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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.
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Carles Puigdemont i altres parlamentaris 
europeus escolten les dificultats de la 
premsa en llengües regionals 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

Dilluns, es va reunir l’Intergrup 
Llengües Minoritàries i Minoritza-
des del Parlament Europeu  amb 
l’Associació Europea de Diaris 
en Llengües Regionals, Minori-
tàries i Minoritzades (MIDAS), 
entitat que agrupa unes desenes 
de periòdics publicats en 12 paï-
sos en un idioma diferent al de 
la llengua oficial de l’Estat perti-

nent, concretament en 11 idiomes (entre els quals el català). 

La presidenta de MIDAS, Edita Slezakova, va presentar un in-
forme sobre les dificultats de la premsa regional, minoritària i 
minoritzada causades per l’efecte de la Covid-19. Hi van partici-
par 15 parlamentaris, entre ells Carles Puigdemont. Diana Riba 
i Antoni Comin van estar representats pels seus assistents. El 

document que es va lliurar no fa referència només als periòdics 
associats a MIDAS sinó a tota la premsa d’aquestes peculiars 
característiques a Europa per quan “totes aquestes capçaleres 
tenen els mateixos problemes i dificultats”, segons Slezakova.

El document recorda a l’Intergrup que els diaris en llengües re-
gionals, minoritàries i minoritzades tenen la funció de propor-
cionar als membres d’una regió europea on es parla un idioma 
diferent al de l’Estat a la que pertany, la informació i serveis 
quotidians que els diaris de la zona i altres de nacionals ofe-
reixen només en la llengua oficial dels estats corresponents. 
També recorda què ha estat necessari davant la pandèmia del 
coronavirus: 1. Les mesures de confinament han provocat la 
caiguda de la publicitat. 2. També una greu problemàtica per a 
la distribució d’exemplars i fins i tot augment de preus en alguns 
estats on els distribuïdors treballen en monopoli. 3. Augment 
de despeses derivades de l’ampliació de les versions digitals 
gairebé gratuïtes en tots els casos. Dificultats en les subscrip-
cions i vendes, que han sofert una caiguda generalitzada per 
problemes de servei i de capacitat econòmica de la ciutadania.

A causa d’aquests motius, explica el document presentat per MI-
DAS, la majoria de periòdics en llengües regionals s’enfronten 
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a dificultats pressupostàries i alguns d’ells corren el risc de tan-
car-se, si no hi ha suport financer específic.

Edita Slezakova va reflexionar davant els parlamentaris euro-
peus indicant que la situació d’aquestes publicacions de carac-
terístiques especials hauria de ser considerada un problema de 
la UE, per quan l’article 3 del Tractat de la Unió Europea inclou 
la declaració: “[La Unió Europea] respectarà la seva rica diver-
sitat cultural i lingüística i vetllarà perquè el patrimoni cultural 
europeu sigui protegit i millorat.” Slezakova també els va dir que 
la premsa en llengua pròpia d’una regió –i diferent a la oficial 
de l’Estat- és l’única informació que la gent rep diàriament en 
la seva llengua i és un element rellevant per a la salvaguarda 
i la millora d’aquesta, tot palesant que la premsa en llengua 
regional, minoritària o minoritzada és fonamental tant per a la 
supervivència com per a la normalització d’aquestes llengües i 
per garantir que es respectin els drets lingüístics i regionals. Per 
aquesta raó, diu el document, la UE hauria d’adoptar mesures 
per assegurar la continuïtat de la publicació d’aquests diaris. 

El document, demana, entre d’altres coses, que s’adoptin me-
sures específiques de suport a les empreses que van patir a 
causa de la pandèmia Covid-19 i que siguin els estats membres 

de la UE els que es facin càrrec d’aquest ajut econòmic, im-
prescindible per suportar l’augment considerable de costos que 
dificulta en gran mesura la seva supervivència. MIDAS també 
demana que tota la informació sobre la Covid19 sigui publicada 
en les llengües regionals, minoritzades o minoritàries en com-
pliment de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minori-
tàries. Aquest argument té el suport de l’Alt Comissionat per a 
les Minories Nacionals (HCNM) de l’OSCE i del relator especial 
de les Nacions Unides per a les minories. 

El document diu, finalment, que, per tal de respectar la diver-
sitat lingüística, la Comissió Europea, a través de les seves 
oficines nacionals dels Estats membres de la UE pertinents, 
insereixi publicitat i informació sobre activitats de la UE rela-
cionades amb la pandèmia Covid-19 en els diaris regionals i 
minoritaris, complint així amb l’obligació que totes les autoritats 
tenen envers els seus parlants i, alhora, els oferirà també un 
suport que es mereixen.

Edita Slezakova va demanar als parlamentaris que demanin a 
la Comissió que consideri i tingui en compte aquests mitjans 
en l’elaboració de la proposta que serà presentada al Consell 
Europeu i al Parlament Europeu. A més a llarg termini, també va 
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demanar que els projectes, programes i fons de la UE, que en 
veritat s’han de difondre als mitjans de comunicació, siguin pu-
blicats obligatòriament també en mitjans regionals i minoritaris 
de cada estat membre. (infografia: UE)

Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (V)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: El Dia, The Conversation, Reason Why, AMIC

 
Com està afectant la COVID19 al consum de mitjans digi-
tals?.- Aquesta setmana, l’agència Wavemaker ha analitzat 
l’impacte del coronavirus i el confinament en el consum dels mi-

tjans digitals. El mitjà més beneficiat amb l’aïllament en les llars 
dels espanyols ha estat la televisió i, centrant-se en l’anàlisi 
que estan fent, en concret les pel·lícules i sèries en streaming, 
segons informa Wavemarker. Els espanyols han passat de de-
dicar una hora i 40 minuts al dia a aquest tipus d’entreteniment 
a dedicar un 33,4% més del seu temps. Els maratons de sèries 
i de pel·lícules (ja sigui en família, en parella o sols, ara hi ha 
temps per a tot) s’han convertit en el principal mètode d’oci di-
gital de molts espanyols.

El següent mitjà en importància pel temps que els espanyols 
han passat a dedicar-li durant la pandèmia han estat les xarxes 
socials. Si abans li dedicaven diàriament 1 hora i 42 minuts, el 
temps d’ús ha passat a incrementar-se en un 19,4%. Els vídeos 
en línia i l’ús de les videoconsoles també han vist incrementat 
significativament el seu ús durant l’aïllament.

NOTA: El Butlletí us ofereix la infografia Temps dedicat als mi-
tjans pre i post COVID19. CLIQUEU AQUÍ   (i posar aquí el 
PDF)

Periodisme en risc: no baixem la guàrdia! - Els mitjans de 
comunicació són considerats un servei essencial en el marc de 
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la lluita contra el coronavirus (Reial decret llei10/2020, de 29 de 
març). El Col·legi de Periodistes de Catalunya, d’acord amb la 
Red de Colegios Profesionales de Periodistas, de la qual forma 
part, indica un conjunt de recomanacions a periodistes de la 
comunicació per desenvolupar la seva activitat amb seguretat:

• Fer les conferències de premsa en streaming i preguntar fent 
ús de sistemes tecnològics (missatgeria instantània).
• Evitar convocatòries de premsa en espais que no siguin prou 
amplis (separació mínima d‘un metre entre les persones).
• Convocar les rodes de premsa estrictament necessàries. 
• Evitar el contacte personal amb els entrevistats i/o col·laboradors.
• Utilitzar l’equip propi, evitar compartir-lo i netejar-lo regular-
ment amb solucions hidroalcohòliques.
• Treure les esponges dels micròfons.
• Mantenir les àrees de treball comunes (estudis de ràdio o te-
levisió) desinfectades.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i els Mossos d’Esquadra re-
comanen portar braçal o armilla identificativa als professionals de la 
comunicació que durant aquests dies treballin a la via pública amb 
l’objectiu de facilitar la seva feina. El CPC facilita recursos i eines 
per cobrir el coronavirus als i les professionals de la comunicació.

La Lliga de Futbol veta l’accés dels reporters gràfics als 
estadis.- La Lliga de Futbol Professional ha decidit adoptar no-
ves normes per als professionals de la informació de cara a la 
represa de la competició amb motiu de la pandèmia del corona-
virus. Entre d’altres, les noves mesures impedeixen l’accés dels 
mitjans gràfics als entrenaments i els partits, i les imatges se-
rien distribuïdes pels clubs i la LFP. A més, s’eliminen les rodes 
de premsa, la zona mixta o les entrevistes a la llotja, segons 
informa Comunicació 21.

La Federació de Sindicats de Periodistes considera que el veto 
d’accés a les instal·lacions i estadis suposa un “greu perjudici” 
per als professionals, a més d’una “vulneració” del dret a la 
informació, ja que els mitjans “rebran només allò que interes-
si a la Lliga i els clubs. En aquest sentit, també denuncia “la 
complicitat de les empreses de comunicació que han acceptat 
aquestes normes malgrat que degraden la qualitat de la infor-
mació que proporcionen a la ciutadania”.

Vocento amplia l’ERTO a tota la plantilla.- El grup Vocento 
es proposa aplicar un segon expedient de regulació temporal 
d’ocupació amb una reducció del 25% de jornada i sou durant 
els mesos de juny i juliol, en aquesta ocasió per a tota la plan-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/recursos-i-eines-cobrir-el-coronavirus


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tilla. Així doncs, també s’inclouria el personal de redaccions, 
rotatives i sistemes informàtics, que va quedar al marge del pri-
mer ERTO, segons informa Comunicació21.

El primer expedient suposa una reducció del 40% de jornada i 
sou durant dos mesos i s’aplica des de principis d’abril al per-
sonal comercial i administratiu del grup (uns 1.300 treballadors 
dels 2.700). Ara es vol allargar-los l’ERTO un parell de mesos 
més però al 25%. Vocento ha comunicat als representants sin-
dicals que no retallarà la jornada al comitè de direcció, però sí 
els seus salaris. A més, s’ha compromès a no executar cap aco-
miadament col·lectiu durant la resta de l’any. La Coordinadora 
de Comitès de Vocento ha rebutjat el nou ERTO.

El País tanca un ERTO per als pròxims vuit mesos i deixa 
la porta oberta a acomiadaments.- El termini compta des del 
6 de maig i s’estén fins al mes de desembre. Tots els membres 
de la plantilla del diari El País, que supera les 400 persones, 
estan inclosos en aquest ERTO excepte 93 persones amb sous 
inferiors a 33.600 euros bruts anuals, segons informa Prprensa. 
A més, l’acord no afectarà els dies de vacances, festius i plusos 
de cap de setmana i nocturnitat, ni s’aplicarà a col·laboradors 
amb treball estructural en la redacció amb honoraris anuals 

iguals i inferiors als 30.000 euros bruts. A més, l’acord especifi-
ca que si els ingressos per publicitat pateixen una caiguda del 
10% o inferior durant 2020, respecte a l’any anterior, l’empresa 
abonarà una paga lineal de 1.000 euros bruts a totes les perso-
nes afectades pel ERTO.

Per la seva banda, des de Prisa han garantit tots els llocs de 
treball durant els vuit mesos en què s’apliqui el ERTO. Tot i això, 
no ha acceptat la proposta del comitè d’empresa d’ampliar la 
garantia laboral fins als sis primers mesos de 2021, per la qual 
cosa des de gener de l’any que ve, l’empresa té via lliure per 
executar acomiadaments. 

Prensa Ibérica acusa la reducció de la seva plantilla per-
dent el 13% dels seus continguts.- L’últim estudi que ha emès 
eprensa i que ha analitzat, des del punt de vista quantitatiu la 
variació de les notícies publicades com a conseqüència del co-
ronavirus, revela que la producció periodística durant el període 
de crisi ha caigut un 14,2% respecte al mateix període de l’any 
passat. Això pot explicar-se que encara que, aparentment hi 
hagi un excés d’informació sobre tot el relacionat amb el coro-
navirus, la resta d’àrees s’han vist ressentides, segons publi-
ca Prnoticias. L’estudi detalla la davallada d’informacions que 
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s’han produït en els mitjans de les principals editores. La pitjor 
parada és Prensa Ibérica, que perd un 13% dels seus contin-
guts si ho comparem amb els resultats que va obtenir en el 
mateix mes de l’any passat. L’empresa que dirigeix Javier Moll 
és, a més, l’editora que més retallades ha realitzat en aquests 
mesos de març i abril entre els seus treballadors.

Tampoc surt ben parat d’aquest estudi el grup Vocento, que ha 
perdut gairebé un 8% dels seus continguts en el mateix perío-
de. Pràcticament tots, excepte el Grup Godó, tanquen aquest 
estudi amb números negatius. És el cas de Prisa, amb un 5,5% 
menys de continguts; Unidad Editorial, amb un 10% menys; el 
Grupo Joly, amb un 5,7% menys i Promecal amb un descens 
del 4,4%.

Els ingressos d’Unidad Editorial cauen un 19,7% fins al 
març pel coronavirus.- El coronavirus colpeja amb força els 
comptes d’Unidad Editorial. L’editora d’El Mundo, Marca i Ex-
pansión va facturar 56.200.000 d’euros durant el primer trimes-
tre del l’any, fet que suposa una caiguda interanual del 19,7%, 
segons els resultats publicats aquest dilluns per la seva matriu 
RCS Mediagroup, segons informa Prprensa.

La gravetat de la situació queda confirmada amb la pèrdua de 
13,8 milions d’euros en l’activitat trimestral d’Unidad Editorial 
pel que fa al mateix període del 2019, quan va ingressar 70 
milions d’euros. La companyia va registrar durant el primer 
trimestre un resultat brut d’explotació (ebitda) de 3,5 milions 
d’euros, enfront dels 8,6 milions de l’any passat. En el conjunt 
de RCS la taxa de caiguda es va situar en el 16,9% després 
d’aconseguir un volum de negoci trimestral de 171,3 milions 
d’euros, 34.900.000 menys. Com a conseqüència, va tancar 
amb un resultat negatiu de 6,1 milions d’euros, quan a 31 de 
març de 2019 els guanys van ser de 4,9 milions.

Més de 10.000 professionals de la publicitat afectats per 
un ERTO.- La publicitat és un dels sectors que més està patint 
durant la pandèmia. Molts anunciants han paralitzat, o directa-
ment cancel·lat, les seves campanyes. Com a conseqüència, 
un gran nombre d’agències de publicitat s’han vist obligades 
a declarar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO), informa Dircomfidencial. Així ho han fet des de peti-
tes firmes espanyoles a grans companyies multinacionals. No 
només agències. També un altre tipus d’empreses relaciona-
des amb aquest sector han hagut de declarar ERTO, com és 
el cas de les especialitzades en publicitat exterior, en màrque-
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ting directe o en organització d’esdeveniments , els mitjans de 
comunicació , consultores, intermediàries en la compravenda 
publicitària, etc.

En total, 10.451 professionals adscrits a la categoria de publici-
tat i estudis de mercat s’han vist involucrats en un ERTO només 
durant el mes d’abril, segons les últimes dades d’afiliació a la 
Seguretat Social aportades pel Ministeri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social. A més de regulacions temporals d’ocupació, 
les companyies publicitàries han posat en marxa plans de xoc 
per estalviar costos. Moltes d’elles han decidit no participar 
enguany en festivals publicitaris, s’han congelat les contracta-
cions, s’ha deixat de comptar amb freelancers, reduccions de 
salaris en les cúpules directives, etc.

Els ciutadans, més animats després de l’anunci de la “des-
escalada”.- Segons l’informe setmanal que transmet a aquest 
Butlletí de l’AMIC Havas Media Group Espanya ha presentat 
l’actualització del seu estudi “Impacte del coronavirus en hàbits 
i mitjans”, basat en un tracking ad hoc en hàbits de consum i 
mitjans. Entre les conclusions destaca que després de l’anunci 
del Govern de lEstat de l’inici de la “desescalada”, els ciutadans 
espanyols se senten una mica més positius i animats: Un 40% 

declaren que la seva valoració de la situació és bastant o molt 
més positiva; el 48% que se sent igual, i només un 13% es 
mostra bastant o molt més negatiu.

En aquesta mateixa línia, tot i que les emocions predominants 
continuen sent negatives (preocupació, incertesa, tristesa, can-
sament...), trobem que un 21% tria una paraula positiva per de-
finir el seu estat d’ànim: esperançat, expectant, tranquil, feliç, 
normal, animat. Ara bé, la preocupació per l’economia segueix 
sent elevada, molt més per la mundial i de país, que per la 
domèstica. No obstant això, aquesta preocupació ja ha deixat 
de créixer, i fins i tot decreix lleugerament en les dues últimes 
setmanes. La salut (contagi propi/familiars) segueix sent el ma-
jor temor, així com la restricció d’activitats i de viatges i el no 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

poder fer front a les despeses. A un 56% els preocupa molt o 
bastant perdre el seu lloc de treball.

La televisió i la ràdio segueixen sent els mitjans més ben va-
lorats amb diferència, tot i que des de dues setmanes hi ha 
una gradual baixada: la televisió està ja per sota dels 8 milions 
d’audiència diària (que és encara un milió més que abans del 
confinament). La ràdio ocupa el segon lloc. També ha crescut la 
percepció que s’està més receptiu a la publicitat.
 
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe d’Havas Media 
Group Espanya. CLIQUEU AQUÍ   

Així se senten els consumidors davant la crisi de la CO-
VID19.- Una enquesta realitzada per Mindshare en diferents 
mercats revela l’evolució de l’actitud emocional del consumidor 
provocada pel coronavirus. En primer lloc, l’informe –que inclou 
el mercat espanyol-  revela que, tot i que els comportaments 
s’han estabilitzat, l’actitud emocional cap a la crisi continua can-
viant i, a mesura que els mercats surten del bloqueig, recull les 
diferències globals pel que fa als sentiments del consumidor, 
les compres i els comportaments, segons una nota de premsa 
de Mindshare, en la qual revela també una disminució de com 

de espantades estan les persones del 10%. Els sentiments de 
frustració i solitud romanen estables, amb un 28% i un 25%, 
respectivament. Per sexes, les dones continuen tenint més pro-
babilitats que els homes d’estar preocupades (61% enfront de 
55%), espantades (32% enfront de 26%) i ansioses (36% en-
front de 29%).

Pel que fa al comportament dels mitjans, l’anàlisi mostra un pa-
tró consistent d’alta activitat online (66%) i de streaming (56%), 
i les compres en línia segueixen registrant un creixement, que 
se situa ja en el 10%. Què és el que més troben a faltar els 
consumidors? En primer lloc, sortir al carrer (44%), seguit de 
sortir a sopar (36%) i veure a les persones cara a cara (36%). 
D’altra banda, i segons l’informe de Mindshare, les dones tenen 
més probabilitats de trobar a faltar veure a les persones (37% 
enfront del 32%), el contacte físic (30% enfront del 23%) i les 
compres (35% enfront del 29%).

NOTA: El Butlletí us ofereix tota la informació en una infografia 
de Mindshare. CLIQUEU AQUÍ   

Impacte reputacional de la COVID19.- Corporate Excellence 
acaba de fer públic l’informe Special Report Covid-19. Anàlisi i 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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impacte reputacional: guia per a empreses,  que recull insights 
estratègics que tot directiu hauria de tenir en compte per enten-
dre les implicacions de reputació davant de la COVID19 i ser 
capaç d’ajudar a la seva companyia a dissenyar una resposta 
alineada amb les expectatives dels seus grups d’interès i les 
seves fortaleses competitives.

La tornada a la normalitat de les empreses passarà per replan-
tejar preguntes al voltant dels següents aspectes: l’autenticitat 
del seu propòsit, el seu model de negoci, la seva connexió amb 
la societat i sobre la seva capacitat resiliència, reconeixent que 
“som més vulnerables del que  creiem”. En l’estudi-informe 
s’informa que les oportunitats són per a les marques i organit-
zacions amb una sòlida reputació corporativa que comptin amb 
un fort propòsit, principis i valors impulsats des de l’alta direc-
ció i viscuts pels seus empleats seran capaços de reaccionar 
més ràpid basant-se les expectatives que els marquin els seus 
grups d’interès minimitzant així l’impacte de la crisi a nivell de 
reputació i econòmic.

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe Special Report Covid-19 
de Corporate Excellence. CLIQUEU AQUÍ  

Crítiques als protocols balears que recomanen als establi-
ments “evitar” premsa i revistes.- La presidenta de la Confe-
deració d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Car-
men Planas, ha sortit en defensa de les editores, després que 
alguns protocols del Govern de les Illes per a establiments pú-
blics comminessin a “evitar” la presència de premsa impresa i 
revistes entre altres elements i objectes que “puguin ser font de 
contagi”, segons informa Comunicació21.“Tant l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) com els principals instituts científics 
i viròlegs de referència internacional conclouen que el contacte 
amb els diaris és segur”, destaca Planas, que critica les reco-
manacions realitzades en dues de les 14 guies elaborades per 
l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) per als 
sectors que reprenen l’activitat en les fases de desconfinament.

“En lloc que aquestes guies demanin evitar premsa i revistes 
es podria optar per la recomanació de l’ús de gel hidroalcohòlic 
abans i després de llegir un diari o revista, de manera que no 
cal prescindir-ne”, assenyala Planas, que ha reclamat la reti-
rada d’aquest consell en les dues guies. La presidenta de la 
CAEB recull els arguments exposats per l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) en un document on exposa 
els arguments de l’OMS i diferents experts per concloure que 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2418.pdf
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l’exposició al coronavirus a través del paper “és pràcticament 
inexistent i que el contacte amb els mitjans impresos “és segur”.

7è Baròmetre IMOP Insights Coronavirus.- Un dels nous hà-
bits més immediats provocats pel coronavirus és el consum de 
mitjans en línia a Espanya, com confirmen tots els estudis. Des 
de mitjans de març fins a finals d’abril, el nombre d’individus 
majors de 14 anys amb accés a televisió de pagament i a plata-
formes de vídeo sota demanda (VOD) ha crescut un 14%, sent 
Filmin i Amazon Prime Vídeo les plataformes de major augment 
de usuaris, superant el 18%, segons el 7è Baròmetre IMOP re-
collit per Stand Up Brands, de Shackleton, que analitza també 
el consum és diferent segons les generacions.

D’altra banda, els preàmbuls de la desescalada fan sentir bé la 
gent, les passejades han renovat la nostra energia. La televisió 
i les plataformes VOD s’han vist beneficiades per la situació 
de confinament, i a aquesta llista cal sumar els videojocs i els 
eSports. El coneixement que existeix d’ells és ja molt alt i també 
és notable el record de marques associades al seu patrocini. 
Els preparatius per a l’obertura d’alguns negocis semblen haver 
animat el mercat laboral, tot i que ha estat mínimament no deixa 
de ser una bona notícia.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el 7è Baròmetre IMOP 
Insights Coronavirus. CLIQUEU AQUÍ 

La premsa comarcal i local insta a no defallir.- La quarta 
edició del Festival Internacional de l’associació de premsa co-
marcal i local ha posat en marxa una campanya promocional 
per donar les gràcies, pel suport rebut, als lectors, subscriptors, 
anunciants i punts de venda i per reforçar el compromís que 
els uneix i els demana que no perdin aquest vincle en aquests 
temps difícils, segons ha fet saber en un comunicat..

Aquest anunci 
en premsa no-
més es pot llegir 
des d’una dis-
tància que eviti 
contagis.- Un mi-
norista de Finlàn-
dia i el diari més 
gran de país han 
col·laborat per llançar un missatge sobre la distància social. 
L’anunci només es pot llegir allunyant-nos gairebé dos metres, 
la distància recomanada per evitar contagis per coronavirus

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Tot i que la tendència és cada vegada més cap al digital, sobre-
tot en els temps que corren de coronavirus, el format print no 
només pot seguir sent efectiu a efectes de comunicació, sinó 
que també pot resultar tremendament creatiu. Segons Reason 
Why, ho ha demostrat l’agència TBWA\Hèlsinki al reunir dos 
dels seus clients: el minorista HOK-Elanto i el diari Helsingin 
Sanomat. Junts han creat un cridaner anunci de premsa per 
tal de transmetre un missatge relacionat amb el relaxament 
d’algunes restriccions després del bloqueig decretat arran de 
la COVID-19. 

El diari més gran de país el va posar a portada el passat 8 
de maig. El curiós és que l’anunci, en blanc i negre, sembla 
ser una taca il·legible en les distàncies curtes. No obstant això, 
tot canvia si el receptor s’allunya a uns sis peus de distància, 
l’equivalent a gairebé 2 metres. En aquest cas es pot llegir cla-
rament: “Estigues fora de perill. Des de la distància”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Més de 150 mitjans de proximitat 
de l’AMIC impulsen la campanya 
“Sempre al costat del comerç amic” 
Per Redacccio AMIC

L’AMIC  ajuda al comerç i serveis en el moment de la seva reo-
bertura facilitant la contractació d’espais publicitaris 

Des d’avui fins al 31 de juliol d’aquest any, més de 150 mitjans 
de proximitat associats a l’AMIC d’arreu del territori, inicien la 
campanya  Sempre al costat del comerç amic, amb l’objectiu 

de donar un cop de mà als comerços i empreses de servei, 
en el moment de la seva reobertura, per ajudar-los a tenir el 
major nombre de clients possibles a la tornada i incrementar 
l’afluència de públic. 

La campanya dissenyada per l’AMIC vincula mitjans i comerç 
de proximitat, ja que el dia a dia dels mitjans de proximitat és 
estar connectats amb el seu entorn més proper, comercial, so-
cial..., esdevenint uns canals de comunicació molt necessaris 
per als comerços i serveis. 

És en aquest sentit, que la campanya pretén ser una eina que 
dinamitzi, arreu del territori i des de la proximitat, la reobertura 
de l’activitat econòmica després del confinament per la pandè-
mia del coronavirus. 

La iniciativa consisteix en que els mitjans adherits faciliten im-
portants descomptes als seus clients, a través de xecs regal, 
perquè aquests puguin accedir a espais publicitaris, i així, con-
tribuir a la ràpida activació de consum en els seus establiments.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Constitucional estudiarà si es pot 
multar mitjans de comunicació per fer 
entrevistes en jornada de reflexió
Per Diario SigloXXI 

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unani-
mitat admetre a tràmit una qüestió plantejada pel Suprem per 
saber si és constitucional o no sancionar els mitjans de comu-
nicació per publicar entrevistes a polítics durant la jornada de 
reflexió prèvia a les eleccions.

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós-administratiu de Tribu-
nal Suprem va plantejar el passat mes de febrer al TC una qüestió 
d’inconstitucionalitat sobre l’aplicació de l’article 153.1, en relació amb 
els articles 53 i 50.4 de la de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General (Loreg) i els articles 34 i 39 de la Llei de Premsa i Impremta.

Es tracta que el tribunal de garanties aclareixi si és constitucio-
nal o no imposar sancions a mitjans de comunicació que difon-
guin entrevistes amb polítics en la jornada de reflexió electoral, 
en aplicació de la LOREG.

L’origen d’aquesta petició rau en la imposició d’una multa de 1.000 
euros per la Junta Electoral Central al director del diari ABC per 
publicar una entrevista amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas 
García, en la jornada prèvia a les eleccions de Catalunya de 2017. 
La Junta va entendre que aquesta entrevista incomplia la prohibi-
ció de fer campanya electoral durant la jornada de reflexió.

En una providència, el ple de l’TC ha acordat admetre a tràmit 
aquesta qüestió d’inconstitucionalitat i donar trasllat de les ac-
tuacions al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern de l’estat 
i a la Fiscalia General de l’Estat perquè en el termini de quinze 
dies puguin personar-se en el procés i formular les al·legacions 
que estimin pertinents.

El TC comunica, a més, al Tribunal Suprem que el procés ro-
mandrà suspès fins que resolgui definitivament la qüestió en la 
sentència que dicti en el seu dia. El ponent serà el magistrat 
Cándido Conde-Pumpido. (Foto: Granada Social)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Ampliat el termini de les subvencions 
estructurals als mitjans

La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha ampliat fins 
al 25 de maig el termini per presentar sol·licituds a les con-
vocatòries de subvencions estructurals a publicacions impre-
ses, mitjans digitals, ràdios i televisions de titularitat privada, 
en català o aranès, corresponents a l’any 2020. Inicialment el 
termini finalitzava el 14 de maig però, tal i com ja vam avançar, 
s’ha allargat per donar més marge als mitjans. La Llei del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques 
permet concedir una pròrroga dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat del termini inicial.

La Secretaria de Comunicació del Govern i de Mitjans de Co-
municació ha dissenyat un pla de xoc amb l’objectiu de pal·liar 
l’impacte que la crisi del coronavirus ha provocat en el sector. 
Una d’aquestes mesures ha estat la d’accelerar la convocatòria 
de les línies de subvencions estructurals als mitjans previstes 
per al 2020, que es va fer el 22 d’abril. Amb tot, la Secretaria 
entén que les circumstàncies de l’alteració de l’activitat habi-
tual que pateixen els mitjans poden afectar el “normal funcio-

nament” de la tramitació de les sol·licituds, que es duu a terme 
telemàticament. En particular, la caducitat dels certificats tele-
màtics obliga empreses i entitats a “esmerçar un temps superior 
al normal” en la presentació de la documentació requerida en 
les bases, cosa que els podria suposar un “perjudici irrepara-
ble” si s’exhauria el termini inicialment establert.

Les línies estructurals convocades: Les subvencions per a l’edició 
de publicacions periòdiques en suport de paper estan dotades 
4.125.000 euros, un 0,76% més que la convocatòria de l’any pas-
sat. Del total es destinaran 2.275.000 euros als diaris (–3,26%) i 
1.850.000 euros a les publicacions no diàries (+6,2%). Per la seva 
part, la dotació de les subvencions a l’edició de mitjans informatius 
digitals és de 2.209.250 euros (+2,76%); a les emissores de ràdio 
és de 748.000 euros (+2,61%), i a les emissores de televisió és de 
646.000 euros (–2,86%). (Font: Comunicació 21).

Ressò del Dia Mundial de la Llibertat 
de Premsa

El Dia Mundial de la Llibertat de la Premsa va ser marcat la se-
tmana passada per una sèrie d’esdeveniments en línia que van 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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destacar el extraordinari treball que els periodistes i les organit-
zacions de notícies continuen fent davant la pandèmia, enmig 
dels continus i intensificats reptes per a la llibertat de premsa.

  
Facebook va anunciar nous fons d’emergència per a les redac-
cions a Àsia, Amèrica Llatina i MENA, que val la pena compartir 
amb administradors i xarxes. També ha anunciat els primers 
20 membres de la seva nova junta independent de Supervisió, 
que és qui és expert en drets digitals internacionals, jurídiques, 
tecnològiques i periodistes. Hi ha molt debat sobre si es tracta 
d’una fulla de figueres o un cos amb dents. visió experta del 
Chinmayi Arun de Yale Law School.)

Els donants alemanys han estat al capdavant de la defensa que 
el periodisme fos reconegut oficialment com a benefici públic o 
gemeinnützig. Aquest document que va argumentar el mateix 
que el Regne Unit va ser una de les comunicacions d’experts 
de la setmana passada a la investigació de la Casa dels Lords 
del Regne Unit sobre el futur del periodisme.

I és que, com molts membres de la comunitat JFF sabran, i po-
den haver estat part de les consultes durant tot l’any, l’estudi de 
viabilitat del Fons Internacional per a Mitjans d’Interès Públic o 
IFPIM està acabat, i presenta una visió general convincent dels 
reptes que afrontaran periodisme d’interès públic a tot el món. 
Si encara no ho heu llegit, val la pena el vostre estudi. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Jagran Josh).

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de viabilitat del Fons Inter-
nacional per a Mitjans d’Interès Públic. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Fundació Bill & Melinda Gates 
dóna suport al Fòrum de periodisme 
de fonts

  
La Fundació Bill & Melinda Gates s’ha compromès a donar su-
port al Fòrum de periodisme de fonts (JFF) amb cinc anys més 
de finançament. Mitjançant el seu suport i el dels altres finança-
dors, s’ha construït una comunitat oberta de fundacions que 
treballen conjuntament per augmentar la quantitat i l’impacte 
del finançament del periodisme a Europa. La resposta oberta 
i col·laborativa d’aquesta comunitat a la crisi COVID-19 ha de-
mostrat el valor de disposar d’un espai dedicat que doni suport 
als membres per mobilitzar-se i coordinar-se.

El Fòrum de periodistes és una comunitat oberta de fundacions 
i periodistes europeus que treballen junts per garantir un fi-
nançament més eficaç i impactant del periodisme a Europa. Té 
tres objectius:
1. Connectar els grups d’interès de la filantropia i el periodisme 
a Europa. 2. Garantir un finançament més eficaç del periodisme 
a Europa. 3. Augmentar la quantitat d’organitzacions filantròpi-
ques que financen periodisme a Europa, la qual cosa es fa mi-
tjançant esdeveniments, tallers, seminaris web, recerca, infor-
mes i butlletins. Per promoure una discussió directa i oberta, el 
Fòrum de periodistes es fa sota la regla de la casa de Chatham 
i no té una política de sol·licitud estricta. 

El Fòrum de periodistes té el suport d’Adessium Foundation, 
Bill i Melinda Gates Foundation, News Integrity Initiative, Ni-
colas Puech Foundation, Open Society Foundation, Schöpflin 
Stiftung i Stichting Democratie en Media. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – Infografia: EJC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El diari balear Última Hora denuncia 
un mitjà de Podemos

El diari balear Última Hora ha iniciat accions legals perquè el 
nou mitjà digital proper al cercle de Podemos, L’Última Hora, 
“cessi immediatament la seva activitat per usurpació de mar-
ca i competència deslleial”. Els advocats de Última Hora han 
reclamat a Dina Bousselham, directora de la nova platafor-
ma, que s’abstingui de continuar utilitzant aquesta marca. Ho 
ha fet després de realitzar una consulta a la Brigada Central 
d’Investigació Tecnològica i a l’Institut Nacional de Cibersegu-
retat per si el citat mitjà persisteix en el seu afany.

El diari balear no ignora que la polèmica pàgina web recolzada 
pel líder de Podemos, Pablo Iglesias, sorgeix suposadament 
amb la intenció de “defensar una informació veraç, lliure i va-
lenta en temps de rumors i desinformació”. “No obstant això, 
i producte de la confusió de marques, de moment ja ha estat 
el nostre diari qui ha rebut un requeriment per a rectificar una 
informació “falsa i injusta” referida a Ana Rosa Quintana”, des-
taquen des Última Hora. (Font i infografia: Dircomfidencial)

La revista Dones publica un 
monogràfic sobre les dones en la 
ràdio 

L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha publicat el 
número 50 de Dones Dossier dedicat monogràficament a les 
Dones en les ones. Les professionals de la ràdio obrint cam-
ins. Aquesta exhaustiva i rigorosa tasca d’investigació ha estat 
coordinada per Elvira Altés i és el preàmbul de l’exposició que 
es podrà visitar a l’estiu al Museu d’Història de Catalunya i que 
portarà per títol Dones a les Ones.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tal com recull l’editorial: “Les veus 
femenines han estat presents en el 
mitjà radiofònic des dels seus ini-
cis. Una de les primeres persones 
que va parlar per la ràdio a tot Es-
panya va ser una dona, Maria Sa-
baté, fent les proves de so des de 
l’Hotel Colon. El 14 de novembre 
de 1924 s’inaugurava un mitjà de 
comunicació que ha resultat cab-
dal en la història, no només dels 

mitjans audiovisuals, sinó també en la política i en la societat. 
Al principi, les dones van arribar com a actrius, locutores, secre-
tàries i tècniques, i molt aviat com guionistes, presentadores, 
editores, periodistes fins consolidar-se en tots aquells llocs en 
què han tingut accés. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: Guia de la Radio).
  
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el dossier titulat Dones 
en les ones. CLIQUEU AQUÍ  

El Mapa de Mitjans 2020 incorpora 
noves plataformes audiovisuals

Ymedia Vizeum ha llançat el seu Mapa de Mitjans 2020, una 
guia per entendre els moviments en el sector i les dades dels 
seus protagonistes. “L’evolució dels grups mediàtics a Espanya 
ha experimentat un canvi exponencial en els últims anys. Les 
televisions no s’adormen en el seu lideratge en l’audiència tra-
dicional i estan donant la batalla en el món digital. Un altre tipus 
de suports estan digitalitzant-se i concentrant-se per fer front 
al repte d’atraure l’audiència dia a dia”, assenyala Rafael Urbà 
CEO de Ymedia Vizeum.  (Font: Ymedia)   

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La meitat de la inversió publicitària en 
línia no arriba als mitjans: es queda 
en mans dels intermediaris
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Isba

 
A la xarxa, tot i que no pocs mitjans han començat ja a imple-
mentar formats de pagament amb paywalls, la publicitat és la 
que sosté a moltíssimes capçaleres. La relació entre anunciants 
i mitjans no sempre és fàcil i la inversió (com acaba d’ocórrer 
ara durant la crisi del coronavirus) no sempre es manté de for-

ma sostinguda. Els mitjans porten anys queixant-se de com els 
sistemes que s’empren per mesurar els resultats i els paga-
ments els surten, en realitat, poc a compte.

Els sistemes de pagament per clic, per exemple, no tenen en 
compte l’impacte que té el servir aquests anuncis i les impres-
sions que generen; i, en general, els mitjans creuen que els 
preus són massa baixos i que es valora poc el que aconseguei-
xen. Però és que, a més, en la relació entre mitjans i anunciants 
no només entren ells dos. Entre un extrem i altre de la cadena 
es troben els intermediaris i aquests fan que els diners que arri-
ben als mitjans siguin molt menors que els que els anunciants 
inverteixen en les seves campanyes de publicitat. Per tant, de 
fet, que amb ells se’n va la meitat de la inversió, com acaba de 
demostrar un estudi.

L’estudi ha estat realitzat per PwC per a la Incorporated Socie-
ty of British Advertisers (ISBA) i ha seguit durant dos anys els 
moviments al mercat publicitaris. Els investigadors han seguit 
els diners i han traçat una línia en les inversions publicitàries 
des de l’emissor al receptor final. Ho van fer partint d’una mos-
tra britànica en què van entrar els elements “més premium”: 
“Anunciants, mitjans, agències i adtech de més elevat perfil. 
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Les conclusions apunten que de tots aquests diners la meitat 
es queda a mig camí i que fins i tot hi ha un cert percentatge 
d’ingressos publicitaris dels que no s’arriba a saber què ha pas-
sat realment amb ells.

Així, doncs, el 50% de els diners que els anunciants inverteixen 
en publicitat digital acaba en mans dels intermediaris. A això cal 
sumar que la cadena logística de la publicitat en línia és com-
plexa i amb una certa manca d’organització. Com expliquen els 
responsables de l’estudi, que van usar la despesa en publicitat 
de 15 grans anunciants com a via per llegir el mercat, en la seva 
investigació es van trobar amb un miler de cadenes logístiques 
publicitàries, tot i només seguir a 15 anunciants.

Tot això fa que les coses siguin molt més complicades per a 
la indústria, però també que sigui més complicat mantenir una 
certa transparència. De fet, de tots els diners que es gasta en 
publicitat, no van ser capaços de seguir-ne un 15%. Resultava 
impossible fer un seguiment, cosa que els investigadors van 
determinar que era “realment impactant”. Per tant, ja no es 
tracta només que l’estudi demostri que al mercat publicitari la 
inversió se’n va a mans de molts més jugadors que simplement 
l’anunciant i el mitjà, sinó també que evidencia la necessitat 

de transparència i patrons comuns que facin molt més fàcil 
mesurar què passa d’una manera fiable. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: pwc)

NOTA: El Butlletí us acosta gratuïtament l’estudi ISBA Program-
matic Suppy Chain Transparency. CLIQUEU AQUÍ  

El País i eldiario.es restringeixen 
la participació en comentaris a 
subscriptors i socis
Els dos principals diaris de l’àmbit progressista a Espanya han 
entrat en una  nova fase pel que fa a el model de participació 
dels seus lectors. Si  eldiario.es  anunciava la setmana passada 
que la seva comunitat havia votat majoritàriament a favor que  
només els socis poguessin fer comentaris, el defensor d’El País 
va dedicar la seva  columna dominical uns dies després a parlar 
sobre com la possibilitat d’intervenir a peu de les notícies ha 
quedat limitada als subscriptors.

En tots dos casos els motius adduïts reflecteixen els  proble-
mes de moderació clàssics a internet, que s’han incrementat 
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en aquesta situació de polarització política: insults, assetjament 
d’uns usuaris a altres o campanyes organitzades per col·lectius 
interessats, ja sigui amb persones reals o no. Amb la restricció 
als que paguen per les històries o perquè aquestes es publi-
quin, tots dos diaris es garanteixen en principi, un  cabal menor 
de participació, però de major qualitat .

De fet, la mesura ha suposat en El País una  reducció del 87%, 
passant dels 10.700 diaris a l’abril als 1.440 en els primers 
dies de maig, tal com indica el Defensor del Lector. Per la seva 
banda, eldiario.es encara no ha implementat el decidit per la 
seva comunitat i té previst fer-ho en els propers dies. Una altra 
qüestió controvertida associada és la de la  identificació dels 
lectors que participen, que suposa un debat en si mateixa; ja 
al març de 2015 El País va incloure en primer lloc de les seves 
condicions de participació la  obligatorietat de presentar-se amb 
nom i cognom, mentre que eldiario.es l’ha sotmès igualment a 
votació entre els seus  més de 53.000 socis actuals. En aquest 
últim cas els participants es van mostrar també majoritàriament 
a favor de la mesura, que va comptar amb el rebuig dels que 
desitjaven seguir comentant de manera anònima. (Font: Dir-
comfidencial)

El consum de mitjans: de la Generació 
Z als Baby Boomers

Un dels nous hàbits més immediats provocats pel coronavirus 
és el consum de mitjans en línia a Espanya. Des de mitjans 
de març fins a mitjans d’abril, el nombre d’individus majors de 
14 anys amb accés a televisió de pagament i a plataformes 
de vídeo sota demanda (VOD) ha crescut un 14%, sent Filmin 
i Amazon Prime Vídeo les plataformes de major augment de 
usuaris, superant el 18%, segons el 4t Baròmetre IMOP reco-
llit per Stand Up Brands, de Shackleton, que analitza també el 
consum és diferent segons les generacions.
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La Generació Z (aquells d’entre 16 i 23 anys): un de cada dos 
Zs en confinament consumeix vídeos en línia; el 38%, televisió 
en línia i un 31%, vídeojocs. Fins al 28% consumeix música en 
streaming, i un 21% consulta la premsa online. El podcast i la 
premsa escrita no són els millors mitjans per arribar a aquest 
grup, amb tan sols un 11% i un 9% de consumidors.

Els Millennials , aquells d’entre 24 i 38 anys, són també grans 
consumidors de vídeo en línia (44%), i de televisió connectada 
(41%). Fins a un 35% acudeix aquests dies a la televisió tradi-
cional (davant el 24% dels Z). Consumeixen llibres gairebé per 
igual que els Z, un 20% davant el 18%. Un 36% opta per infor-
mar-se a través de premsa en línia, i un 19% va a la premsa en 
paper. La ràdio està present per al 26% i també les connexions 
en directe o livestreams, que creixen molt sobretot pels vídeos 
en directe en a Instagram, i que segueixen des de casa un 30%.

La Generació X (entre 39 i 56 anys aproximadament) també és 
assídua de l’entorn virtual: el 31% accedeix a premsa a través 
d’Internet, el contingut en livestreaming arriba a un 21%, i els 
vídeos en línia, a l’35%. Són grans ràdio oients (38%) i un 45% 
segueix acudint a la televisió tradicional. Més fins i tot que la 
seva generació precedent, els Baby Boomers (engrte 57 i 64 

anys), dels quals un 42% veu televisió tradicional, i fins un 21% 
la televisió en línia. Un 15% consumeix ràdio en aquests mo-
ments i fins a un 10% videojocs. (Font: Expansión – infografia: 
65Ymás.com).

La majoria dels mitjans no ha adaptat 
les seves tarifes després de la 
baixada de l’IVA digital

El Govern espanyol va decidir el mes passat rebaixar l’IVA di-
gital des del 21% que estava vigent fins a aquest moment al 
4%. Aquesta retallada va entrar en vigor el 22 d’abril i afecta 
la premsa digital i també als llibres electrònics. La reducció de 
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l’IVA digital ha estat una demanda recurrent dels editors de mi-
tjans en els últims anys. Així doncs, el diari imprès i el digital ja 
tenen el mateix IVA del 4%, que és el denominat superreduït i 
que és el que s’aplica als béns considerats de primera necessi-
tat. Es tracta d’una rebaixa important, en un context més en què 
els grans mitjans estan llançant els seus murs de pagament en 
les seves versions digitals. 

Només El Confidencial ha decidit rebaixar les seves tarifes di-
gitals després de la reducció de l’IVA. Si és el cas, l’editora d’El 
Confidencial ha fixat un nou preu per la subscripció a 99 euros 
al mes , quan abans de la rebaixa impositiva seva tarifa era de 
120 euros (és un 21% menys). També s’han aplicat reduccions 
en similar proporció a les seves tarifes anuals. És a dir, el gran 
beneficiat de la rebaixa de l’IVA és en aquest cas el subscriptor 
del mitjà digital, que té accés a les principals notícies econòmi-
ques un dia abans de la seva publicació i als continguts exclu-
sius de la secció Ibex Insider, entre altres avantatges. 

La resta dels grans diaris digitals, per contra, ha mantingut les 
seves tarifes tot i la rebaixa de l’IVA digital. En aquests casos, la 
decisió governamental beneficiarà directament el compte de re-
sultats dels grups editorials , que suportaran una menor càrrega 

impositiva. De fet, el consens de mercat indica que els preus 
actuals de la premsa digital estan rebaixats de forma conside-
rable per ofertes de llançament. Un cop l’usuari estigui habituat 
a que la premsa a Internet també cal pagar-la, el normal és 
que les tarifes pugin. Estratègia de preus que ja van aplicar en 
els seus inicis les plataformes de streaming, com Netflix. (Font: 
CTR – infografia: ACE)

Loppacher aposta per una regulació 
més estricta per combatre la 
desinformació en línia
El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppa-
cher, és partidari d’una regulació més estricta per combatre la desin-
formació a les plataformes digitals, amb un sistema on es defineixin 
clarament uns ”indicadors clau de rendiment” perquè els reguladors 
puguin desenvolupar la seva tasca de monitoratge i d’aplicació de 
les normes, i que els permeti instar a retirar continguts il·lícits si es 
donés el cas. Loppacher s’ha pronunciat en aquest sentit després 
de fer-se públic el primer informe que monitora l’efectivitat del Codi 
d’autoregulació pactat el 2018 entre la Unió Europea i les principals 
plataformes (Google, Facebook i Twitter).
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“La principal conclusió de l’informe és que l’autoregulació és un 
sistema útil per fer les primeres passes, però que s’ha revelat 
insuficient. Si volem lluitar de manera eficaç contra la desin-
formació, cal anar a un sistema de més regulació”, assenyala 
Roger Loppacher. El president del CAC explica que l’informe 
dels reguladors europeus “mostra que les plataformes han pres 
mesures contra la desinformació, però també que aquestes me-
sures són insuficients i poc avaluables. També, que les mesu-
res que s’implementen han de tenir una especificitat territorial, 
perquè si no, resulten massa genèriques”.

La proposta de Loppacher va en la línia de les conclusions de 
l’informe, que exposa la necessitat que les plataformes millorin 
el sistema de lliurament de les dades, així com que la informa-
ció se segmenti per països, de manera que cada regulador au-
diovisual en faciliti el monitoratge. El president del CAC també 
coincideix en la necessitat d’incorporar al Codi a altres platafor-
mes com TikTok, WhatsApp i Messenger per evitar asimetries 
regulatòries. (Font: Comunicació 21)

Els mitjans esportius espanyols acaparen 
el Top 5 de el rànquing mundial de diaris 
online esportius més llegits 

Segons l’últim estudi de l’auditora digital Comscore per al mes 
de març, quatre de les cinc primeres places del rànquing mun-
dial de diaris esportius més llegits en línia en espanyol l’ocupen 
mitjans originaris d’Espanya. El diari AS i Marca ocupen de 
manera destacada les dues primeres posicions com diaris es-
portius online més llegits a Llatinoamèrica i a nivell mundial en 
llengua espanyola, mentre que ocupen el segon i tercer lloc a 
nivell mundial, només superats per ESPN.

El diari As s’erigeix com a líder entre els mitjans online espor-
tius en espanyol a nivell mundial amb una xifra de 9,7 milions 
d’usuaris únics al mes, seguit pel diari Marca amb 9 milions. El 
podi el completa el Mundo Deportivo a gran distància dels dos 
primers, amb Sport en la cinquena posició, però molt a prop del 
diari argentí Olé que ocupa la quarta.

L’informe reflecteix el gran creixement dels mitjans esportius en 
nombre d’usuaris, en part influït per les últimes circumstàncies 
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socials que vivim, on el consum d’internet s’ha disparat. Cas 
destacat és el d’As, que recupera el liderat gràcies a un creixe-
ment del 83% d’usuaris únics respecte a febrer i del 49% res-
pecte al març del 2019. Un augment superior a la competència 
i a la mitjana de la categoria.

Les bones xifres d’audiència de març han permès a As asso-
lir també la segona posició del rànquing mundial de diaris es-
portius més llegits en tots els idiomes, només per darrere del 
gegant nord-americà ESPN que mana en anglès i és líder amb 
18.183.000 usuaris únics. Tanca el podi mundial de nou un al-
tre mitjà espanyol, Marca, per davant de mitjans internacionals 
com Bleacher Report o CBS Sports. (Font: Dircomfidencial)

Youtube permetrà als diaris vendre 
subscripcions al seu mitjà

Youtube desenvolupa una eina perquè els mitjans de comunica-
ció com ara diaris o revistes puguin inserir un botó al seu canal 
per poder vendre contingut de pagament ja sigui una subscrip-
ció al diari o continguts premium. El canal porta temps conver-
sant amb els editors de notícies i els va indicar que aquesta 

eina començarà a funcionar probablement al llarg de l’any que 
som. 

 
Youtube compta amb gran quantitat d’opcions per monetitzar 
els canals a Youtube i aquesta nova eina que llança per a edi-
tors de notícies pretén ser molt similar a la pertinença del canal 
on els usuaris poden pagar una quantitat mensual per veure 
contingut exclusiu. Per aconseguir el botó “Unir-se” al canal el 
creador de continguts a Youtube ha de disposar de 30.000 se-
guidors. Falta negociar el percentatge que se’n portin els edi-
tors dels mitjans i la plataforma de vídeos. Alguns equips de 
futbol professional ja disposen d’aquesta manera de monetit-
zació i els funciona molt bé. Lliuren contingut premium als seus 
seguidors a canvi d’una quantitat mensual. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia)
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La inversió en publicitat s’adapta a 
causa de la COVID19
Per Edward Wale, conseller delegat, SpotX per a EMEA / Mar-
keting Directo

A causa de les circumstàncies actuals per la crisi econòmica i 
sanitària que s’està vivint a tot el món, a SpotX hem observat 
el comportament de la inversió publicitària en els últims dos 
mesos (abril i Març), a través de plataformes OTT i televisió 
connectada (CTV ) i hem vist com aquesta despesa s’ha vist 
obligat a adaptar-se i com s’ha comportat en comparació als 
diferents països on treballem.

Hem conclòs que, si bé la publicitat de sectors com Viatges, 
Esports o Automoció, solien ser les de major volum d’inversió 
realitzada fins a principis d’aquest any 2020, a causa de la 
pandèmia de l’Covid-19, la despesa en publicitat per part 
d’anunciants d’aquestes indústries ha caigut estrepitosament i 
s’ha derivat aquesta inversió a altres categories. Hem observat 
com les categories de Hobbies i Interessos, Tecnologia i Edu-
cació, han tingut un significant creixement. D’altra banda, cal 
destacar, que la inversió publicitària relacionada amb Masco-
tes ha augmentat considerablement. Viatges, com és lògic en 
aquest confinament, és la categoria que més ha caigut pel que 
fa a inversió publicitària a tot Europa.

La inversió publicitària a Viatges, Immobiliària i Automoció han 
estat les més afectades per aquesta crisi, mentre que altres 
categories com Educació / Formació, Hobbies & Interessos i 
Tecnologia han tingut un increment notable a causa de el con-
finament i a el consum d’aquest tipus de productes i serveis en 
aquesta nova situació. Gairebé tots els països d’Europa s’han 
comportat de manera similar amb alguna excepció, com és el 
cas de Moda a Regne Unit, que ha caigut en comparació amb 
Espanya i Itàlia, on s’ha incrementat.
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Com a conclusió podem dir que la despesa publicitària sol ser 
un indicador que reflecteix la salut de l’economia en general, i 
ara és un moment difícil per a totes les indústries. No obstant 
això, quan les circumstàncies canvien, no queda més remei que 
reinventar-se, adaptar-se i prosperar. (Fotografia: Diari de Ma-
llorca)

Cau un 40% l’ocupació publicitària per 
estat d’alarma, segons Arce Media

Arce-Auditsa assenyala una caiguda de l’ocupació publicitària 
de més del 40% en un nou informe sobre la influència de la 
declaració de l’estat d’alarma en el mercat publicitari durant el 
mes d’abril. Internet va tenir una menor caiguda d’ocupació del 
12,64%. Només el sector energètic es manté a l’abril en la seva 
presència en mitjans. Segons el gràfic de Arce-Auditsa cauen  
Automoció (84,4%), Transport Viatges i Turisme (81,4%,), Be-
llesa i Higiene (79,2%), Tèxtil i Vestimenta (78,8%), Jocs i Apos-
tes (71,3%), objectes personals (69,9%) i Llar (63,2%). Només 
Energia augmenta la seva presència publicitària en mitjans un 
24% a l’abril.
  

Es tracta de retallades de més del 50% en Begudes, Equipa-
ment d’Oficines, Electrònica/Informàtica i Comerç, Alimentació 
i Varis. A baix de la taula queden Neteja (9,7%), Cultura En-
senyament i Mitjans de Comunicació (12,4%), Serveis Públics i 
Privats (14,4%) i Finances i Assegurances (17,6%).

L’estudi ens diu que hi ha unes caigudes del 47,31% en minuts 
de publicitat en televisió a l’abril respecte al mateix període del 
2016, amb 50.827; un descens del 44,61% dels minuts de pu-
blicitat en ràdio, amb una xifra de 43.249; del 46,72% de pàgi-
nes de publicitat en premsa, fins a 15.584; 41,36% en revistes 
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mensuals, amb 1.671 pàgines i  57,16% en setmanals,  només 
amb 302 pàgines de publicitat. (Font: Arce Media-Auditsa – in-
fografia: Arce Media)

NOTA: El Butlletí us facilita sencer l’informe de l’ocupació publi-
citària d’Arce MediaAuditsa. CLIQUEU AQUÍ   

Business as Unusual: “Desconfinem 
la nostra ment. Talent col·lectiu per a 
una nova realitat”

Al llarg de les últimes nou setmanes, OMD ha vingut prenent 
el pols a la crisi del coronavirus, en un intent per capturar les 
transformacions -unes provisionals, altres permanents- que 

s’han anat succeint, i que han alterat per complet la relació en-
tre les persones i les marques. En l’última entrega de Business 
as unusual –que serà la darrera-, deixen la porta mig oberta, 
perquè ja entreveuen quin aspecte tindrà aquesta nova norma-
litat. “Desconfinem ja la nostra ment, ja que necessitarem tot 
el nostre talent col·lectiu per obrir les portes cap a una nova 
realitat”, diu.

I segueixen analitzant el progrés de la situació a través del seu 
nou VUCA: Vision, Understanding, Clarity, Agility

Visió.- El desconfinamiento de la ment. Un món obligat a evolu-
cionar per les circumstàncies, un món que haurà simplificar-se, 
anar més a poc a poc, tornar a la seva essència i, a el mateix 
temps, sofisticar tecnològicament per aconseguir-ho. L’anàlisi 
ve a dir que necessitarem tot el nostre talent col·lectiu per obrir 
les portes cap a una nova realitat.

Understanding.- Viatjar en aquest nou món, mai serà com 
abans. El 5 de maig, Airbnb va haver de prendre la decisió 
d’acomiadar el 25% de la seva plantilla global; en una llarga 
carta que posteriorment va ser compartida pels propis em-
pleats, Brian Chesky explicava els motius d’aquesta difícil deci-
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sió, i les mesures per a garantir la salut dels seus exempleats.  
Viralizada com a exemple d’empatia, la carta s’ha convertit més 
en una metàfora de la capacitat d’adaptació de les empreses 
en temps de crisi.

Claredat.- Anticipant com serà la nova realitat. Com assegura 
Brian Chesky, viatjar no tornarà a ser com abans. Però tam-
poc anar a un restaurant, o al cinema, o a treballar. Fent gala 
d’aquesta mateixa claredat, alguns ja han tret el cap per aques-
ta porta mig oberta a la nova normalitat, i no només s’han atrevit 
a imaginar quin aspecte tindrà, sinó que s’han decidit a ser els 
configuradors d’aquestes noves realitats.

Agilitat.- Per sobreviure, totes les marques han de posar els seus 
comptadors a zero. Si alguna cosa demostra l’exemple d’Airbnb, 
és que, per sobreviure, totes les marques han de posar els seus 
comptadors a zero. Anticipar-se a la resta i la rapidesa de reacció 
als canvis, ja no serveixen només per crear diferenciació, sinó que 
es converteixen en una veritable garantia de supervivència per a 
les companyies i les marques. (Infografia: OMD)

NOTA: El Butlletí us ofereix la novena i última versió de Busi-
ness as unusual, d’OMD. CLIQUEU AQUÍ  

WARC publica un argumentari per la 
recessió COVID19 

Es tracta d’una guia basada en evidències pràctiques per anun-
ciants en una recessió com cap abans. A mesura que la indús-
tria de la publicitat considera com procedir, WARC, l’autoritat 
global en efectivitat de màrqueting, ha publicat aquesta setma-
na un informe complet, basat en evidències i pràctic: La Guia 
WARC de Màrqueting a la Recessió COVID-19. La  guia inclou 
els aprenentatges de recessions passades, i perquè la recessió 
de COVID-19 és diferent, lliçons de la Xina, accions clau que 
les marques poden prendre ara i oportunitats de creixement 
més enllà de la tanca.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Per a David Tiltman, VP Content, WARC: “Ara és molt probable 
una recessió global, i la forma de la recuperació és difícil de pre-
dir i variarà segons el sector. Amb moltes marques incapaços 
de distribuir productes i serveis, el consell habitual per mantenir 
la publicitat pot no aplicar-se en tots els casos, i els especialis-
tes en màrqueting han d’adoptar un enfocament matisat basat 
en la situació de la seva marca”. Per Lena Roland, editora ge-
rent de WARC Knowledge: “Aquesta Guia WARC reuneix les 
millors idees de tota la indústria sobre com navegar en període 
de desconfinament, amb marcs rellevants, processables, idees 
i exemples de com els principals especialistes en màrqueting ja 
estan posant en pràctica els plans necessaris. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: WARC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita gratuïtament la Guia 
WARC de Màrqueting a la Recessió COVID-19. CLIQUEU AQUÍ   

Un estudi d’anunciants britànics 
conclou que només el 51% de la seva 
inversió en programàtica arriba als 
mitjans i el 15% es perd pel camí
Un  informe  realitzat per ISBA, l’organització que representa 
fins a 3.000 anunciants del Regne Unit, posa sobre la taula els 
problemes inherents a la programàtica i els seus intermediaris. 
D’una banda, estima que només la meitat del que inverteixen 
les marques per aparèixer en mitjans digitals acaba arribant a 
aquests últims. I d’altra calcula que un 15% de tota la inversió 
no és atribuïble a cap dels actors  que intervenen en el procés.

Aquest estudi ha estat desenvolupat per PwC i suposa un re-
corregut exhaustiu per totes les baules de la cadena, en base 
a les dades de 15 marques, vuit agències, cinc plataformes de 
demanda (DSPs), sis plataformes de subministrament (SSP) i 
12 mitjans. Els seus resultats van en línia amb altres estima-
cions que han fet alguns mitjans sobre les seves pròpies cir-
cumstàncies. The Guardian va arribar a calcular que  només 
arribava a les seves mans el 30%  del que els anunciants inver-
tien per aparèixer al seu web, per exemple.
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Per explicar la complexitat dels processos actuals, els autors 
expliquen que  els ha costat fins a nou mesos  recopilar totes 
les dades. Sam Tomlison, un dels encarregats d’aquest informe, 
explica que el format de les dades dels DSP i SSP “és terrible, 
inconsistent, no suficientment granular. I l’accés a les dades i el 
seu formatació és la clau de tot això”. L’absència de transparèn-
cia que destaquen aquests resultats se substància en aquest 
15% de la inversió que PwC no ha estat capaç d’atribuir a cap 
dels actors que participen en el procés. Aquest percentatge, 
que ha estat batejat com “delta desconegut”, suposa al seu torn 
la tercera part dels costos del procés i el responsable de Mitjans 
de BT ho resumeix dient que “hi ha un gran forat a la cadena”. 
Aquesta empresa, juntament amb altres participants en l’estudi, 
sospesa retirar pressupostos de programàtica si la situació no 
millora. (Font: Dircomfidencial)

NOTA: El lector pot trobar tota la informació sobre aquesta 
qüestió en l’estudi ISBA Programmatic Suppy Chain Transpa-
rency que trobarà sencer amb la primera notícia de la nostra 
secció Comunicació Digital, referent a la inversió publicitària en 
línia.

La bustiada, el segon mitjà publicitari 
amb més cobertura

El sector de la bustiada gaudeix de bona salut. Es posiciona 
com el segon mitjà amb més cobertura després de la televisió, 
és clau per al record de marca i també és el mitjà menys in-
trusiu. Però la creativitat és la seva assignatura pendent. Són 
les principals conclusions del II Estudi de Publicitat Directa a 
Espanya, elaborat per Kantar Insight per a Geobuzón, la unitat 
de negoci de Mediapost especialitzada en bustiada intel·ligent, 
i presentat aquesta setmana en una trobada en línia juntament 
amb l’Associació de Màrqueting d’Espanya, que mostra com la 
publicitat directa és un dels canals que més aporta a notorietat 
i record publicitari de marca.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Segons les dades de l’informe, al menys 9 de cada 10 persones 
recorden alguna marca de la qual reben publicitat a través de 
la bústia, amb un abast de 36 milions de persones. I les mar-
ques més recordades en canals offline són aquelles que tenen 
una major presència en accions de publicitat directa, sent el 
retail el més esmentat. Carrefour es situa al capdavant de la 
llista, seguit per Lidl, Dia i el grup El Corte Inglés. Un 37% dels 
enquestats esmenta a Carrefour com a marca que ha vist mi-
tjançant aquesta publicitat, però d’aquest percentatge un 29% 
la cita només en aquest canal, de manera que l’estudi posa 
l’accent en la cobertura exclusiva.

Cal dir, però, que la bustiada també és considerada com a eina 
només una mica molesta. El 30% dels consumidors considera 
que la TV és el mitjà més intrusiu, seguida per l’email (15%) 
i les xarxes socials (13%). Només un 4% considera intrusiu 
rebre fullets i catàlegs a la seva bústia. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: GeoBuzon)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’estudi El poder de la 
bustiada de Kantar Insight. CLIQUEU AQUÍ   
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La UE revisa la guia del RGPD per 
tallar els abusos més freqüents amb 
les galetes
Per Marketing Digital

El consentiment “lliure, específic, informat i inequívoc” de què 
parla el Reglament General de Protecció de dades per a les 
galetes és ara una mica més restringit. La Unió Europea acaba 
de publicar una  versió ampliada de la seva guia d’acceptació i 
en ella inclou pràctiques que es venien duent a terme en base a 

una interpretació injusta dels principis anteriors. En concret,  els 
“murs de galetes” i el consentiment per la navegació.

En el primer cas, la normativa revisada indica clarament que 
“l’accés a serveis i funcionalitats no ha de ser condicionada al 
consentiment de l’usuari per emmagatzemar informació o acce-
dir a una altra prèviament emmagatzemada al PC d’un usuari”. 
Per tant, no es podrà seguir forçant a ningú a que accepti ga-
letes per poder entrar i moure’s per una web qualsevol, ja que 
s’entén que això contravé el principi de llibertat en el consen-
timent.

I en el segon cas, tampoc es podrà seguir determinant 
l’acceptació de les galetes  com a resposta a qualsevol interac-
ció amb el web. El text estableix que “accions com navegar o 
lliscar a través d’una pàgina no satisfan en cap circumstància el 
requeriment d’una acció clara i afirmativa”.

El problema en aquesta última situació era confondre l’usuari 
i  barrejar la petició d’acceptació amb un exercici rutinari de 
navegació, el que soscavava la seva capacitat d’oferir un con-
sentiment específic i inequívoc. De fet, el text desmunta aques-
ta estratègia donant-li la volta. Si una acció simple pot supo-

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sar l’acceptació de cookies, una altra pot implicar la retirada 
d’aquest permís .

En tot cas, aquestes no són les úniques martingales que s’estan 
emprant per aconseguir que l’usuari accepti cookies. Al gener, 
un informe ja alertava que només l’11%  dels mecanismes de 
consentiment realment complia amb els requisits mínims que 
contemplava el desenvolupament del Reglament General de 
Protecció de Dades. La resta utilitza  diferents estratagemes 
de disseny d’interacció  per aconseguir la mínima fricció en el 
procés, a costa dels principis bàsics que concreta la normativa.

Un cop millorada la guia, queda en mans dels estats la seva 
aplicació. En el cas d’Espanya seria la  Agència Espanyola 
de Protecció de Dades l’encarregada d’exigir el compliment 
d’aquestes noves directrius. (Infografia: Tu Abogado Defensor)

Amazón Alexa comença a parlar en català

Francesc Farré explica a Report.cat que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha arribat a un acord amb la 
companyia nord-americana Amazon per oferir els primers con-

tinguts en català a través del seu nou servei de veu. La portada 
de Mònica Terribas, els titulars del Telenotícies Vespre, els titu-
lars de Catalunya Informació o la previsió d’El Temps de TV3 
estaran disponibles a través de les anomenades skills, petites 
funcionalitats o fonts d’informació disponibles en els assistents 
de veu d’Amazon. Així, els altaveus intel·ligents d’Amazon, 
com Echo Dot, Echo, Echo Spot o Echo Plus, reproduiran al-
guns dels continguts de Catalunya Ràdio i TV3 a partir del 30 
d’octubre, quan aquests tres dispositius es posaran a la ven-
da a Espanya amb preus que oscil·laran entre els 36 i els 150 
euros. L’usuari només haurà de pronunciar les frases “Alexa, 
¿cuáles son las noticias del día?” o “Alexa, dame las noticias” i 
immediatament l’aparell s’activarà i posarà al dia a l’usuari amb 
les notícies més destacades.

Els assistents de veu són un software que incorporen alguns 
dispositius i que ens permeten interaccionar amb ells a través 
d’ordres de veu. Al principi només permetien tasques senzilles 
com realitzar cerques o trucar, sense haver de tocar la panta-
lla del nostre telèfon. Actualment, aquests dispositius permeten 
noves funcionalitats que ens permeten controlar la nostra llar, 
com per exemple apagar el llum o posar en marxa una màquina 
de crispetes. (Font: Report.cat)
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Com crear enquestes a LinkedIn

LinkedIn acaba de presentar oficialment les seves Enquestes, 
una funcionalitat en la qual portava mesos treballant. Amb elles, 
els membres de la xarxa professional poden publicar un con-
tingut de forma ràpida amb el de preguntar als seus contactes 
seva opinió sobre un tema que els pugui resultar de rellevància. 
Les noves Enquestes a LinkedIn són molt similars a les que 
ja es podien crear en altres xarxes socials com Twitter o Fa-
cebook. L’usuari assenyala una sèrie de respostes possibles 
a la pregunta que desitgi formular i els seus contactes podran 
respondre de forma anònima. Només qui va crear l’enquesta 
podrà saber qui ha respost i quina va ser l’opció escollida. A 
més, mentre l’enquesta estigui activa, podrà anar veient la seva 
progressió en temps real, coneixent dades com el nombre de 
respostes, quant temps queda per votar, etcètera.

Una vegada que el temps establert per l’enquesta finalitza, el 
creador pot publicar l’opció guanyadora, el percentatge de vots 
obtingut en cada opció i quants vots s’han registrat en total. 
Així mateix, podrà enviar missatges directes als participants, si 
així ho desitja, per comentar el resultat o la seva participació. 
Per crear una enquesta a LinkedIn tan sols cal anar a la caixa 

d’Estat i iniciar una nova publicació, com faríem per publicar 
qualsevol contingut a LinkedIn, i en aquesta caixa, s’ha de pré-
mer l’opció “Crea una Enquesta”. (Font: Genbeta)

Com copiar text escrit a mà amb 
Google Lens i passar-lo a l’ordinador

Google acaba d’actualitzar la seva aplicació Google Lens amb 
diverses novetats, una de les més interessants és que ara re-
coneix notes escrites a mà i ens deixa passar-les a digital a 
l’ordinador amb un simple copiar i enganxar. Necessita, natu-
ralment, que la cal·ligrafia si llegible per poder ser identificada. 
El procés és bastant ràpid i fàcil, encara que potser no ens 
funcioni a la primera.
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Per copiar text a l’ordinador des de Google Lens, necessites te-
nir instal·lada la ultima versió de navegador Google Chrome, ja 
sigui en Windows, Linux o macOS i instal·lar també l’última ver-
sió de Google Lens ja sigui per Android o per a iOS  i seguida-
ment entrar amb el mateix compte de Google tant a l’ordinador 
com al mòbil. Entrar al Google Lens del mòbil i seleccionar 
l’opció Text (la icona en forma de document)

El següent és apuntar a les notes escrites a mà que vulguis di-
gitalitzar i esperar que Google les reconegui. Aquesta és potser 
la part més crítica, has d’apuntar bé, amb bona il·luminació i 
en cas que no es reconeguin algunes paraules, provar de nou, 
perquè tendeix a fallar a la primera, sense que això vulgui dir 
que no pot aconseguir-ho a la segona. Una vegada que el teu 
text ha estat reconegut completament, pots passar a seleccio-
nar aquest text com si fos digital, tot, o només un segment. Un 
cop hagis seleccionat tot el que vols passar al teu ordinador, 
només has de tocar a on diu “ Copiar en un ordinador”. En el 
PC veuràs una notificació emergent en el teu sistema operatiu 
indicant-te que s’ha copiat text des del teu mòbil al portapapers. 
(Font i il·lustració: Xataca)

Google llança web Vitals per mesurar 
l’experiència d’usuari de les pàgines

Google ha llançat web Vitals, una eina perquè els propietaris 
i desenvolupadors de pàgines web puguin verificar el correcte 
funcionament dels elements comuns de les pàgines i la qualitat 
de l’experiència de l’usuari durant la navegació. La nova eina 
de Google mesurarà els senyals fonamentals de l’experiència 
de l’usuari, per quan d’un temps ençà, l’experiència d’usuari 
s’ha convertit en un dels principals factors de posicionament 
per a Google. És possible mesurar la qualitat de l’experiència 
d’usuari al navegar per una pàgina web, gràcies al fet que hi 
ha alguns aspectes comuns a totes les pàgines, com serien 
la velocitat de càrrega, la facilitat de navegació de la pàgina i 
l’estabilitat de visual. Web Vitals mesura aquests elements co-
muns, anomenats Core Web Vitals (Senyals Vitals Principals de 
les pàgines web).

Aquesta eina és gratuïta i està disponible en dos formats: com 
extensió de Google Chrome i com a biblioteca de JavaScript 
instal. Per realitzar els mesuraments, Google utilitza un docu-
ment intern, anomenat 2020 Core web Vitals, en el qual s’atorga 
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un nombre dins d’una escala a cadascuna d’aquestes senyals 
vitals. (Font: Trecebits)
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El periodisme local pot i ha de marcar 
la diferència
Per Luca Gasperoni / Il Ducato da Urbino

  
Per molt gran que sigui el repte, tothom pot marcar la diferència. 
Davant un huracà o una inundació, el primer pensament per a 
molts pot ser fugir. Però no per a tothom: el reporter del Premi 
Pulitzer Bob Marshall ho sap bé. Va estar a Urbino (ciutat de la 
província italiana de Pesaro) per realitzar un curs de periodisme 

sobre informació local. Es va donar a conèixer l’any 2005, infor-
mant de l’hurac+a Katrina a Lousiana i va viure en primera línia 
l’esforç de socors d’un dels majors desastres ambientals de la 
història nord-americana.

El periodista nord-americà amb els seus col·legues del periòdic 
local Times-Pichayune va informar per qualsevol mitjà possible 
de la inundació que va submergir el 80% de la ciutat, causant 
1.000 morts i milers de milions de dòlars en danys. L’any se-
güent, l’equip va rebre el premi Pulitzer “per la cobertura heroi-
ca i polifacètica de l’huracà Katrina i per servir a una ciutat inun-
dada fins i tot després de la evacuació de la fàbrica de diaris”.

Marshall, periodista apassionat dels temes mediambientals i 
amant de la natura, va fer la seva contribució, investigant les 
responsabilitats humanes que van amplificar el desastre. La 
inundació que va submergir Nova Orleans va ser de fet causa-
da pel col·lapse d’un sistema d’enginyeria de protecció mal dis-
senyat, que el govern federal va intentar en va ocultar a l’opinió 
pública. Continua sent un enamorat del periodisme local, avui 
dia. Marshall diu que el periodisme local parla de coses sobre 
les quals ningú més no en sap prou i, per tant, realitza un servei 
públic fonamental. Fa llum sobre coses sovint condemnades al 
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silenci. Totes les persones que volen saber què passa al seu 
voltant consulten els diaris locals cada dia. Precisament per 
això, en els darrers anys de la crisi informativa, els que sovint 
han resistit millor l’impacte han estat els periòdics locals, ca-
paços de donar notícies que no es podien trobar a altres llocs.

El seu pas per Urbino va deixar petja, sobre tot en els joves. Va 
deixar dit que la majoria de joves d’avui han deixat d’interessar-
se per les novetats perquè creuen que no és important. La raó? 
Els joves, que es menystenen, no creuen que sigui possible 
marcar la diferència. Va ser clar, en Marshall: No és així. “Si us 
sembla massa petit per fer la diferència, proveu de dormir amb 
un mosquit”, va dir el Dalai Lama. Un mosquit petit et pot man-
tenir despert tota la nit, posar-te en problemes. Podeu i heu de 
marcar sempre la diferència.

Aquest enorme periodisme acaba d’escriure que el periodisme 
local pot i ha de marcar la diferència. Marshall acaba de viure 
una experiència el “seu” diari The Times-Picayune –on fins ara 
ha fet informes mediambientals- acaba de ser comprat pel seu 
oponent directe de la ciutat , The Advocate, que s’ha fet seu el 
logotip, l’arxiu i tota la resta. Dos diaris locals d’una gran ciutat 
com Nova Orleans es fusionen: la crisi dels diaris de paper tam-

bé ha afectat els Estats Units?, li hem preguntat des d’Urbino? 
La seva resposta és trista: “Evidentment, la gent ja no llegeix 
els diaris. La lectura en general i el consum de notícies són un 
hàbit, una tradició que es transmet a nivell familiar, com la caça 
o la pesca, per exemple, una d’aquestes passions a les quals 
ens hem de dirigir. En els darrers vint anys aquesta transmissió 
s’ha aturat.”

Perquè?, li preguntem. I ens diu que des de la dècada dels 
noranta “s’ha creat una bretxa que, dia rere dia, s’ha ampliat, 
implicant cada cop més gent. Si una notícia és important, em 
trobarà. Aquest és el pensament dels nord-americans que te-
nen el seu primer contacte amb les notícies a través de Face-
book i Twitter. Però no són mitjans de comunicació, sinó que 
són agregadors de notícies: només feu clic a les coses que ja 
heu cercat, només trobareu allò que us interessa i ja creieu”. 

Marshall creu que el nivell de desinformació als Estats Units és 
realment alt. “Fa mal la determinació amb què la gent del meu 
país ignora el què passa a tot el món. Molts encara creuen que 
viuen a l’estat amb la millor qualitat de vida del món. I quan 
demostres que això no és cert, et diuen “mentider” o “enemic 
del poble”. La gent selecciona les notícies i tria només el que 
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vol escoltar. Vaig cobrir desastres mediambientals, inundacions 
i huracans i, de nou, quan parlo del canvi climàtic la gent s’ho 
agafa com a “notícies falses”.

El reporter del premi Pulitzer reflexiona sobre els seus orígens: 
el periodisme local. Afirma que com en la premsa local de sem-
pre, cal mantenir el procés científic en el treball periodístic: 
sense publicar rumors, comprovar els fets, comprovar les fonts, 
buscar almenys dues veus diferents per confirmar la notícia 
que hem escoltat. “L’única manera d’atacar la desinformació és 
continuar treballant intensament, amb rigor i equitat. Al final, la 
història demostrarà la bondat del nostre treball i ens demostrarà 
encertats.” És contundent: avui només el periodisme local pot i 
ha de marcar la diferència. (Fotografia: Il Ducato)

Les estratègies de desenvolupament 
d’audiència i de negoci dels mitjans 
en un nou estudi

129 executius de diferents projectes editorials van respondre a 
les preguntes Marfeel, empresa que proporciona als mitjans la 
tecnologia per optimitzar la monetització en versions mòbils de 
les seves webs. I el  resultat  mostra com  la mida de l’audiència 
condiciona  les estratègies de captació o retenció d’usuaris, així 
com l’enfocament en el desenvolupament de negoci. D’aquesta 
manera, les webs informatives amb menys d’un milió de lec-
tors mensuals són més proclius a tenir les xarxes socials com 
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a major font de trànsit, mentre que aquest percentatge cau 
quan es tracta de mitjans amb entre 1 i 10 milions de lectors 
i repunta la importància de Google. Per sobre d’aquesta xifra 
d’audiència, els enquestats citen molt més el trànsit directe com 
a via d’accés majoritària i la importància de les xarxes socials 
queda diluïda en el seu discurs.

La diferència entre aquests tres tipus de mitjans es trasllada 
igualment a la manera d’intentar atraure més usuaris i el negoci 
aparellat a ells. Si els que tenen menys d’un milió de lectors són 
més propensos a citar la qualitat dels continguts com la seva 
gran estratègia comercial, els que es troben en el rang entre 1 i 
10 milions confien més en  millorar la usabilitat de les seves pro-
pietats digitals . I els grans actors de mercat ja citen amb més 
freqüència que estan centrats en diversificar la monetització per 
fer créixer el seu negoci.

L’estudi també indica que la prioritat per a uns i per a altres 
segueix sent l’adquisició de nous usuaris, més que la creació 
d’hàbits entre els que ja ho són. Aquí emergeix de nou la impor-
tància de les xarxes socials per aconseguir-ho, especialment 
amb la  creació de vídeo curt  ajustat per a aquestes plata-
formes. Finalment, els enquestats deixen un ampli marge de 

penetració a la programàtica, ja que el 52% d’ells indica que 
els acords directes són la seva major font de finançament i no-
més el 5% apunta que les licitacions automàtiques componen la 
seva font d’ingressos més rendible. De fet, el 42% cita la man-
ca de transparència com el pitjor aspecte de la programàtica. 
(Font: Marfeel – infografia: IMF Business School)

NOTA: El Butlletí de l’amic facilita als seus lectors l’estudi The 
Big Publisher Survey of 2020, de Marfeel. CLIQUEU AQUÍ  

Premsa d’alta volada: als nadons els 
porta la cigonya i als diaris drons

A Alemanya els editors estan explorant la possibilitat d’apostar 
per la distribució de diaris impresos mitjançant drons per conte-
nir els costos a l’alça en el repartiment dels seus productes. Els 
grups editorials Funke i Madsack s’han aliat per desenvolupar 
un projecte conjunt que es testejarà d’antuvi a la regió de l’est 
de Turíngia. I una altra casa editorial, Heinen, planeja també 
posar en marxa un test en l’àrea de la ciutat de Colònia al llarg 
d’aquest mes de maig.
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En terres alemanyes els editors de premsa porten lamentant 
des de fa temps pels creixents costos de distribució, particular-
ment elevats en les zones rurals. La circulació a la baixa dels 
diaris impresos i la minva en les subscripcions a ells solapats 
no han fet sinó agreujar encara més la situació. “Hem de fer tot 
el que estigui a la nostra mà per continuar subministrant diaris 
als nostres clients en el futur”, emfatitza Christian Eggert, de 
l’Associació Federal Alemanya de Publishers (BDVZ).

El passat mes de novembre l’Executiu germànic es va compro-
metre, d’altra banda, a procurar suport financer a la distribució 
de diaris impresos. Només durant 2020 el Govern alemany des-
tinarà a aquest menester 40 milions d’euros. Així i tot, es des-
coneix encara com es distribuirà aquest fons entre els editors. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Persönlich)

La cimera en línia de WAN IFRA per 
adaptar-se a la nova normalitat
L’Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies, WAN-
IFRA, organitza del 15 al 18 de juny el seminari en línia “World 
Media Leaders eSummit”, una cimera imprescindible per adap-
tar-se a la nova normalitat. En aquesta trobada es tractaran els 
10 reptes estratègics de l’era post Covid-19 i formarà part del 
“World News Media Congress 2020” que se celebrarà a Sara-
gossa al setembre.

L’organització global de la premsa mundial recomana 
l’assistència a aquestes taules rodones en línia en la qual tam-
bé participaran ajuntaments i en què es debatrà sobre el futur 
dels mitjans de comunicació. Seran sessions repartides al llarg 
de quatre dies “crucials i oportunes” en què s’abordaran tots 
els dubtes sorgits de la pandèmia i el futur que suposarà per 
al sector de la comunicació. Preguntes a les que s’enfronten 
diàriament els responsables i alts càrrecs dels editors de notí-
cies de tot el món.

Entre els participants en aquest cicle de conferències en línia 
destaquen Marta Algora Luño (Media Engagemente i User Re-
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venue Manager d’Henneo), Jane Barrett (Global Editor i Media 
News Strategy de l’agència Reuters), Roula Khalaf (Editor al 
Financial Times) i representants de mitjans de països com Di-
namarca, amb el fundador i CEO de Constructive Institute, Ul-
rik Haagerup, la cofundadora i CEO del diari nord-americà The 
19th, Emily Ramshaw o la directora de notícies de la corporació 
de radiodifusió pública de Noruega, Helje Solberg. Per a més 
informació i registre: https://events.wan-ifra.org/events/world-
media-leaders-esummit. (Font: Wan-Ifra)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Com aconseguir patrocinadors per a la teva mar-
ca.- On line. Divendres 15 de maig (de 16:00h a 17:00h) - El 
patrocini és un conveni que ha de resultar favorable a les dues 
parts. Per això és fonamental que tingui sentit per a ambdues 
marques, empreses o productes. En aquest webinar, Pilar Yépez 
et donarà les claus per trobar el patrocinador perfecte i construir 
junts una relació de patrocini coherent, sòlida i amb futur.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- On line. Del 
dilluns 18 de maig al dimarts 16 de juny (12 hores) - L’anomenat 

“storytelling” està tenint una aplicació creixent en la comunica-
ción política. En aquest curs, dissenyat per Mario Sorribas i 
Francesc Ponsa, aprendrem a aplicar técniques narratives en 
àmbits com el municipalisme, la candidatura política, la política 
d’alt nivell o la descodificació de narratives rivals i adaptarem el 
relat a diferents canals.

Webinar: Empodera la teva comunicació a les xarxes socials.- 
On line. Dimecres 20 de maig (de 16:00h a 17:00h) - La rapidesa 
amb què publiquem a les xarxes socials no dóna espai per pensar 
en un llenguatge inclusiu i no sexista, tant pel què fa al text com a 
les imatges. En aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart,  dona-
rem claus per a una comunicació més equitativa, inclusiva i crea-
tiva. Analitzarem exemples i farem propostes per millorar la nostra 
comunicació i treballar la igualtat de gènere a les xarxes. Aquest 
webinar és gratuït per als col·legiats i col·legiades.

Millora ara la teva presència en Linkedin.- On line. Del dijous 
21 de maig al divendres 19 de juny (10 hores) - Tant si uses 
LinkedIn des d’una perspectiva professional com si el fas ser-
vir per a la teva empresa, t’ofereix oportunitats rellevants, però 
per treure-li partit és imprescindible elaborar un bon perfil. En 
aquest taller pràctic, dirigit per Pilar Yépez, descobriràs com 
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preparar el millor perfil, professional o d’empresa, el realitzaràs 
i rebràs recomanacions personalitzades per optimitzar-lo.

Webinar: Com treballa un periodista multimèdia? Consells i 
eines.- On line. Dimecres 27 de maig (d’11.00h a 12.00h) - Quan 
elaborem narratives multimèdia, cal planificar una estructura en 
què es combinin de forma fluida i eficient vídeo, text, infografies 
i altres elements i hem de procurar pel ritme i la interacció. En 
aquest webinar, impartit per Nereida Carrillo, veurem com hem 
de treballar una peça multimèdia de principi a fi i aprendrem 
algunes eines que ens ajuden a fer reportatges interactius.

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

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.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Editors i periodistes en temps de 
pandèmia i postpandèmia
Per Josep Martí Blanch, periodista i exsecretari de Comunica-
ció / Comunicació 21

  
És fàcil d’entendre la universalitat de la regla que diu que, com 
més acceptació té entre els consumidors el producte o servei 
que ofereix una empresa, més ingressos ha de ser capaç de 
generar. Si la pandèmia t’obliga a tancar, com és el cas de tots 
els negocis del sector turístic, ingresses zero. Si pel contrari, la 
mateixa Covid-19 et converteix en una de les poques alterna-
tives de consum, sigui per una qüestió de necessitat o també 
com a vàlvula de distracció entre tant avorriment, com és el cas 
de la distribució alimentària, guanyes ingressos.

Però sempre hi ha llogarrets que, com el poblet d’Astèrix, es 
resisteixen a la norma, encara que aquesta aparegui davant 
del sentit comú, sota l’aparença d’universalitat. Així que sí, és 
possible trobar empreses que, amb una acceptació més gran i 
major consum del seu producte, ingressin menys diners. Ben-
vinguts al món de les empreses periodístiques! Els mitjans són 
el poblet gal que escapa a qualsevol lògica, només que el drui-
da Panoràmix encara no ha trobat cap poció màgica que no 
sigui la de les retallades de sou, els ERTO i, arribat el cas, els 
acomiadaments.

Vocento, Prensa Ibérica, Godó, Henneo, Unidad Editorial, un 
darrere l’altre, amb diferents graus i intensitats, han aplicat en-
mig de la Covid-19 mesures d’estalvi econòmic que afecten la 
seva plantilla, coincidint amb un increment del consum del seu 
producte –les notícies– per part d’una societat confinada que, 
en el mentrestant, es dedica a engolir compulsivament infor-
mació elaborada, paradoxalment, per les mateixes empreses 
periodístiques que han de retallar sous i jornades per mantenir-
se en peus. Només l’Ara s’ha mantingut al marge d’aquesta 
tendència, traslladant únicament als seus directius la retallada 
de salari, però deixant al marge redactors.
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En una de les converses confinades que ha organitzat el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya durant el segrest domici-
liari legal que venim patint des de fa dos mesos, les directores 
d’El Periódico i l’Ara, Anna Cristeto i Esther Vera, i el director de 
La Vanguardia, Jordi Juan, explicaven les dificultats i el sobre-
esforç que suposava treure cada dia el seu diari i els esforços 
que el seu planter de redactors havia de fer per mantenir la 
qualitat del producte.

Hi va haver temps per parlar de les dificultats empresarials afe-
gides que la Covid-19 havia posat damunt d’unes taules habi-
tualment plenes de problemes, i unanimitat en la consideració 
que la viabilitat dels seus respectius projectes passava pel pe-
riodisme de qualitat i diferenciat per aconseguir que el ciutadà 
estigui disposat a pagar per consumir-lo. Esther Vera tingué la 
darrera paraula i la va fer servir per remarcar que “no podem 
aspirar a fer bon periodisme si no respectem els periodistes”.

Quin és el llindar del respecte als periodistes? Quines són les 
condicions salarials i de treball a partir del qual es pot dir que 
se’ls falta al respecte? És faltar-los al respecte aplicar mesures 
de reducció de la massa salarial just en el moment que més 
consumida és la seva feina i al mateix temps més difícil de pro-

duir? La resposta no és fàcil en l’àmbit privat, ja que els mitjans 
públics juguen aquest partit en condicions de privilegi.

Podríem consensuar que si la viabilitat de la seva empresa està 
amenaçada tots els esforços són necessaris i exigibles. Però a 
dir veritat, fins i tot coincidint en això seria impossible posar-nos 
d’acord en fins on i de quina manera aquests sacrificis haurien 
de concretar-se. Així que és millor deixar-ho estar.

Però això no fa menys certa la sentència que sense respectar 
els periodistes –condicions de treball dignes i salari acord a la 
qualificació i coneixements que requereix la seva tasca– és im-
possible fer periodisme de qualitat. De la mateixa manera que 
també es pot dir que, si els periodistes no respecten les regles 
bàsiques de l’ofici, tampoc en sortirà res que mereixi el nom de 
periodisme.

Es podran fer continguts, es podran omplir planes i pantalles 
amb línies escrites, es podran pescar milions de clics, però 
res d’això té a veure amb les grans paraules plenes de trans-
cendència que normalment acompanyen al periodisme, fins a 
convertir-lo en un dels garants de les societats obertes i demo-
cràtiques.
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Res fa pensar que les mesures aplicades amb motiu de la pan-
dèmia hagin de ser les darreres quan aquesta alleugereixi la 
seva pressió sobre la nostra vida diària. És més que probable 
que el deteriorament dels comptes de resultats de les empreses 
periodístiques s’accentuï en el futur a mig termini. El quiosc 
és una línia cap avall, els subscriptors de pagament són insu-
ficients i la publicitat, llevat de la que va lligada per inèrcia al 
negoci de la influència institucional, política i econòmica, multi-
plica cada dia els canals i els formats que en milloren l’eficàcia 
fora dels negocis informatius. Lluny del que pugui semblar, tam-
poc els mitjans estrictament digitals tenen prou coixí per resistir, 
malgrat els costos de producció siguin molt menors.

Però malgrat tots aquests condicionants seguirà sent veritat 
que sense respectar els periodistes no hi podrà haver bon pe-
riodisme. I arribats aquí val més que siguem clars. Seran els 
editors els que marquin la diferència. I no tant per la major o 
menor duresa en les decisions que hagin de prendre, si no en 
executar-les mostrant-se convençuts de les particularitats del 
seu projecte empresarial i donant proves que, per molt que ha-
gin de passar el rasclet, no obliden quina és la funció social 
que han de seguir complint les seves empreses per seguir sent 
mereixedores del cognom “periodístiques”.

És inevitable que els temps durs, que fa temps que ens acom-
panyen, tendeixin a accentuar-se. Així ho ha volgut el cigne 
negre batejat com a Covid-19. Però hi haurà diferències entre 
capejar-los en companyia d’editors o dels qui només se’n fan 
dir. El respecte serà el que marcarà les diferències entre els del 
primer grup i el segon. (Infografia: En Positivo)
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El periodisme en els temps del 
coronavirus
Per Joan Francesc Soldevila Gascón, director de CECABLE / 
Telecomunicacions i Periodisme

 
La Societat de la Banda Ampla, avalada per la comunitat cientí-
fica, està mostrant encara més el seu poder i vigència durant la 
pandèmia del coronavirus. La entesa cordial entre periodisme i 
telecomunicacions, entre creació de continguts i xarxes de ban-
da ampla, ha capitalitzat l’activitat de manera molt més intensa 
que de costum. El flux constant de dades, és a dir, el cloud 
journalism, s’ha accentuat pel fet que les audiències estan a la 

llar moltes més hores que la mitjana habitual. El mesos de març 
i abril de 2020 es van convertir en insòlits per als mitjans de 
comunicació: en contrast amb l’enfonsament de les campanyes 
publicitàries, es van disparar les audiències de televisió i els 
diaris digitals.

Curiosament, en periodisme digital es van superar rècords des 
de la primera setmana de confinament. El trànsit va augmentar 
un 77%, segons Omnicom Media Group. La tendència exube-
rant de consum informatiu es va mantenir durant tot el mes, 
amb uns pics singulars en termes de mètriques. Els principals 
diaris generalistes digitals van ascendir de mitjana un 34% 
en comparació amb el mes anterior en usuaris únics. Segons 
ComScore, el eldiario.es va liderar aquesta revolució, amb un 
61,8% més de visites fins a arribar 15,7 milions (9,7 milions 
d’usuaris únics al mes anterior).

A més, segons Reuters Institute, el periodisme, fonamental per 
controlar els escàndols i les corrupteles dels poders judicial, 
executiu i legislatiu, rearma la seva força i credibilitat per sobre 
dels altres tres poders, fins al punt que els lectors senten que 
els mitjans de comunicació ajuden més i permeten compren-
dre la pandèmia. La confiança en els mitjans de comunicació 
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creix, i els lectors confien en fonts diferents de notícies i infor-
mació sobre el coronavirus i accedeixen a elles mitjançant pla-
taformes diferents. El consum de notícies creix, els mitjans de 
comunicació segueixen sent centrals i la majoria d’enquestats 
espanyols confia en els mitjans de comunicació. A més, els lec-
tors creuen que el contingut a què accedeixen a través de les 
xarxes socials, llocs de vídeo, aplicacions de missatgeria i mo-
tors de cerca és menys fiable que la informació dels mitjans de 
comunicació tradicionals. En tot cas, l’ús de les xarxes socials 
no s’associa en els resultats finals amb nivells més baixos de 
coneixement.

Malgrat el creixement de trànsit i de temps d’estada, la Co-
vid-19 ha suposat gran quantitat de retallades de plantilla i re-
ducció salarial. Un estudi de l’agència de comunicació AxiCom 
reflecteix que els periodistes de diferents publicacions es plan-
tegen l’acomiadament com la incertesa angular. Així, el 82% 
dels enquestats considera que les retallades en plantilla serien 
el principal impacte econòmic i estructural de la crisi. Altres im-
pactes eren la menor contractació de col·laboradors (73%), el 
reajustament de salaris (67%) i la possible desaparició de publi-
cacions (54%). El 18% de periodistes reconeixia que les peces 
que elaboraven eren sobre la crisi sanitària (per cert, el 94% 

de les notícies publicades sobre el coronavirus presentaven un 
enfocament negatiu), i prop del 60% acceptava que més de la 
meitat de les seves informacions estaven relacionades amb la 
pandèmia. 

Davant el declivi publicitari, els mitjans de comunicació es plan-
tegen noves fórmules de finançament, com el branded content 
(45%), el clickbait (36%) i el contingut de pagament (33%). 

La impensable situació viscuda ha confirmat la fortalesa i el fu-
tur del teletreball, un canvi experimentat pel 84% de periodis-
tes. La dificultat per trobar varietat d’objectes d’estudi informa-
tius (61%), les entrevistes i les rodes de premsa virtuals (54%) 
i les transformacions en l’horari laboral (36%) són alteracions 
que arriben per quedar-se, al menys algunes d’elles. 

Un estudi sobre la cobertura de la crisi de la Covid-19 en els mi-
tjans de comunicació a Espanya, elaborat per Cecubo Group i 
Smartup, va reflectir que entre el 3 de març i el 3 d’abril de 2020 
van publicar-se en els 28 mitjans digitals espanyols analitzats 
109.482 notícies sobre el coronavirus. El punt més àlgid es va 
produir entre el 17 i el 18 de març. El 8 de març va polaritzar 
la negativitat de les informacions. Els que van aparèixer més 
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en les notícies van ser Pedro Sánchez, Fernando Simón, Do-
nald Trump i Pablo Iglesias. L’únic empresari entre els 30 més 
recurrents és Amancio Ortega. De les empreses, Mercadona 
va ser la més esmentada, per davant de BBVA, Google, Seat 
i Telefónica. Geogràficament, Madrid va superar a Itàlia, Xina, 
Comunitat de Madrid, Estats Units, Barcelona, Catalunya i Eu-
ropa. També va augmentar un 158% l’interès per la informació 
local, tendència similar a Alemanya, Itàlia i França. 

Sigui com sigui, els mitjans de comunicació de referència 
s’estan rearmant durant la pandèmia. La població necessita 
fonts fiables, necessita cloud journalism, necessita informació, 
necessita veus expertes i independents. El periodisme sempre 
hi és, vigilant, amb esperit d’investigació i col·laboratiu. El pe-
riodisme en els temps de la coronavirus està a l’alçada, com 
a servei públic imprescindible. (Fotografia: Global Investigative 
Journalism Network)
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Nacho Azcoitia (Prensa Ibérica): “En 
digital vam disputar les semifinals; en 
paper la final mateixa”
Per Ana Egido / Ipmark

El 31 de maig de 2019 es va tancar la compra d’Grup Zeta per 
part de Prensa Ibèrica. Després d’una llarga i complexa ne-
gociació, tal com van reconèixer les parts en el moment de la 
signatura. L’última gran operació editorial donava pas a un dels 
grups de comunicació més potents d’Espanya. Nacho Azcoitia, 
el seu director general comercial, ha treballat durant tot l’últim 
any en la integració de les dues cultures editorials i en el disseny 

d’una nova estratègia comercial. “Hem fusionats dos equips de 
l’Europa League per crear-ne un que, no només juga directament 
la Champions League, sinó que lluita per guanyar-la”. 

Al número 4 del madrileny carrer de Pedro Muñoz Seca és, des 
del novembre passat, la seu d’un nou gegant de la comunicació i 
la difusió. Amb més de 40 marques en el seu portfoli i una reno-
vada proposta comercial, focalitzada en la proximitat i en el data.

- Una operació que ha reajustat l’equilibri de forces de el 
sector editorial. Quines són les magnituds actuals de el 
grup Prensa Ibérica?
Efectivament. L’operació ens col·loca en una dimensió absolu-
tament diferent. Som el segon grup editorial estatal per audièn-
cia, amb més de 2,2 milions de lectors al mes i a només uns 
150.000 del primer. Digitalment som el quart grup, amb més de 
25 milions d’usuaris únics, segons Comscore. La jugada estra-
tègica de Javier Moll ens ha situat com un dels grups referents 
en cobertura estatal gràcies a la suma de les nostres cobertu-
res regionals. Sempre he dit que els veritables grups estatals 
són els grups regionals líders. En el nostre cas som 24 diaris 
(incloent El Periódico de Catalunya i Sport) més els nostres 11 
associats i 10 revistes.
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- Com s’ha reforçat la proposta de Prensa Ibèrica amb la 
incorporació de Zeta? Quin és el seu valor diferencial de 
cara a lectors i anunciants?
A Espanya tenim una cobertura del 65% de la població, en pa-
per, i un 80% en línia, amb una cobertura del 69% a Madrid a 
causa de la tipologia de la seva població, composta per molta 
gent d’altres comunitats que acudeixen diàriament als seus mi-
tjans regionals per estar informats digitalment. Comptem amb 
un gran nombre de suports líders a Galícia, Astúries, Comuni-
tat València, Catalunya, Canàries. A més, disposem d’un gran 
equip de data que està portant les nostres capacitats de seg-
mentació a altres dimensions. És un projecte realment apas-
sionant.

- Prensa Ibèrica va anunciar oficialment la seva nova políti-
ca comercial el passat mes de gener. Amb dues propostes: 
A prop i Ànima. Comencem per a prop, una oferta conjunta 
de quatre tarifes...
A prop és el nom que hem donat a la nostra proposta de cober-
tura, amb tarifes que poden cobrir l’audiència de tots els nostres 
suports de forma unívoca o de forma segmentada (d’aquí les 
quatre tarifes). A prop perquè apel·la al fet que la informació 
que més interessa als usuaris i lectors és la més propera a la 

seva realitat quotidiana. Gràcies a la qualitat dels redactors dels 
nostres diferents suports connectem de manera especial local, 
provincial i regionalment amb els nostres lectors i usuaris.

- Ànima és la gran aposta de Prensa Ibèrica pel data. Amb 
equip i tecnologies pròpies per apropar-se al lector jove...
Sí. És una proposta de data basada en la nostra gran audiència 
digital (més de 25 milions al mes) i la seva capacitat de seg-
mentació, un dels punts clau en la publicitat avui dia. Com he dit 
abans, tenim un equip de primer nivell desenvolupant al màxim 
les capacitats de coneixement dels nostres usuaris per poder 
oferir-los els millors productes i la informació més requerida per 
ells. Quant als nostres clients publicitaris, Ànima els ofereix di-
ferents i grans alternatives enfocades a la cada vegada més 
necessària eficàcia publicitària.

- Com està funcionant aquesta nova divisió ?, quines al-
tres funcions desenvolupa i quins serveis ofereix als anun-
ciants?
L’equip d’Ànima té un paper holístic en la companyia i és un 
punt absolutament estratègic per al seu desenvolupament. El 
seu paper és molt important en un dels àmbits claus de Pren-
sa Ibèrica, com són les subscripcions i les seves diferents al-
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ternatives de mercat. Aquest equip està molt unit, lògicament, 
a la tecnologia. L’anàlisi de comportament de l’usuari és clau, 
tant per oferir-li a aquest publicitat afí als seus interessos com 
per escometre les necessitats de cada campanya dels nostres 
anunciants.

- Quin lloc ocupa la programàtica en l’operació comercial 
de Premsa Ibèrica?
És una de les sitges estratègiques de producció publicitària. 
Estem creixent per sobre dels increments que atorga el mercat 
any a any, tant en programàtica indirecta com en programàtica 
directa amb els trading desks de les agències de mitjans. La 

nostra audiència global i cobertura ens ha inclòs en una altra 
dimensió a l’hora de utilitzar-nos programàticament. Estem en 
aquest grup de quatre grups editorials que té entre 24 i 27 mi-
lions d’usuaris únics a el mes.

- El branded content i els esdeveniments tenen un paper 
important en les solucions de comunicació que Prensa Ibé-
rica ofereix als anunciants?
Efectivament. Són dos sitges estratègics del nostre posiciona-
ment publicitari. Com he dit anteriorment la fortalesa d’un grup 
editorial com el nostre neix de la qualitat dels seus professio-
nals i els continguts que ofereixen. Això construeix la nostra 
audiència i prestigia fins a alts nivells als nostres suports, abso-
lutes referències socials a les seves ciutats, províncies i comu-
nitats. Tot això reforça especialment el pes dels esdeveniments 
que es realitzen a l’empara de cadascuna de les marques de 
Prensa Ibèrica. Un gran nombre d’esdeveniments inscrits en 
l’àmbit geogràfic de cada diari, impulsats pels equips locals i 
altres que es venen des de l’equip estatal PI360 (Prensa Ibé-
rica 360) per a totes o part de les nostres capçaleres. Era una 
àrea en continu creixement que ara ha quedat molt frenat en el 
seu format convencional a causa de la crisi de la Covid-19 que 
estem patint. Però l’equip d’esdeveniments de Prensa Ibèrica, 
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que no para de reinventar-se, ha desenvolupat en temps rècord 
una proposta alternativa en línia a través de plataformes el for-
mat de les quals és el webinar i que estan sent molt reeixides. 
Crec que serà un producte que es quedarà per sempre després 
de recuperar la normalitat, quan sigui possible, dels esdeveni-
ments presencials.

- Pot representar aquesta crisi una oportunitat per a la 
premsa enfront d’altres canals, per atraure i fidelitzar, per 
exemple, a un lector més jove?
Efectivament. Ho crec i els nostres lectors ho estan demostrant. 
Moltes coses canviaran en el nostre entorn laboral, social i d’oci 
després de superar la pandèmia. I treballem perquè aquesta 
oportunitat sigui una d’elles. Pel que fa a el públic jove, ho estem 
abordant de diverses formes. Una de les claus és el desenvolu-
pament de verticals amb temàtiques afins a les seves necessi-
tats que estan passant a formar part del nostre ecosistema de 
portals. Tenim grans continguts en tots els nostres diaris que po-
den alimentar grans llocs temàtics ajustats a diferents interessos 
sociodemogràfics. Estem ara mateix en això i molt il·lusionats.

- Algunes de les seves capçaleres ja estaven cobrant per 
accedir a continguts premium? Garanteixen els models de 
pagament el futur de la premsa?
És un altre dels projectes clau de Prensa Ibèrica i comú a tots 
els grans grups del mercat estatal i mundial. Estem gestionant 
intensament en les nostres dades, en tota la informació que 
tenim, per tenir el balanç perfecte entre contingut tancat i publi-
citat. Estem testant a hores d’ara amb els nostres suports líders 
per analitzar resultats. En funció d’aquests s’estendrà de forma 
esglaonada als nostres suports depenent de la seva dimensió. 
Crec personalment que la solució mixta publicitat-subscripció 
trobarà el seu punt de trobada en la rendibilitat dels diaris. (Fo-
tos: Prensa Ibérica i Prensa Ibérica 360)
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El periodisme local i el repte 
d’explicar (bé) el vostre territori
Per Federica Olivo, periodista / Il Mulo, Cronache da Königsber

  

Salento és un lloc on la terra es fusiona amb el mar, on la cultu-
ra camperola està contaminada amb els sons dels Balcans, tan 
a prop del punt que quan es viatja en cotxe per la carretera de 
la costa que recorre l’Adriàtic, és fàcil per a la seva ràdio sin-
tonitzar les freqüències que provenen de l’altra banda del mar.

En aquella terra bonica i salvatge, destinació per als turistes, 
però encara autèntica, hi ha un grup de periodistes que han 

decidit explicar què passa, sense filtres i sense por. Sense els 
límits que viure en un lloc on tothom es coneix, imposen, d’una 
manera gairebé natural, una part dels periodistes locals.

Aquest projecte editorial en línia es diu Il Tacco d’Italia. Des 
del 2004 investiga: maltractament de màfia, corporal, de me-
dicina. Només cal desplaçar-se per casa seva per comprendre 
el seu tarannà. La seva directora, Marilù Mastrogiovanni, ha 
sofert amenaces en diverses ocasions. No ha renunciat. No la 
van detenir.

Fa uns dies, la UNESCO la va nomenar com a jurat d’un pres-
tigiós premi internacional, el premi  mundial per a la llibertat de 
premsa. La motivació diu: “En reconeixement al vostre compro-
mís profund amb els principis de llibertat de premsa, així com la 
considerable contribució que ja heu fet a aquests ideals”.

També al sud, aquesta vegada a Sicília, el bon periodisme local 
té altres noms: un d’aquests és Meridionews. De nou la infor-
mació viatja a la web. Aquesta redacció també narra la seva te-
rra: bones i males notícies, recepció de migrants i màfia, esport 
i pràctica mèdica, turisme i assumptes il·lícits.
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Al diari, que explica el territori, els periodistes van trobar una 
història que no podia quedar en silenci: van parlar dels artistes 
neomodòdics de Catània que canten en napolità i dels vincles 
d’alguns d’ells amb coneguts caps de la màfia.

El reportatge sobre aquest món poc conegut va ser seguit per 
una sèrie de missatges, amenaçadors i ofensius, contra aquells 
periodistes que s’havien “atrevit” a explicar la realitat. L’editorial 
es va espantar? Ben al contrari. Va denunciar-ho i, una vegada 
més, ho va explicar, recollint la solidaritat del món de la infor-
mació nacional. La seva tasca continua, tant si agrada o no als 
caps i als prepotents.

Deixem ara el Sud i continuem cap a Lavis. Un grup de voluntaris 
decideix engegar un projecte per descriure un territori. Alguns pen-
sen que és senzill i d’altres, estem segurs, pensaran que és trivial. 
Ben al contrari. I les històries explicades fins ara ho demostren. 

Hi ha una cosa extremadament noble en l’elecció d’explicar la 
teva terra en la premsa local. Però qui decideix fer-ho té un gran 
deure: acceptar Accepto mostrar la bellesa, però sobretot les 
coses que no estan bé, a costa d’atraure enveja, ira, odi, ser 
víctima d’aïllament.

Explicar l’àmbit en què vius –i fer-ho bé– et fa feliç, et fa sentir 
útil, és útil. Però també és complex. És un repte que requereix 
coratge, constància i molta inconsciència. És un repte difícil, 
però també emocionant.

Haver-ho après, vol dir haver completat un important camí. El 
que queda requereix unes sabates còmodes i un equipatge 
lleuger, però si camineu amb el cap alt, us permet contemplar 
panoràmiques meravelloses.

Bona vista. Bon camí per al periodisme local i lliure. (Infografia: 
ng.linkedin.com)
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Així es mata el periodisme
Per Ramon Reig, catedràtic d’Estructura de la Informació de la 
Universidad de Sevilla / El Correo de Andalucía

El periodisme és un sector empresarial més d’un servei públic 
o privat? Un sector que porta decennis rebent punyalades de 
mort i està morint-se. Parlo del periodisme, no de la informació i 
l’entreteniment. I què és el periodisme? Aquella professió i ofici 
que molesta el Poder i a el poder, que l’inquieta, que l’indigna, 

i que dóna veu als que en tenen poca o cap, aquella activitat 
que li diu a la gent el que els de dalt –tant si són privats com 
públics- no volen que se sàpiga, com afirmaria Alfred Charles 
William Harmsworth, lord Northcliffe. Sense transgressió no hi 
ha periodisme, hi ha rebombori, baralles, evasió, promocions 
d’uns i d’altres a través de declaracions en les que el periodista 
només és un portanoves, hi ha publiperiodisme, hi ha distracció 
del receptor dividint a la gent en bons i dolents, hi ha “sang”,

Escric per als que exigeixen que els donin periodisme, en co-
herència amb l’article 20 de la Constitució espanyola de 1978 
-per ara vigent-: es reconeix i protegeix el dret a “rebre lliure-
ment informació veraç per qualsevol mitjà de difusió”. Reconèi-
xer és senzill, protegir és una altra cosa, el que se’ns presenta 
com periodisme està ple de propaganda i idees que coincidei-
xen amb les dels receptors que no volen complicar-se la vida, 
tot i que el 2010 el llavors president Obama afirmés: “Si vostè 
és algú que llegeix normalment els editorials de The New York 
Times (el periòdic dels progressistes), tracti de llegir de tant en 
tant els editorials de The Wall Street Journal (el periòdic dels 
conservadors). Potser li facin bullir la sang, potser no li canviïn 
la seva manera de pensar, però la pràctica d’escoltar els punts 
de vista oposats és essencial per ser un veritable ciutadà”.
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El periodisme, en contra del que es creu i com va afirmar fa 
uns 25 anys la professora i catedràtica Maria Pilar Diezhan-
dino, és una activitat intel·lectual, no un quefer per perseguir 
ignorants o analfabets del famoseig, o per aguantar rodes de 
premsa sense preguntes, o perquè la realitat no faci malbé les 
consignes que arriben des de dalt i que obliguen a ignorar la 
quantitat d’arestes que posseeix un esdeveniment per a al final 
donar al receptor una veritat a mitges. Gairebé tots els mitjans 
que he conegut des de 1974 en què vaig començar a exercir el 
periodisme i des de 1991 que l’investigo des de la universitat, 
diuen la veritat a mitges, és a dir, cauen en la més espantosa 
de les mentides.

Les punyalades
Primera punyalada. Vam creure que els mitjans, en democrà-
cia, serien ser lliures, però no és així, com va demostrar el 
1991 el sociòleg Alberto Moncada, seguint l’estela de Manuel 
Vázquez Montalbán i Enrique Bustamante. Aviat es va intensi-
ficar la concentració informativa, en coherència amb una pau-
ta mundial que ha anat en augment i té el seu punt culminant 
en l’anomenada Telecommunications Act, aprovada als Estats 
Units el 1996. En poques paraules, es permetia i facilitava la 
concentració mediàtica i la total diversificació del capital amb la 

qual cosa des de llavors es va accentuar moltíssim la presència 
d’agents totalment estranys al periodisme entre els propietaris 
de les seves empreses.

Abans i després de la Telecommunications Act, a Espanya van 
néixer, a partir de la mort de Franco (1975), els grups Prisa (El 
País), Zeta (El Periódico), Grupo 16, Prensa Ibèrica, Unedisa 
(El Mundo), Vocento (Abc).... Com més avançava el temps més 
es substituïa la figura de l’editor-empresari per la de la societat 
en l’accionariat hi eren presents sectors empresarials i finan-
cers d’allò més variat. El fet és lògic des del punt de vista de 
la dinàmica de mercat però no des de l’òptica del rigor de la 
professió periodística.

Com més grans són les empreses periodístiques, més pres-
sions i interessos tenen darrere, més amos de tota mena, al 
cap i a la fi la seva tasca es redueix aclaparadorament a criti-
car els polítics -a uns més que a altres perquè els mitjans pro-
jecten més política que periodisme- però al món, la immensa 
majoria dels éssers humans no treballa per als polítics ni per 
l’Administració en general sinó per al sector privat. A Espan-
ya, entre totes les administracions, hi ha una mica més de 2,5 
milions de funcionaris mentre que la població activa suma gai-
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rebé 23 milions de persones i uns 8 milions no estan en edat 
de treballar dels 47 milions d’habitants que tenim. Per tant, és 
en el sector privat on, segons la lògica periodística, s’ha de 
concentrar el major nombre de notícies. No obstant això, com 
que el sector privat més important sol ser l’amo dels mitjans, el 
periodista es veu obligat a no exercir periodisme sinó a fer mer-
der, a fer-se ressò de batalles polítiques rutinàries, a dirigir la 
seva mirada cap als pallassos de les bufetades, com diria León 
Felipe de Don Quixot però que, en aquest cas, són els polítics.

Segona punyalada. Derivada de l’anterior, busquin vostès a la 
xarxa, aquí es poden trobar les empreses que més inverteixen 
en publicitat en els mitjans. Després, podem comprovar quants 
reportatges de denúncia i investigació apareixen insistentment 
sobre elles en hores punta i amb tot un desplegament informa-
tiu. És un exercici que el catedràtic de periodisme Francisco 
Esteve  suggeria desenvolupar als seus alumnes d’un màster 
sobre Periodisme Econòmic que s’imparteix a la Facultat de 
Ciències de la Informació de la Universitat Complutense, de 
Madrid. Pot ser que totes aquestes firmes siguin bones per na-
turalesa i no ho sapiguem, però tampoc això seria conseqüent 
amb la lògica de l’experiència periodística.

Petra Secanella, catedràtica de periodisme de la Complutense, 
afirma que el periodista ha de suposar que tots estem en pecat 
original mentre ell no demostri el contrari. I l’agència City News 
Bureau of Chicago, o City Press, de Chicago, va fer famosa 
aquesta premissa: “Si la teva mare et diu que t’estima, contras-
ta-ho amb una altra font”, és a dir, el periodista ha de fer la seva 
feina, ser un desconfiat, no fiar-se de ningú i menys dels llocs 
on es concentra poder.

El problema de la dependència publicitària no és exclusiu 
d’Espanya, és clar, als EUA és molt coneguda l’aliança entre la 
CBS i Nike el 2014 i el 2015 i com aquesta interacció mercantil 
va influir en la llibertat professional dels periodistes que elabo-
raven els informatius.

Tercera punyalada. Les noves tecnologies de producció de la 
notícia. La tecnologia és una eina per fer millor el periodisme 
però el que està succeint és que el periodista està tot el dia 
enganxat a una pantalla, les seves fonts personals pròpies -fí-
siques- són mínimes o inexistents, i anomena periodisme fo-
namentalment a les dades que són útils però no deixen de ser 
això, dades, algoritmes, creuen vostès que asseguts davant 
l’ordinador s’hagués descobert la matança d’innocents de My 
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Lai, perpetrada pels soldats nord-americans a Vietnam, o els 
papers del Pentàgon, o les tortures d’Abu Graib o les trampes 
que el sector automobilístic va introduir en els cotxes en els 
anys seixanta, als EUA també, o el mateix Watergate?

No, el Poder ha pres nota de tota aquesta llibertat periodística 
i en els anys 80 va formar els pools de periodistes, és a dir, va 
controlar als que enviaven els mitjans a les guerres per cobrir-
les i fins els que buscaven el lloc des d’on havien de informar 
i on es podia filmar i on no. De la llibertat de Hemingway o Ilyá 
Ehrenburg en la nostra guerra civil a l’actualitat va un salt molt 
gran. Quan l’any 2003 José Couso va morir per l’obús d’un tanc 
nord-americà, estava filmant per a Tele 5 amb la seva càmera 
des del balcó d’una habitació de l’Hotel Palestina, a Bagdad, 
hotel assignat pel comandament militar per als periodistes. 
Couso va filmar la seva pròpia mort i ara si t’he matat no he 
estat jo i aquí no ha passat res. Si vulneres aquest nou ordre 
la reacció és cruel, com en el cas d’Assange, de què després 
parlarem.

Quarta punyalada. No es parla a penes d’economia en com-
paració amb la política, es parla sobretot de política i en pla 
batalla, superficialment, però són els diners els que mouen el 

món i no sabem gairebé res d’això, ni des de l’escola. José 
Luis Sampedro va dir que als nens els parlen en les escoles de 
temes que mai es trobaran en la vida però que mai els parlen 
dels bancs, entitats a les quals estem enganxats fins a la mort 
i encara més enllà d’ella per mitjà dels nostres descendents.

Cinquena punyalada. Matar a les fonts d’informació més deci-
sives. Julian Assange està sent sotmès des de fa anys a una 
tortura lenta per haver fet possible amb el seu Wikileaks que 
tots vegem com des d’un helicòpter de combat nord-americà 
maten a l’Afganistan a civils innocents, entre ells un periodista 
i el seu xofer-guia. Falciani està perseguit per filtrar centenars 
de noms de lladres en forma de defraudadors al fisc. Snowden 
es va haver de amagar a Rússia després filtrar-li a la premsa 
que els EUA espiava a la gent com i quan volia. S’està reprimint 
periodistes per actituds similars des de fa decennis, començant 
pel país de la llibertat.

Sisena punyalada. Els bons i veterans periodistes, a l’atur, 
el fet va començar amb la decadència de la premsa de pa-
per i l’arribada de les noves tecnologies, les empreses potser 
s’estalviaran diners lliurant-se de les nòmines més altes però la 
qualitat del producte ha minvat, els joves redactors no desen-
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volupen pràctiques exactament, sinó que duen a terme substi-
tucions i s’exigeix d’ells metes per a les que no estan deguda-
ment preparats.

Setena punyalada. Ensenyen bé el periodisme les facultats ha-
bilitades per a això? No, la majoria, no, i entre aquesta majoria 
es troba la de Sevilla; les paguem amb diners públics perquè no 
compleixin amb les expectatives dels empresaris i dels públics. 
Ja és hora d’emprendre una reforma a fons d’aquests centres, 
en gran mesura allunyats de la realitat social i econòmica. La 
Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla inclou el 
Grau en Periodisme amb aquest nom específic i quatre anys 
de durada. Tot i això, fins al tercer any els alumnes no estudien 
realment periodisme més a fons, un sense sentit absolut, per no 
qualificar molt pitjor aquest fet.

Vuitena punyalada. Un mercat insuficient per tant egressat en 
periodisme. Segons l’Informe sobre la Professió Periodística de 
2018, en el període 2016-2017 es van graduar a Espanya gaire-
bé 3.500 alumnes només en periodisme, si sumem els graduats 
en comunicació audiovisual la xifra arriba a gairebé 6.500. Quin 
mercat pot acollir aquest ritme de titulats? No obstant això, hi ha 
nínxols de treball per als periodistes que se’ls neguen, posaré 

només tres exemples: 1. La comunicació institucional i corpora-
tiva. Tota empresa mitjana ha de comptar amb un responsable 
de comunicació i periodisme. 2. La comunicació local, plena 
d’ocupació submergida i de mitjans de comunicació il·legals. 3. 
Les matèries de comunicació i informació que s’imparteixen en 
col·legis i instituts, sobretot en aquests últims.

Novena punyalada. El sectarisme d’alguns responsables de mi-
tjans de comunicació, periodistes que haurien de ser expulsats 
de la professió si existissin col·legis professionals amb poder 
executiu real i efectiu per apartar periodistes, sobretot d’alt lli-
natge, alguns dels quals carreguen amb les sospites d’estar 
connectats a trames il·legals condemnades per això.

Desena punyalada. Les xarxes socials. Les fonts dels perio-
distes han de ser persones i documents totalment fiables, què 
fan avui munts de periodistes pendents de si fan o no fum les 
xarxes socials i atorgant-los una rellevància de la qual no te-
nen? En tot cas, la majoria dels assumptes que parteixen de les 
xarxes socials pertanyen a una secció d’entreteniment o s’han 
de sotmetre a reportatges d’investigació sobre el comportament 
de l’ésser humà. Les xarxes socials, preses en els seus missat-
ges en general, estan convertint al periodisme en el portaveu 
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de la incultura i del fonamentalisme expressiu, se li està donant 
aixopluc sota una professió respectable i imprescindible per la 
qual molts han mort, a delinqüents legals de la falsedat i a ca-
lumniadors de tota mena.

Amb aquest panorama, què li queda al periodisme? Una su-
posada investigació, però aplicada en general a polítics, tre-
balls periodístics reiteratius que avorreixen a les ovelles i, per 
tant, això obliga a recórrer a informacions ham i fins i tot falses 
perquè els seus patrons guanyin diners o intentin guanyar-los. 
Serà complicat perquè els públics fa temps que es van adonar 
del joc i cadascú va tocar el dos a fabricar-se el seu propi entre-
teniment, sobretot els joves. Els empresaris que estan darrere 
del periodisme ho tindran complicat perquè ja no és només que 
els ciutadans hagin abandonat els seus productes, sinó que 
amb tanta inflació informativa la gent no té temps de detenir-se 
a llegir el que cada vegada és menys periodisme i més rutina 
adornada amb virgueries tecnològiques. (Infografia: Expansión 
Política)
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Pànic! Com afecta la por a una 
estratègia de màrqueting?
Per Marta Galisteo Gomez, directora de Masstige Comunica-
ción / El Publicista

 
Vivim una situació que inevitablement està afectant l’estabilitat 
de moltíssimes empreses i negocis. Una incertesa que, natural-
ment, pot provocar emocions negatives a empresaris, empre-
nedors i autònoms com la por. Però, com afecta l’estat de pànic 
descontrolat a les nostres estratègies de màrqueting i comuni-
cació? És possible usar-lo en el nostre favor?

Si bé és cert que la por implica supervivència i ens manté en es-
tat d’alerta constant, cosa molt positiva per a qualsevol negoci, 
quan està descontrolat ens bloqueja i ens fa prendre decisions 
precipitades i perilloses. Una mala decisió marketiniana en un 
context de crisi pot acabar d’enfonsar el vaixell, per aquesta 
raó el control d’aquest sentiment és el primer pas cap a l’èxit. 
Si aconseguim que tots els membres de la nostra empresa tre-
ballin de manera serena i positiva, això sens dubte es veurà 
reflectit en totes les accions de màrqueting que l’equip plantegi.

Com utilitzar la por a favor de la nostra marca? Quan ens en-
frontem a una crisi que genera pànic a nivell global entre els 
nostres consumidors potencials, un cop tallat el problema de 
la por a nivell intern, estarem preparats per traçar una estratè-
gia de màrqueting que utilitzi aquest sentiment en favor de la 
nostra marca i sortir reforçats. És important recordar que ens 
estem dirigint a persones que senten la mateixa frustració i es-
très que nosaltres. Aquest punt pot suposar un avantatge, ja 
que les estratègies de màrqueting basades en la por solen ser 
les més reeixides.

És lògic que els éssers humans actuem moltes vegades mo-
tivats per l’instint de supervivència davant el que ens pugui 
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semblar una amenaça. Pensant en estratègies de màrqueting 
que posen de manifest aquestes amenaces, moltes marques 
poden convertir-se en la solució parcial o total i presentar-se 
com heroïnes de la pel·lícula. De fet, són moltes les marques 
que tracten d’implantar una amenaça que realment no existeix 
en el cap del consumidor per, a continuació, solucionar-la. En 
casos com el que estem vivint, l’amenaça hi és, la por és real.

No obstant això, és molt important saber que la por és una 
arma molt poderosa que mal gestionada pot esclatar-a la cara. 
Tinguem en compte que estem treballant amb un sentiment 
que causa rebuig de forma natural i, mal empleat, pot ser ju-
tjat d’oportunista. El més important és transmetre la credibilitat 
necessària perquè el consumidor percebi gairebé automàtica-
ment la nostra marca com a solució.

Perquè la credibilitat de la nostra marca no es posi en dub-
te, tenim dues opcions. La primera és pensar una estratègia 
de màrqueting que ens converteixi en un remei a la variable 
d’urgència que demana el consumidor, per a això utilitzarem els 
nostres productes i serveis. La segona és situar-nos com una 
eina eficaç per calmar el seu estat de pànic, això podem fer-ho 
simplement mostrant suport i empatia o, per exemple, oferint 

descomptes o productes gratuïts durant un període determinat 
de temps. Aquesta última estratègia és la més segura, és per 
això que moltes marques l’estan portant ara a terme amb resul-
tats molt positius. (Il·lustració: Valencia Plaza)
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