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Els mitjans treuen el cap al buit dels 
acomiadaments: “ens temem que 
molts seran definitius”
Per Telmo Avalle / Dircomfidencial

 
Si hi ha una sensació que persisteix en el si de la professió 
periodística és la de viure en una crisi permanent des de la 
depressió del 2008, que va tenir uns efectes devastadors en la 
indústria espanyola de mitjans. Avui, com ahir, la realitat dels 
mitjans de comunicació augura un nou escenari de reestructu-
racions.

Després enxampar part de la premsa escrita apuntant-se al 
Rubicó de les subscripcions digitals, l’emergència sanitària ha 
col·locat moltes publicacions en una situació molt compromesa. 
Tant per la caiguda de la publicitat com en la venda d’exemplars 
impresos. Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Henneo, Prensa 
Ibèrica, Godó... El conjunt del sector ha reaccionat emprenent 
processos d’ajust temporals, que poden tornar-se definitius si la 
crisi s’allarga més del compte.

Ricardo de Querol, sotsdirector d’El País, advertia en un text 
publicat pel diari el passat 22 de març que l’aturada econòmica 
podia desencadenar un procés d’acomiadaments més durs que 
l’emprès després del 2008, “que implicaria una forta destruc-
ció d’ocupació si no el tancament de capçaleres i emissores”. 
Sense entrar a calcular la profunditat que tindrà la crisi de la 
Covid-19 en el sector, es fa difícil imaginar que pugui acostar-se 
ni tan sols a l’impacte de l’anterior.

Nemesio Rodríguez, president de la FAPE, considera molt 
preocupant el panorama cap al qual s’encamina el sector. “Els 
grups editorials estan afrontant la crisi amb els acomiadaments 
temporals, que aspirem a que no es converteixin en definitius, 
però que ens temem que molts seran definitius”. Amb la publi-
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citat a la baixa i el sistema de pagament encara en bolquers, 
no dubta que la reducció de costos es traduirà en retallades 
salarials i acomiadaments.

Entre 2008 i 2015 es van destruir pel cap baix 12.200 llocs de 
treball i van desaparèixer 375 mitjans. Són estimacions contin-
gudes en l’Informe anual de la professió periodística de 2015, 
tot i que segons l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) 
aquestes xifres s’havien de prendre com a mínimes. D’altra 
banda, els mitjans que van aguantar van afeblir les seves es-
tructures i van reduir plantilles, de manera que afronten la situa-
ció actual des d’una posició menys sòlida.

Rodríguez confia que ara “no s’arribarà a aquest nivell perquè en 
aquest cas les redaccions es quedaran sense periodistes”. De la 
mateixa manera, sosté que pot accelerar la conversió de mitjans im-
presos en digitals. “En definitiva, quan encara no ens hem recuperat 
del tot de l’anterior crisi, arriba la segona, que portarà una major 
precarització que la ja existent, en un moment en què la pandèmia 
ha demostrat el paper del periodisme com a bé públic essencial.

No obstant això, entre els grans grups de premsa alguns editors 
confien en la seva capacitat per sortir del túnel amb totes les 

plomes després dels sacrificis de l’última dècada. Així ho creu el 
conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, per a qui “aquesta 
és una crisi transitòria en la intensitat però permanent en alguns 
canvis d’hàbit. El mercat que resulti no condicionarà a les em-
preses editores en la seva sobredimensió, com la crisi anterior; 
posarà a prova la capacitat d’adaptació de cadascuna”.

Precisament, l’editora d’ABC va plantejar la setmana passada 
la seva intenció de redefinir l’expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO), que inicialment només anava a afectar les 
àrees corporatives, per ampliar-lo a tota la plantilla. L’ajust su-
posarà una retallada del 25% fins al juliol, tot i que la companyia 
confia en respectar la seva estructura actual un cop passi la 
tempesta.

En aquesta mateixa línia es mou Prisa. Fonts oficials del grup 
remarquen el compromís adquirit davant els comitès d’empresa 
de no tocar els llocs de treball d’aquí a final d’any. A l’igual que 
a El Mundo, on tampoc s’executaran acomiadaments col·lectius 
ni ERO durant 2020. No obstant això, els representants sindi-
cals de tots dos grups demanaven garanties fins a juny de 2021 
davant el temor que després dels ERTO puguin sorgir plans de 
retallades més dures.
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Tal com explica Agustín Yanel, secretari general de la Federa-
ció de Sindicats de Periodistes (FeSP), “hem demanat en les 
negociacions que les empreses garanteixin la feina després 
dels ERTO perquè en la situació actual ens temem que algunes 
empreses puguin tenir la temptació d’ajustar encara més les 
plantilles “. Yanel té present que en l’experiència del 2008 “hi va 
haver empreses que van aprofitar per reduir costos escurçant 
redaccions més del que havien de”. Per la seva banda, Ramón 
Alonso, director general de l’Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI), creu que “el sector ha demostrat la seva maduresa, ac-
tuant de manera responsable durant la crisi, mantenint en la 
mesura dels possible l’ocupació i reforçant les cobertures”.

La preocupació per la salut laboral del periodisme no es circum-
scriu exclusivament a la premsa escrita. En el sector televisiu i 
radiofònic, on la pandèmia està tenint un efecte igual de demo-
lidor en termes publicitaris, s’han activat plans de contingència 
davant escenari d’incertesa imperant.

Agustín Yanel és prou clar quan diu que “les empreses saben 
que no poden oferir un bon producte amb una plantilla molt del-
mada en nombre de persones i molt precaritzades en condi-
cions per la dècada que portem de crisi. I el govern hauria de 

tenir en compte que la informació és un dret constitucional de la 
ciutadania, i si no ajuda als mitjans de comunicació a sortir de 
la crisi afectarà no només a les empreses i treballadors, sinó als 
drets de la ciutadania”. 

El sector editorial com a garant de la salut democràtica.- 
Les entitats espanyoles Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Perióòdicas AEEPP), Asociación de Revistas de 
Información (ARI), Asociación de Prensa Profesional i contin-
guts Multimedia (Coneqtia) i Asociación de Revistes Culturals 
d’España (ARCE) han fet públic un llarg comunicat en el qual 
manifesten que, tot i que el govern d’Espanya ha aprovat unes 
mesures que alleugen l’impacte de la crisi -suspensió de les 
cotitzacions a la seguretat social, ajornament fiscal, aplicació 
de l’IVA digital del 4% i la flexibilidad de les teds- es fa necessari 
implantar solucions d’emergència específiques per al sector i, 
sobretot, altres de caràcter estratègic que aporten estabilitat i 
ajudin a la sostenibilitat

Entre les primeres es troben el pagament urgent des de les 
factures pendents per part de les administracions públiques als 
editors; el llançament d’un pla especial de comunicació publici-
tària i institucional per la pandèmia a través de tots els mitjans, 
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incloent-hi els petits i mitjans editors, i el compromís d’invertir 
en la publicitat de l’administració de l’Estat en el seu conjunt en 
els mitjans de comunicació; i afavorir la compra d’espais publi-
citaris en els mitjans de comunicació, en el seu conjunt, amb un 
relleu fiscal per a inversions privades. Aquestes associacions 
estimen que és necessari que el govern d’Espanya doni suport 
a la conversió del sector com a garant de la salut democràtica.

També demanen l’elaboració d’un Pla Estatal per a la promo-
ció de la lectura de premsa impresa i digital- que inclogui la 
compra de còpies per a la distribució entre grups de masses 
com escoles, instituts, universitats, hospitals, residències sè-
nior, casernes i tot tipus d’oficines i dependències públiques; la 
integració de l’enviament de publicacions periòdiques impreses 
en el servei postal universal, plans de formació per a professio-
nals del sector i la creació d’un Institut d’Innovació Periodística. 
(Infografia: Miteco)

Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (VI)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: Consalud.es, Prnoticias, Ymedia, IMOP

  
Brussel·les desenvoluparà un pla d’acció per mitjans abans 
de final d’any.- Brussel·les posa sobre la taula la possibilitat 
d’establir un pla d’ajudes als mitjans de comunicació, afectats 
per caigudes dràstiques en les seves principals línies de negoci 
des de l’inici de la crisi sanitària. En una reunió de la Comissió 
Europea celebrada aquest dilluns, diversos eurodiputats de la 
Comissió de Cultura i Educació van reclamar la importància de 
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donar suport a un sector crucial per a “una democràcia saluda-
ble i per contrarestar la desinformació”, segons informa Premsa 
de la UE.

Com ja es sabia, durant l’últim mes l’executiu europeu ha man-
tingut reunions amb els responsables d’associacions de prem-
sa com News Media Europe, WAN-IFRA o AMI per tal de valorar 
mesures que permetin alleujar la delicada situació per la qual 
passen la majoria d’empreses periodístiques a tot el continent. 
Segons va exposar aquest dilluns el comissari Thierry Breton, 
els problemes econòmics derivats de la davallada publicitària, 
la interrupció d’activitats de transmissió i falta de liquiditat exi-
geixen una resposta per part de la Unió Europea. Brussel·les 
confia comptar amb l’esborrany a finals d’aquest mes i, a partir 
d’aquí, treballar en un pla d’acció que veuria la llum abans de 
final d’any.

Suècia dona 65 milions d’euros com a suport a la indústria 
dels mitjans de comunicació.- El govern suec ha anunciat 
un paquet d’ajuda ampliat per als mitjans per fer front a les 
pèrdues financeres causades per la pandèmia COVID-19. La 
Federació Internacional de Periodistes (IFJ) i la Unió de Perio-
distes Sueca, Journalistförbundet, han acollit amb satisfacció 

aquestes mesures de suport substancials per al sector dels mi-
tjans de comunicació i els treballadors suecs.

El 3 d’abril, el govern suec ja va fer públic un primer paquet 
d’ajuda als mitjans de comunicació de 200 milions de SEK (uns 
18 milions d’euros), quantitat que el Periodistförbundet va de-
clarar insuficient per protegir tot el sector mediàtic. Després de 
l’acció de la unió sueca, la ministra de Cultura, Amanda Lind, 
va anunciar dilluns les noves mesures addicionals. Amb aquest 
nou pla, el govern donarà suport al sector dels mitjans de comu-
nicació amb un fons addicional de 500 milions SEK (al voltant 
de 47 milions d’euros addicionals). En total, doncs, 65 milions 
d’euros. Ulrika Hyllert, president de Journalistförbundet, ha dit 
al respecte que “aquest paquet de suport no significa que el 
perill s’hagi acabat. L’esperança és que no haurem de veure 
acomiadaments massius”.

L’OMS ratifica que el paper de diari no és un transmissor 
de la COVID19.-  El paper dels diaris no és un transmissor 
potencial del coronavirus. Segons l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i els principals instituts científics i viròlegs de 
referència internacional, “mai s’ha documentat la transmissió 
de la COVID19 a través del paper de diari ni tampoc pel seu 
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ús compartit”. Així ho expliquen des del John Innes Center de 
Londres en un comunicat.

El risc de transmetre el virus pel paper imprès és “infinitament 
insignificant”. Això es deu al fet que la porositat del paper el 
converteix en un dels materials més resistents al virus, segons 
les investigacions de les universitats alemanyes de Bochum i 
Greifswald. Un altre estudi del John Innes Center assenyala 
que “els diaris són força estèrils a causa de la forma en què 
s’imprimeixen i el procés de producció pel que passen”. El 
màxim organisme internacional en matèria de salut ha corro-
borat també que les tasques de distribució de la premsa en els 
punts de venda tampoc suposen un risc clar per a la transmissió 
de virus: “Els diaris passen per rigoroses mesures de control de 
salubritat. Les impremtes són desinfectades regularment i els 
diaris són empaquetats i portats als camions de repartiment de 
manera automàtica, pràcticament sense manipulació humana”.

Ja són més de 25.000 els periodistes i comunicadors afec-
tats per un ERTO.- Les estadístiques laborals d’abril han tornat 
a situar la professió de periodistes i comunicadors a la precarie-
tat, principalment a causa de l’ ERTO que s’ha dut a terme en 
nombroses editorials. Al març el nombre de professionals de la 

comunicació “no aturats amb relació laboral”, inclosos en algun 
dossier de regulació temporal d’ocupació, van ser a l’estat es-
panyol 692 persones, però en el càlcul d’abril, aquest nombre 
va augmentar a 24.107, segons un estudi de noves demandes 
d’ocupació publicades pel Ministeri d’Ocupació per a activitats 
d’edició econòmica; activitats de programació de cinema, ví-
deo i televisió, gravació de so i edició de música; i també en 
la programació i difusió d’activitats de ràdio i televisió, serveis 
d’informació, així com l’àrea de publicitat i investigació de mer-
cats, segons publica el butlletí de Dircom.

Per sectors d’activitat, els sectors relacionats amb la publicitat i 
els estudis de mercat han arribat al màxim en aquests dossiers 
de regulació d’ocupació temporals, que han afectat a 11.870 
professionals. El segueixen els relacionats amb els productors i 
el cinema (6.146) i l’àrea d’edició (3.656); mentre que en relació 
amb els “serveis d’informació”, el nombre s’eleva a 2.435. Això 
són les dades, els números globals derivats del degoteig de 
RTE que s’han produït en els diferents mitjans i organismes des 
que va esclatar la crisi coronavirus. Es tracta d’unes dades que 
recullen els números globals sorgits del degoteig de ERTO’s 
que s’han anat produint en els diversos mitjans de comunicació 
i agències des que va esclatar la crisi del coronavirus.
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La FAPE demana al Govern que inclogui als periodistes 
com a treballadors essencials.- La Federació d’Associacions 
de Periodistes d’Espanya (FAPE) juntament amb el sindicat de 
Periodistes de Portugal han demanat als governs d’ambdós 
països que modifiquin l’acord bilateral del 17 de maig sobre 
la pandèmia perquè inclogui a periodistes com a treballadors 
essencials. D’aquesta manera els periodistes d’ambdós països 
podran traspassar la frontera que divideix els dos estats per 
informar sobre l’impacte del coronavirus, segons un comunicat 
de la FAPE.

En el document conjunt, les dues entitats adverteixen que molts 
professionals d’altres sectors dels dos països poden travessar 
la frontera comuna. Per aquest motiu, reclamen que la decisió 
de prohibir l’accés de periodistes a sengles països representa 
un atac al lliure exercici i al dret a la informació.

Proposta de la Unió de Periodistes Valencians per a un pla 
d’ajudes al sector periodístic.- Els professionals valencians 
afirmen que calen solucions urgents per a sostenir un sector 
que és un pilar fonamental de la democràcia, en la mesura que 
garanteix el dret a la llibertat d’expressió i a la informació de 
tota la ciutadania. Per aquest motiu, la Unió de Periodistes Va-

lencians ha defensat la necessitat d’un pla específic d’ajudes 
públiques per al sector periodístic, ja que s’ha de preservar la 
pluralitat informativa i la lluita contra la desinformació que estan 
encapçalant els mitjans de comunicació, segons informen en 
un comunicat.

En aquest sentit, la proposta de la Unió de Periodistes Valen-
cians contempla, a curt termini, un augment de la publicitat ins-
titucional que afavorisca la informació pràctica sobre la lluita 
contra la pandèmia i, a mitjà i llarg termini, un pla de xoc que in-
clogui un pla d’ajudes econòmiques estructurals per als mitjans 
de comunicació; ajudes, a través de Labora, per a la contracta-
ció de periodistes i fotoperiodistes a les empreses de comuni-
cació;  ajudes a la contractació de periodistes en mitjans locals 
i de periodistes per a edicions comarcals i crèdits tous per a la 
creació de nous projectes periodístics, entre d’altres coses.

L’associació Dircom reconeix la tasca dels mitjans en la 
pandèmia.- L’Associació de Directius de Comunicació, Dircom, 
ha concedit el Premi Especial Ramon del Corral 2020 a tots 
els professionals vinculats amb els mitjans de comunicació per 
l’”excepcional” treball que estan desenvolupant durant l’actual 
pandèmia global del coronavirus. Fernando de Yarza, presi-
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dent del Grup Henneo -editor de 20minutos- i de l’Associació 
Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA), va ser 
l’encarregat de recollir “amb humilitat, però amb orgull” aquest 
guardó en nom dels mitjans en un lliurament virtual presentat 
per la periodista Sonsoles Ónega.

De Yarza va reconèixer durant la seva intervenció per agrair el 
premi el treball de “periodistes, tècnics, impressors, distribuïdors i 
venedors de premsa que, jugant-se literalment la vida, han donat 
resposta a aquest servei públic que és el dret a la informació i a 
fer front a les notícies falses que avui inunden les xarxes socials”.

La premsa, amenaçada per l’ombra dels acomiadaments 
després dels ERTOS.- Pràcticament la totalitat de les redac-
cions espanyoles estan patint retallades, que de moment, s’han 
anunciat com temporals. No obstant això, han estat diverses 
les editores que s’han negat a signar acords que garanteixin 
que la totalitat de la plantilla mantindrà els seus llocs de treball 
després d’aquesta crisi. Les principals associacions de perio-
distes de país ja han advertit que aquesta crisi pot ser de major 
magnitud que la que va començar l’any 2008 i que acabàvem 
de deixar enrere abans que esclatessin les conseqüències de 
la pandèmia, segons informa Prprensa.

Pràcticament la totalitat de les redaccions afrontaran impor-
tants retallades en els pròxims mesos. La reducció dels ERTOS 
que s’han executat en les principals redaccions oscil·la entre 
l’11% de la jornada i la totalitat, i encara que, no s’han produït 
acomiadaments definitius, és difícil que aquestes previsions es 
puguin mantenir a final d’any. Les dades que maneja el sector 
xifren les pèrdues econòmiques per la reducció de la inversió 
publicitària entre el 60% i el 80%, un descens que és pràcti-
cament impossible de salvar sense executar acomiadaments 
permanents. Tampoc ajuda l’escassetat de recursos econòmics 
que ha impulsat als diaris estatals a llançar murs de pagament 
que incrementin els seus ingressos. 
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Els grans diaris de Madrid plantegen estendre el teletreball 
de periodistes.- El teletreball sembla que ha arribat per quedar-
se. Al menys durant una llarga temporada. Aquest mètode de 
treball s’ha imposat aquests darrers dos mesos com la solució 
perquè moltes empreses puguin seguir complint amb la seva 
funció en ple confinament i evitant els contactes. Els mitjans 
de comunicació no han estat al marge d’aquesta solució. Les 
redaccions madrilenyes d’El País, El Mundo, ABC i La Razón 
han vist com s’han anat buidant a poc a poc de treballadors fins 
que els periodistes han acabat treballant des de casa, segons 
El Condidencial Sigital.

Diversos diaris van prendre ràpidament una sèrie de mesures 
per fer front a l’epidèmia que començava a ser notícia a Es-
panya. A El País, es van suspendre les reunions i l’assistència 
a actes i es va començar a utilitzar desinfectant de mans. A 
El Mundo es va prohibir compartir ordinadors, per exemple. 
Aquestes i altres decisions no han estat suficients per seguir 
mantenint als periodistes a les redaccions i amb la quarantena 
i l’estat d’alarma es va implantar el teletreball. Doncs bé. Ara, 
com sembla, la desescalada de les redaccions no serà imme-
diata i els grans diaris es plantegen estendre el teletreball de 
periodistes fins després de l’estiu.

La premsa gràfica acusa Laliga de competència deslleial.- 
Aquest dilluns bona part del país ha tornat a la normalitat i fa 
un pas més en la fase de desescalada contra la COVID19 amb 
el sector del futbol, quins equips ja poden entrenar. Aquest fet 
ha provocat que l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de 
Premsa i Televisió i altres set organitzacions més, hagin demanat 
al Ministeri de Sanitat que permeti cobrir aquests entrenaments, 
respectant les mesures de seguretat decretades per combatre el 
coronavirus. A través d’un escrit, han sol·licitat la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit estatal, establertes després de 
la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla 
per a la transició a un nou escenari post Covid-19.

Aquestes associacions rebutgen que la mateixa Lliga hagi en-
carregat aquests serveis a una agència fotogràfica que han 
contractat ells mateixos, deixant fora a la resta de mitjans. Un 
fet que provoca, segons aquestes associacions, una retallada 
en la llibertat de premsa i que deixa un escenari de competèn-
cia deslleial donant peu a una visió esbiaixada de part de la 
informació d’interès per als aficionats d’aquest esport.

Cincs mitjans de comunicació espanyols beneficiaris del 
fons d’emergència COVID-19 del Centre Europeu de Pe-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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riodisme i Facebook.- El Centre de Periodisme Europeu, en 
col·laboració amb el projecte de periodisme de Facebook, han 
fet pública la llista dels 55 beneficiaris del fons d’emergència 
-dotat amb 3.000.000- COVID-19 per a editores petites greu-
ment afectades per la pandèmia. Els mitjans seleccionats, pro-
cedents de 20 països, entre ells Espanya, rebran ajudes de 
10.000 a 25.000 euros, segons informa Europea Journalism.

El seu objectiu és ajudar-los a respondre a l’emergència econò-
mica generada per la crisi COVID-19: mantenir els salaris 
dels equips, reclutar autònoms, compensar els ingressos per-
duts de la distribució dels diaris impresos, etc. A Espanya, els 
cinc mitjans de comunicació seleccionats pel Centre Europeu 
de Periodisme són: Irutxuloko Hitza, de Donostia  (€25.000); 
Pikara Magazine, de Bilbao (€10.000); Maravedismo, de Sevi-
lla (€25.000); Cordópolis Digital, de Còrdova (€25.000) i ileon.
com, de León (€25.000).

L’Índex de dinamisme publicitari IDP © creix un 3,5% en 
la quarta setmana de desconfinament.- La major o menor 
presència a Televisió és un dels millors indicadors de com les 
marques comencen a sortir del confinament per comunicar els 
seus missatges de forma massiva i fer-los rellevants. Ymedia 

va desenvolupar l’Índex IDP©, Índex de Dinamisme Publicitari, 
que sintetitza el grau de vitalitat de l’activitat publicitària que 
s’està desenvolupant en Televisió. Concentra la informació de 
dos indicadors clau, que són el nombre de marques / campan-
yes i el nombre de GRP ‘sa 20 “que estan emetent aquestes 
marques, segons Mediàtic/Àmbit d’Estratègia..

D’aquesta manera, podem veure el creixement de la reactivació 
de la comunicació de les marques en l’entorn televisiu, un + 
3,5% en l’Índex de Dinamisme Publicitari (IDP ©) durant la set-
mana de l’11 a l’17 de maig. En aquesta setmana el nombre de 
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campanyes ha crescut un 4% i, el nombre de GRP ‘s ho ha fet 
en un 2,5% arribant a aconseguir la xifra de 26.330.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’Índex de Dinamisme Publicitari. 
CLIQUEU AQUÍ  

La COVID19 porta a màxims històrics la inversió publici-
tària en el sector salut.- La COVID19 ha trencat el comporta-
ment d’inversió en el primer trimestre del l’any. Només el sec-
tor de la Salut ha realitzat inversions superiors a la seva sèrie 
històrica durant el mes de març, augmentant a més la quota de 
TV al seu mix de mitjans. La inversió en el primer trimestre del 
2020 va ser de 39 milions un 3% més respecte al mateix perío-
de de 2019 en què la inversió va ser de 38 milions. La inversió 
publicitària ha baixat un 14% al comparar el primer trimestre de 
2020 i 2019. Els únics sectors que augmenten la seva inversió 
en el T1 són Energia, Neteja i Salut i només Salut inverteix al 
març per sobre de la seva sèrie històrica, segons regons revela 
IKI Media en el seu darrer estudi.

La major caiguda de la inversió es dóna en els sectors de Fi-
nances, Construcció i Tèxtil. Per la seva banda, Automoció (565 
milions), Distribució (446) i Finances (393) són els sectors amb 

major inversió publicitària. Finances, Serveis i Alimentació crei-
xen en quota de mercat publicitari i la TV és el mitjà amb una 
inversió més gran, seguit d’Internet, Diaris i Ràdio.

NOTA: El Butlletí us ofereix sencer l’estudi d’IKI Media. CLI-
QUEU AQUÍ  

Revisió de la darrera setmana, segons Wavemarker.- Les 
categories de venda al detall que proporciona informació sobre 
les categories de productes basats en el document de creixe-
ment de les consultes de cerca de consumidors. Distingit de 
Google Trends, que destaca la cerca de les tendències més 
àmpliament incloses amb celebritats i esdeveniments actuals, 
només augmentant les categories de venda al detall, desco-
breix dades sobre productes que la gent pot comprar. Perque 
la COVID19 ha canviat l’activitat del consumidor dràsticament. 
Més gent compra en línia, i el que estan comprant canvia i con-
tinuarà canviant com a mesures de bloqueig al variar. Aques-
ta imprevisibilitat requereix dades puntuals que reflecteixen 
l’augment dels interessos i necessitats dels consumidors per 
ajudar els negocis a identificar oportunitats i prendre les deci-
sions més informades.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Wavemaker fa el resum de la darrera setmana en un nou docu-
ment que recopila els últims estudis, investigacions i opinions 
relacionades amb la COVID19 que poden ser d’interès per als 
mitjans de comunicació i els mateixos anunciants.

En el tema d’aquesta setmana es troba precisament la infor-
mació sobre que Google ofereix una nova eina per als detallis-
tes: L’augment de categories minoristes. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us adjunta aquest informe de la darrera set-
mana de Wavemarker. CLIQUEU AQUÍ

8è Baròmetre IMOP Insights Coronavirus.- En aquest nou 
Baròmetre IMOP, es comença a reflectir un millor estat d’ànim 
i que l’alleujament del confinament renova energies, cap a una 
nova normalitat en què canviarà la forma de relacionar-nos, i en 
la qual haurem de valorar si estalviar o consumir per reactivar 
l’economia. Això ho mostra el mitjà exterior, que incrementa la 
seva aportació al  record publicitari, indicant que torna el carrer! 
  

IMOP ens fa saber en una nota de premsa que els mapes del 
record publicitari han canviat.  Segons iIMOP, la societat es-
panyola és anímicament estable al llarg del confinament de què 
estem ja sortint. La possibilitat de sortir al carrer a passejar, 
a fer esport, sembla haver animat especialment als Millenials, 
mentre el col·lectiu de 55/64 anys són els més afectats pel co-
ronavirus i els menys reactius. Sembla que encara se senten 
molt preocupats i acusen no poder abraçar-se amb als seus 
familiars. Pel que fa a l’evolució de record publicitari per sectors 
entre l’1 i el 17 de maig augmenten el record transport i viatges 
un +37%. Begudes, un 20%. Restauració, un + 20% mentre 
cauen un -26% roba moda i un -15% alimentació.

NOTA: El Butlletí us ofereix el 8è Baròmetre IMOP Insights Co-
ronavirus. CLIQUEU AQUÍ

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La confiança i la COVID19.- El Trust Baròmetre 2020 Edelman 
acaba de ser actualitzat i ja parla de confiança, tot i la pandè-
mia, la qual cosa és un notable canvi en el paisatge de la con-
fiança des de gener. L’actualització de primavera mostra que 
enmig de la pandèmia Covid-19, el govern recupera confiança 
superant 11 punts a un màxim de temps del 65 per cent, pel 
que és la institució més fiable per primera vegada en 20 anys 
d’estudi, segons un comunicat d’Edelman.

Malgrat un augment de quatre punts de confiança en els nego-
cis i diverses accions d’alt perfil preses per les empreses i els 
CEO per ajudar els necessitats, hi ha una marcada decepció 
en la forma en què el sector privat ha actuat durant la crisi. El 
Baròmetre de confiança Edelman al gener va mostrar que un 
sentit creixent de la injustícia en el sistema estava impulsant la 
desconfiança a través de les institucions. L’actualització de pri-
mavera mostra que el 67 per cent dels enquestats creuen que 
aquells amb menys educació, menys diners i menys recursos 
estan tenint una càrrega desproporcionada del sofriment, el risc 
de malaltia i la necessitat de sacrificar-se a la pandèmia, i més 
de la meitat estan molt preocupats per llarg termini, amb la pè-
rdua de treball relacionada amb la COVID19.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el Trust Baròmetre 2020 
Edelman d’aquesta primavera. CLIQUEU AQUÍ   

L’SPIB demana recuperar les rodes de premsa presen-
cials.- El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears considera 
“essencial” recuperar el més aviat possible les rodes de premsa 
presencials convocades pel Govern balear i els seus diferents 
departaments, “pel bé de l’exercici òptim de la tasca de control 
de l’opinió pública sobre el poder polític i el dret a la informació 
de la ciutadania”. L’organització dona per fet que en les con-
vocatòries es garantirien les mesures de seguretat sanitàries 
establertes, i en tot cas s’ofereix per col·laborar a informar-ne 
els professionals de la comunicació i reforçar la conscienciació 
per respectar-les, segons ha fet públic en una nota de premsa.

Amb tot, l’SPIB reclama que, mentre duri l’estat d’alarma i es 
mantinguin les circumstàncies excepcionals per la crisi sani-
tària, es continuï amb la transmissió en línia de rodes de prem-
sa i l’opció de preguntar via WhatsApp. “Opinam que la mateixa 
administració que ens anima a mantenir el teletreball ha de ga-
rantir que puguem desenvolupar-lo amb la màxima funcionali-
tat”, rebla.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Nou servei de rodes de premsa online del CPC.- El Col·legi 
de Periodistes de Catalunya posa a disposició d’aquelles enti-
tats, organitzacions o empreses que ho necessitin, un nou ser-
vei que permet la possibilitat de fer rodes de premsa virtuals. 
El servei consisteix a posar a disposició una plataforma, amb 
l’assistència tècnica necessària per a monitoritzar i garantir la 
transmissió, i es pot complementar amb els serveis d’un perio-
dista que faci les tasques de coordinació. Per conèixer més de-
talls d’aquest servei, rebre més informació i demanar un pres-
supost, podeu adreçar-vos a reservasales@periodistes.cat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els patrons de consum de notícies 
i percepcions de la desinformació 
durant la crisi COVID19 a Espanya
Per Charlemagne Prize Academy

  

La doctora María Victoria Mas és professora adjunta de pe-
riodisme de la Universitat Internacional de Catalunya, a Bar-
celona. La seva recerca se centra en el consum de mitjans i 
les percepcions de l’audiència. Com a membre del Premi Car-
lemany 2019/2020, té com a objectiu presentar nous enfoca-
ments sobre com les emissores de servei públic (PSB) poden 

fomentar la confiança i el compromís del públic amb l’objectiu 
de preservar l’estabilitat democràtica, centrant-se especialment 
en els escenaris polítics. 

L’últim informe crida l’atenció sobre el consum de notícies du-
rant la pandèmia COVID19 a Espanya, analitzant com aques-
tes tendències poden ser la promoció de la desinformació i 
l’afectació d’alguns resultats democràtics clau, com els mitjans 
de comunicació i la confiança política després d’un mes de blo-
queig al país.

Del 15 al 23 d’abril de 2020, les dades de l’enquesta van ser re-
collides a partir d’una mostra de 700 panelistes espanyols con-
tractats per Netquest, una empresa d’investigació de mercats.

L’informe mostra que:

• El consum de notícies ha augmentat durant el primer mes de 
la crisi COVID19 a Espanya.

• Pel que fa a llocs o apps de notícies en línia, les persones 
depenen principalment de marques de diari Legacy.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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• Les xarxes socials i les aplicacions mòbils són una de les por-
tes principals d’accés als llocs de mitjans de comunicació, però 
també on els usuaris troben la major part de les notícies en les 
quals no poden confiar.

• Alguns hàbits associats a l’alfabetització digital dels usuaris de 
notícies mostren un alt índex, però al voltant d’un 50% encara 
dubta sobre algunes notícies falses i teories de conspiració.

• Només els científics i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
s’han guanyat la confiança del 50% o més de la mostra.

• La valoració del rendiment de les institucions democràtiques 
durant el primer mes de la crisi és negativa.

Aquests patrons de consum de notícies i percepcions de des-
informació durant la crisi del COVID19 a Espanya no són exac-
tament igual a la resta d’estats europeus. (Il·lustració: Charle 
Magne Prize Academy)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament el treball de la 
doctora Maria Victoria Mas, professora de la Facultat de Comu-
nicació de la UIC, publicat el passat 15 de maig. CLIQUEU AQUÍ  

Libération es converteix en entitat 
sense ànim de lucre per sobreviure

Després de més de dues dècades en números vermells, el diari 
francès Libération afronta un canvi transcendental per garan-
tir-se un futur. Passarà a ser una organització sense ànim de 
lucre de la mà del seu actual propietari, el gegant de les tele-
comunicacions Altice. “La millor manera de que el diari prosperi 
i floreixi és establir un fons, liquidar tot el deute i injectar prou 
diners perquè la companyia prosperi en el futur”, en paraules 
del CEO de la divisió editorial.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Això suposarà que Altice pagui fins a 50 milions d’euros per 
cobrir els números vermells acumulats en els últims anys. Libé-
ration incorre en pèrdues de manera recurrent des de 1998 i en 
els comptes de 2018 reflecteix un balanç negatiu de 8,9 milions. 
Aquell any va ingressar 35 milions d’euros i actualment sosté 
una plantilla de al voltant dels 200 treballadors. Tot i els 78.000 
subscriptors amb què compta actualment i el seu renom entre 
el públic francès, Libération no ha aconseguit crear un esque-
ma que el fes sostenible a llarg termini sense causar pèrdues 
recurrents als seus successius accionistes. En part per la seva 
aversió cap a la publicitat, que a penes suposa el 15% dels 
seus ingressos, i també pel la problemàtica que de vegades 
resulta la seva línia editorial per a alguns anunciants. (Font: 
Digiday – infografia: L’Express).

Fotlipou.com canvia de nom

El mitjà de comunicació, que fins ara s’anomenava, fotlipou, 
canvia de nom i es converteix en Diacrític.cat. El nom diacrític 
té l’objectiu de representar la nova etapa del mitjà, ja que ser-
veix per a caracteritzar, per a distingir.

Des del digital expliquen que “Diacrític.cat, pretendrà, com sempre, 
compartir reflexions interessants i acostar-se a la mirada d’algunes 
persones que tenen punts de vista que val la pena conèixer. El món 
avança a un ritme tan trepidant que, sovint, ens cal aturar-nos i mi-
rar-nos-el des d’un altre lloc. Posar la pilota a terra.”

A diacrític tindran cabuda notícies i informacions sobre política, 
cultura, pensament, futbol i fantasia. “Amb aquestes novetats, 
seguirem fent el que hem fet fins ara, com ho hem fet fins ara. 
Som els mateixos però no ens fa por avançar”, reflexionen des 
del mitjà. (redacció AMIC)

Junior Report celebra el seu tercer 
aniversari amb record d’audiència
  
El diari per a joves, Junior Report, compleix 3 anys. El mitjà es 
troba de doble celebració, ja que durant el mes d’abril Junior 
Report ha disparat l’audiència fins al milió i mig d’usuaris únics.

Durant aquests tres anys, el diari Junior Report ha publicat més 
de 150 temes sobre política internacional, cultura, esports i so-
cietat adreçats al públic adolescent.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquest és un dels motius pel qual el mitjà ha pujat la seva 
audiència durant l’actual pandèmia de Covid-19, ja que molts 
docents estan utilitzant els materials informatius elaborats per 
Junior Report per explicar l’actualitat als seus alumnes.

Informació global per adolescents
El diari Junior Report, des del seu llançament l’any 2017, apos-
ta per elaborar un tema d’actualitat global per setmana explicat 
de manera didàctica i amb un llibre d’estil propi.

L’editora en cap de Junior Report, Alba Fernández, explica que 
“l’objectiu de Junior Report és que els més joves coneguin els 
grans temes d’actualitat, que s’interessin per tot el que el seu 
passa al seu voltant i així puguin formar-se una opinió pròpia i 
actuar”. (redacció AMIC)

dBalears bat el seu rècord de lectors  

El mitjà dBalears ha batut el seu rècord de lectors el passat 
mes d’abril. El diari digital ha obtingut 174.381 visites úniques 
mensuals, un 40% d’augment respecte a les visites rebudes el 
mes anterior.

El creixement de dBalears evidencia que la premsa en català es 
consolida i avança posicions a Mallorca. L’Ara Balears també 
va registrar el mes d’abril una pujada de visites respecte al mes 
anterior. (redacció AMIC) 

Els amos de l’ABC agafen aire amb 
un préstec de 11 milions amb aval de 
l’Estat
Vocento ha tancat amb un grup d’entitats financeres i l’Institut 
de Crèdit Oficial (ICO) un préstec de 11 milions d’euros per 
afrontar l’impacte de la crisi del coronavirus, segons ha revelat 
la companyia durant la presentació de resultats amb analistes 
celebrada aquest dijous. L’editora d’ABC ha tancat el primer 
trimestre del l’any amb unes pèrdues de 5,7 milions d’euros, un 
36,8% més respecte als 4,2 milions registrats l’any passat. La 
facturació del grup també va caure un 6,1% fins als 89.280.000, 
sent el mes de març, quan es va declarar l’estat d’alarma, el 
que registra un descens més pronunciat amb una caiguda del 
16,6%.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les dades remeses aquest dimecres a la Comissió Nacional 
dels Mercats de Valors (CNMV) precisen que la publicitat ha 
caigut un 12,7% fins als 34,5 milions, enfront del 13,9% de cai-
guda mitjana del mercat. Si només prenem les dades de març, 
la caiguda és del 20,7%. A més del préstec anteriorment citat, la 
companyia també disposa de 71 milions de caixa i altres línies 
bancaris oberts. Tot això ha provocat que el deute financer brut 
s’elevi fins als 105.820 euros, un 45,8% més.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les paradoxes del periodisme en 
temps de pandèmia
Per Susana Pérez Soler, doctora en Comunicació per la Univer-
sitat Ramon Llull / Media.cat

  
Durant les primeres setmanes de confinament, el consum 
d’informació dels mitjans digitals va augmentar de manera ex-
ponencial. Segrestats a casa i amb una crisi sanitària totalment 
desconeguda, els ciutadans es van capbussar en les capça-
leres de referència per trobar respostes sobre el virus i conèi-
xer la gestió de la pandèmia per part de les administracions. El 
tràfic dels digitals es va disparar més d’un 30% el mes de març, 

tal com va recollir ComScore, el mesurador d’audiències digital 
de referència.

En la majoria de sectors hi ha una correlació directa entre l’èxit 
d’un producte i la quantitat d’ingressos que genera. En la indús-
tria periodística, però, no funciona així: mentre augmentava el 
consum d’informació, els ingressos generats a través de la pu-
blicitat, la principal via de finançament dels mitjans, van caure 
en picat perquè les empreses van destinar aquestes partides 
a altres temes que van considerar més urgents o, en alguns 
casos, perquè no van voler aparèixer envoltats d’informació 
amb connotacions negatives. Vet aquí la primera paradoxa del 
sector periodístic en temps de pandèmia: alhora que augmenta 
el consum de continguts, els ingressos per publicitat cauen en 
picat.

L’emergència sanitària ha sacsejat els mitjans de comunicació 
(sempre en crisi), i els primers expedients de regulació tempo-
ral no van trigar a aparèixer: El Grupo Prensa Ibérica –amb seu 
a Barcelona– va ser el primer grup de comunicació en anunciar 
un ERTO emparat en la legislació especial aprovada pel Go-
vern. El Periódico, Sport, La Vanguardia, RAC1, Diario de Ma-
llorca… van anar-hi al darrera, com recollia un article publicat 
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a Mèdia.cat a principis d’abril. Entre tantes males notícies, cal 
destacar l’honrosa excepció del diari Ara, que es va comprome-
tre a no reduir la plantilla.

En un moment en què la realitat s’ha tornat més inabastable i 
difusa que mai, i en què la funció del periodisme com a intèr-
pret d’aquesta realitat és del tot imprescindible, els mitjans de 
comunicació es permeten el luxe de prescindir de periodistes. 
Vet aquí una segona paradoxa. La pandèmia ha portat els pe-
riodistes a teletreballar, allunyant-los de la matèria primera de 
la seva feina, la realitat, i també de les fonts i els col·legues de 
professió. Les redaccions han quedat buides en tots els sentits.

Caldrà veure si les mesures són excepcionals i temporals, 
i recuperem aviat la normalitat, tot i que no hi ha cap indica-
dor de que serà així, ans al contrari. Les administracions i els 
editors tenen una enorme responsabilitat en aquesta etapa 
d’anormalitat que tot just iniciem. També les empreses anun-
ciants, per descomptat. Esperem que estiguin a l’altura i que el 
sector periodístic deixi de ser un sector paradoxal. (Fotografia: 
Ajuntament de Barcelona)
  

Informe sobre subscripcions de 
notícies a l’era del coronavirus”
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La manera en què els edi-
tors de notícies naveguen 
per la imprevisible pujada 
del trànsit i la creació de 
subscripcions durant la cri-
si COVID-19 és el focus 
d’un nou informe publicat 
aquest dimecres, dia 20, 
per la International News 
Media Association (INMA). 
“Subscripcions de notícies a 
l’era del Coronavirus”, bus-
ca identificar les tendències 
claus del treball a l’espai de 
subscripcions, examinar els 

mecanismes que hi ha darrere del creixement del trànsit i els 
ingressos dels lectors i destacar les estratègies d’èxit d’editors 
de tot el món.
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Els principals resultats de l’informe inclouen:
• Subscripcions de lectors fidels: Si bé hi ha hagut un aug-
ment inèdit de la demanda de notícies i la subscripció digital 
avança, aquestes noves subscripcions provenen majoritària-
ment d’un públic fidel o no dels nous lectors COVID.

• Audiències no homogènies, necessiten diferents enfoca-
ments: Les audiències de COVID no són homogènies, mos-
trant diferents comportaments en funció de la resposta psicolò-
gica a la crisi. Per tant, caldrà estratègies de contingut diferents 
per desplaçar diferents públics cap a l’embut de la conversió.

• Demanda de periodisme de qualitat: els públics estan de-
mostrant una estimació pel periodisme de qualitat en temps in-
segurs i estan disposats a pagar per ell.

• Periodisme explicatiu: els editors tornen al nucli del que 
saben fer millor: un periodisme bo, clar i explicatiu és el que 
importa.

L’informe, de 46 pàgines, té com a objectiu comprendre 
l’augment de la demanda d’audiència per a les notícies de la 
COVID-19, estudiant estratègies i tàctiques emergents: quin 

és el contingut convincent, butlletins emergents, estratègies 
de contingut de la comunitat, evitació de notícies i molt més. 
L’informe també contempla la demanda de subscripcions des 
de la perspectiva de no usuaris, usuaris anònims, usuaris cone-
guts i usuaris subscrits. Els editors, per la seva banda, busquen 
ampliar els ingressos provinents de la subscripció, solucionant 
problemes com ara la variació dels preus dels subscriptors. (In-
fografia: INMA)

NOTA: L’informe “Subscripcions als periòdics en línia a l’era del 
Coronavirus” està disponible per un import de 795 dòlars. Po-
deu connectar amb l’entitat des d’aquest link.

El consum informatiu relaxa i estreny 
el Top 10 del rànquing generalista

El consum excessiu d’informació registrat en les primeres se-
tmanes de reclusió cau a mesura que avança la crisi de salut. 
Les dades de l’abril publicades per ComScore reflecteixen una 
disminució generalitzada de l’audiència dels principals diaris 
generalistes, que va haver d’experimentar un creixement mi-
tjà del 34% al març. L’interès en l’evolució del coronavirus ha 
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estat menor malgrat els esforços dels mitjans per mantenir la 
cobertura i el pols informatiu. A l’abril, vuit dels deu periòdics 
digitals generalistes més visitats del mercat van reduir el trànsit 
de març.

Confidencial i eldiario.es van ser els únics que van mantenir 
la tendència alcista, encara que d’una manera més relaxada. 
El primer va incrementar els seus usuaris únics un 1,8% a 
21.900.000, mentre que el segon va augmentar en un 1,9%, 

per un total de 16.000.000. És el fet que eldiario.es va ser el 
més beneficiat el març, quan va disparar els seus discos en un 
61,18%.

L’audiència de la resta dels mitjans de comunicació en la clas-
sificació va caure per una mitjana del 3,4%. El més ferit és la 
Vanguardia, que ha deixat 2.000.000 visitants en l’últim mes 
(-7%), el que no suposa cap risc per al seu lideratge, que manté 
amb 26.400.000 usuaris únics. No obstant això, aquesta co-
rrecció l’ha portat a retallar distàncies amb El Mundo, que es 
troba a només 400.000 visitants tot i caure un 4,8% a l’abril 
a 26.000.000. També s’acosta perillosament El País, amb els 
seus 25.900.000 usuaris únics i aporta una pèrdua del 2,2%. El 
més alt és el percentatge de la caiguda de l’ABC (-4,7%), que 
talla la seva ratxa de creixement en els últims mesos, tot i que 
queda quart en la classificació general amb 24.200.000 visi-
tants. A continuació es mostra El Confidencial, que amb la seva 
tirada està per sobre d’ Español, sisè amb 21.800.000 usuaris 
únics (-1,3%).

La principal novetat del panorama mensual és l’entrada de La 
Razón en el Top 10, en detriment d’El Periódico de Catalun-
ya. El periòdic del grup Planeta assoleix els 12.500.000 usuaris 
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únics després de caure un 3,8% en el trànsit. (Font: Per Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: comscore)

Màxim històric de navegació a 
internet amb 168 minuts persona/dia
  

Així es desprèn de l’estudi d’Audiència total internet (individus 
de 4 i més anys) d’abril de 2020, en total digital “population 
multi-platform|espanya de Barlovento Comunicación”. Màxim 
històric de temps de navegació a internet amb 168 minuts per 
persona al dia, 46 minuts més que a l’abril de l’any passat, fet 
que suposa un increment del + 38%. El nombre de visitants 
únics a internet el mes d’abril és de 34,4 Milions, 2 milions més 
que a l’abril de 2019, un +6%. (Font i infografia: Programa de 
la Publicidad)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’audiència de 
Barlovento Comunicación. CLIQUEU AQUÍ  

El 2023 hi haurà 5.300 milions 
d’internautes i 29.300 milions de 
dispositius connectats
El 2023, hi haurà 5.300 milions d’internautes, és a dir, el 66% de 
la població mundial, i 29.300 dispositius connectats, la meitat 
d’ells objectes. Les dades pertanyen a l’informe anual elaborat 
per Cisco i deixen clar que el món s’està digitalitzant. No obs-
tant això, en l’actualitat prop de 3.700 milions de persones se-
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gueixen sense accés a internet, amb conseqüències ara grans, 
tenint en compte la necessitat d’estar connectat en un context 
de tele-ensenyament o teletreball provocat per la pandèmia del 
coronavirus.

Des de Cisco assenyalen, a més, 
que reduir la bretxa digital i millo-
rar la connectivitat tenen un efecte 
directe a nivell econòmic. De fet, 
portar internet als que actualment 
estan desconnectats afegiria 6.700 
milions de dòlars a l’economia glo-
bal i trauria a altres 500 milions de 
persones de la pobresa. Només el 
35% dels països en vies de desen-
volupament tenen un accés a la xar-
xa generalitzat, davant el 80% en el 

cas dels països desenvolupats. D’altra banda, les dones tenen 
fins a un 50% menys de probabilitats d’estar connectades a in-
ternet que els homes. A això se suma que el 87,5% el contingut 
en línia únicament està disponible en un de cada deu idiomes, 
segons l’informe The Role of Technology in Powering an Inclu-
sive Future, de Cisco, on es revela cóm la connectivitat deter-

mina les oportunitats socials y econòmiques. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Universo Abierto)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us fa arribar l’informe The Role of 
Technology in Powering an Inclusive Future, de Cisco. CLI-
QUEU AQUÍ  

Mitjans australians exigeixen a Google 
i Facebook 357 milions d’euros per les 
notícies que publiquen
L’ús de continguts informatius pels serveis d’internet és sem-
pre un focus d’atenció. Després d’anys de raons, per fi s’ha 
establert l’impacte econòmic a Austràlia per culpa de l’ús de les 
informacions d’internet en els seus serveis digitals. Un grup de 
comunicació australià va xifrar aquest dimarts en 600 milions 
AUD (386 milions de dòlars o 357 milions d’euros) la quantitat 
que els gegants tecnològics com Google i Facebook haurien 
de pagar cada any als mitjans a Austràlia per les notícies que 
publiquen.
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Aferrant-se al codi de conducta aprovat pel Govern australià a 
l’abril, el president del grup Nine Entertainment (propietari de 
The Sydney Morning Herald i The Australian Financial Review) 
Peter Costello, ha assegurat que Facebook i Google estan obli-
gats a abonar al voltant de uns 357 milions d’euros a un fons 
que es distribuirà entre tots els mitjans de país. Costello afir-
ma que, segons aquest codi de conducta, Google i Facebook 
haurien de pagar el 10% dels ingressos que s’obtenen per la 
publicació de les notícies produïdes pels editors sense ser els 
autors del material periodístic que publiquen. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estartègia)

França aprova una nova llei contra 
continguts extremistes en xarxes 
socials
El govern francès acaba de donar llum verda a l’aprovació d’una 
nova llei que obligarà les grans plataformes de xarxes i mitjans 
socials, com Facebook o Twitter, a eliminar contingut sensible 
relacionat amb assumptes com la pedofília o el terrorisme de 
les seves pàgines dins un termini inferior a les 24 hores des de 
la notificació. De fet, la llei va més enllà, i també exigeix que tot 

contingut extremista relacionat amb la promoció de discursos 
de l’odi, racisme, discriminació sexual i altres conductes inapro-
piades sigui eliminat de les seves bases de dades en un termini 
de 24 hores des de la notificació.

Les autoritats franceses també han establert un increment en 
la multa en cas d’incompliment de la nova llei, que ascendeix 
en aquest cas a una xifra marcada entre els 37.500 euros i 
1.200.000 euros. Un portaveu de Facebook, en un comunicat, 
explica la importància d’aquest tipus de mesures reguladores 
a l’hora d’ajudar a combatre el contingut extremista. En aquest 
comunicat, la veu autoritzada exposa que “durant molts anys, 
la lluita contra l’odi en línia ha estat una de les prioritats de Fa-
cebook”. (Font: Marketing Directo)

The New York Times deixarà d’usar 
galetes de tercers per servir publicitat 
en 2021
La recta final de les galetes de tercers decretada pels nave-
gadors té el seu reflex en el canvi de pas dels mitjans cap a 
les dades de primera mà. El The New York Times deixarà de 
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recolzar-se en elles per potenciar la seva publicitat al llarg de 
2021 i ja està treballant en la creació d’una plataforma interna 
basada en informació recollida directament dels seus lectors. 
El pla del periòdic és posar a disposició dels anunciants ja al 
juliol d’enguany fins a 45 segmentacions possibles basades en 
dades internes, que formarien part de sis categories generals: 
edat, ingressos, negoci, demografia i interessos. Durant la se-
gona meitat de l’any arribarien al menys altres 30 possibles fil-
tres.

Aquest pla és possible gràcies a les dimensions de l’audiència 
coneguda del diari. Ja ha superat els sis milions de subscriptors 
i té diversos milions més d’usuaris registrats, el que conforma 
un volum atractiu per als anunciants que volen obtenir escala 
i segmentació alhora. Amb aquesta implementació progressiva 
The New York Times es prepara per a l’escenari publicitari des-
prés de les galetes de tercers, per al qual hi ha diferents pro-
postes sobre la taula. Segons els plans de Google, com a molt 
tard a principis de 2022 el seu navegador Chrome les rebutjarà 
de ple, com vénen fent Firefox i Safari des de fa mesos. I de fet 
en la seva propera versió les bloquejarà per defecte en el mode 
d’incògnit, com a avançament del que ve. (Font: Axios)
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Un cop acabi l’estat de l’alarma, la 
recuperació de la inversió publicitària 
arribarà aproximadament en 6 mesos 
i mig
Per Marketing Directo

L’ Associació Espanyola d’anunciants (AEA) i Scopen han des-
envolupat el baròmetre de la partitura especial COVID19 durant 
el mes d’abril, un informe que analitza la inversió publicitària 

després de l’estat de l’alarma i les expectatives per al segon 
semestre. Per a la seva elaboració han participat 114 profes-
sionals.

En primer lloc, l’estudi revela que els anunciants estimen un 
període de 6,5 mesos per a la recuperació de la inversió pu-
blicitària després del final de l’estat d’alarma a Espanya. Com 
a resultat, el 72% dels enquestats afirmen haver reduït la seva 
inversió en publicitat, i el 40,4% ho han fet en més d’un 30%. 
D’altra banda, el 22% dels professionals han mantingut la seva 
inversió estable, mentre que un 6% l’han incrementat.

La variació mitjana estimada, d’acord amb la puntuació de ten-
dència especial COVID-19, se situa en un -25,4% global, enca-
ra que algunes categories han experimentat una caiguda més 
gran. El consum a llarg termini registra una reducció més gran 
de l’activitat mediàtica, i els serveis destaquen per una major 
dispersió en l’evolució de les seves inversions.

Durant aquest temps sense precedents, el cop més gran ha es-
tat patit pels off-Media i BTL a causa de la reducció de l’activitat 
en més del 70% dels anunciants. el 24% afirma que l’han man-
tingut estable. L’impacte ha estat menys en digital, amb el 57% 
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de les marques que han reduït la inversió i el 43% dels profes-
sionals que revelen que s’han mantingut estables o han aug-
mentat la inversió en aquest canal.

I quina és la visió dels anunciants al final de l’estat d’alarma? La 
gran majoria (91%) moderadament optimista sobre la recupera-
ció del sector publicitari, que arribarà en un període de 6 mesos 
i mig (de mitjana), és a dir, en el primer trimestre del 2021. Se-
gons els anunciants, el retorn de la inversió serà impulsat per 
l’evolució positiva de l’economia global del país, la reactivació 
del consum, els ajustos en la indústria publicitària i el progrés 
en aspectes no sectorials centrats principalment en la salut i 
arribant a una certa normalitat.

Un cop finalitzat l’estat de l’alarma, el retorn de la inversió estarà 
fortament lligat al digital, tant en la generació de continguts com 
en la compra de mitjans. El 60% dels professionals esperen una 
evolució estable i/o positiva de la inversió en aquest àmbit, amb 
una variació mitjana d’inversions del -3,7% per a la generació de 
continguts digitals i -5,4% per a les compres de mitjans.

“Una vegada més apreciem com la inversió digital és un motor 
de reactivació en el sector publicitari especialment amb accions 

dedicades a la creativitat i els continguts”, afirma Begoña Gó-
mez, directora tècnica d’AEA. 

“La inversió publicitària, reduïda significativament i fins i tot con-
gelada per a un nombre important d’anunciants durant el primer 
mes de confinament, sembla que pot reactivar-se de cara al 
segon semestre del l’any. Una reactivació tímida encara i amb 
el digital al capdavant”, assegura Patricia Chávez, consulting 
director d’Scopen. (Infografia: Marketing Directo)

NOTA: El Butlletí acosta als seus lectors el baròmetre d’abril 
de l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) i Scopen. CLI-
QUEU AQUÍ   

Informe IAB y PwC: d’abril a abril, 
baixada publicitària del 46,4%

La inversió en publicitat digital va disminuir un 31,8% al mes 
d’abril de 2020 pel que fa al mes de març, fet que suposa una 
disminució acumulada del 45,4% respecte al del mes de febrer 
(situació pre Covid). Així, la inversió publicitària a l’abril de 2020 
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ha disminuït un 46,4% en comparació a les dades d’aquest ma-
teix mes en 2019. 

Els sectors que més 
pes perden en la dis-
tribució de la inversió 
són aquells relacio-
nats amb Automoció 
i Cinema, a causa de 
la reducció dràstica 
de la seva ingressos 

pel confinament. La inversió publicitària destinada a apostes i 
joc ha caigut un 96,6% a l’abril respecte a la xifra registrada el 
2019 per aquest mateix mes. Al mercat s’observa un increment 
de la compra negociada o directa +2,1% a l’abril 2020 en detri-
ment de la compra programàtica, situació que s’explica per la 
reducció de la compra d’audiències o massiva, mantenint ac-
cions concretes de venda directa (patrocinis, branded content, 
formats d’alta exposició)

El percentatge d’inversió destinat a publicitat programàtica s’està 
veient disminuït des de l’inici de l’estat d’alarma en comparació a 
les dades del mateix període del l’any passat. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: adformatie). Consulta AQUÍ l’estudi.

El 80% de les marques mundials 
difereixen campanyes

Segons els estudis de la Federació Mundial dels Anunciants 
(WFA), els anunciants més importants del món han aconseguit 
reduir les despeses davant la pandèmia de coronavirus. Qua-
tre de cada cinc (el 81%) venedors de les grans multinacio-
nals diuen que defensen campanyes. No obstant això, alhora, 
el 79% de les marques creen nous missatges per respondre 
directament a l’impacte enorme de la crisi.

La meitat d’aquests nous missatges ja han començat a funcio-
nar o estan a punt de començar a publicar-se i un altre 29% té 
previst començar a crear nous anuncis aviat. L’AMF assegura 
que un terç (34%) s’ha retirat de les campanyes d’un a dos 
mesos, el 28% retornarà durant un trimestre complet i el 13% 
esperaran sis mesos abans de tornar al mercat. Més de la mei-
tat (57%) asseguren que redueixen la despesa en màrqueting i 
el 32% assegura que no hi haurà cap canvi.

La investigació, que inclou alguns dels principals anunciants del 
món, mostra que es preveu que la reducció mitjana de despe-
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ses serà al voltant del 23%. Els números són importants per-
què provenen directes dels anunciants. Els analistes, a l’hora 
d’intentar fer previsions per al trimestre que s’inicia el juny, tots 
apunten a la naturalesa sense precedents de la crisi, fent difícil 
veure fins i tot algunes setmanes més endavant. Stephan Loer-
ke, director general de la WFA, assegura que les marques es 
mobilitzen amb empatia a una escala que no s’havia vist abans.

L’enquesta també mostra que els publicistes han estat cons-
cients de l’impacte de la reducció de la despesa en els seus 

socis del sector. El 80% ja ha “proporcionat orientació als socis 
de la indústria” relacionats amb això i com pensen operar a curt 
termini. Les respostes anecdòtiques a l’enquesta indiquen un 
focus especial en el “pensament basat en zero”, amb els mem-
bres que busquen ser útils per a les seves persones, clients i 
socis a curt termini, alhora que planifiquen efectivament a llarg 
termini.

En les conclusions trobem que el 92% de les marques creu que 
la crisi tindrà un impacte a llarg termini en les seves operacions 
quotidianes, mentre que el 84% repensarà del tot la seva es-
tratègia de màrqueting i idèntic percentatge accelerarà la seva 
transformació digital. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: WFA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dona accés a l’estudi de l’AMF 
sobre el comportament dels grans anunciants del món. CLI-
QUEU AQUÍ  
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Les 10 principals prediccions de 
màrqueting per a 2020

La situació actual obre un nou món de possibilitats de màrque-
ting. eMarketo diu en un comunicat que volen assegurar-ses 
que el nou període estigui millor equipat per a l’èxit, per a la 
qual cosa han contractat experts en màrqueting d’Adobe i de 
tota la indústria per compartir les seves prediccions sobre el 
que hi ha a la botiga de màrqueting per a la dècada dels 2020.

eMarketo ha editat un eBook en el qual es poden escoltar els 
seus experts aconsellant sobre La importància de l’impacte en 
equips de màrqueting en els anys a venir. Com l’empatia huma-

na comptarà prominentment en una tecnologia d’automatització 
de màrqueting en el futur. Equilibrar l’art i la ciència del màrque-
ting i Navegació “basada en valors” Màrqueting, personalització 
i privacitat del client , entre d’altres. L’eBokk conté idees re-
flexives de professionals de prestigi com Jessie Berry, Michael 
Brenner, Ann Handley, Niranjan Kumbi, Katie Martell, entre 
d’altres. (Font i infografia: eMarketo)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’eBook 10 Marketing Pre-
dictions for a New Decade, d’eMarketo. CLIQUEU AQUÍ  
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Guia per fer front a un futur publicitari 
digital sense cookies de tercers
Per IAB Europe

 
Experts del Comitè de comerç programàtic d’IAB Europe han 
desenvolupat una guia per orientar els anuncis a marques, 
agències, mitjans de comunicació i intermediaris tecnològics en 
el món post-cookies de terceres persones que arribarà al llarg 
de 2021. Es tracta d’una obra en permanent actualització que 
incorporarà noves solucions alternatives que puguin aparèixer.

Actualment aquesta obra es divideix en set apartats que oferei-
xen una perspectiva àmplia de l’escenari actual i el que es pro-
posa per adaptar-se al que arriba. Comenceu amb la informa-

ció contextual per entrar en els temes clau que han fet que les 
galetes de tercers comptin: la vessant legal del consentiment i 
el seguiment de l’activitat; el paper dels navegadors; i publicitat 
bloquejant.

És per això que passa a examinar l’impacte de l’ús de platafor-
mes de tercers per als anunciants, els mitjans de comunicació i 
els consumidors, amb les complexitats i riscos inherents a cada 
cas. A continuació, es reserva un espai per a les qüestions de 
verificació i mesurament de la campanya en línia, que en si 
mateixes són històricament sotmeses a qüestions derivades del 
frau, la visibilitat i la seguretat de la marca.

I les últimes seccions se centren en possibles solucions que 
estan plantejades per a la nova situació, tant en relació amb 
els processos d’identificació alternatius com en les capacitats 
contextuals, a través del ric ús de les dades. Aquí detalla el 
que cada part proposa en aquest moment, amb el concurs del 
navegador i els reguladors.

El final de les galetes de tercers com a eina de publicitat està 
previst per la decisió de Google d’eliminar del seu navegador 
Chrome a 2021. El procés d’elaboració d’aquest nou escenari 

NOVES EINES
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ha coincidit amb la crisi coronavirus, que ha forçat el col·lapse 
dels ingressos publicitaris dels mitjans de comunicació i també 
ha afectat a Google en aquest sentit.

En qualsevol cas, aquestes circumstàncies no han suposat cap 
variació en el calendari establert per Chrome. De fet, Google 
està buscant col·laboradors en GitHub per començar a expe-
rimentar amb la seva “sandbox de privadesa”, l’alternativa que 
proposava uns quants mesos després de “frase” a les galetes 
del vostre navegador. Sota aquest concepte reuneix diferents 
idees experimentals per aconseguir l’eficiència en les campan-
yes d’una manera més respectuosa amb la intimitat dels usua-
ris, amb agregació de l’usuari basada en interessos comuns en 
lloc d’identificació concreta de cada un d’ells. (Infografia: PPC 
Land)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors la Guia per fer front a 
un futur publicitari digital sense cookies de tercers, d’IAB Euro-
pe. CLIQUEU AQUI  

WhatsApp Payments, el sistema de 
pagaments de WhatsApp, s’estrenarà 
aquest mes

WhatsApp, la plataforma de missatgeria de Facebook que 
ja compta amb més de 2.000 milions d’usuaris a tot el món, 
començarà a implementar a finals d’aquest mes un sistema 
de micropagaments, similar a el d’altres serveis com Bizum. 
WhatsApp Payments, que serà el nom que rebrà aquest siste-
ma de pagaments amb interfície o UPI (interfície de pagament 
universal), començarà a funcionar aquest mes a l’Índia, un dels 
mercats amb més usuaris de la plataforma, i s’anirà activant 
gradualment a la resta de regions del món segons la companyia 
vagi establint acords amb sistemes financers locals.

Tot i que encara no hi ha informació oficial sobre el seu llança-
ment a Espanya, el més probable és que segueixi el model indi: 
un sistema de pagaments UPI, similar a Bizum, que ja està inte-
grat en la majoria de bancs espanyols i ofereix una forma de rea-
litzar transferències de pagament instantànies. Mark Zuckerberg, 
CEO de Facebook, ja va anunciar que es llançaria un sistema de 
pagaments per WhatsApp fa uns mesos. (Font: Trecebits)
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Messenger Rooms ja està disponible 
a tot el món 

Des d’aquesta setmana, Messenger Rooms, l’eina per a video-
trucades de grup que va anunciar fa unes setmanes Mark Zuc-
kerberg, CEO de Facebook, ja està disponible i es pot utilitzar 
en tots els països del món i permet fer trucades de fins a 50 
persones.

Messenger Rooms permet crear “sales” des de Facebook o 
Messenger i convidar a qualsevol persona a unir-se, fins i tot 
aquells usuaris que no disposin d’un compte de Facebook po-
dran entrar a la sala amb només rebre un enllaç. Els convidats 
només hauran d’acceptar la invitació i unir-se des del telèfon 
o l’ordinador, sense necessitat de descarregar cap aplicació. 
Cadascuna d’aquestes sales tindrà capacitat per a 50 persones 
i no hi haurà límits de temps d’ús, com passa en altres aplica-
cions com Zoom. (Font i infografia: andro4all)

NOVES EINES
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El creixement del periodisme 
col·laboratiu local posa el focus en el 
finançament, l’equitat
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
El concepte de periodisme col·laboratiu no té només un mo-
ment. A causa dels èxits passats (des de behemoths de cons-
trucció de comunitats com Resolve Philly fins a treballar en 

col·laboració guanyant Pulitzers) i forces del mercat (reducció 
de les redaccions i un canvi cap als ingressos dels lectors), 
s’està convertint en una part crucial i permanent de l’ecosistema 
mediàtic local.

Actualment, l’atenció s’està orientant cap a com els col·laboradors 
locals poden aconseguir un finançament sostenible per a ells i 
s’assegura que els socis de mitjans ètnics i comunitaris siguin 
tractats de manera equitativa ja que les cadenes corporatives 
i els jugadors més grans salten al carro. Entre els temes de la 
Cimera de Periodisme Col·laboratiu 2020, celebrada recentment 
(el 14 i 15 de maig actual), es trobava el focus del finançament. 
Va dirigir la ponència Matt DeRienzo, consultor de la Local Media 
Association (Salt Lake City-Utah). La cimera va estar organitzada 
pel Centre de Mitjans Cooperatius de la Montclair State Universi-
ty. Stefanie Murray, directora del centre, va dir que la conferència, 
amb més de 750 persones inscrites, va ser la més gran d’aquest 
tipus, atraient persones de tot el país i del món. Hi ha disponibles 
vídeos de sessions, notes de la conferència, presentacions de 
diapositives i molt més.

Des de principis d’any s’han anunciat desenes de nous projec-
tes de periodisme col·laboratiu, i la crisi de la COVID-19 està li-
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derant més editors a associar-se als punts de venda que abans 
haurien considerat com a rivals, amb l’objectiu de donar servei 
a la seva comunitat i protegir el públic del virus. I aquest és un 
dels majors beneficis, segons Glenn Burkins, editora de Q City 
Metro, un periòdic digital independent al servei de la comunitat 
afroamericana de Charlotte: “Construïu relacions de confiança 
a llarg termini amb altres periodistes que puguin aprofitar-se per 
atendre millor el públic d’arreu”.

El Centre de Mitjans de Cooperació, que manté una base de 
dades massiva de projectes de periodisme col·laboratiu pas-
sats i en curs, espera augmentar el fons de col·laboracions i 
experimentar amb models d’ingressos que puguin facilitar les 
col·laboracions regionals permanents per afavorir els mitjans 
locals. Precisament, Local Media Association participa en dos 
d’aquests esforços anunciats recentment: a Chicago, amb fi-
nançament de la Google News Initiative i a Oklahoma, amb fi-
nançament de la Fundació Inasmuch.

L’esforç d’Oklahoma es centra en la cobertura de la COVID19. 
La col·laboració de Chicago es centrarà, en part, a crear un mo-
del d’ingressos per a col·laboradors del mitjà des de l’inici del 
procés, amb finançament i personal que doni suport a la feina. 

En el passat, la majoria de col·laboracions han començat amb 
col·laboracions informals entre editors que treballen junts al vol-
tant d’un projecte específic d’informació i, de vegades, creixen 
fins al punt en què s’asseguren diners per contractar un respon-
sable dedicat al del projecte  i un altre professional.

Un tema recurrent de la Cimera de Periodisme Col·laboratiu 
2020 era l’equitat. El Centre for Media Cooperative ha publicat 
recentment una guia per a la creació d’equitat en projectes de 
periodisme col·laboratiu, l’autora de la qual és la veterana pe-
riodista Angilee Shah.

Murray, una de les més grans editorials, que té diferents dia-
ris i emissores de ràdio en cadena, opina que hi ha d’haver 
col·laboració amb els periòdics locals, per unir la informació 
sobre fets rellevats, com el coronavirus, elaborada per mitjans 
regionals. Es tracta que aquest treball de més calat estigui a la 
disposició dels mitjans més petits, que tindran la missió de posar-
lo el focus de proximitat. Això vol dir –diu Murray- que ens hem 
de centrar en les necessitats d’informació de la comunitat i omplir 
aquests buits, no simplement buscant una manera de compensar 
els treballs de les redaccions que s’han reduït sinó donant un cop 
de ma a les redaccions més febles de petites localitats.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quan les editorials de premsa de Charlotte van decidir-se per 
fer una col·laboració formal, Burkins va dir que el seu petit pe-
riòdic Q City Metro va disposar d’una informació general a la del 
diari dominant de la regió, el Charlotte Observer de McClatchy.

“Què podem fer de manera col·lectiva que no pugem fer nosal-
tres mateixos?” aquesta hauria de ser la pregunta principal, va 
dir Shelly Chisenhall, editora del Charlly Observer.

“Les col·laboracions s’han tornat més fàcils i tolerables per als 
periodistes a mesura que la nostra indústria ha canviat”, va dir 
David Boraks, reporter de la cadena de ràdio pública Charlotte 
WFAE. “No podem arribar a tot, i volem que els nostres lectors 
puguin disposar de la millor informació, ens cal el concepte, el 
moll de l’os del tema per a baixar-ho al món local.”

Jim Yarborough, editor de Q Notes, que dóna servei a la pobla-
ció LGBTQ de Charlotte, va dir que cada soci de la col·laboració, 
inclosos els punts de venda més petits, va aportar alguna cosa 
a la taula. Per exemple, la seva publicació va ser l’única que va 
disposar de l’espai necessari per publicar la versió completa 
d’alguns dels informes de llarg termini que la col·laboració feia 
sobre habitatges assequibles en format imprès.

La WFAE va poder amplificar el treball d’altres punts d’informació 
posant-los a l’abast de tots, i La Noticia va poder comunicar 
com ningú més podia fer-ho amb la població de parla hispana a 
Charlotte amb informacions elaborades a mida i pensades per 
a aquesta comunitat.

La cimera va aportar una cimera que tots els editors haurien de 
gravar al seu PC: “Les úniques persones que es preocupen per 
la competència som nosaltres, els periodistes, no l’audiència”. 
La frase la va pronunciar Nate Morabito, reportera investiga-
dora de la cadena de televisió Charlotte WCNC. Dos dies de 
treball van ser suficients com la comunió entre mitjans grans 
i petits és possible i engrandeix el periodisme i a la població 
que vol saber, millor des del seu prisma. (Infografia: Center for 
Cooperative Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament la Guia per 
a la creació de l’equitat, d’Angilee Shah. CLIQUEU AQUÍ  
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Només el 5% dels periodistes 
espanyols podia gaudir de treball 
flexible (casa o oficina) abans de la 
pandèmia

 

El que més crida l’atenció de l’estudi és, sens dubte, la man-
ca de flexibilitat pel que fa a el lloc de treball abans de l’estat 
d’alarma, ja que només el 5% de tots els periodistes que van 
respondre l’enquesta va dir poder treballar indistintament, bé a 
l’oficina o des de casa, davant d’una immensa majoria (73,2%) 
que va dir treballar de forma fixa a l’oficina i només un de cada 
cinc (19,6%) que va dir-ho, la major part del temps, des de 
casa. Això contrasta amb una professió que en principi sembla 
que requereix molta més mobilitat per consultar fonts, investigar 
dades, contrastar versions, entrevistar persones, etc.

Aquestes dades corroboren la tendència llançada per la pre-
gunta sobre les eines i/o equip que el mitjà/empresa posa a 
disposició dels periodistes per exercir les seves tasques (eines 
online, aplicacions, tecnologia, ordinadors, tablet, smartphones, 
etc.), ja que, com més flexibilitat, més ben preparada tecnolò-
gicament està l’empresa i viceversa. Així les coses, només el 
44,6% va contestar que la seva empresa l’havia dotat de tot 
el necessari per exercir les seves funcions després de l’estat 
d’alarma; mentre que gairebé la quarta part (23,2%), va dir ha-
ver rebut “algunes eines”; i una altra quarta part (25%) només 
va rebre alguna eina puntual (12,5%) o cap eina (12,5%) per 
part del mitjà.
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Aquestes dades posen en evidència la confiança que els propis 
periodistes tenen en el seu mitjà/empresa, ja que a la pregunta 
sobre si creien que “el mitjà per al qual treballen estava prepa-
rat per seguir operant remotament...” només la meitat (50%) 
va respondre que sí al 100%, mentre que quatre de cada deu 
(41,1%) va dir que sí, però només entre un 60 i 90%. Fins i tot 
un 7% creu que el seu mitjà de comunicació només està prepa-
rat entre un 40 i 60% per a treballar a distància.

El 58,9% dels enquestats van ser homes i el 41,4% dones, es-
tant l’edat molt repartida gairebé a parts iguals entre les se-
güents franges: de 20 a 30 anys (25%); de 30 a 40 (26,8%); 
sent la franja de 40 a 50 anys la més nombrosa amb el 28,6% i 
finalment els més grans de 50, representant a l’19,6%. La qual 
cosa indica la diversitat de la professió, tant en sexe, com en 
edat. Pel que fa a la dedicació dels professionals dels mitjans, 
hi ha bones notícies per al sector, ja que gairebé 9 de cada 10 
(87,5%) va declarar tenir un contracte a temps complet, la qual 
cosa demostra una estabilitat de la professió, mentre que 1 de 
cada 10 (10,7%) va dir que era freelance i tan sols un 7,1% va 
contestar que complementa el periodisme amb una altra activi-
tat. (Font i infografia: Lean Factor)

7 de cada 10 esdeveniments salten 
a digital. L’ús de YouTube a Espanya 
creix un 55%

Segons un estudi realitzat entre experts en esdeveniments per 
la PCMA, 7 de cada 10 professionals han traslladat la seva es-
deveniment presencial parcial o totalment a una plataforma vir-
tual, i la immensa majoria d’ells no veuen aquesta pràctica com 
una solució a curt termini durant el temps que duri la pandèmia 
sinó com una cosa que es consolidarà i continuarà juntament 
amb els esdeveniments presencials en el futur. “Molts esdeve-
niments seran en format híbrid, amb assistents presencials i vir-
tuals perquè permet amplificar l’audiència i les possibilitats de 
monetització als organitzadors”, afirma Clara Ramírez, Awards 
& Events director a Scopen.

En concret, al 62% dels organitzadors no els inquieta que els 
esdeveniments virtuals acabin amb els futurs esdeveniments 
cara a cara. De la mateixa manera, pel que fa als esdeveni-
ments professionals i webinars, tal com s’ha pogut constatar 
la consultora Scopen, ha augmentat exponencialment l’ús de 
plataformes de vídeo. De fet, els autors del treball han pogut 
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comprovar quines són les tecnologies que tindran un major im-
pacte en els esdeveniments virtuals d’ara en endavant, entre 
les que destaquen la realitat augmentada, els virtual stage, i els 
bots. L’opinió generalitzada és que aquesta situació ha vingut 
per quedar-se. (Font: Programa Publicidad)

NOTA: El Butlletí us ofereix els resultats d’aquest estudi de la 
PCMA des d’aquest enllaç.

Convocatòria d’ajudes per al 
periodisme d’investigació

L’Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) publica dues con-
vocatòries per a finançar projectes de periodisme d’investigació 
transnacionals a la Unió Europea. El fons destinarà 800.000 
mil euros en subvencions directes a l’”Ajuda a la investigació” i 
200.000 mil euros a l’”Ajuda a la Publicació”.  

D’una banda, l’”Ajuda a la investigació” donarà subvencions de 
5.000 a 50.000 euros als projectes iniciats recentment o aquells 
que passin a una nova fase. La data per presentar candidatures 
finalitza el pròxim 14 de juny. Al mes d’agost s’obrirà una sego-

na convocatòria. D’altra banda, l’”Ajuda a la publicació” ofereix 
6.250 € als projectes d’investigació transnacionals que neces-
sitin recursos econòmics per a completar o publicar el projecte. 
La data per presentar candidatures finalitza el pròxim 18 de set-
embre. Amplieu la informació en aquest link. (Font: CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Introducció al Content Curation.- On line. Diven-
dres 22 de maig (de 16:00h a 17:00h) - La saturació d’informació 
ha fet imprescindible la creació d’una figura professional: el 
content curator. Aquest professional digital no només ha de te-
nir la capacitat i la visió estratègica per trobar i seleccionar les 
temàtiques i informacions més rellevants i afins a la marca, sinó 
també al seu target. Aprèn amb aquest webinar, a càrrec de 
Pilar Yépez, com la curació de continguts pot convertir-se en 
la teva base estratègica per generar continguts de qualitat que 
construeixin engagement amb els teus usuaris.

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 comuni-
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cació 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.

Com crear infografies per a les xarxes socials (nova edi-
ció).- On line. Del dilluns 25 de maig al divendres 26 de juny (10 
hores) - Aquest curs, dirigit per Jordi Català, ensenya a crear 
infografíes, per tal de millorar la comunicació en xarxes buscant 
la viralitat i el posicionament. S’usaran eines on-line, gratuïtes 
i senzilles com són: Visme, Piktochart, Infogram, Venngage i 
Canva.

Mejora ahora tu presencia en Linkedin.- On line. Del dimarts 
26 de maig al dimecres 24 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, creat per Pilar Yépez, descobriràs com 
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.

Digital Management para periodistas: transmedia, storyte-
lling y comunicación digital.- On line. Del dimecres 13 de 
maig al divendres 19 de juny (10 hores) - Amb aquest curs, 
dissenyat per Chal Jiménez, aprofundiràs en les funcions i ob-
jectius del digital manager, aprendràs les diferents estratègies 
del màrqueting digital, que ajuden a la transformació de les em-
preses, per aconseguir nous clients o per oferir nous serveis 
com a professional.

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. 
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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. Encara queden 
places. Per inscriure’t, contacta amb cfd@periodistes.cat.

Edita vídeos professionals amb el teu 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. 
Dominant 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.

Per inscriure’t, contacta amb cfd@periodistes.cat
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Miquel Gamisans: “Els mitjans 
sobreviuran fidelitzant els 
subscriptors”
Per Albert Torras - Welcome Talent Society / Comunicació 21

El director general de difusió de la Generalitat de Catalunya, 
Miquel Gamisans, s’ha enfrontat aquests mesos al repte de li-
derar les comunicacions institucionals i atenció a la ciutadania 
del Govern. Explica que ha calgut “dividir la comunicació entre 

les de cada gabinet dels consellers i del Govern, i les cam-
panyes d’informació per a la ciutadania”, tot amb una voluntat 
“d’endreçar la informació i fer servir els mitjans de comunicació 
i les xarxes socials”.

Entre les eines més emprades pel Govern ha calgut “targetit-
zar” els usuaris que havien de rebre les informacions, per a 
evitar la saturació de missatges. Per tant, i sobretot en xarxes 
socials, s’ha pogut discriminar a qui s’enviava un missatge con-
cret. Gamisans ho exemplifica: “hem enviat informació de l’hora 
a la qual poden sortir els infants, a un col·lectiu de persones 
d’una edat compresa entre els estàndards del que poden ser 
els pares d’aquests infants”.

El director general de difusió treu pit quan explica que l’esforç 
per ser àgils, verificar la informació, i elaborar els continguts, ha 
donat resultat: “La Generalitat hem estat un dels primers dotze 
governs d’estat – tot i no ser un estat- en tenir una verificació de 
Telegram, com a actor que oferia informació verificada”.

Destaca que un dels màxims esforços ha estat al Departament 
de Salut, on s’ha “muntat una fàbrica de continguts per a la 
ciutadania, els professionals, els proveïdors. Calia ser ràpids, 
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però també veraços”. I això perquè, segons Gamisans, “si no 
responíem nosaltres ràpidament, la ciutadania buscaria altres 
respostes, i moltes vegades pot trobar fake news, distorsions i 
informació no verificada”.

A més, Gamisans revela la disposició dels mitjans, que han con-
tribuït amb el doble de càpsules i anuncis al total de la inversió 
en publicitat institucional aportada pel Govern, uns mitjans que 
ell considera “el nostre laboratori d’I+D, per saber com arribar al 
ciutadà i quina és la millor manera de fer-ho sense semblar un 
pegot o publicitat institucional”.

Finalment, en el cas dels mitjans, creu que “la fidelització dels 
oients o lectors ha de ser un canvi. Els subscriptors aporten 
informació molt concreta dels seus hàbits de consum i això ha 
de poder facilitar la publicitat als mitjans”. I assegura que “qui 
tingui una bona comunitat fidelitzada té moltes més oportunitats 
de sobreviure”.

La campanya #joimpulsotalent permet fer aportacions econòmi-
ques per apadrinar talent d’una forma molt senzilla. Es pot fer 
clicant en aquest enllaç. (Infografia: premistalent.cat)
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La pandèmia dels periòdics
Per Fernando G. Mongay / eldiario.es

 
Diumenge passat, si no ho recordo malament, en el primer diari 
d’Espanya només hi havia un anunciant. Un requadre en por-
tada i una pàgina completa d’un banc eren els únics ingressos 
publicitaris d’un diari que imprimeix 100 pàgines entre el diari i 
suplements. Per la seva banda, en el suplement setmanal a co-
lor (76 pàgines) només portava dues pàgines de publicitat. Una 
ruïna. Els diaris, que pateixen des de fa temps tota mena de re-

tallades per intentar imprimir diàriament, ara es troben a la UCI 
dubtant sobre si podran sobreviure a la pandèmia COVID-19.

Tina Brown, que ha complert 66 anys, va desenvolupar una de 
les carreres més brillants en el periodisme durant les dècades 
dels 80 i els 90. Brown va dirigir ni més ni menys que Vanity Fair 
i The New Yorker, dues revistes que formen part de la noblesa 
de les publicacions d’alt pressupost. Després d’arribar al cim 
del periodisme, va decidir deixar la tinta i el paper per dedicar-
se al negoci dels esdeveniments amb la cimera “Dones al món”, 
que es realitza al Lincoln Center de Nova York.

Al febrer, Brown era rotunda a l’hora d’explicar al New York Ti-
mes els canvis que s’havien produït en el món de l’edició de 
revistes: “Edita ara tracta de com mantenir viva la publicació i 
de pensar com la finanço. Puc fer més en l’escenari que amb 
una revista”.

Tot i que els esdeveniments presencials tampoc sembla que 
hagin de tenir molt d’èxit en el futur pròxim, l’ex editora, com 
els altres, no podia ni imaginar el que li venia a sobre a la in-
dústria editorial a tot el planeta amb la pandèmia. Els ingressos 
publicitaris han baixat al nivell més baix que es pot imaginar i 
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les vendes, que ja eren magres -El País va aconseguir al gener 
la pitjor difusió (vendes més subscripcions) de la seva història 
amb 91.727 exemplars-, han caigut en picat en els mesos de 
confinament.

Com explicava recentment el periodista i expert en mitjans Roy 
Greensdale a The Guardian, és possible que els editors a l’hora 
d’avaluar l’estat dels seus negocis després de la pandèmia, a 
més d’intentar recuperar anunciants, es preguntaran quant es 
pot estalviar si no es publica el diari en paper. També analitza-
ran si es necessiten costoses oficines després que els diaris es 
fessin durant mesos “de manera tan efectiva” per periodistes 
que treballen a casa seva.

Encara que alguns intenten barrejar-ho tot, no és el mateix la 
indústria de les notícies que el periodisme. Avui, trobem la in-
formació en els nostres telèfons, als pocs segons de produir-se, 
a través d’uns mitjans el creixement de nombre de lectors dels 
quals està sent exponencial durant la pandèmia. Desafortuna-
dament, per ara, pocs mitjans digitals han sabut capitalitzar el 
seu èxit d’audiència i transformar-lo en ingressos que, entre al-
tres coses, en garanteixin la independència.

Greensdale creu que els historiadors diferenciaran entre AC 
i DC, abans i després de Coronavirus. Però serà més preo-
cupant la crisi econòmica posterior que, com un virus, està a 
l’espera d’allotjar-se també en la indústria de les notícies. (Info-
grafia: Universidad de Chile)
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Així és com funciona Arc, el gestor de 
continguts del Washington Post que 
utilitzen La Razón i El País
Per Dircomfidencial

El setembre de 2019, el cap d’innovació del Washington Post i 
vicepresident de producte va dir a Bloomberg que esperava a 
que el seu gestor de continguts generés 100 milions de dòlars 
anualment durant els propers tres anys. I va afegir que, mentre 
que Arc encara no era un negoci rendible per si mateix, espe-
rava que es convertís en la tercera font d’ingressos del diari, 
per arribar als números comparables al que la publicitat o els 
subscriptors en els comptes de l’empresa comporten.

En aquell moment ja tenia dos importants clients a Espanya. 
En primer lloc, Prisa Noticias (El País i més tard As) i després 
La Razón havien signat acords per començar a utilitzar aquesta 
tecnologia com a element clau en la seva transformació digital, 
i tots dos estaven en procés d’integració. Dos mesos després, 
el diari de Planeta va presentar als seus lectors el redisseny dl 
seu web, ja impulsat per Arc.

“L’objectiu era fer-ho en sis mesos i ho vam aconseguir amb 
una política de MVP (mínim viable producte)”, afirma Sergio Ro-
dríguez, el seu subdirector digital. Arc s’havia imposat sobre les 
altres alternatives que s’havien contemplat internament a causa 
d’instal·lacions tècniques d’integració i assegurament de ser-
veis remots, així com per al registre d’usuaris eficient i capaci-
tats de gestió de subscripció. La nova tecnologia també va pro-
porcionar una eina que facilitava l’organització de l’elaboració 
de fluxos de treball.

Aquestes condicions han estat un salt qualitatiu de la situació 
que Rodríguez va trobar quan va prendre possessió al setem-
bre de 2018, procedent d’El Mundo: “necessitàvem més con-
trol sobre el front, teníem fracassos i caigudes quan havíem 
de combinar el CMS amb altres proveïdors externs i sistemes 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

interns, i hi va haver dificultats per treballar en el núvol”. La 
millora en tots aquests aspectes de les mans d’Arc ha facilitat 
la labor dels periodistes i ha contribuït en part a un creixement 
espectacular de l’audiència del 169% en un any, segons les da-
des de comScore. A l’abril La Razón va quedar en el Top 10 en 
aquest rànquing, amb més de 13.000.000 usuaris únics.

Jorge Mediavilla, actual gerent de projectes del Wunderman 
Thompson, ha estat mantenint un projecte editorial sobre ges-
tors de continguts des de 2018 i el passat mes d’abril va publi-
car una anàlisi exhaustiva d’Arc. Allà reflecteix algunes dades 
clau que ajuden a entendre la penetració d’aquesta tecnologia, 
com el fet que fa funcionar uns 700 llocs web i no només el tre-
ball del sector media. De fet, un dels punts d’inflexió en la seva 
comercialització va ser la integració de BP, una de les compan-
yies energètiques més importants del món.

Aquesta fita anticipa les possibilitats futures d’aquest gestor més 
enllà de la indústria per la qual va ser concebut. Al voltant de 300 
enginyers treballen en el seu manteniment i desenvolupament, 
amb una taxa de refresc de 15 dies. I el model de negoci es basa 
en les empreses que el contracten paguen de forma escalada 
per al seu ús, en relació amb el tràfic que suporten.

Un dels avantatges de treballar amb aquesta tecnologia és que 
simplifica el procés d’integració entre el que el lector veu i el 
que hi ha al darrera permet que l’experiència sigui reeixida i 
adequada. “Arc facilita el backend i a La Razón desenvolupem 
la frontend juntament amb una empresa externa, sempre amb 
les eines, metodologia i disseny de la nostra propietat”, explica 
Rodríguez.

De fet, el diari e Planeta va apostar perquè el proveïdor tèc-
nic, el Product Hackers, s’encarregui del desenvolupament 
necessari per dur a terme la implantació. En reduir el paper 
dels enginyers d’Arc a tasques de formació i suport a aquesta 
empesa, el cost i la durada de la implementació eren molt més 
assumibles.

Un diari preparat per a coronavirus
La pandèmia que ha buidat els carrers durant setmanes per 
prevenir el contagi també ha valorat les capacitats de treball a 
distància de moltes empreses. I, en aquest escenari d’incertesa 
sobre quan serà un bon moment per a que els periodistes pu-
guin tornar físicament als mitjans de comunicació i sota quines 
condicions, el canvi a Arc ha estat providencial per al diari ma-
drileny.
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“No ens preocupa tenir treballadors a la redacció, sinó que ela-
borin informació allà on es trobin, el millor possible i el més 
còmodament possible. Arc és una eina perquè el seu treball es 
pot fer fàcilment i fer-lo brillar”, diu Rodriguez.

Per gestionar el treball d’una plantilla distribuïda geogràfica-
ment és especialment útil Websked, una funcionalitat que fa  
de centre de control del diari quan combina fluxos de treball, 
anàlisis internes i comunicacions. Gràcies a aquesta eina es 
poden estalviar molts correus i en ella queda reflectida l’activitat 
essencial que defineix el dia a dia d’un diari i els seus barems 
de productivitat: els temes que es proposen a portada, els quals 
s’accepten, la producció per individu o per secció, la seva co-
rrelació amb el trànsit, etc. Tot això ajuda a prendre millors de-
cisions als responsables editorials en un context com l’actual. 
(Infografia: Dircom)
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El mitjà imprès sortirà transformat de 
la contenció
Per France 24

La contenció ha accelerat la transformació dels mitjans im-
presos, la qual cosa ha aconseguit expandir els seus públics 
i les subscripcions digitals en general, però ara ha de lidiar 
amb el col·lapse dels seus ingressos publicitaris i el final de 
l’esdeveniment, que prendrà temps per recuperar-se.

Nous continguts en línia, augment de la interacció amb el públic, 
desenvolupament de subscripcions de pagament... “Aquest pe-
ríode ha estat un accelerador molt fort de la transformació de 
les nostres redaccions, hem fet les coses en dos mesos, que 
tots ho teníem a les nostres previsions i que normalment hauria 
pres sis mesos o un any per fer-ho”, comenta Sophie Gourme-
len, directora gerent de Le Parisien- Aujourd’hui, a França, en 
parlar en una videoconferència organitzada pels mitjans de co-
municació especialitzats Les clés de la presse i l’Alliance pour 
les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

Quina pols surt de la imatge de la premsa, especialment re-
gional i local? El públic, en qualsevol cas, s’ha afanyat a fer 
costat a la premsa en línia, com ho demostren el baròmetres 
del CPMA.

Després d’anys de creixent desconfiança, “hi ha hagut un enforti-
ment de la confiança en les marques mediàtiques”, afirma Frédé-
ric Daruty, CEO de 20 Minutes, el site del qual ha vist explotar la 
seva audiència (12.000.000 visitants únics el 15 de març).

“Hi ha una forta relació que ha sorgit de nou, entre els nostres 
mitjans i el públic, i crec que ens farà sortir de la crisi més forts, 
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perquè hem fet el treball en termes d’informació, llaços socials 
i la solidaritat”, diu Francis Gaunand, cap de Publihebdo, una 
filial de Ouest-França que publica desenes de diaris locals se-
tmanals.

A més, segons ell, “vam veure una acceleració de la confiança 
donada a la publicació a la xarxa” en comparació amb el pa-
per, i els periodistes, “alliberats de les limitacions habituals de 
l’agenda”, per falta de notícies esportives o culturals, han multi-
plicat els temes d’iniciativa. 
Per a Gabriel d’Harcourt, vicepresident de La Voix du Nord, 
aquesta crisi ha demostrat “el què ha estat la premsa diària 
regional durant molt de temps i ara ho ha palesat més que mai”. 
La premsa més propera és la que més està al servei dels lec-
tors d’àmbits territorials reduïts.

El retorn dels anunciants? 
Aquest és el cas a 20 Minutes, que ha treballant dur per re-
cuperar la seva versió en paper el dilluns. Però “és una obra 
d’orfebreria”, explica Frédéric Daruty: els seus equips han 
d’anticipar al màxim els fluxos que hi ha a les estacions i a 
les sortides del metro, els seus principals llocs de distribució. 
I l’edició en paper no reprendrà immediatament el seu ritme 

diari, esperarà el moment concret en que tornin les campanyes 
publicitàries.

“Esperem els anunciants amb els braços oberts, tenim un 
descens del 50% en la facturació de publicitat de la Parisien/ 
Aujourd’hui en France”, una mica menys marcada en digital, 
assenyala Sophie Gourmelen.

Amb el desconfinament, “el sector de la distribució torna a 
les nostres pàgines i vol comunicar-se per donar a conèixer 
l’obertura de les seves botigues”, diu, però “no esperem un re-
torn a la normalitat” de seguida, o fins i tot potser fins a la sego-
na meitat de l’any. I el diari mantindrà de moment l’edició única 
a l’Ile-de-France aprovada al març.

“Els anunciants estan molt interessats en tornar a obrir les 
seves botigues, però tenen problemes de cash flow, i tractem 
d’acompanyar-los amb ofertes adequades”, confirma el cap de 
Publihebdo.

Organitzar esdeveniments, un pilar de les estratègies de diver-
sificació desenvolupades pels mitjans de comunicació en els 
últims anys, també també resulta difícil tornar-hi a fer un segui-
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ment. “Tothom està pensant en conferències en línia o amb un 
petit nombre de participants. Hem de reinventar-nos, fins i tot 
si no tenim visibilitat” en aquest terreny, diu Sophie Gourmelen. 
(Infografia: ACPM)
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El periodisme de solucions guanya 
adeptes
Per Caroline Montpetit / Le Devoir de Montréal

Ens donen un mirall magnífic cada matí, fins al punt que cada 
cop més ciutadans han decidit evitar-los, de vegades segons 
les recomanacions dels professionals sanitaris, per preservar 
la resta de salut mental en aquests moments de crisi. Els mi-
tjans de comunicació ja han estat molt afectats per la revolució 
tecnològica i per una crisi de credibilitat, amb la pandèmia, tant 
els serveis essencials com els factors de la depressió, que cada 
dia porten la seva part de males notícies i de tristes previsions, 
posant “la ploma a la ferida”, tal com va suggerir el famós perio-
dista francès Albert Londres.

“La vostra edició matinal fa que vulgueu buidar una caixa de 
pastilles i marxar cap a un altre món”, va escriure recentment 
un lector desanimat a Le Devoir. En l’aïllament generalitzat cau-
sat per la pandèmia, cada cop són més els ciutadans que recla-
men als mitjans de comunicació una visió més positiva de les 
coses, per contrarestar el biaix negatiu que les caracteritza des 
de fa temps. Això és el que ha donat lloc des de fa temps a una 
tendència que s’ha batejat com a “periodisme de solucions” o, 
per fer servir l’abreviatura, “sojo”.

Aquesta forma de periodisme, que ofereix iniciatives que res-
ponen a problemes donats, és particularment popular entre les 
generacions més joves, com ho demostra un estudi realitzat el 
2015 a Gran Bretanya, segons el qual aquesta forma de perio-
disme era la preferida del 64% del jovent de 35 anys i menor.

Així, la difusió pública de la conferència de premsa diària 
dels primers ministres del Quèbec i Canadà, respectivament, 
François Legault i Justin Trudeau va fer que alguns observa-
dors, que troben en particular que els periodistes es plantegen 
constantment les mateixes preguntes (inspirades entre d’altres 
en les xarxes socials), no demostren la necessària paciència 
cap a l’enorme màquina que representa el sistema sanitari, per 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

exemple, o tenir una actitud “despectiva” envers els responsa-
bles de les decisions, per utilitzar les paraules d’Anne-Marie 
Gingras, professora del Departament de Ciències Polítiques de 
la UQAM, que va publicar una carta a Le Devoir sobre aquest 
tema (“Les trampes del periodisme en temps de crisi”).

En un context en què tot va malament, “ha aparegut el reflex 
acusador dels periodistes”, va dir. Assenyala en particular la 
necessitat de qualificar les comparacions entre el nombre de 
morts, per exemple, que no comptabilitzen, en determinats paï-
sos, les morts produïdes durant el cap de setmana. “També hi 
ha un problema de ritme” per als periodistes”, i de cronometrat-
ge”, va dir. “No es pot renovar el sistema sanitari en un minut”, 
assenyala.

Tendència de fons
Al mateix temps, l’anomenat periodisme de “solucions” és una 
“tendència fonamental”, que va aparèixer molt abans de la crisi 
del coronavirus, assenyala Colette Brin, professora del Depar-
tament d’Informació i Comunicació de la Universitat Laval. El 
Huffington Post, per exemple, va llançar una secció de perio-
disme de solucions en la seva edició del Quebec, així com en 
totes les altres edicions arreu del món, assenyala Patrick White, 
professor de la Media School de la UQAM. Avui, aquesta secció 
del Huffington Post continua en l’edició francesa i porta per títol 
“Funciona”. Des del començament de la pandèmia, podem lle-
gir articles que expliquen històries positives relacionades amb 
la COVID-19, històries d’amistats nascudes del confinament, 
per exemple, o que reporten la invenció d’un videojoc per part 
d’un nen de nou anys.

Però el periodisme de solucions no es limita a històries felices, 
assenyala Patrick White. “Heu d’anar més enllà de la sensació 
de bones històries”, afirma. Més aviat es tractaria de “perio-
disme amb dos ulls”, com l’anomena la periodista i professora 
Pauline Amiel, al llibre Le journalisme de solutions, que acaba 
d’aparèixer a la premsa de la Universitat de Grenoble. “No ama-
gueu les males notícies, sinó que retorneu al seu lloc adequat 
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la informació entusiasta, els èxits, el desenvolupament de la 
humanitat”, va dir.

Es manté el fet que, tal com demostren els estudis, els humans 
s’atrauen naturalment per les notícies negatives, encara que no 
sigui necessàriament el que busquen en primer lloc. No és per 
cap motiu més que alguns mitjans de comunicació publiquin a 
la primera pàgina les notícies 
sagnants.

Un efecte depriment
Denise Baden, professora d’economia sostenible de la Uni-
versitat de Southampton, va assenyalar en un article del 2015 
sobre The Conversation, un mitjà de notícies i anàlisis en línia 
independent, que els mitjans de comunicació ho donen per fet. 
“Les males notícies venen”, augmenten la consciència social, 
així com les accions positives que se’n deriven.

Tot i això, els estudis de l’equip de Denise Baden solen demos-
trar que les males notícies tindrien l’efecte contrari. “Com més 
notícies fa que les persones estiguin ansioses, tristes, depri-
mides i preocupades, menys tendeixen a donar, a actuar amb 
responsabilitat envers el medi ambient o per donar a conèixer 
els seus punts de vista sobre diferents temes”, escriu.

D’altra banda, els estudis han demostrat que les notícies “típi-
ques” solen provocar pèrdues d’ànim en el 38% de les dones i 
el 20% dels homes. Sens dubte, això explica que els professio-
nals de la salut, entre ells Cécile Rousseau, psiquiatre infantil 
i professor de psiquiatria social i transcultural de la McGill Uni-
versity, des del començament de la pandèmia, van recomanar 
un consum moderat d’informació al Públic quebequès.

Després d’aquestes crítiques, òbviament no hem de passar per 
alt el paper fonamental de la premsa en democràcia, aquest 
“quart poder” que ostenta respecte dels altres tres: el poder 
executiu, el poder legislatiu i el poder judicial.

En la primera edició de Le Devoir, publicada el 1910, Henri Bou-
rassa va parlar de la necessitat de “denunciar l’atac”, que avui 
no ha desaparegut. Patrick White creu que, entre altres motius, 
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el “periodisme de solucions” és una de les vies del periodisme 
actual, però no l’única. “El periodisme d’investigació també és 
molt valorat”, va afegir, i va sentenciar que la intel·ligència arti-
ficial podria suggerir aviat anomalies dels periodistes en bases 
de dades, com ara contaminació o delicte, per exemple. (Info-
grafies: En positivo)
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Periodisme, en temps de còlera

Per Pablo S. Blesa Aledo, degà de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació UCAM / La Verdad, Múrcia

García Márquez sentencià la dècada de 1900 que “no hi ha una 
altra ofici com el periodisme”, i correlativament en la mateixa 
frase es lamentava lapidari que “fins i tot si pateix com un gos!”. 
El delicat ministeri del periodisme precipita als seus exercitants 
cap a tres formes innates d’autodestrucció. Les 3Ds: divorci, 
dipsomania, depressió. En aquests temps de còlera, a aquests 
tres turments intrínsecs a les dures porfídies se sumen tres 
afeccions exògenes: atur, coerció i desprestigi institucional. Al 
commemorar-se recentment el Dia Mundial de la Llibertat de 
Premsa, convé denunciar-les i desitjar la seva eradicació.

En primer lloc, l’epidèmia de la desocupació és la desemboca-
dura perversa a una dècada de sangria econòmica i debilita-
ment empresarial dels mitjans tradicionals, precaris. La triple 
escomesa de la crisi financera, la inajornable transició dels mo-
dels de negoci cap a la digitalització i la insostenible ‘gratuïtat’ 
malbaratadora que exigeix un consumidor malacostumat, s’han 
substanciat en necrològiques per a centenars de mitjans. En el 
seu lloc, davant el periodisme reglat professional sorgeix un ‘de 
supervivència’, companyia de baix cost, encoratjat a internet 
mitjançant un engrut polimorf i babelià de xarxes socials, blocs 
o mitjans digitals d’escassa presència en l’àmbit empresarial 
i dubtós rigor en el periodístic. Des d’aquest ecosistema digi-
tal purulent es fomenta sense traves la mentida o la ‘mentida-
news’. És l’Edèn de la ‘postveritat’ sobre la qual teoritzés visio-
nari el professor Harry G. Frankfurt en la seva obra seminal de 
1986 ‘La Teoria de la Sandez’. 

En aquesta geografia difusa, vaporosa i líquida operen agents 
maliciosos amb agendes ocultes, i inusitat èxit. Basten algunes 
dades: sis de cada deu americans s’informen exclusivament a 
través de Facebook. Informes oficials eleven fins a 150 milions 
els votants nord-americans ‘intoxicats’ a les presidencials de 
2016 per les campanyes massives de ‘mentida-news’ aventa-
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des des de Rússia. Fins a 63 milions de vots podrien haver-se 
decantat a favor de Trump com a resultat d’aquesta penetració 
injusta.

En segon lloc, els atemptats a l’exercici del periodisme mi-
tjançant la coerció han adquirit tints pandèmics per la seva 
extensió, i formes orwellianes per la seva sofisticació. Una 
versió descarnada la localitzem en països on no hi ha premsa 
lliure, la criminalitat organitzada impera o el terrorisme imposa 
la mordassa amb una barreja furibunda d’extorsions i execu-
cions. Països com la Xina, l’Iran, Síria, Egipte o Aràbia Saudita 
presenten entorns ‘corrosius’ a la llibertat d’expressió. Luctuós 
sense parangó l’assassinat d’Estat del periodista dissident sau-
dita Yamal Khashoggi. A Mèxic, els càrtels massacren amb im-
punitat als periodistes que els incomoden. L’Estat Islàmic es va 
enverinar fratricida amb mitjans i corresponsals. De inusitada 
brutalitat l’anihilament en massa de la redacció del magazine 
satíric ‘Charlie Hebdo’,, a París, per un dels seus esquadrons. 
En suma, l’any passat van ser assassinats 83 informadors. El 
2020, hi ha empresonats 169 periodistes i 149 internautes.

El periodisme de qualitat que exalça la ciutadania conté in-
gènit la inclinació a la veracitat
Un segon nivell de fustigació menys deleteri encara que igual 
de lliberticida s’observa en les anomenades ‘pseudo-democrà-
cies’. Països com Turquia, Filipines, Índia o Rússia, presenten 
entorns ‘hostils’ a la llibertat de premsa. En aquests països els 
mitjans públics estan dirigits, els periodistes dels privats són 
censurats i els contestataris penalitzats.

Finalment, una pràctica aberrant ha arrelat en democràcies 
consolidades: el desprestigi institucional. A USA, Donald Trump 
és herald planetari d’unes formes especialment tosques i una 
dialèctica especialment abrupta en la seva relació amb els mi-
tjans: “Els periodistes són l’enemic de poble”, va clamar en la 
campanya de 2016. Ja president nominalitzà: “Els principals 
enemics d’USA són avui la CBS, la NBC, The Washington Post 
i The New York Times”. A Amèrica Llatina, el president del Bra-
sil, Jahir Bolsonaro, titlla els mitjans de “tendenciosos”, “tergi-
versadors” i prescindibles. No queda indemne a aquesta onada 
repressiva l’altre temps escrupolosa Unió Europea.

En certs països membres de la UE els intents de subjugar o 
desacreditar els mitjans són recurrents. Extrem, el cas de Víctor 
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Orban, a Hongria, que lamina als mitjans mitjançant lleis ini-
qües. Pintoresc Milos Zeman, president de la República Txeca, 
que ha comparegut en una roda de premsa empunyant una imi-
tació del fusell Kalashnikov en la qual es llegia: ‘Pels periodis-
tes!’. Procaç Robert Fico, primer ministre eslovac, que va qua-
lificar els informadors de “brutes prostitutes anti eslovaques”. A 
Espanya ha arribat el contagi.

Un recent informe de Reporters sense Fronteres incideix sobre 
la deriva entre frívola i alarmant d’un Govern espanyol que ha 
restringit i tamisat les preguntes en rodes de premsa, envidat 
en una enquesta del CIS amb la figurativa encara paorosa no-
ció anticonstitucional de decretar la prohibició d’informacions 
‘no oficials’, i potser instruint a la Guàrdia Civil perquè perse-
gueixi campanyes en xarxa que li perjudiquin. Cal emfatitzar 
que l’article 21.2 de la Llei Orgànica 4/81, que regula els estats 
d’alarma, excepció o setge, taxativament prohibeix les restric-
cions a la llibertat d’expressió. Assistim a Europa a l’emulsió de 
moviments i partits populistes antisistema que estigmatitzen els 
mitjans com a parts d’una estructura institucional corrupta.

És cert, els mitjans de comunicació no són entitats arcangèli-
ques, ni els seus propietaris necessàriament criatures seràfi-

ques, ni els periodistes en tota ocasió ens feèrics motivats per 
l’amor desinteressat al proïsme. I, no obstant això, el periodis-
me de qualitat que exalça la ciutadania conté ingènit l’afecció 
a la veracitat i l’aspiració a la veritat. Sense aquest periodisme 
responsable i lliure no és possible una democràcia endreçada. 
Donant les gràcies als informadors que exerceixen amb rigor i 
risc en aquests temps de còlera, val la pena rendir-los tribut. 
(Infografia: Hassel Fallas)
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