global que suposa per als mitjans de comunicació 
el coronavirus és existencial. Des dels perills per a la salut dels 
periodistes que cobreixen les notícies, fins a la suspensió de 

la indústria d’esdeveniments i les decisions d’empreses de no 
posar anuncis en peces relacionades amb el virus.

En moments com aquests, és comprensible que gerents de mi-
tjans, editors i propietaris se sentin impotents davant la destruc-
ció dels pilars econòmics sobre els quals els seus mitjans s’han 
erigit. Si bé no podem obligar clients comercials a anunciar-se 
quan no volen, o reemplaçar cada esdeveniment planejat amb 
un webinar, hi ha passos que els executius de mitjans poden 
prendre per limitar les pèrdues que enfronten i informar la presa 
de decisions econòmiques.

Aquestes recomanacions van ser redactades per MDIF i com-
plementades per les experiències de mitjans enfront d’aquesta 
crisi de COVID19. Creades per mitjans independents, en una 
varietat de països en alguns dels quals l’accés a notícies i in-
formació lliure i independent està amenaçada, aquests sugge-
riments de sostenibilitat durant aquesta crisi s’apliquen igual-
ment per mitjans en gairebé tot arreu de món.
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Tallar despeses; acaparar efectiu

“Es una marató no una picabaralla”, diu Marcin Gadziński, di-
rector gerente, Gazeta.pl, Polonia

• Construir i gestionar la reserva d’efectiu de manera que per-
meti navegar la crisi que va a descol·locar el pla de negocis i les 
projeccions financeres.
• Programar i realitzar reunions amb l’equip de gestió per assis-
tir amb el maneig rigorós del flux de caixa.
• Proveir una clara disciplina estratègica on tot el personal sap 
el que s’espera d’ells i com se’ls dóna suport per realitzar les 
seves tasques.
• Fer noves projeccions del negoci basats en diversos escena-
ris negatius. Reduir les projeccions d’ingressos (en intervals de 
10% fins al 50% de reducció) i estendre l’impacte sobre el nego-
ci (en intervals de 3 en 3 mesos fins a arribar a 18). L’escenari 
més pessimista seria una reducció d’ingressos del 50% durant 
un període de 18 mesos; i tot i així cal tenir en compte que 
aquest pot no ser el pitjor dels casos.
• Accelerar ingressos a través de paquets, incentius, descomp-
tes i/o prepagaments.
• Fer servir els comptes per cobrar, cobrar el més possible de la 

cartera pendent mitjançant polítiques de cobrament estrictes i/o 
incentius i descomptes.
• Executar estratègies de reducció de costos que permetin al 
negoci mantenir productivitat i suplir la demanda del producte 
provinent de l’audiència i clients. Reduir els costos operatius 
per tal de conservar fons és crític per a la supervivència de 
l’organització.
• La introducció del teletreball pot proveir estratègies d’estalvi 
de despeses en que tant espais d’oficina ara i en el futur.
• En la mesura possible, negociar els costos de les entrades 
(materials, mà d’obra, elements de producció, etc.) i pre-com-
prar materials en descompte quan sigui possible.
• Posposar totes les contractacions i quan sigui possible, reduir 
la plantilla d’empleats (això pot ser una oportunitat perquè part 
d el personal treballi a mitja jornada per tal d’atendre els nens 
a casa). És important considerar retallades salarials generalit-
zades com una alternativa a la retallada de personal en aquest 
moment difícil per a la societat.
• Dissenyar i implementar un flux intern de treball de crisi per 
a l’equip i cobertura per a l’audiència. Mesuri i busqui oportu-
nitats que permetran a la companyia suplir les necessitats de 
l’audiència.
• Mantenir els registres financers i comptables a el dia i amb in-
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formació fiable de manera que es pugui tenir una visió comple-
ta i encertada de l’estat de les finances en qualsevol moment, 
especialment si s’han de prendre decisions difícils ràpidament.

Sigui diàfan

• Sigui tan transparent i diàfan com sigui possible amb el seu 
equip i amb l’audiència (lectors, oients o televidents).
• Penseu demanar suport als seus lectors i sol·licitar donacions 
voluntàries, tenint present que hi ha altres causes meritòries. 
Això pot proveir una oportunitat de curt termini, però és vital fer-
ho en el moment precís.
• Els equips que gestionen la relació amb els lectors han de en-
ganxar, enganxar i enganxar per il·lustrar el valor del contingut 
i la informació produïda. No obstant això, tingui en compte que 
els increments actuals probablement cessaran a mesura que 
els consumidors s’estrenyen més el cinturó.
• Donar explicacions als seus socis o subscriptors sobre les 
retallades de despeses que està fent per capotejar la tempesta 
és crític per mantenir el seu suport.
• Expliqueu perquè heu decidit donar lliure accés al contingut i 
no posar-lo darrere d’un mur de pagament, si aquesta ha estat 
la vostra manera de procedir.

El contingut segueix sent el rei

“Una crisi exacerbarà els problemes ja existents en 
l’organització,” Giovanni Zagni, director de Pagella Política, 
Itàlia

• Tingueu clar el vostre propòsit.
• Aquest és el moment d’enfocar i cultivar el creixement de 
l’audiència, ja que hi ha una gran necessitat d’informació fia-
ble. Lliurar notícies i proveir serveis a les comunitats que se 
serveixen és costerut; es requereix una gran quantitat de disci-
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plina i concentració fer-ho dia rere dia, però és crític en aquest 
moment.
• Prioritzi el context per sobre de la primícia.
• Penseu instituir regles editorials més estrictes i sigui encara 
més curós a l’escollir els termes per no crear més por i pànic.
• Avanci’s al que pugui voler i necessitar l’audiència sobre la 
pandèmia a mesura que la vida s’adapta a quarantenes mas-
sives.
• Sigui creatiu: experimenti amb explicatius (explainers), dades, 
visualitzacions i infografies, actualitzacions en viu a Instagram, 
o mecanismes de participació de l’audiència com enquestes i 
sessions de preguntes i respostes en viu per a Facebook.
• Prepareu-vos per a un increment dramàtic d’usuaris en línia, 
avaluant si els sistemes i ample de banda són els adequats. 
Enforteixi el seu departament de tecnologia i el flux de treball.
• Amb tants mitjans reportant increments del 50% en el tràn-
sit als seus llocs, aquest és el moment per tenir en compte la 
retenció, la captura i processament de dades i l’estudi de les 
àrees del seu contingut que poden generar el CPM més alt si el 
seu mitjà és part d’un model de publicitat programàtica.
• L’eficiència interna i el lliurament de continguts i la cura crítica 
del SEO i eines de connexió poden ajudar a minimitzar el mal-
baratament.

• Considerar i avaluar acords o col·laboracions que proveeixin 
fortaleses i seguretat per als actius clau -aquest és el moment 
perfecte per convertir-se en un veritable soci per alguns dels 
seus millors clients.
• Si hi ha disponibilitat, tracti d’atacar els pressupostos de co-
municació de govern, oenagés i àrees de responsabilitat social 
corporativa per combatre la difusió d’informació falsa -això pot 
ajudar a tancar la bretxa creada per la caiguda de la publicitat 
tradicional.
• Intenta crear aliances amb altres mitjans per millorar la co-
bertura.
• Les newsletters són una part important de la comunicació i la 
connexió amb els lectors. Consideri una newsletter “temporal” 
que balancegi contingut sobre el COVID tenint en compte tam-
bé la necessitat de notícies més positives.

El seu equip no és immune

• Penseu i feu plans sobre com la pandèmia afectarà o impac-
tarà al vostre equip.
• Demaneu immediatament a totes les persones en risc (majors 
de 50 anys, inmunosuprimits, amb malalties preexistents, etc.) 
que treballin des de casa. Els membres de l’equip de gestió i els 
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periodistes amb més experiència poden ser els més exposats 
al risc.
• Assumeixi que pedra –o ha perdut- part de l’equip davant el 
confinament, així que s’han de construir redundàncies entre 
l’equip existent. Entreneu als periodistes i altres membres per 
assumir rols tècnics essencials de la millor manera possible.
• Penseu en una rotació de personal entre presencial i de te-
letreball. Si una persona a l’oficina és diagnosticada, tots els 
presents necessiten entrar en quarantena; així tindrà un equip 
a casa a punt per venir i reprendre la feina un cop el lloc hagi 
estat desinfectat.
• Tenir constants comunicacions internes és essencial. Les re-
unions amb el personal són vitals per al flux de treball, però 
també ho són les converses “lliures de virus” per assegurar-se 
del seu benestar.
• Passi revista al seu equip sovint i ajudeu-lo a trobar temps 
per desconnectar. Això és una marató, no una picabaralla. Això 
també s’aplica per a gerents i propietaris per igual; els líders 
també necessiten descansar per a un millor acompliment.
• Si és possible, faciliti assessoria en temes de salut per al per-
sonal, incloent terapeutes o experts en salut mental.

Si haguéssim de seleccionar una acció d’aquestes llistes se-
gons la nostra experiència, l’aspecte més crític en aquest mo-
ment és enfocar-se en la recollida de fons per a construir un 
matalàs el més gran possible i començar a treballar en plans 
per la contracció, a mesura que la publicitat cau i altres ingres-
sos, com esdeveniments, arriben a una paràlisi completa.

Acollir aquests consells no garantirà la supervivència del vostre 
mitjà. Però pot ser que si. (Infografies: Mdif i Eldefinido)
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Espanya, el coronavirus en els 
mitjans
Per Héctor Fouce,  professor de Teoria de la Informació i Se-
miòtica de la Comunicació de Masses, Universitat  Compluten-
se Madrid / European Journalism Observatory

Els temes centrals de la informació a Espanya han anat evo-
lucionant segons augmentava el nombre d’infectats del coro-
navirus i les mesures es tornaven més dràstiques. Després 
d’uns primers dies al gener en els quals s’observava amb cert 
desinterès el que passava a la Xina, l’atenció va ser creixent a 

l’observar la situació a Itàlia. Quan els primers casos van ser 
detectats a Espanya, la cobertura mediàtica es va centrar en 
els primers focus mantenint sempre la hipòtesi, sostinguda per 
les autoritats sanitàries, que no hi hauria una emergència mè-
dica generalitzada.

La cobertura dels mitjans va canviar radicalment quan el go-
vern espanyol va decretar el 15 de març el estat d’alarma, que 
implica la prohibició de sortir de casa i la recentralització de 
les competències sanitàries (en un país gairebé federal). En 
aquests moments, hi ha un èmfasi generalitzat en donar suport 
a la campanya #nosalgasdecasa perquè el confinament sigui 
efectiu.

La majoria dels mitjans escrits obren cada dia amb una actua-
lització del nombre de morts i de casos a la UCI, amb l’atenció 
molt centrada generalment a Madrid. Hi ha una preocupació 
fonamental sobre les necessitats del sistema nacional de salut: 
falta de metges i infermeres, escassetat d’equips de protecció, 
dèficit de llits... Paral·lelament, mesures extraordinàries com la 
contractació de nous metges o la habilitació d’hotels com hos-
pitals apareixen constantment.
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Diàriament els lectors poden conèixer històries personals: ciu-
tadans que han patit la pèrdua de familiars, pacients que ja que 
s’han recuperat o noms coneguts afectats pel virus, com ministres, 
la mateixa esposa del president del govern o polítics reconeguts.

Les mesures de tancament de col·legis, botigues i bars amena-
cen amb crear una crisi econòmica que el govern actual (una 
coalició dels socialistes del PSOE i de l’esquerra radical de Po-
dem) intenta aturar amb mesures extraordinàries de suport a 
aturats i ciutadans amb menys recursos. Si bé els mitjans no 
perden de vista les mesures macroeconòmiques de la Unió Eu-
ropea i les institucions financeres internacionals, la informació 
se centra en les dificultats per aplicar aquestes mesures, com 
la supressió del cobrament de lloguers o el manteniment dels 
menjadors escolars per a famílies amb necessitats.

Els mitjans s’han alineat amb la preocupació social per la gent 
gran, especialment aquells que viuen en residències i estan im-
pedits: s’han donat brots en diversos d’aquests establiments 
que han generat un elevat nombre de morts en pocs dies. 
Amb la majoria dels 46 milions d’espanyols tancats a casa, els 
mitjans s’han bolcat a oferir consells i recursos per suportar 
l’aïllament, informant sobre les múltiples iniciatives que oferei-

xen als ciutadans classes de gimnàstica online, activitats per 
fer amb nens, llibres electrònics o vistes virtuals a museus. Tant 
les necessitats del teletreball com les dificultats per assabentar 
impartir classes de forma virtual generen també nombroses in-
formacions. Cal destacar especialment la cobertura de les ini-
ciatives solidàries que la ciutadania ha posat en marxa, com la 
de sortir a aplaudir a les finestres i balcons perquè els profes-
sionals sanitaris sàpiguen de l’agraïment de la població o la pe-
tició de cartes per als malalts que estan aïllats en els hospitals.

En general les discrepàncies entre els partits polítics havien es-
tan silenciades pel consens sobre les mesures de confinament. 
Hi havia un suport unànime de partits i mitjans a les autoritats sa-
nitàries, personificades en el metge Fernando Simón, del Centre 
de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que ofereix 
rodes de premsa diàries. No obstant això, en els últims dies els 
mitjans han començat a donar la paraula a algunes veus de la 
professió mèdica que trenquen el suport unànime i critiquen la 
resposta sanitària al coronavirus. Ara si ha afegit bona part de la 
classe política. Després del confinament i davant d’un panorama 
governat per la incertesa, caldrà observar si es produeixen can-
vis en la resposta ciutadana i dels actors polítics que transformin 
la cobertura dels mitjans. (Infografia: diario As)
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