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

 
Segons l’estudi Making health habitual: the psychology of ‘ha-
bit-formation’ and general practice, hem trigat 66 dies de mitja-
na a adquirir un nou hàbit, com esmenta Alex Gevers, sènior 
Insights Manager de comScore, en un article que analitza els 
hàbits de consumidor que han vist la llum en aquesta crisi. Te-
nint en compte que la pandèmia del coronavirus s’ha prolongat 

durant més temps, tot apunta que els hàbits adquirits en el con-
finament seguiran sent objecte d’interès per a les marques en 
els propers mesos. Però, acabaran per desaparèixer ara que 
comencem a recuperar la normalitat?

Per tal de conèixer en profunditat com s’ha transformat el com-
portament dels consumidors en línia durant aquest temps i do-
nar resposta a aquesta pregunta, comScore ha realitzat una 
anàlisi de l’activitat dels usuaris a Espanya, França, Alemanya, 
Itàlia i el Regne Unit des de que va arribar la pandèmia. Unes 
dades que revelen l’evolució d’aquests hàbits en funció de les 
diferents etapes que hem viscut en les últimes setmanes.

1a. En procés les notícies (de principis de gener a principis 
de març).- Els primers dies de la pandèmia, els consumidors es 
trobaven àvids d’informació, i els sites englobats dins de “notí-
cies i informació” van veure en aquest moment com es dispara-
va la seva activitat. El consum va augmentar durant el mes de 
gener de 2020 i va créixer significativament a finals de febrer. 
A mitjans de març va tornar a augmentar, coincidint amb les 
mesures que els governs van implementar per frenar el brot de 
coronavirus. Des de llavors, el consum de notícies en línia s’ha 
mantingut a uns nivells alts en la majoria dels països.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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2a. Tornar al més bàsic (de mitjans de març a principis de 
maig).- Quan va començar el confinament, els consumidors es 
van haver d’adaptar a una nova rutina a casa, un espai que 
s’ha convertit en el seu lloc de treball i d’oci, així com en escola 
i gimnàs. Durant aquesta fase, sectors com el comerç minoris-
ta en línia van veure com augmentaven les seves xifres, però 
altres negocis, com els relacionats amb compres no essencials 
i d’alt cost, es van aturar en sec. En aquest context, les xarxes 
socials i les aplicacions de missatgeria es van convertir en un 
canal clau per mantenir-se en contacte amb la seva comuni-
tat. Alguns usuaris van optar pels jocs en línia, mentre que els 
pares es van enfocar en garantir educació i entreteniment als 
seus fills.

3a. Llum al final del túnel? (Des de principis de maig).- Els 
sectors del turisme, viatges, automoció o immobiliari han estat 
alguns dels més afectats per aquesta crisi. En els dos últims 
sectors, durant les dues primeres setmanes de maig les visi-
tes s’han recuperat una mica després d’assolir el seu mínim 
al març, i en alguns casos, estan per sobre dels nivells previs 
a la pandèmia. No obstant això, per a la categoria “Viatges” 
l’activitat continua sent moderada, probablement a causa de la 
incertesa que envolta la logística de qualsevol desplaçament

Tot i que es considera que és “massa aviat” per saber amb cer-
tesa si els canvis en el comportament es prolongaran més enllà 
de la pandèmia, des comScore veuen “poc probable que tots 
els hàbits de consum adquirits durant aquests dos mesos tan-
cats a casa desapareguin de la nit al dia, especialment perquè 
la “nova normalitat” imposarà canvis en la forma en què vivim i 
treballem durant algun temps”. No obstant això, les xifres que 
comencen a obtenir les categories relacionades amb el sector 
immobiliari i el sector automoció indiquen que els consumidors 
no s’han oblidat dels seus plans previs a la COVID-19. (Foto-
grafia: Eduardo Buxens/Diario de Navarra)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Ma-
king health habitual: the psychology of ‘habit-formation’ and ge-
neral practice. CLIQUEU AQUÍ  
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Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (VII)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: Report.cat, Reuters Institute,  Karatesòller, Le 
Temps

Els lectors comencen a evitar les notícies de qualsevol ín-
dole a causa de la pandèmia, segons l’últim informe de Re-
uters.- El cansament informatiu avança a poc a poc. Els lectors 
comencen a evitar llegir notícies en general i no només sobre 
la pandèmia, després del significatiu increment d’atenció infor-
mativa que la COVID19 ha generat, segons les conclusions de 

l’enquesta realitzada al Regne Unit per Reuters Institute. Aques-
tes són algunes de les principals idees clau de l’enquesta, que 
es va dur a terme entre el 7 i el 13 de maig passats. 

- Després d’un augment inicial en el consum les notícies a cau-
sa de l’impacte de la COVID19, hi ha hagut ara un increment 
significatiu del percentatge dels que eviten llegir-les, amb un 
22% que diu que “sovint o sempre” intenten evitar les notícies 
de manera activa (en comparació amb el 15% a mitjans d’abril) 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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- La gran majoria d’aquells que diuen que “sempre o sovint” 
eviten les notícies (86%) esgrimeixen que actuen així per evitar 
les notícies de la COVID19, a el menys algunes vegades.

- La majoria d’ells van dir que estan principalment preocupats 
per l’efecte que té en el seu estat d’ànim (66%). El 33% diu que 
sent que hi ha massa notícies, i el 28% comenta que evita les 
notícies perquè creuen que no hi ha res que puguin fer amb la 
informació.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’enquesta realitzada al Regne Unit 
per Reuters Institute sobre COVID-19 (7 i 13 de maig). CLI-
QUEU AQUÍ  

La premsa de proximitat: un milió i quart de lectors. Tot 
un caramel publicitari.- A finals d’any es van saber les da-
des d’audiència dels mitjans impresos associats a l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i ara es donen a 
conèixer les dels mitjans associats a l’ACPC. La suma d’ambdós 
és una mostra que, a Catalunya (no és pas així a altres llocs 
d’Europa i als Estats Units) l’audiència de la premsa de proxi-
mitat (local i comarcal) ofereix unes dades esplèndides: un total 
de 1.225.300 lectors. Una quantitat que, en paper, és d’admirar.

D’aquesta audiència de 1.225.300 lectors, 1.171.000 correspo-
nen als lectors dels mitjans de l’AMIC (1.052.000 controlats per 
OJD) i 543.000 és la suma dels lectors de l’ACPC. Com es lle-
geix en un comunicat de l’Associació de Prems Comarcal, les 
dades d’audiència d’aquesta premsa tan característica a Cata-
lunya desvetlla “la bona salut dels mitjans comarcals que -com 
ha estat en els darrers 40 anys-, continuen sent líders, al seu 
territori, en lectors i fidelitat”.

Pel que fa al món digital, l’escalada és notòria. L’entitat AMIC 
compte amb 245 mitjans digitals associats els quals, conjunta-
ment, superen els nou milions d’usuaris únics mensuals que, 
sumats als 215.000 individus que llegeixen els mitjans digitals 
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de l’ACPC, estem davant una realitat ben prou notable. La 
suma de l’audiència en paper i en digital, doncs, fa dels mitjans 
de proximitat un caramel per a qualsevol campanya de publici-
tat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

“Sortim més forts”, la nova campanya de publicitat del 
Govern espanyol.- El Govern d’Espanya van llançar el pas-
sat dia 25, a través de les xarxes socials i determinats mitjans 
de comunicació, la nova campanya institucional per iniciar la 
desescalada a tot el territori espanyol. Amb el lema “sortim més 
forts” el govern del president Sánchez posa en valor la torna-
da a la nova normalitat. A través de twitter, Pedro Sánchez ha 
afirmat que: “ho estem aconseguint. Gràcies a l’esforç i respon-
sabilitat de totes i tots hem arribat fins aquí. Sou vosaltres els 
que heu fet retrocedir el virus”, segons recull Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia.

Les crítiques a aquesta campanya no van trigar a arribar. Car-
los Alsina, per exemple, ha recordat a Sánchez que: “tenim 
28.000 morts, 240.000 malalts, 60.000 mil aturats, tres milions 
d’espanyols amb ocupació suspès, metges sense forces... Sor-
tim més forts, en què?. Cal emetre un missatge d’autoestima 
però la mesura és sempre aconsellable, no sembli ens ha vin-

gut bé una epidèmia... “ Els diaris generalistes portaven l’anunci 
a la portada. Dos diaris nacionals, el català El Punt Avui i el 
basc Gara van ser discriminats d’aquesta campanya del dilluns 
25, per raons òbvies. El també basc Berria no surt els dilluns i 
queda en el dubte. 

L’ONU llança una iniciativa mundial contra la desinformació 
relacionada amb el coronavirus.- Amb l’objectiu de contrape-
sar les percepcions equivocades i brindar informació precisa i 
fiable sobre el coronavirus i el COVID-19, les Nacions Unides 
van llançar la iniciativa mundial “Verified” (Verificat), liderada pel 
Departament de Comunicació Global de l’Organització, segons 
informa el web News UN. La informació que donarà “Verified” 
(Verificat) se centrarà bàsicament en tres àrees: la ciència, per 
salvar vides; la solidaritat, per promoure la cooperació local i 
global; i les solucions, per mobilitzar el suport a les comunitats 
més afectades.

El secretari general, António Guterres, crida a les societats a no 
cedir els espais virtuals als individus que propaguen mentides, 
por i odi. “La desinformació es dissemina en línia, en aplica-
cions de missatges i de persona a persona. Els seus creadors 
utilitzen mètodes eficients de producció i distribució. Per con-
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trarestar-les, científics i institucions com les Nacions Unides ne-
cessiten arribar a la gent amb informació precisa i rigorosa en la 
qual es pugui confiar”, va dir Guterres al presentar la iniciativa.

Els bars poden oferir la premsa als clients.- Com confirma 
la Delegació de Salut i Famílies del govern andalús, els bars 
poden seguir oferint sense problemes als seus clients els dia-
ris en paper durant la pandèmia del coronavirus, en resposta 
“als dubtes exposats per diversos mitjans de comunicació es-
crits”. És clar que l’ús dels diaris està permès, i ho està perquè 
el seu contacte és segur i perquè el risc de contagi a través 
del seu paper és pràcticament inexistent, com han precisat 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i els principals instituts 
científics i viròlegs de referència internacional, segons Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia.
Atenent a estudis de l’OMS, mai s’ha documentat la transmissió 
de la COVID19 a través de paper de diari ni tampoc pel seu ús 
compartit. En aquest sentit, les primeres investigacions cien-
tífiques sobre la transmissió de virus a través de superfícies 
suggereixen que les poroses tenen menys potència i durabilitat, 
i apunten que els diaris són encara més estèrils al virus a causa 
de la tinta i a el procés d’impressió.

AMIC Valencians reivindica la premsa de proximitat.- 
L’associació AMIC Valencians, que agrupa més d’una seixante-
na de capçaleres de premsa de proximitat, ha emès un comuni-
cat per sol·licitar mesures concretes a la Generalitat Valenciana 
davant “la caiguda dràstica d’ingressos de publicitat que posa 
en perill la nostra viabilitat”. En el comunicat que publica Co-
municació 21, la secció valenciana de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació subratlla que “aquesta crisi sani-
tària sense precedents, en la qual tots estem immersos, ha fet 
més evident la feina i la necessitat per part de la ciutadania, 
de tenir uns mitjans de comunicació propers i amb vocació de 
servei públic”.

AMIC Valencians assenyala que l’associació representa “una 
riquesa basada en la pluralitat i la diversitat local i comarcal”, 
i afegeix que “les grans audiències d’aquestes setmanes, tre-
ballant en condicions molt difícils, ho demostren sobradament”. 
Entre les mesures destaquen l’aprovació i resolució sense de-
mores de la convocatòria d’ajuts de la Generalitat, paralitzades 
des de fa quasi dos anys; l’ampliació de les subvencions; un pla 
d’insercions de publicitat institucional, i l’accés a línies de crèdit 
bancari dirigit al sector.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els periodistes búlgars exigeixen llibertat d’expressió da-
rrera la pandèmia.- La Unió de Periodistes Búlgars ha fet una 
crida especial a la UE: ”si us plau, cal incloure els mitjans de co-
municació i els periodistes, així com la llibertat d’expressió als 
plans de recuperació de la pandèmia”. La presidenta de la UBJ, 
Seshana Todorova, ha escrit una carta dirigint-se als líders del 
Consell Europeu, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i 
tots els governs nacionals de la UE. Segons un comunicat de la 
mateixa unió, la crida demana als líders europeus que, després 
de la pandèmia de la COVID19, incloguin en els plans de recu-
peració de la UE els mitjans de comunicació, els periodistes, 
així com la llibertat d’expressió. Per la UBJ, els periodistes són 
vitals per al funcionament de la democràcia.

Els amos del diari ABC preparen una emissió de deute de 
150 milions fins el 2025.- Vocento va a demanar permís als 
seus accionistes per fer una emissió de deute valorada en fins 
a 150 milions d’euros fins el 2025, segons consta en l’ordre del 
dia de la propera Junta General d’Accionistes que se celebrarà 
el 9 de juny. Els instruments o valors que inclou aquesta autorit-
zació són valors de renda fixa, incloent-hi pagarés, obligacions 
i bons. Aquesta emissió de deute no és l’únic moviment que ha 
fet la companyia per obtenir liquiditat. Recentment, el grup ha 

tancat un préstec de 11 milions amb diverses entitats bancàries 
i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per afrontar la crisi del corona-
virus, com explica Voz Pópuli.

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 Vocento 
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%.

El Banc Santander brinda un altre rescat exprés a la famí-
lia Polanco per la caiguda de Prisa.- La caiguda del 60% de 
Prisa en borsa en el que va d’any comença a passar factura 
als seus accionistes significatius, especialment aquells que van 
acudir a les dues últimes ampliacions de capital subscrites el 
2018 i 2019. Un dels més perjudicats és la família Polanco, els 
fundadors del grup de comunicació, que van comprar accions 
de la companyia amb crèdits atorgats pel Banc Santander. Se-
gons fonts financeres, el segon major accionista de la compan-
yia ha de posar més garanties si no vol que el creditor li executi 
i es quedi amb la seva participació del 8,3%, segons publica El 
Confidencial.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Santander va donar 38,6 milions d’euros als Polanco per a 
l’ampliació de capital de 563 milions d’euros amb la qual Prisa 
va sortir de la causa de dissolució en la qual havia entrat per 
les fortes pèrdues arrossegades durant anys, que havien min-
vat els seus fons propis. La família necessitava aquests diners 
per poder mantenir el seu paquet i, per tant, els seus llocs en el 
consell d’administració.

A Suissa, tots els suports rebran ajuda immediata pel co-
ronavirus.- El Consell Federal Helvétic va adoptar dimecres 
dues ordres de necessitat per donar suport als mitjans de co-
municació, els ingressos dels quals van caure durant la crisi 
sanitària. L’ajuda serà directa o tindrà forma de descomptes de 
repartiment de costos o de distribució, segons informa Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia.

Naturalment, el Consell Federal també ofereix assistència per 
a la premsa escrita. A partir de l’1 de juny, els periòdics diaris i 
setmanals subscrits a la premsa local i regional seran distribuïts 
gratuïtament durant sis mesos. Això costarà a la Confederació 
12,5 milions de francs. Per a diaris amb més de 40.000 exem-
plars, la Confederació contribuirà temporalment als costos de 
distribució. 

Les emissores de ràdio i televisió locals comptaran directament 
amb un sobre de 30 milions de francs per import de la taxa de 
llicència de ràdio-televisió. Les emissores de ràdio comercials 
locals amb concessió reben 487.128 cadascuna. Les ràdios 
complementàries sense ànim de lucre rebran 145.132 francs 
per emissora.

Els mitjans tradicionals, els grans damnificats per la pan-
dèmia.- Segons un recent estudi de l’Associació Alemanya 
d’Anunciants (OWM), que recull Marketing Directo, el 60% de 
les empreses diu que està bregant amb vendes a la baixa. No-
més el 25% dels anunciants dóna compte d’un repunt en la seva 
facturació durant la pandèmia, mentre que el 15% s’observa 
estabilitat en les seves vendes. La patacada en les vendes dels 
anunciants està afectant lògicament a les seves accions amb el 
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focus posat en la publicitat. El 83% dels anunciants assegura 
que el coronavirus ha afectat d’alguna manera a les seves cam-
panyes publicitàries en curs.

Gairebé la meitat de les marques, el 43%, ha aplicat retallades 
en les seves campanyes. El 25% ha optat per posposar entre 
un i tres mesos. I el 15% ha decidit demorar-a llarg termini. La 
bona notícia és que només el 2% dels anunciants ha aturat 
per complet a les seves campanyes de publicitat. Aquestes xi-
fres estan d’acord amb una altra dada: el 62% dels anunciants 
reconeix haver minvat els seus pressupostos de màrqueting i 
comunicació. En el 29% de les marques les retallades estan 
sent severs i en el 33% de naturalesa moderada. Així i tot, el 
31% dels anunciants diu no haver tocat els seus pressupostos 
publicitaris tot i la crisi de la COVID19. I el 6% diu haver-los 
incrementat.

D’altra banda, segons l’estudi d’Arce Media i Auditsa, els mi-
tjans van acumular una caiguda del 44,4% en l’ocupació publi-
citària entre els dies 1 i 15 de maig. Percentatge que, però, no 
supera l’enfonsament del 47% registrat a l’abril. Les revistes 
van ser el suport més castigat durant la primera part del mes. 
De llarg. Mentre que l’ocupació de les mensuals es va enfonsar 

un 70%, la de les setmanals ho va fer un 68,5%. En general, 
el nombre de pàgines amb anuncis rondar les cinquanta, da-
vant de les dues-centes de fa un any. Un descens agreujat en 
part per la suspensió temporal d’algunes publicacions durant la 
pandèmia.

A la premsa en paper i dominicals no li va anar molt millor, ja 
que va perdre un 52,41% ocupació durant les dues primeres 
setmanes del mes. En canvi, la televisió va millorar els seus 
registres d’abril, tot i que es va mantenir per sota de les 2.000 
hores d’anuncis. Això és, un 48,9% menys que fa un any. D’altra 
banda, la publicitat a la ràdio ha decaigut una 39,83%. Internet 
és l’únic mitjà que creix enmig de la tempesta. El seu impacte 
publicitari es va elevar un 12,89%, de manera que compensa la 
caiguda soferta a l’abril.

NOTA:  El Butlletí us ofereix un resum de l’Impacte de la CO-
VID19 de l’1 a el 15 de maig, segons l’estudi d’Arce Media i 
Auditsa. CLIQUEU AQUÍ  

Els índexs de lectura dels espanyols milloren durant el 
confinament.- El nombre de lectors freqüents, aquells que al 
menys setmanalment llegeixen, ha crescut durant el confina-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2442.pdf
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ment. Si el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 
2019, presentat el passat mes de febrer se situava en el 50% 
de la població major de 18 anys, durant el confinament s’ha ele-
vat al 54%. Així es reflecteix en l’estudi realitzat per l’empresa 
Connecta Research & Consulting, consultora que també 
s’encarrega de l’elaboració del Baròmetre d’Hàbits de Lectura, 
al qual ha accedit Mediàtic/Àmbit d’Estratègia. 

Els resultats d’aquest estudi s’han obtingut a partir d’enquestes 
realitzades a una mostra de més de 600 individus. Segons 
l’estudi, els espanyols valoren i reconeixen els beneficis que la 
lectura els ha ofert durant aquest període d’estada a les llars. 
Després de veure la tele i atendre trucades telefòniques consi-
deren que és la tercera activitat que més els ha estat ajudant 
a suportar aquesta situació. Si bé s’ha produït un increment 
de lectors en tots els trams d’edat, ha estat més gran entre la 
població adulta de menor edat.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi La lectura en tiempos de la 
COVID-19. CLIQUEU AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2443.pdf
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Neix l’Observatori per a la 
Transformació del Periodisme Local
Per Laboratorio de Periodismo

  
La pandèmia pot suposar el cop de gràcia definitiva per a molts 
diaris locals espanyols i llatinoamericans que es trobaven ja fi-
nancerament en una situació desesperada per la caiguda de 
la publicitat. Si els diaris internacionals i nacionals, així com 
els regionals de major cobertura, al menys tenen l’esperança 
que donin resultat les estratègies d’ingressos procedents de 

l’audiència, amb un pes important en el pagament per contin-
guts, els diaris locals, en general, ni tan sols han pogut plantejar 
iniciatives d’aquest tipus atès que la tecnologia suposa un es-
cull important, i els exemples dels murs de pagament de mitjans 
importants no són traslladables, al menys en la mateixa con-
cepció, a escala local, on el públic objectiu és molt més reduït.

A més, la manca d’anàlisi de casos d’èxit locals que serveixin 
d’exemple, ja que la narrativa dominant és la dels grans mi-
tjans; el tipus de distribució d’ajudes de qualsevol tipus, que 
primen l’audiència i beneficien als grans mitjans, sense tenir en 
compte que el valor del periodisme local s’ha de mesurar per 
altres paràmetres; i en ocasions, la necessitat que hi hagi més 
col·laboració entre els mitjans, són algunes de les raons que 
han motivat la posada en marxa de l’Observatori per a la Trans-
formació del Periodisme Local, segons indiquen els impulsors 
del projecte. L’Observatori arrenca inicialment sota el paraigua 
de la consultora per a mitjans de comunicació Next Idea Media, 
però es preveu que passi a ser regida per una associació sense 
ànim de lucre en la qual estiguin representats periodistes i pro-
fessors, així com institucions i empreses sensibles al perill que 
suposa la gradual desaparició dels mitjans locals i la necessitat 
que tinguin capacitat per ser sostenibles.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’observatori es centrarà tant en diaris regionals i provincials, 
que en ocasions es dirigeixen a comunitats autònomes sen-
ceres, com a mitjans més petits, però amb anàlisis diferents 
en cada cas tenint en compte que, tot i que comparteixen el 
valor del periodisme de proximitat, les estratègies difereixen en 
molts casos. L’Observatori se centrarà principalment a Espan-
ya i Llatinoamèrica, així com en el mercat de mitjans locals en 
espanyol dels Estats Units.

L’observatori de Periodisme Local, per ajudar els mitjans amb 
menys recursos, ha posat en marxa, com a primer pas, un pro-
jecte d’ajuda gratuïta. Tots els mesos es realitzarà una consul-
toria gratuïta en un mitjà que hagi estat prèviament seleccionat 
per l’Observatori. L’ajuda es concreta en una consultoria gra-
tuïta de l’àrea editorial (general o d’algun aspecte en concret: 
desenvolupament d’audiència, engagement, RRSS, engage-
ment, etc.) de fins a 12 hores, més informes de diferents eines, 
valorat en més de 1.200 euros, a través de Next Idea Media.

Així mateix, l’Observatori posarà en marxa sessions de mento-
ring gratuïtes, sobretot per a periodistes majors de 45 anys que 
hagin treballat en mitjans locals i es trobin en situació d’atur i 
joves periodistes que es trobin també sense feina i tinguin com 

a projecte la posada en marxa d’un mitjà local o entrar a treba-
llar en un d’ells. Es pot demanar més informació en aquest link. 
(Fotografia:  Media.cat)

El camí en la preservació de 
l’ecosistema de mitjans de proximitat

Per Ramon Grau, president AMIC (Comunicació 21)

La pandèmia ha capgirat les nostres vides, l’economia de les 
persones i de les empreses, i el nostre sector n’és especialment 
vulnerable. El comerç i les empreses de proximitat, el nostre 
client natural, tenen moltes incerteses davant la viabilitat dels 
seus negocis.

Durant la crisi sanitària s’ha demostrat una vegada més, les 
audiències així ho avalen, que els mitjans de proximitat som ne-
cessaris com a servei bàsic per a les nostres comunitats. Hem 
de treballar més i amb més dificultats, però els ingressos han 
baixat dramàticament, i veiem complex un futur que va molt lli-
gat a l’evolució econòmica dels nostres clients. Segons estudis 
de les associacions d’anunciants, trigarem més de sis mesos 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://periodismolocal.net/contacto/
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en recuperar certa normalitat en la inversió publicitària, i parlem 
dels grans anunciants, no diguem del petit comerç i serveis; 
alguns ja no tornaran a aixecar la persiana i d’altres trigaran a 
tenir capacitat per anunciar-se.

És per això que creiem fonamental l’esforç que en aquestes se-
tmanes s’ha fet des de les administracions; ajuntaments, dipu-
tacions com la de Barcelona, Tarragona i Lleida, i especialment 
des de la Generalitat, accelerant la publicació dels ajuts estruc-
turals, agilitzant els pagaments pendents i intensificant la seva 
inversió amb campanyes de divulgació de mesures sanitàries i 
cíviques. Des de l’AMIC volem reconèixer aquest esforç, per-
què creiem que, en aquests moments, unes administracions im-
plicades és el que toca per a la preservació de l’ecosistema de 
mitjans de proximitat, una riquesa territorial pròpia i essencial.
Però cal que la supervivència i la innovació en els mitjans de 
proximitat s’asseguri més enllà d’aquest període de crisi, i que 
la planificació publicitària institucional sigui una constant. Per 
altra banda, sembla que després d’uns anys retornaran els ajuts 
a projectes d’innovació per part del Departament de la Presi-
dència de la Generalitat, una eina essencial per al desenvolu-
pament dels nostres projectes periodístics, per tal d’adaptar-los 
a un entorn canviant. Cal que la convocatòria surti el més aviat 

possible perquè els mitjans tinguem el temps necessari per 
sol·licitar-los i implementar-los.

Tot això donarà noves oportunitats per encarar els nous models 
d’informació amb visió de futur i viables; aquest és el camí a 
seguir per gaudir d’un ecosistema de mitjans de proximitat pro-
fessionals i sòlids al servei del país. Un ecosistema propi, sin-
gular, que a banda d’ajudar a vertebrar i dinamitzar els territoris 
i les comunitats garanteix la pluralitat i la participació ciutadana. 

La confiança dels espanyols en els 
mitjans continua caient, segons un 
estudi de la UER
Només el 10% dels espanyols 
confia molt en la informació dels 
mitjans informatius, al que es po-
dria afegir un 32% que té una con-
fiança mitjana, segons l’estudi Trust in Media 2020, realitzat pel 
servei de recerca de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), a 
partir de dades de l’Eurobaròmetre. En l’informe de fa dos anys, 
aquests percentatges eren del 19 i el 33% respectivament.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

#AMB TU,
ARA

QUE MAI
MÉS

informa-te’n >



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

De nou Espanya se situa per sota de la mitjana europea (al cos-
tat de països com el Regne Unit i França) que és del 19% per 
als que els inspiren els mitjans molta confiança i el 41% els que 
tenen una confiança mitjana. Cal destacar que aquells països 
que manifesten uns majors nivells de confiança en la informació 
dels mitjans són en els quals un menor percentatge de la pobla-
ció veu la desinformació com un problema.

A Espanya, i per mitjans, la ràdio segueix sent el mitjà més ben 
situat, ja que el 44% tendeix a confiar en ell (el 52%, el 2018). 
A continuació se situa la premsa escrita amb un 33%, tot i que 
set punts percentuals menys que el 2018. La televisió, amb un 
29% que tendeix a confiar en la informació d’aquest mitjà (el 
36% fa dos anys) és el tercer mitjà, seguit per internet amb un 
21% de la població que diu confiar en la informació que troba 
allà (el 34% fa dos anys) i situant-se en últim lloc les xarxes 
socials, amb el 12% davant el 22% de 2018. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: EBU)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de l’EBU Trust in Media 
2020. CLIQUEU AQUÍ  

L’email màrqueting captiva a les 
marques en l’escenari COVID19

Per al 86,27% de les empreses espanyoles l’Email Màrqueting 
tindrà un pes molt important en el conjunt de tàctiques de màr-
queting en els propers mesos. Aquest canal al costat dels Social 
Media (84,31%) són els més destacats per als responsables 
de màrqueting, segons es desprèn d’un informe realitzat per 
l’empresa especialitzada Digital Response. Segons l’anàlisi, el 
44,10% de les empreses afirma que ha canviat el to comunica-
tiu en totes les seves campanyes de email durant la crisi (han 
participat 102 empreses de diferents perfils).

De la mateixa forma la major part dels anunciants considera que 
l’open rate de les seves campanyes ha augmentat durant la qua-
rantena (49%) i que el clic rate ho ha fet igualment (45%). No 
obstant això únicament un 26% de la mostra considera que la 
ràtio de conversió de les seves campanyes sí que ha augmentat 
en aquests mesos o setmanes passades. (Font: El Publicista)

NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi La repercusión de la crisis 
del Covid-19 en el Email Marketing. CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_2439.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2440.pdf
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Albert Sáez relleva Anna Cristeto 
al capdavant d’El Periódico de 
Catalunya

L’editora d’El Perió-
dico de Catalunya 
ha nomenat Albert 
Sáez nou director 
del rotatiu en substi-
tució d’Anna Criste-
to, segons ha publi-
cat el diari. El relleu 
es produirà amb data 1 de juny. Sáez era fins ara responsable 
de transformació digital dins del Grup Zeta (absorbit per Prensa 
Ibérica Media, i amb aquest nomenament, segons el diari, es 
reforça l’aposta multimèdia de la capçalera. Anna Cristeto, que 
va assumir la direcció d’El Periódico poc després de la fusió, en 
substitució d’Enric Hernández, seguirà vinculada al grup Pren-
sa Ibérica dins de la direcció general de continguts. 

Albert Sáez és membre del comitè editorial d’El Periódico de 
Catalunya, on es va incorporar com a director adjunt el 2010, 

procedent del consell de govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, que presidia. Abans va ser director adjunt 
del diari Avui des de 1998 fins al 2006. Sáez ha estat també 
vicepresident de l’Opinió Catalana, president del grup Gaziel, 
tresorer de la Societat Catalana de Comunicació de l’Institut 
d’Estudis Catalans, membre dels patronats de la revista Ca-
vall Fort, de la Fundació Joan Maragall, de la Fundació Cassià 
Maria Just i de la Fundació del Baròmetre de la Cultura i la 
Comunicació. Professor titular de Sociologia de la Comunica-
ció a la Facultat de Comunicació Blanquern, ha estat també 
professor convidat als Estudis de Periodisme de la Universitat 
Pompeu Fabra i consultor a la Universitat Oberta de Catalunya. 
Ha estat vicerector de la Universitat Ramon Llull encarregat de 
l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior

El 19 de desembre de 2006, Albert Sáez va ser nomenat se-
cretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, de la Generalitat de Catalunya. El 23 
de gener de 2008 va ser elegit president del consell de govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Xavier González-El Periódico)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Reporters Sense Fronteres denuncia 
Vox pel seu “discurs d’odi” a la 
premsa 

Reporters Sense Fronteres ha emès un comunicat en què con-
demna els incidents i recrimina a Vox seu “discurs continuat 
d’odi a la premsa”, indicant que aquesta actitud “acaba derivant 
en violència contra els reporters que informen a peu de carrer, 
el que constitueix un atac frontal a el dret a informar i ser in-
formats”. Cal recordar que Gabriel López, encarregat de cobrir 
la manifestació a Madrid per a TVE, va ser assetjat i molestat 
amb banderes i increpacions per part d’un grup de manifes-
tants durant tota la seva connexió en directe. Durant el mateix 
acte, un reporter gràfic de La Razón va ser brutalment agredit 
per diversos individus, que van tirar la seva càmera a terra i 
li van estripar la samarreta. Vox, per la seva banda, es des-
vincula completament d’aquestes agressions, que atribueix a 
actes “de falsa bandera”. La formació, a través del seu portaveu 
Jordi Buxadé, ha suggerit que van ser realitzades per “infiltrats 
d’extrema esquerra”.

Els incidents no es van limitar a la capital. Diversos periodistes 
també han denunciat constants insults i increpacions durant la 
cobertura de la manifestació a Ceuta. Davant d’aquest panora-
ma, un càmera de TVE va compartir els fets en el seu compte 
de Twitter i es va trobar, de nou, amb la justificació del portaveu 
de la formació d’extrema dreta i diputat a l’Assemblea de Ceuta, 
Carlos Verdejo. “No han parat d’atacar-nos a tots, amb especial 
malvolença a membres de l’equip de TVE, contra els que van 
proferir insults racistes i islamòfobs. Diversos mitjans estem ve-
tats en actes de Vox i ens assenyalen directament polítics amb 
càrrecs i sous públics, és gravíssim “, assegura a RSF Espanya 
el fotoperiodista ceutí Antonio Sempere. (Font: Reportes sense 
Fronteres)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La “nova normalitat” serà digital i 
vindrà per quedar-se
Per Marketing Directo

Els usuaris s’han acostumat a gestionar els seus serveis o gau-
dir de l’oci on-line, i ho seguiran fent en el futur. Les empreses 
s’han d’adaptar per satisfer aquestes necessitats del nou con-
sumidor digital.

La digitalització està sent protagonista, no només en l’àmbit 
laboral, mitjançant l’extensió del teletreball i la comunicació vir-
tual, sinó en tots els aspectes de la vida. Els usuaris, durant 
el confinament, s’han acostumat a gestionar els seus serveis 
on-line, i molt probablement, segueixin fent-ho en la “nova nor-

malitat”. La situació actual ha tret el millor de la tecnologia i les 
persones són ja conscients de tots els beneficis i avantatges 
que ofereix l’entorn digital.

S’espera que la tendència durant la desescalada i fase post-
pandèmia es dirigirà cap a la creació d’aplicacions, pàgines 
webs i plataformes amb les que es puguin gestionar tots els 
tràmits que possiblement seran necessaris per a realitzar acti-
vitats quotidianes com anar a la platja, tenir lloc assegurat en 
una terrassa o anar a comprar a un centre comercial. D’altra 
banda, les activitats com festivals musicals o els esports s’han 
fet també el seu lloc en l’entorn online.

Així, els negocis que encara no hagin abordat la digitalització 
ho hauran de fer de cara a satisfer les necessitats de l’usuari, el 
consumidor digital. Els experts de l’ecosistema de coneixement 
The Valley recomanen aprofitar les oportunitats de l’economia 
digital per seguir sent rellevants durant la desescalada i en la 
fase post Covid-19.

Les xarxes socials, per a molt més que socialitzar
Durant el confinament, les xarxes socials han funcionat com un 
gran aliat contra l’avorriment. Des del ampli catàleg d’emissions 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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“live” que cada dia es transmeten a Instagram fins a la pos-
sibilitat de realitzar compres en xarxes socials (Facebook o 
Instagram) com si d’un e-Commerce es tractés, està clar que 
aquestes plataformes han deixat de ser només eines de socia-
lització o comunicació passant a satisfer diverses necessitats 
dels usuaris, i les empreses han de aprofitar-lo com un canal 
més per arribar als seus públics objectius.

Auge de l’eCommerce
La COVID-19 pot ser el detonant definitiu de la consolidació de 
l’eCommerce a Espanya. Els comerços que fins ara s’havien 
dedicat exclusivament a la venda en botigues físiques han co-
mençat a digitalitzar, apareixent en l’entorn online per poder se-
guir desenvolupant la seva activitat i generar ingressos durant 
el confinament. Tal és la importància dels portals de venda en 
línia, que es va arribar a considerar que, per evitar la propa-
gació de la pandèmia, la campanya de rebaixes d’aquest any 
es desenvolupés únicament en canals online, encara que final-
ment no serà així. Fins i tot, algunes marques que normalment 
distribueixen els seus productes a través de distribuïdors ofi-
cials han posat en marxa també les seves pròpies plataformes 
de venda en línia.

La dada com un actiu per optimitzar estratègies de negoci
En un context en què possiblement hagi de fer molts tràmits del 
dia a dia mitjançant el canal en línia, com, per exemple, reser-
var un lloc a la platja, sembla lògic pensar que serà més fàcil 
identificar quin tipus de clients realitzen cada activitat, les hores 
a les que ho fan, què busquen. Així, la idea és que les empre-
ses aprofitin aquestes dades -sempre respectant la LOPD- com 
una font d’informació sobre el negoci de cara a optimitzar les 
seves estratègies i personalitzar les seves ofertes segmentant 
segons el públic.

Oferir experiències a través de l’entorn digital
El màrqueting experiencial seguirà sent rellevant, però ara, 
possiblement tindrà protagonisme el format híbrid, en el qual 
s’ofereixen experiències que barregen el presencial amb el te-
le-presencial. Gràcies a les tecnologies es poden realitzar webi-
nars, conferències i qualsevol tipus d’esdeveniment mitjançant 
plataformes de comunicació digitals, aprofitant el millor de el 
format físic (posada en escena, il·luminació, connexió física en-
tre ponents) i de el format en línia (eliminació de fronteres, afo-
rament il·limitat , efectes especials...). La clau és aprofitar les 
tecnologies disruptives, com la realitat virtual o augmentada per 
crear experiències que realment impacten als públics.
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Crear comunitat al voltant de la marca
Més enllà del màrqueting enfocat a vendre un producte, es veu ara 
com les empreses utilitzen els mitjans online en un esforç per crear 
comunitat al voltant de la marca, en un moment en què la societat 
està separada físicament. Es tracta d’una estratègia per crear una 
relació més estreta entre marca i consumidor i que s’impulsa amb 
la presència a través de xarxes socials. Entra aquí també el màr-
queting de influencers, que, si es fa amb una estratègia correcta, 
pot portar resultats molt bons. (Infografia: Md digital)

Abril va tancar amb 231 minuts diaris 
de mitjana dedicats a internet

A l’abril el consum mitjà diari d’internet ha estat de 231 minuts 
i el 80% d’aquest temps es fa en el mòbil, amb la qual cosa Di-
gital es consolida de mica en mica en el seu consum de minuts 
diaris per a tots els targets. ComScore ha fet públiques les da-
des del mes d’abril. Aquest mes ha tancat amb una mitjana de 
consum diari de 231 minuts dedicats a internet (Individus +15), 
especialment en mòbil on arriba a dedicar el 80% d’aquest 
temps. Això suposa un increment del 10% respecte a març i 
d’un 35% comparat amb el mateix mes de l’any passat.

Per edats, les persones entre 25 i 34 anys segueixen sent les 
que més temps dediquen a aquest mitjà (256), darrere dels de 
35 a 44 amb 242. En general el consum de minuts es va assen-
tant en tots els intervals d’edats, sent les persones de més de 
55 anys els que experimenten més creixement (208 minuts dia-
ris), especialment comparat amb abril de l’any passat (+ 45%). 
(Font Ymedia)

NOTA: El Butlletí us ofereix el consum d’internet del mes d’abril 
consultant aquest link
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La Vanguardia acumula sis mesos de 
lideratge a Comscore

L’edició digital de La Vanguardia va liderar a l’abril el rànquing 
de Comscore com el web de notícies amb més lectors de l’Estat 
per sisè mes consecutiu. En concret, LaVanguardia.com va ob-
tenir 26,45 milions d’usuaris únics, un 6,9% menys que al març, 
quan va assolir la xifra mensual més alta registrada a l’Estat.

Per darrere es mantenen ElMundo.es, amb 26,09 navegants 
únics (–4,6%); ElPaís.com, amb 26 (–2,1%), i l’ABC.es, amb 
24,26 milions (–4,53%). Finalment, torna al Top 5 El Confiden-
cial amb 21,98 usuaris únics (+2,2%). (Font: Comunicació 21)

As supera Marca com a líder de públic 
a Espanya, segons comScore
  
El diari As (AS.com) ha aconseguit per primera vegada en la 
seva història el lideratge a Espanya. L’últim informe de com-
Score, corresponent al mes d’abril, el situa a la part superior 
del rànquing amb 17.559.000 usuaris únics, amb un avantatge 

de 606.000 usuaris més i segon, el diari Marca. El Top5 del 
rànquing es completa amb mundodeportivo.com, goldigital.com 
i sport.es en cinquena posició.

As va ser, a l’abril, l’únic mitjà esportiu que va incrementar el 
seu públic -va registrar un creixement del 3% (573.000 més 
usuaris)- el que li va permetre aconseguir el liderat. El diari es-
portiu de Prisa també lidera el creixement interanual amb un 
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49% (5.800.000 més usuaris que a l’abril de 2019), enfront del 
36% que fa una mitjana de la categoria. La meitat de la població 
digital espanyola (51%) va consultar a l’abril continguts d’Asl. 
En la categoria esportiva, el 59% dels lectors van fer el mateix. 
(Font i infografia: Programa Publicidad)

Núvol supera els 200.000 lectors
  
La revista Núvol ha superat els 200.000 lectors únics el mes 
d’abril, segons certifica l’agència OJD interactiva. L’editor del 
digital, Bernat Puigtobella, explica que són conscients que no 
són un cas únic i que tots els digitals del país han agafat em-
branzida. També recorda que els ingressos dels mitjans s’han 
desplomat. “La vostra complicitat ens afalaga, però l’onada de 
visites no convida pas a l’eufòria, perquè sabem que aquest 
pic és la fotografia d’un moment de la nostra història”, informa 
Puigtobella.

Per això, Núvol vol seguir un model mixt. El mitjà donarà infor-
mació gratuïta, però també ofereix extres als subscriptors. “Un 
mitjà amb una audiència de 200.000 lectors únics al mes és 
no es podrà sostenir a llarg termini si no té un mínim de 2.000 

pagadors. Ens aguantarem, doncs, si l’1% dels nostres lectors 
són també subscriptors”, denuncia l’editor del Núvol. (Font: Re-
dacció AMIC)

La Revista de l’Alguer estrena web

La Revista de l’Alguer ha estrenat nou web allotjat al portal 
d’Òmnium Cultural de l’Alguer. D’aquesta manera pren forma 
el projecte premiat per la Fundació puntCAT l’any passat per 
a la digitalització de l’obra del poeta i filòleg alguerès Rafael 
Caria i de recuperació de la Revista de l’Alguer, que ell mateix 
va fundar.
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La Revista de l’Alguer va ser publicada entre 1990 i 1999 
pel Centre de Recerca i Documentació Eduard Toda, i fa deu 
anys es van digitalitzar tots els volums, consultables al web de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Des del nou web també s’hi podrà 
accedir, a més de consultar tota l’obra digitalitzada de Rafael 
Caria. El nou web de la Revista de l’Alguer s’ha posat en marxa 
amb la voluntat de promoure i divulgar la llengua i la cultura 
catalana. (Font i infografia: Comunicació 21)
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El pitjor i el millor (i jo em quedo amb 
el millor...)
Per Mayte Moro, directora de Negociació d’Equmedia / Marke-
ting Directo

  
Molt s’ha parlat de la situació en què es troba el sector de la 
publicitat des de mitjans de març, quan la COVID-19 va entrar 
sense pietat en el nostre ordenat món, i tampoc vaig a incidir 
massa en què ha suposat per a mitjans, agències i la majoria 
dels anunciants: una gran hecatombe com mai havíem conegut 
les persones que actualment treballem en aquest sector.

Però, després dels primers moments d’estupor, perplexitat i 
incertesa per part dels mitjans, que no podien preveure amb 
anterioritat el que se’ls venia a sobre i, un cop conscienciats 
de la dimensió del moment tan complicat que s’acostava, el 
nostre equip va començar a rebre múltiples trucades i correus 
amb un seguit d’accions amb la finalitat de “seduir” a agències 
i anunciants, permetent-nos treballar en equip per aconseguir 
uns fins comuns.

Els mitjans van decidir no romandre impassibles, esperant que 
passés el pitjor, i van reaccionar donant el millor de si mateixos, 
conjuminant els seus departaments de Màrqueting i Comercial, 
i aconseguint una completa coordinació.

Idees brillants, gran flexibilitat, creativitat sense límits i rapidesa 
en la resposta, unit a grans ofertes econòmiques, han estat les 
formes de treballar en tot aquest temps. Tots els equips rivalit-
zant per posar els seus millors recursos a fi d’intentar minimit-
zar unes pèrdues que es preveuen històriques.

Què passarà més endavant, quan arribi el veritable moment de 
la “nova normalitat”?
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No hauríem desaprofitar tanta feina ben feta i continuar en la 
mateixa línia: desenvolupant cada dia aquestes idees que ens 
fan “únics”. No podem tirar en sac foradat tot l’après durant 
aquests moments i tornar a la nostra zona de confort, de la qual 
només han sortit els mitjans quan el món que coneixíem ha 
canviat per complet o, al menys, això sembla.

Hauríem de seguir treballant junts igual que aquestes últimes 
setmanes, sent, d’ara endavant, més dúctils perquè aquesta 
crisi hagi servit de punt d’inflexió, i quedar-nos només amb el 
millor que hem tingut, perquè, amb seguretat, el futur no serà ni 
millor, ni pitjor... Només diferent. (Infografia: Md)

La inversió publicitària cau un -50,1% 
al mes d’abril de 2020

Durant el mes d’abril de 2020, segon mes de confinament 
per la crisi sanitària, la inversió publicitària ha baixat fins als 
243.100.000 d’euros, un 50,1% menys que en el període 
equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
487.100.000 d’euros.

Els mitjans més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exte-
rior i Digital, aquest últim per la inclusió de dades de motor i Xar-
xes Socials. Digital, que ocupa la primera posició com a primer 
mitjà per volum d’inversió publicitària durant el mes d’abril, ha 
experimentat un decrement del -27,9% enfront de el mes d’abril 
de 2019, obtenint 137,7 milions d’euros. Dins de Digital el millor 
comportament el té Xarxes Socials, amb un descens del -11,0% 
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passant dels 49,2 milions d’euros al mes d’abril de 2019 als 
43,8 milions del mes analitzat. Search, decreix un -30,3% amb 
una inversió de 50,4 milions davant els 72,3 milions d’euros que 
va obtenir en el mateix període de 2019. Websites, abans de-
nominat Internet, que inclou Display i Video, tindria un descens 
una mica més gran, del -37,3%, passant d’una xifra de 69,4 mi-
lions d’euros a 43,5 milions en el quart mes de l’exercici actual.

El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inver-
sió publicitària de 61,6 milions d’euros, amb un -62,6% menys 
que els 164.500.000 d’euros de el mateix període del 2019. 
Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 18,7 
milions, per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra puja al quart 
mes de l’exercici a 17,7 milions d’euros i suposa una caiguda 
del -48,7% sobre la xifra corresponent a l’any anterior. El mitjà 
Revistes decreix un -70,5% el seu volum d’inversió publicitària. 
Exterior, sisè mitjà per volum d’inversió, decreix la seva xifra un 
-94,9%. Exterior i Cinema, aquest últim sense activitat durant 
el mes d’abril, són els dos mitjans més afectats per la crisi sa-
nitària actual i les mesures adoptades. Finalment, suplements i 
dominicals, registra 0,3 milions d’euros, un descens de l’-84,8% 
respecte a el mateix període del l’any anterior.

Analitzant l’evolució març 2020 vs abril 2020, en el segon mes 
de confinament per la crisi sanitària, la inversió publicitària 
hauria baixat fins als 243.100.000 d’euros, fet que suposa un 
40,1% menys que el mes anterior, març, quan va començar 
l’estat d’alarma i la inversió va assolir una xifra de 405.600.000. 
(Font i infografia: Infoadex)

Mobile, malgrat tot

La publicitat mòbil s’ha mostrat d’antuvi molt més resistent a la 
caiguda en la inversió que la publicitat en els dispositius des-
ktop, segons un recent estudi de PubMatic. En mobile la despe-
sa publicitària es va ensorrar un 15% durant el primer trimestre 
del l’any (enfront de la publicitat en desktop, que es va desplo-
mar un 25% durant aquest mateix període).
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Esperonat per la pandèmia, mobile es menja una part cada ve-
gada més suculenta del pastís publicitari. La quota de la pu-
blicitat mòbil en la despesa publicitària a escala global va as-
cendir al 51% a finals del primer trimestre del l’any (ja en plena 
voràgine de la pandèmia). A principis de març la seva quota era 
lleugerament menor, del 48%.

Ja que és una de les modalitats publicitàries més onerosa, mo-
bile video va ser la primera fórmula en patir “tisorades” per part 
dels anunciants en els prolegòmens de la pandèmia. La inver-
sió publicitària a mobile video va minvar un 27%, mentre que 
en display la caiguda va ser d’un 12%. Tot i així, la despesa en 
mobile video estava creixent de manera tan accelerada abans 
que fes acte de presència el coronavirus que aquesta modalitat 
publicitària es va contraure en major mesura que la publicitat de 
vídeo en els dispositius desktop durant el primer trimestre del 
l’any en el seu conjunt .

De fet, entre gener i març de 2020 la quota engolida per mobile 
en el mercat de la publicitat de vídeo es va mantenir constant 
en un 49%, amb notables diferències, això sí, entre regions: 
Amèrica (44%), EMEA (67% ) i Àsia Pacífic (67%). (Font: Mar-
keting Directo . infografia: Accom)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us aporta l’informe de PubMatic 
Quarterly Mobile Index. CLIQUEU AQUÍ  

1.250 marques reactiven a l’abril la 
inversió publicitària als diaris

No tot són desgràcies, doncs. La inversió en diaris ha passat 
de caure un 32% el mes de març a un 6% a l’abril. Amb la publi-
cació de les dades d’abril de Infoadex (que podem veure en la 
notícia anterior), en els quals s’aprecia una caiguda de la inver-
sió total de l’47% respecte a les dades de març, des d’Ymedia 
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han volgut destacar com els diaris han aconseguit esmorteir la 
seva caiguda aquest últim mes. I és que, la inversió en el mitjà 
ha passat de caure un 32% al mes de març davant de febrer a 
un 6% a l’abril.

Dins el mitjà, 1.520 marques que durant el mes de març no 
van tenir activitat publicitària, van aprofitar el mes d’abril per 
reactivar la seva inversió. Dins d’aquestes marques, el sector 
que va experimentar un major augment de la seva inversió va 
ser el pertanyent al ram de l’alimentació, seguit de l’energètic, 
que han augmentat en un 412% i 204% respectivament el seu 
volum d’inversió respecte a el mes de març.

A l’altra cara de la moneda de les dades aportades per Yme-
dia, tot just 272 marques van cessar la seva activitat en diaris 
respecte al mes de març. Dins dels sectors que van reportar 
un major descens del seu volum d’inversió pel que fa al mes 
de març destaquen jocs i apostes, juntament amb bellesa i hi-
giene. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ymedia)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Diarios amortigua su caída 
de inversión, d’Ymedia des d’aquest enllaç.

El Govern espanyol invertirà enguany 
66 milions en publicitat institucional

Molt s’ha especulat en les últimes setmanes sobre que el Go-
vern espanyol anava a utilitzar el Pla de Publicitat i Comunica-
ció Institucional per aplacar les peticions d’ajuda dels mitjans 
de comunicació escrits, en un moment en què la pandèmia els 
ha colpejat durament en els seus ingressos. Inicialment, es va 
parlar que aquest Pla podria incloure una partida de despesa 
en publicitat institucional de 100 milions d’euros a gastar aquest 
any. No obstant això, la quantitat final ha estat molt menor: 66 
milions d’euros per a 107 campanyes, segons s’especifica en el 
Pla donat a conèixer dimarts. 

I cal tenir en compte que aquests 66 milions d’euros per al 2020 
són només una previsió. De fet, el Govern de l’estat de torn mai 
compleix el Pla i sol executar finalment quantitats molt menors. 
Sense anar més lluny, el 2018 el Govern va estimar en el Pla 
de Publicitat i Comunicació Institucional una despesa de 71 mi-
lions d’euros, però després només es van executar 21 milions. 
És a dir, més de tres vegades menys que l’estimació inicial. 
(Font: Dircomfidencial)
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Catalunya promociona el turisme amb 
un missatge de trobada i unitat

“Catalunya és millor amb vosaltres” és el lema de la nova cam-
panya de la Generalitat per fomentar el turisme al país. Es trac-
ta d’un espot que inclou el missatge d’una veu en off i imatges 
atractives, que conviden a recórrer alguns dels paratges més 
bells del territori català. L’espot manté un to emotiu i proper, 
estimulant un retrobament que s’emmarca perfectament en el 
període de confinament: “Aquests llocs us estranyen. Per això, 
quan tot això passi, estaran on sempre, esperant que torneu, 
perquè Catalunya és millor amb vosaltres “.

El turisme és un dels principals motors de l’economia catalana, 
a l’igual que del còmput general d’Espanya. No obstant això, les 
estimacions per a aquest any s’han desplomat a conseqüèn-
cia de la crisi de la coronavirus. Xavier Campo, president de 
l’Associació de Fabricants i Distribuïdors, ha arribat a pronos-
ticar que Espanya serà un dels últims països de la Unió Euro-
pea a superar la crisi. Precisament per la seva dependència del 
sector turístic. (Font: Reason Why – infografia: catexperience)

Reputació corporativa, informe Ipsos 
del consell de reputació 2020

En aquest informe, 
els membres del 
Consell de la Repu-
tació d’Ipsos explo-
ren el pensament i la 
pràctica més recents 
en la gestió de la re-
putació corporativa i 
ens expliquen com responen a un panorama de comunicacions 
canviant. En un món de disrupció constant, no hi ha hagut mai 
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tanta necessitat que les empreses participin activament amb 
les parts interessades i la societat civil més àmplia. Per a molts, 
qüestions com el canvi climàtic, la sostenibilitat i la cohesió so-
cial ja no ascendeixen a l’agenda corporativa: han arribat al 
seu cim.

De fet, sembla que fins i tot les parts interessades “difícils”, com 
els inversors, ja no avaluen la reputació i l’atractiu d’inversions 
d’una empresa només mitjançant ràtios financers clau. Volen 
fer proves del paper més ampli d’una empresa a la societat, 
sobretot perquè es considera una part essencial de qualsevol 
model de negoci sostenible.

Per tant, s’ha aprofitat aquesta oportunitat per explorar el grau 
en què els membres del Consell van creure que l’escalada en la 
importància de la sostenibilitat era cada cop més generalitzada 
en l’entorn corporatiu. També se’ls va demanar que ressaltessin 
les indústries que es van mostrar més enfocades a la sosteni-
bilitat, així com exemples d’empreses que van destacar com a 
avantguardistes de les bones pràctiques. També s’han fet als 
membres del Consell preguntes sobre diversos temes, com ara 
el paper que tenen les empreses en relació amb el govern, en 
la resolució dels problemes de la societat i si les notícies falses 

i la desinformació representen una amenaça important per a 
les empreses. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Emol)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Ipsos Reputa-
ció: Explorant els últims pensaments i pràctiques en empreses 
gestió de la reputació a tot el món. CLIQUEU AQUí  
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Twitter ja permet controlar qui respon 
a cada tuit a alguns usuaris
Per Trece Bits

  
Twitter va anunciar el passat mes de gener, durant el CES, la 
fira de tecnologia de consum més important del món, que es va 
celebrar a Las Vegas (Estats Units) que permetria als usuaris 
controlar qui pot respondre als seus missatges, en un intent per 
controlar el discurs d’odi i evitar els trolls i haters a la plataforma.

De moment, només un grup d’usuaris de Twitter, aquells que 
formen part d’aquesta fase de prova, són els que poden triar 

entre les tres opcions disponibles abans de publicar a un tuit. 
Serien les següents:

- Tothom. És l’opció per defecte.

- Només gent a la qual segueixes. Únicament aquelles perso-
nes “de la teva confiança”, perquè les segueixes, són les que 
poden respondre a aquest missatge en concret. Ha de seleccio-
nar expressament.

- Només les persones a les que esmentes. La resta d’usuaris 
de Twitter no tenen per què interferir en la conversa. També és 
una opció que ha de triar-se expressament.

En cas de seleccionar alguna de les dues últimes opcions, els 
tuits seran etiquetats perquè la resta dels usuaris ho sàpiguen. 
De fet, la icona de resposta també apareixerà en color gris, 
perquè tothom sàpiga que no poden respondre. Això sí, encara 
que no es pugui respondre, la resta d’usuaris poden veure-ho, 
retuitejar, retuitejar amb comentaris o donar m’agrada a aquest 
contingut les respostes al qual han estat limitades per l’autor.

NOVES EINES
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Les proves s’estan duent a terme amb usuaris de Twitter de tot 
el món, tant els que fan servir Twitter.com com les aplicacions 
de iOS i Android. Encara que sigui una prova, el resultat de les 
seves accions afectarà a tots els usuaris de la plataforma, així 
que serà comuna començar a veure com ja no podem respon-
dre a alguns missatges.

L’empresa assegura que es realitza la prova en obert, d’aquesta 
manera, per també tenir accés als comentaris dels usuaris so-
bre la nova funcionalitat. L’empresa vol entendre així les seves 
necessitats abans de llançar la funció de forma oficial i que es-
tigui disponible per als 166 milions d’usuaris de la xarxa social. 
(Infografia: Trecebits)

Sherpa.ai ultima un verificador de 
notícies que competirà amb Newtral i 
Maldita
L’espanyola Sherpa.ai ultima un sistema “anti rumors” basat en 
Intel·ligència Artificial (IA) que serà presentat en les properes 
setmanes, tal com ha confirmat Xabi Uribe-Etxebarria, funda-
dor i CEO de Sherpa.ai, empresa amb seu a Erandio (Bilbao). 

El sistema podrà ser utilitzat per qualsevol empresa o organit-
zació. La companyia, centrada en les solucions d’Intel·ligència 
Artificial, prepara una plataforma a través de la qual servirà 
aquesta i altres solucions a model ‘as a service’ -les empreses 
accedeixen a les solucions en remot, a través d’Internet-.

El sistema que prepara Sherpa.ai es centrarà, de moment, en la 
detecció de fake news, en cap cas tindrà l’objectiu de contestar 
a aquestes desinformacions -la Intel·ligència Artificial permet 
fer-ho-. “De moment s’encarregarà de detectar notícies falses; 
ja veurem en el futur”, ha apuntat Uribe-Etxeberria. El sistema 
permetrà igualment a les empreses oferir sistemes de detecció 
d’informacions falses a l’usuari final. (Font: Xataca – infografia: 
mediadata center)
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Eina per crear comparacions en dos 
minuts: JuxtaposeJS

Quantes vegades has volgut generar un gràfic cool per contras-
tar dues fotos? Potser una cosa tan pro com una juxtaposició 
d’un paisatge... creada en dos minuts amb una eina per crear 
comparacions. És un recurs extremadament útil en una estra-
tègia de comunicació digital, ideal per atreure l’atenció, espe-
cialment en aquests temps en què es requereixen continguts 
que captin en pocs segons l’atenció dels visitants (recorda que 
l’usuari mitjana té un lapse d’atenció a faltar de 8 segons).

A més de captar l’atenció, una eina tan visual com aquesta, 
també ajuda a retenir l’usuari en pàgina per la qual cosa aques-
ta mètrica també creixerà i de cop de cua podríem reduir fins 
i tot el bounce rate. Aquestes dues situacions, no només són 
un avantatge de cara als nostres usuaris, sinó fins i tot davant 
Google, perquè ajuden a millorar les mètriques en lloc. Troba-
reu l’eina en aquest enllaç. (Font: bloc Luis Maram)

Un bot de Telegram converteix en text 
els àudios que li reenviïs

Quan t’arriba un mis-
satge de text o una 
imatge a Telegram, 
WhatsApp o qualse-
vol altra plataforma de 
missatgeria instantà-
nia, normalment n’hi 
ha prou un cop d’ull per 

veure de què es tracta. És ràpid, uns segons... no requereix 
més. No obstant això, quan el que ens arriba és un àudio, la 
cosa canvia. Rebre una nota de veu normalment requereix d’un 
entorn favorable per parar-te a escoltar alguna cosa i una dosi 
d’atenció extra. Circumstàncies que en el dia a dia de moltes 
persones no es donen. Sobretot quan s’està a la feina. Els mis-
satges d’àudio acaben quedant per a més endavant.

Per evitar-nos tot això, o si senzillament t’has cansat d’escoltar 
àudios i malgrat això vols seguir sabent què et diuen els teus 
amics,  Telegram disposen de Voicy. Un bot que converteix  en 
text tots els missatges de veu, arxius d’àudio i missatges de ví-

NOVES EINES

https://www.luismaram.com/herramienta-para-crear-comparaciones-en-2-minutos/?dplrid=657374616E69736140706572696F6469737465732E6F7267
https://voicybot.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

deo que rep. Voicy és una creació de l’emprenedor Nikita Kolmo-
gorov, que un bon dia es va cansar d’invertir part del seu temps a 
escoltar àudios i va decidir dedicar-lo, al llarg d’un parell de nits, 
a construir aquest bot capaç de convertir-los en àudio.

Per començar a utilitzar-lo només hem d’accedir al seu web, 
voicybot.com, i prémer el botó Add to Telegram. Com amb 
qualsevol altre bot, se’ns obrirà l’aplicació i podrem començar 
a utilitzar-lo. En el cas de Voicy, primerament introduirem la co-
manda/star i, a continuació, navegarem entre els més de 80 
idiomes i dialectes amb què és compatible fins a trobar el nos-
tre. (Font: Genbeta)

Web per treballar amb arxius PDF

Els arxius PDF són importantíssims per a qualsevol persona 
que bregui amb text de tota mena: personals, acadèmics, docu-
mentació administrativa, etc. No obstant això, malgrat la seva 
importància i al seu recorregut històric, no tots els sistemes 
operatius permeten a dia d’avui editar PDF per a coses tan bà-
siques com afegir anotacions, combinar diversos documents en 
un, extreure text i més.

Per tot això, podem recórrer a instal·lar aplicacions, però tam-
bé a pàgines web que avui en dia ofereixen pràcticament les 
mateixes funcions. Vegem quins són els millors exemples. Si el 
que vols és convertir arxius PDF, unir-los, signar-los o dividir-
los, les eines de  Soda PDF són del millor que hi ha a internet. 
També podrem girar-, bloquejar-i desbloquejar, redimensionar, 
etc. És totalment gratuïta, i encara que es finança amb publici-
tat, adverteixen que “és possible que s’apliquin límits a la quan-
titat d’usos diaris i a la mida de l’arxiu”.

A més de PDF, també permet convertir imatges: de PNG a JPG 
i viceversa, de GIF a PNG, de BMO a JPG, de JPG a GIF, etc . 
(Font: Genbeta)

30 programes gratuïts usats i 
recomanats per a Windows i macOS

A Genbeta sempre intenten recomanar els millors serveis i apli-
cacions disponibles, ja sigui per a Windows, Linux, Mac, la web, 
o fins i tot mòbils. Però si hi ha una cosa que sabem que tots 
ens agrada, és quan tenim bones eines que també són lliures, i 
d’aquestes que no falten.

NOVES EINES

https://voicybot.com/
https://www.sodapdf.com/es/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Aquesta vegada hem fet ús de l’experiència i la intel·ligència 
col·lectiva dels editors de Genbeta i altres col·legues de la res-
ta de mitjans de comunicació de Webedia per explicar-nos els 
seus programes favorits, i aquí hem acabat amb una llista llarga 
i completa amb 30 aplicacions gratuïtes que els editors utilitzen 
tant en Windows com en MacOS.

Graciosament aquestes editors ens faciliten aquests 30 progra-
mes accedint a aquest link. (Font: Level)
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Reptes editorials de la premsa local 
en el món postcoronavirus
Per Observatorio de Periodismo Local

  
El canvi d’hàbits provocats pel coronavirus obliga els mitjans de 
comunicació locals a prendre mesures immediates per no des-
aparèixer. La pandèmia ha obert noves oportunitats perquè els 
mitjans de comunicació locals estiguin al centre de les ciutats i 
es connectin amb nous hàbits, però cal actuar abans que sigui 
massa tard.

L’Observatori per a la Transformació del Periodisme Local ha 
editat un Dossier, quin autor és el periodista Lluís Cucarella, 
CEO de la consultoria mediàtica Next idea Media, en el qual es 
donen unes idees clau, que resumim:

• Els diaris locals corren el risc de desaparèixer tal com els co-
neixem, a causa de la crisi financera que arrosseguen des de 
fa anys i de la lentitud a l’hora de prendre mesures existencials.
• La pandèmia pot acabar de donar el cop de gràcia als diaris 
de proximitat o ajudar-los a transformar-se. Però per sobreviure 
han de prendre decisions que han defugit fins ara, i avançar-se 
i adaptar-se sense demora per donar resposta als nous hàbits 
que neixen arran de l’impacte de la COVID-19..
• Periodisme de solucions, periodisme col·laboratiu, ampliar 
l’espectre de productes i sortir del seu propi límit com fàbriques 
de notícies i situar-se en meitat de les comunitats ja creades i 
servir-les, són alguns dels camins que han de prendre els diaris 
locals per respondre als nous reptes socials.
• Els mitjans locals, a més, tenen un paper fonamental en la 
societat post pandèmia, afavorint les relacions socials, que 
trigaran a tornar a la normalitat, tant en el pla personal com 
professional. Els esdeveniments en línia, entre d’altres serveis, 
han de ser capitalitzats pels diaris locals.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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• La societat post pandèmia, encara que els canvis al cap i a la 
fi siguin menors dels esperats, sí necessitarà de nous projectes 
i tindrà noves reivindicacions. El diari local ha de liderar aques-
tes aspiracions sempre que siguin positives per a tothom, i no 
quedar-se en una falsa equidistància per un mal entès sentit de 
la neutralitat.
• Cal començar a implantar sistemes de coneixement de 
l’usuari, com a primer pas per establir models de negoci basats 
en els ingressos de l’audiència i centrar més l’estratègia edito-
rial. Hi ha mitjans locals que amb costos relativament baixos ja 
segmenten usuaris per codis postals i saben què consumeixen, 
què els preocupa i quins són els seus hàbits.
• Aprofitant el gran treball desenvolupat en general durant el con-
finament pels mitjans de comunicació locals, són necessàries 
campanyes de continuïtat per seguir posant en valor el periodis-
me local i el que pot aportar a una ciutat (i el que es perd sense 
mitjans locals), però aquestes campanyes seran inútils si aques-
ta inèrcia de periodisme de qualitat, de solucions i constructiu, 
que molts diaris locals han desenvolupat durant el confinament, 
es deixa només per a les grans crisis i no es continua.
• Hi ha futur per al periodisme local, però ha d’aprofitar aquest 
canvi d’hàbits per canviar el model i prendre decisions, no demà 
ni demà passat, sinó ja. (Infografia: Inese)

NOTA: El Butlletí us ofereix el Dossier de l’Observatorio de Pe-
riodismo Local titulat “Retos editoriales de la prensa local en el 
mundo poscoronavirus”. Autor, Lluis Cucurella. CLIQUEU AQUÍ  

Informe del comprador del 2020. 
Innovació enmig de l’ansietat

El Future Shopper 
Report busca identifi-
car les tendències en 
els comportaments de 
compra digital de les 
persones per ajudar 
a influir en les estra-
tègies de comerç de 
marca i garantir que les organitzacions estiguin preparades per 
satisfer les expectatives del consumidor i els canals del futur.

L’informe d’aquest any arriba en un moment d’immensa trans-
formació, ja que tots enfrontem un món capgirat per la CO-
VID19. Els experts parlen d’una ‘nova normalitat’. Ara mateix, 
però, és qualsevol cosa.
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Comerç digital a l’alça. Les investigacions de l’informe van en-
trar en el terreny quan el món va començar a sentir els efectes 
de la COVID19. El Future Shopper 2020 proporciona una visió 
inicial no només dels hàbits de compra de comerç digital, sinó 
de com aquests hàbits poden canviar en un futur afectat pel 
coronavirus. Al llarg d’aquest informe, s’ha tingut en compte no 
només les dades, sinó també com afecta la pandèmia global a 
les tendències i coneixements que presenten les dades.

Independentment de la COVID19, una cosa és clara: el comerç 
digital està en augment, amb dos terços de les persones que 
pensen utilitzar encara més els canals de compra digital. El Fu-
ture Shopper 2020 va enquestar a més de 16.000 consumidors 
en línia al Regne Unit, EUA, Xina, Espanya, França, Països 
Baixos, Alemanya i Austràlia. En l’informe es pot esbrinar què 
esperen els consumidors? Quines plataformes utilitzen? Què 
condueix la seva presa de decisions? Quin paper juguen les 
marques? Què passa amb els mercats? Què passa amb Ama-
zon? (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estatègia – infografia: wunder-
manthompson)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe 2020 de Wun-
dermant Thompson. CLIQUEU AQUÍ  

El nou Pla de drets humans de 
Catalunya i la llengua

Catalunya ja disposa d’un Pla de Drets Humans (2020-2023) 
que proposa un conjunt d’accions legislatives, administratives 
i polítiques que cal posar en marxa per fer efectius els drets 
humans a Catalunya en els propers quatre anys. Aquestes me-
sures es divideixen en sis grans blocs i trenta-dos objectius, ca-
dascun dels quals correspon a un dret. És en l’objectiu número 
14 on el document recull els drets lingüístics, que concreta en 
diferents propostes.

La primera de les mesures per assolir els drets lingüístics con-
sisteix a emprendre accions per promoure l’adaptació de la le-
gislació estatal als compromisos assumits pel Regne d’Espanya 
en la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
(CELRoM), pel que fa a l’ús del català en les administracions 
generals de l’Estat i de justícia i respecte a l’obligació de l’Estat 
de promoure i protegir el català i l’aranès. Cal recordar que Es-
panya va ratificar la Carta l’any 1992, de manera que es com-
prometia a complir uns requisits que, a dia d’avui, encara igno-
ra.
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El pla també demana que s’apliqui el que marca l’Estatut sobre 
l’exigència d’un coneixement adequat i suficient del català per 
part del personal de l’Administració de l’Estat, i en particular 
de l’Administració de justícia a Catalunya. El pla també assen-
yala com un repte de primera magnitud assegurar la presèn-
cia prominent de les llengües pròpies a internet. Per fer-ho, cal 
promoure que els continguts en català i occità apareguin com 
a primeres opcions per a la persona usuària connectada a Ca-
talunya en totes les plataformes de distribució d’internet, un fet 
que ara no és tingut en compte per la majoria de plataformes 
virtuals. (Font: Plataforma per la Llegua)

Termes del ioga, en un nou diccionari 
en línia

El TERMCAT publica en línia la Terminologia del ioga, un nou 
diccionari que recull 110 termes que fan referència a concep-
tes generals de la disciplina, als tipus de ioga, als àssanes, als 
txakres, al pranaiama, les nadis, els bandhes, les kriàs i les 
mudràs. L’obra es presenta acompanyada d’un pòster interactiu 
amb els principals àssanes (o postures) il·lustrats i d’un docu-
ment amb els criteris generals per al tractament en català dels 

noms de l’àmbit procedents del sànscrit, aprovats pel Consell 
Supervisor del TERMCAT.

La Direcció General de Polí-
tica Lingüística (DGPL), amb 
la col·laboració del Consorci 
per a la Normalització Lin-
güística, distribuirà el pòster 
amb els àssanes a centres de 
ioga de tot Catalunya. Políti-
ca Lingüística també ha pro-
duït aquest vídeo divulgatiu, 
elaborat a partir del nou dic-
cionari del TERMCAT i que 
recull com es diuen en cata-
là, i en sànscrit, les principals 
postures d’aquesta discipli-
na. Serà un altre dels recur-
sos que s’utilitzaran per a la 

difusió de la Terminologia del ioga en què també col·laborarà la 
DGPL.  (Font: TERMCAT)
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Una norantena d’aspirants al 1r premi 
de redacció escolar sobre periodisme 
de l’APIB

89 escolars s’han presentat a la primera edició del Concurs de 
redacció escolar sobre periodisme que promou l’Associació de 
Periodistes de les Illes Balears. Es tracta de nois i adolescents 
que cursen de 4t de primària fins a 1r de batxillerat de 12 centres 
educatius de Mallorca. El certamen, que inclou nou categories, 
té com a prioritat donar a conèixer la importància del periodisme 
en l’àmbit educatiu i fomentar un consum crític de les notícies.

“Tenint en compte el context d’excepcionalitat provocada per la 
pandèmia de la Covid-19 i el tancament de les escoles, estem 
molt satisfets de la resposta de les estudiants de les Balears, 
tot i les dificultats per a participar-hi”, assegura Ángeles Duran, 
presidenta de l’APIB. El jurat del premi està format per Cristi-
na Sastre, redactora d’IB3 Notícies; Alberto Lliteras, professor 
d’educació de secundària; Guillermo Esteban, redactor d’Última 
Hora, i Bernat Company, presentador d’IB3 Notícies. Durant el 
mes de juny, l’APIB donarà a conèixer els guanyadors de cada 
curs. (Font: APIB)

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del dimecres 3 al 
dimarts 30 de juny (6 hores) - L’objectiu d’aquest curs, dirigit per 
Jordi Flamarich, és aprendre tècniques, nous formats i estils pe-
riodístics adaptats tant a la reduïda mesura de la pantalla d’un 
mòbil com a la forma en què l’audiència accedeix i redistribueix 
la informació a través de les xarxes socials.

Webinar: Gamifica les teves publicacions a Instagram Sto-
ries i fidelitza la teva audiència.- On line. Dijous 4 de juny 
(De 10.00h a 11.30h) - Els Stories d’Instagram han creat un 
llenguatge propi i són molt més consumits que no pas els posts. 
En aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, descobrirem 
que podem gamificar les nostres publicacions a Instagram, con-
vertir la nostra informació en un joc, fer-hi participar la nostra 
audiència, i d’aquesta manera fidelitzar-la d’una manera lúdica 
i emocional.

Gestió professional d’email màrqueting amb Mailchimp.- 
On line. Dimecres 17 i dijous 18 de juny (De 09.30h a 12.00h) - 
Mailchimp és una potent eina per dissenyar i gestionar les nos-
tres pròpies campanyes d’e-mail màrqueting i newsletters amb 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://periodistasbaleares.com/2020/05/05/apib-amplia-el-plazo-de-su-concurso-de-redaccion-escolar-sobre-periodismo-al-22-de-mayo/
https://periodistasbaleares.com/2020/05/05/apib-amplia-el-plazo-de-su-concurso-de-redaccion-escolar-sobre-periodismo-al-22-de-mayo/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

un resultat professional. Facilita la creació de les nostres comu-
nicacions, la integració amb les xarxes socials, l’administració 
dels contactes i el seguiment dels resultats. En aquest curs, 
dissenyat per Marta Aguiló, veurem com programar i dissenyar 
una campanya d’e-mail màrqueting i com gestionar de forma 
eficaç els nostres contactes. 

Com crear infografies per a xarxes socials (nova edició).- 
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.

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-
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.

Digital Management per a periodistes: transmèdia, storyte-
lling i comunicació digital.- On line. Del dimecres 13 de maig 
al divendres 19 de juny (10 hores) - Amb aquest curs, creat 
per Chal Jiménez, aprofundiràs en les funcions i objectius del 
digital manager, aprendràs les diferents estratègies del màrque-
ting digital, que ajuden a la transformació de les empreses, per 
aconseguir nous clients o per oferir nous serveis com a pro-
fessional. Encara queden places. Per inscriure’t, contacta amb 
cfd@periodistes.cat

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Perquè mor (o es deixa morir) un 
periòdic local?
Per Jacques Pilet / Heidi News, Suissa

La desaparició d’un periòdic local entristeix tota una població, 
Chêne-Bourg, entre mig de Lausana i Sant-Maurice, a Suissa. 
Era un autèntic diari local. Independent, amb caràcter. Assassi-
nat pel Coronavirus? Queda una mica curt. 

Sincerament, el periòdic, anomenat Le Regional, s’ havia debili-
tat en els darrers temps. El mateix que està passant amb altres 
capçaleres locals arreu d’Europa (i molt més als Estats Units). 
Parlem de Le Regional com a record i homenatge a les altres 
desaparicions de periòdics.

El pas de la publicitat a la xarxa afecta totes les formes de 
premsa, especialment els títols gratuïts que en viuen. Sobretot 
perquè els grans distribuïdors tenen gairebé totes les revistes 
domèstiques. Fins i tot els comerciants i restauradors locals te-
nen la temptació de fer publicitat a Google.

Com una bona part del periòdics de proximitat, els que fatal-
ment han de tancar disposen d’un talentós equip que deplora, 
no sense raó, que les administracions locals no li donessin su-
port, en particular amb les convocatòries i publicacions oficials. 
Això passar arreu, però dol. Perquè? Perquè prefereixen els 
seus propis canals de comunicació, completament controlats, 
sense que hi hagi friccions i rascades. Sabem que els municipis 
admeten i recolzen publicacions dòcils. El periodista local és viu 
i sap que ha de gratar per fer-se amb noticies que no agraden 
als capitosts de qualsevol mena, polític o econòmic, o el que si-
gui. No fa pas massa que el periòdic local de qualsevol lloc gra-
tava i gratava i netejava el municipi. Ara cal fer bondat, fer com 
si hi hagués a les viles un consens optimista. Es confon donar 
suport al municipi amb veure tot bonic, planer, convivencial... 
La tendència és general: les autoritats prefereixen “controlar” la 
informació periodística. 
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També cal dir que treballar en un diari local no atrau gaire als 
periodistes joves, mal informats. Els que s’han format a les uni-
versitats han après tot tipus de coses, però segurament perquè 
no els hi ha inculcat, no tenen cap atracció cap a la proximitat. 
Voleu trobar els temes del bistrot local fora de l’ordinador? An-
tiquat! I, tanmateix, són els “locals”, els mitjans més propers, 
atents a tot, i per això de vegades són una mica crítics, qui do-
nen a les ciutats mitjanes i petites una cara animada, més enllà 
dels discursos oficials. 

Perquè les autoritats locals afavoreixen aquesta mort lenta 
d’aquesta forma de periodisme? Les consideracions econò-
miques i polítiques no ho expliquen tot. Cal admetre que una 
gran part de la població té poc o cap interès en això, però es 
manté una part import que li fa costat. L’abstenció molt forta 
a les eleccions locals és una pista. Molta gent s’instal·la aquí 
o allà una estona i després es mou sense haver-se endinsat 
realment en els misteris del lloc. Finalment, les comunitats es-
trangeres, de les quals la premsa gairebé no en parla, solen, 
més o menys, dependre del cas, a afavorir les seves pròpies 
fonts d’informació (sobretot a la televisió) i només estan inte-
ressades en la llar col·lectiva local, en el seu idioma i amb els 
seus costums.

Aquesta observació es refereix a la fragmentació de la societat, 
a l’individualisme tan fàcil de conrear a les xarxes socials on es 
tria el cercle d’amics, els centres d’interès sense preocupar-se 
massa dels veïns. És possible que el fenomen estigui relacionat 
amb la prosperitat, la comoditat. N’hi ha prou que un esdeveni-
ment com la crisi de la salut afecti a tothom de manera que el 
destí dels altres ens salti de cop. Finalment, la fragilitat de les 
petites empreses, la seva condició d’ofici modest...

Però hi ha esperança pel periòdic local. Hi ha raons per espe-
rar. Veiem que a França, lluny de París, davant la decadència 
dels principals diaris regionals, estan apareguent en els darrers 
temps una multitud de petits setmanaris centrats en una ciutat o 
un petit territori. La premsa de proximitat tan entranyable. Amb 
vivesa i sense conformisme, però lliures!. A Alemanya, on hi 
ha un nombre excepcional de diaris regionals o locals de pa-
gament, alguns d’ells han desaparegut, també afectats per la 
caiguda de la publicitat i l’erosió de les vendes, però el gruix de 
premsa local es manté.

Resta reinventar constantment el paisatge periodístic de les 
nostres ciutats i viles.
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Periodisme en temps de pandèmia: 
sortir reforçats davant la crisi
Per Wan-Ifra

  
En un dels webinar de WAN IFRA, amb l’AMI, s’ha debatut so-
bre la transformació de les redaccions, els nous continguts, els 
nous formats, el poder del digital... en definitiva es va posar en 
valor l’adaptació dels periòdics als nous temps i també es va 
esbossar la volta a la normalitat.

El webinar “Periodisme en temps de pandèmia ”va reunir dues 
de les figures de gestió de mitjans més importants de el sector 
com són el director editorial del Grup Vocento, Fernando Bel-
zunce, i la directora editorial de l’Organització Editorial Mexica-

na (OEM), Martha Ramos. Durant la sessió es va parlar sobre 
com amb la crisi sanitària mundial els ciutadans de tots els paï-
sos han demandat un periodisme de qualitat. Un requeriment 
que s’ha dut a terme pels diaris de manera rigorosa, millorant 
fins i tot el producte que estaven oferint anteriorment. I això ho 
han sabut reconèixer els lectors.

Els diaris han millorat el seu llenguatge, reforçat les seves plan-
tilles, innovat en presentació de continguts i han utilitzat les úl-
times tecnologies de presentació de dades. S’han recolzat en 
imatges i, sobretot, s’han adaptat dia a dia a les necessitats 
dels seus lectors.

A més, també es va debatre sobre la caiguda d’ingressos crítica 
que han patit alguns mitjans de comunicació, tot i que com va dir 
Fernando Belzunce, “aquesta crisi també ens porta l’oportunitat 
de demostrar tot el que podem fer”. Segons va explicar el direc-
tor editorial del Grup Vocento, el primer que va haver de fer el 
seu mitjà, va ser adaptar-se al teletreball. Per primera vegada 
en la història, les sales de redacció s’han quedat buides, el que 
ha suposat un gran esforç organitzacional per part de tots els 
departaments. Un avançament òptim ja que “va a deixar un bon 
pòsit per al futur”.
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Parlant en dades, aquesta crisi sanitària ha deixat rècords: pel 
que fa a visites a les webs dels mitjans de comunicació del grup 
que han augmentat un 73%. Pel que fa a nombre de subscrip-
cions, vuit dels seus diaris regionals han superat en aquests 
tres mesos les expectatives de tot l’any, un resultat encoratja-
dor. Pel que fa a el potencial del material audiovisual han acon-
seguit 1,2 milions de reproduccions en un sol dia d’un vídeo 
penjat al portal d’ABC, tot un rècord.

Des Vocento se li ha donat molta importància a les dades, a 
la visualització dels mateixos, als gràfics i, molt especialment, 
a explicar les històries que s’anaven requerint en cada pas 
d’aquesta pandèmia: consells sobre com suportar el confina-
ment, recomanacions de pel·lícules, llibres, etc., iniciatives 
editorials com la de #YoMeQuedoEnCasa, escrita pels propis 
lectors, o # YoTrabajoPorTí on s’ha posat veu a tots aquells tre-
balladors que han hagut de seguir amb la seva activitat laboral 
durant aquests dies.

Un altre dels factors clau han estat els podcast diaris, els vídeos 
explicatius sobre temes com la forma adequada de rentar-se 
les mans, trobades virtuals amb els corresponsals dels Estats 
Units, Itàlia i la Xina per parlar sobre com es viu allà la crisi 

econòmica i política. A més de grans reportatges fotogràfics so-
bre la pandèmia i les seves conseqüències o el reconeixement 
als sanitaris.

Per la seva banda, Martha Ramos, directora editorial de OEM, 
va explicar les línies de treball dutes a terme pel seu mitjà i 
que poden resumir-se en tres: accions de govern, accions dutes 
a terme mundialment i aquelles accions que resolien dubtes 
i explicaven històries. Són els tres eixos sobre els quals han 
treballat a Mèxic.

Per la seva banda, van crear un suplement anomenat Covid-19 
de caràcter divulgatiu i educatiu, van multiplicar per tres el nom-
bre de newsletter, van créixer un 200% les seves descàrregues 
de podcast, es van acostar al lector amb històries atractives i 
actuals, es van dirigir personalment als seus subscriptors per 
veure com estaven, van ajudar a la gent gran a gestionar les 
noves tecnologies i oferir canvi de subscripcions físiques a digi-
tals de manera temporal.

El creixement digital obtingut es pot resumir en que van aug-
mentar el seu nombre d’usuaris en un 27%, va augmentar un 
23% el nombre de pàgines vistes, es va reduir la taxa de rebot 
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un 20%, va augmentar l’engagement un 37% i un 102% les 
reproduccions de les seves podcast.

Tots dos directius van coincidir en la idea de la necessitat de 
tenir periodistes especialitzats ja que són ells els que manegen 
les fonts oportunes a les quals acudir en aquests temps de crisi. 
Potser en els últims anys no s’havia prestat massa atenció a la 
secció de salut i aquesta pandèmia ha posat sobre la taula la 
necessitat de comptar amb professionals que ens facilitin una 
informació rigorosa.

Un altre punt en comú va ser la idea que el diari ha de crear-
se de manera conjunta. Els departaments han de barrejar-se 
perquè sorgeixin idees més riques en contingut. Les reunions 
són necessàries pel que consideren la volta a les redaccions 
fonamental, respectant, això sí, totes les mesures de seguretat 
necessàries.

Després d’escoltar a tots dos ponents es va arribar a la conclu-
sió que “el que fem transcendeix el negoci” tal com assenyalava 
Ramón Alonso, director general d’AMI. Aquesta crisi ha posat 
de manifest que els diaris són un bé social, que pensen en els 
seus lectors, en la societat i en els seus treballadors. I que, en 

casos com el que estem vivint, és capaç d’aportar un plus de 
sensibilitat. (Fotografia: El Economista)
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Mario García: “Hi ha alguna cosa 
que no ha canviat en el periodisme: 
la bona història, el dispositiu dona 
igual”
Per El Dia / La Opinión de Tenerife

“No hi ha lloc per als periodistes grisos i mandrosos, els que 
creuen que s’escriuen l’article només una sola vegada i adap-
ten una versió a totes les plataformes”, afirma el dissenyador 
de periodistes i professor de la Universitat de Columbia, Mario 
García.

Autor, entre altres títols, de Disseny i remodelació de períodes 
(1984), autèntica biblia de la temàtica, de Mario García es pot 
dir que ha estat immers professionalment en les revolucions 
que van marcar la premsa escrita del segle XX. A ell es deu 
que s’introduís el color  en temples on el  blanc i el negre mai 
havien fet acte de presència. També ofereix la seva recepte 
per a la crisi dels mitjans escrits, el “periodisme d’interrupció”. 
“El periodisme imprès era una cosa que es consultava només 
una vegada al dia. Aquesta és la revolució més radical doncs 
colpeja també a la narrativa de la noticia, la transforma”, afirma 
en la seva obra. The Story s’endinsa en el periodisme multipla-
taforma, en particular en els treballs realitzats per Mario García 
a l’entorn dels suports mòbils, els dissenys dels quals  il·lustren 
de manera meticulosa el llibre.

És possible fer un diagnòstic global de la situació dels dia-
ris? Hi ha diverses velocitats pel que fa als canvis digitals?
Mai és fàcil això de pronosticar. Estem vivint temps turbulents 
amb la Covid-19, alguna cosa sense precedents, i crec que això 
accelerarà processos de canvi que ja s’estaven veient en els 
mitjans a nivell global. A moltes redaccions de tot el món han 
començat a girar cap al que alguns anomenen “digital primer”, 
donant prioritat a la notícia que apareix a través del digital, i po-
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sant l’èmfasi en el mòbil. Ja acceptem que la persona consulta 
el seu telèfon mòbil una mitjana de 114 vegades al dia, moltes 
d’elles per veure què hi ha de nou en les notícies.

Aleshores vivim un moment revolucionari?
Ha estat un procés lent. En el 70% de les redaccions del món 
encara es crea el contingut pensant en el diari de paper, el que 
sortirà demà, quan ningú espera rebrà notícies fresques d’un 
diari imprès. Ara bé, aquesta epidèmia, el confinament en què 
ens ha ficat a tots, ens ha portat a connectar-nos amb més 
interès i necessitat a les nostres plataformes mòbils. Gent que 
no tenien molta inclinació cap als seus telèfons per consumir 
notícies, ho fa ara. Es descobreixen diferents maneres d’usar 
aquests mòbils. Per a alguns, els vídeos prenen importància. 
La dependència del mòbil creix. Un exemple dels canvis per la 
malaltia són els meus clients a l’Índia, un país on encara la gent 
gaudeix al llegir els seus diaris impresos. Però amb el virus, 
tocar el paper de diari fa por pel contagi. Com a conseqüència 
d’això, els subscriptors van demanar que se’ls donés el dia-
ri de cada dia en versió PDF per llegir-lo en pantalla. Quants 
d’aquests lectors tornaran al paper? Quins canvis de conducta 
del lector veurem? El temps ho dirà, ja en l’era postcovid 19. 
Però no augura res de bo per al diari imprès.

Vostè ofereix coneixements per adaptar els periòdics al món 
actual, però la compra dels continguts per part dels lectors 
segueix sent una barrera. Als Estats Units ha estat més rà-
pid, la subscripció ha estat més veloç, mentre que a Espan-
ya és un procés que està començant. Qui en té la culpa?
Aquesta és la gran pregunta que intriga i manté a molts publishers 
de diaris desperts durant la nit. El que es dóna gratis al principi és 
difícil començar a cobrar-lo després. Aquest és el cas. Hi ha molta 
informació gratuïta en el món, i això fa que els nostres lectors no 
vulguin pagar. La bona notícia és que ja més del 45% dels lectors 
a nivell global paguen per algun tipus de contingut. Ja sé que no 
és suficient, però és millor que fa cinc anys. Als Estats Units, més 
del 60% ja paguen per continguts. Espanya es mou lenta en això, 
a l’igual que l’Amèrica Llatina, però van en la direcció correcta. És 
un assumpte de molta paciència. Hi ha històries d’èxit, com The 
New York Times o The Washington Post. A poc a poc s’abandona 
la idea de sobreviure amb anuncis i urgeix guanyar subscriptors 
que paguin. També més publicitat digital. És un procés.

El seu treball no és rupturista, té en compte la tradició, els 
anys de vida d’un diari, què aporta aquesta tradició en un 
context de digitalització accelerada?
La marca d’un diari és una de les coses més valuoses. En els 
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meus projectes mai deixo de posar l’èmfasi en aquest tema. 
Abans de començar un projecte em fico de ple en els arxius per 
conèixer què fa aquest diari, aquesta marca popular, vigent, que 
és part de la vida dels lectors. Un diari es converteix en un mem-
bre de la família, sens dubte. Jo,  al portar un diari al futur, dono 
la mà al passat, a aquesta marca que tots reconeixen, encara 
que no consumeixin el seu contingut en el present. Hi ha mane-
res de fer reviure una marca. Jo no sóc de submergir-me en la 
nostàlgia de l’ahir, però si crec fermament que cada diari té rique-
ses en el seu passat que mereix destacar a l’anar cap al futur.

Una de les seves teories és el periodisme d’interrupció, és 
a dir, llegir, deixar-ho i tornar al mòbil. Parla d’una estructu-
ra narrativa i d’unes titulacions específiques per mantenir 
l’atenció del lector, però és un model apte per a qualsevol 
contingut, diguem per a un article de pensament, o es tracta 
més aviat d’un model per a una informació d’emergència?
Avui tenim diverses formes de fer periodisme. Un assaig de 
pensament i reflexió sobre un tema ha de ser presentat de ma-
nera tradicional, però els editors i periodistes creatius troben 
criteris diferents de presentar aquests temes de forma més 
atractiva. Per exemple, els podcasts són molt populars, o que el 
comentarista llegeixi el seu article. Hi ha maneres d’incorporar 

vídeos que destaquen visualment el tema per a les platafor-
mes digitals. Però hi ha una cosa que recalco en el llibre: si el 
contingut és bo, si la història és d’interès, s’ha guanyat la part 
principal de la batalla.

Vostè fa una diferenciació entre històries de cames llar-
gues i històries de cames curtes? Quina és la diferència en 
la seva concepció del periodisme?
Hi ha històries cada dia que el nostre públic vol seguir. Cada 
vegada que s’acosta al telèfon busca a veure què hi ha de nou 
amb aquesta notícia, aquestes són històries de cames llargues, 
les que cal actualitzar constantment. Les de cames curtes te-
nen una vida més curta. El bon editor, el bon content manager 
o gestor de continguts sap com identificar aquestes històries.

Quant de temps li queda a el paper? Portem enterrant els 
diaris des de fa anys?
Jo crec que sempre existirà el diari de paper. Crec que els diaris 
de dilluns a divendres en paper desapareixeran, però els de 
cap de setmana es quedaran. La gent vol desconnectar, tirar-se 
a l’hamaca, llegir sense interrupcions. I li dic més: el meu llibre, 
The Story, té una edició impresa molt més cara que la digital 
que es ven molt bé, la gent vol tenir el llibre a les mans, fins i tot 
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fins un que va ser totalment concebut per ser consumit al mòbil. 
Cap mitjà elimina totalment a un altre mitjà. Quan els diaris van 
sorgir, uns dos segles enrere, pensaven que ningú més llegiria 
llibres, i no va passar. Després a l’arribar la ràdio, eliminaria 
els diaris, res a veure. I després la televisió... Vivim i hem de 
viure en un món multimèdia, i les persones fem servir fins a tres 
d’aquestes plataformes en el curs del dia. Però els diaris de 
paper no són ja els protagonistes. (Fotografia: eldia.es)
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Perquè la tecnologia no refusa els 
llocs de desinformació COVID-19?
Per Global Desinformation Index

Les empreses de tecnologia d’anuncis tenen la responsabilitat 
de tallar el finançament basat en anuncis per als agents de la 
desinformació. En la lluita contra la infodèmia de la COVID-19, 
aquesta ha esdevingut una qüestió de vida o de mort. La tec-
nologia publicitària ha de protegir el públic contra les estafes 
nocives de productes, els consells sobre salut perillosos i les 
reclamacions que incitin a la divisió i al conflicte. Quina ha estat 
la resposta de les empreses?

Per obtenir una captura de la resposta de la indústria, GDI va 
analitzar cinc polítiques relacionades amb el coronavirus de set 
companyies tecnològiques que tenen un paper important en la 
publicació dels anuncis que veiem en línia. Inclouen: Facebook, 
Google, Twitter, Xandr, Taboola, Revcontent, & Criteo. Incloem 
Facebook perquè com a empresa controlen els anuncis que 
veiem als seus “jardins emmurallats”.

Les altres han estat seleccionades com a GDI calcula que són 
un dels principals agents que publiquen anuncis en llocs de 
conspiració de corona d’alt trànsit. GDI ha trobat que Google 
només proporciona serveis d’anuncis al 86% dels llocs de cons-
piració de coronavirus que vam analitzar.

Hem analitzat el conjunt d’empreses per entendre com estaven 
acumulant proteccions per aturar els anuncis relacionats amb la 
desinformació. Hem preguntat:

- La política de l’empresa exigeix la prohibició completa de tots 
els anuncis que esmentin coronavirus?
- L’empresa restringeix els anuncis d’equips de protecció perso-
nal (EPI) i productes relacionats (és a dir, desinfectant de mà)?
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https://about.fb.com/news/2020/04/coronavirus/
https://support.google.com/google-ads/answer/9811449?hl=en
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html#adspolicy
https://www.xandr.com/covid-19/
https://help.taboola.com/hc/en-us/articles/360044784854-Taboola-Content-Review-Policy-for-Coronavirus-COVID-19-Related-Content
https://techcrunch.com/2018/08/14/revcontent-poynter-institute/
https://www.criteo.com/digital-marketing-webinars/americas-coronavirus-impact-advertising-in-a-social-distancing-economy/
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- L’empresa restringeix els anuncis que fan afirmacions falses 
sobre COVID-19?
- L’empresa gestiona PSA d’autoritats de salut pública?
- L’empresa s’ha compromès a no publicar anuncis en llocs web 
de desinformació de coronavirus?
  

De les empreses avaluades:

• Facebook i Google són les que més indiquen les caselles per 
dur a terme aquestes polítiques. Per exemple, han posat pro-
hibicions temporals a totes les vendes relacionades amb coro-
navirus.
• Taboola i Twitter les segueixen en termes de declaracions i 
respostes públiques. Tot i així, totes dues permeten obtenir al-
guns anuncis de productes PPE (només en marques de con-
fiança).
• Xandr i Revcontent han augmentat els seus procediments 
d’aprovació d’anuncis mitjançant verificadors de dades, però 
confien fortament en els usuaris que denuncien contingut 
d’anuncis falsos.
• Criteo va arribar per última vegada, sense publicar declara-
cions per a restringir cap anunci.

Tot i així, basant-nos en les captures de pantalla, hem desco-
bert que els anuncis COVID19 i el desenvolupament de resul-
tats es produeixen en anuncis publicats per moltes d’aquestes 
empreses, inclosos els llocs de desinformació coneguts. Aquest 
punt ens mostra un problema encara més gran que les com-
panyies no afronten: cap d’elles s’ha compromès a deixar els 
serveis publicitaris als llocs de desinformació de coronavirus.
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Al no haver de comprometre’s a refusar llocs de desinformació 
que publiquen conspiracions de coronavirus, aquestes empre-
ses ignoren l’altra meitat crítica de l’equació de desinformació.

Com a resultat de tot plegat, ha calgut que actuïn les marques 
directament. Moltes d’elles han adoptat llistes de bloqueig que 
coincideixen amb paraules clau massa àmplies que impedeixen 
que els seus anuncis apareguin en articles que continguin pa-
raules com “coronavirus” o “COVID-19”. Però aquestes llistes 
de bloqueig no poden indicar de manera efectiva la diferència 
entre un article que elimina conspiracions i un article que pro-
mou beure lleixiu com a cura del virus.

Aquest plantejament no és més que afegir-se a la infodèmia i 
provocar el refús d’anuncis a llocs de notícies de confiança i 
necessaris que intenten informar el públic sobre el coronavirus. 
(Infografies: disinformationindex)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Ad Tech + Brands on Coro-
navirus Disinfo Sites: 27 April - 1 May, de Global Disinformation 
Index. CLIQUEU AQUÍ  
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2441.pdf
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Cap a una verificació intel·ligent de la 
informació en les interfícies de veu
Per Luis M. Pedrero, catedràtic a la Facultat de Comunicació i 
Arts de la Universitat Nebrija / El Periscopio - Emip.UMH

La desmesurada proliferació de notícies adulterades, tergi-
versades o senzillament falses sobre l’evolució i gestió de la 
pandèmia per la COVID19 –“Estem davant la pitjor onada de 
desinformació de la història”, adverteix la directora adjunta de 
la Internacional Fact-Checking Network (IFCN)- ha generat una 
seriosa i justificada alarma pel que fa a la seva creixent i de-

mostrada influència sobre una ciutadania cada vegada més ex-
posada a les comunament denominades fake news.

El fenomen de la ‘infodemia’, ja reconegut per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), s’ha amplificat aquests dies a causa 
de l’increment exponencial, generalitzat i eloqüent del consum 
d’informació i entreteniment a escala global propiciat per la qua-
rantena. Al marge de la desigual ponderació en les fonts con-
sultades pels usuaris de cada país, en tots els casos es detec-
ta un significatiu creixement dels accessos des de dispositius 
connectats, tant els que es configuren al voltant de pantalles 
(Smart TVs, smartphones, ordinadors, pastilles o videoconso-
les) com aquells la interacció es basa en interfícies de veu, so-
bretot els altaveus intel·ligents.

En realitat, l’àudio constitueix el contingut digital la demanda 
ha crescut més en tot el món des de l’inici d’aquest convuls 
2020: segons l’estudi  Digital Around The World, i enfront de 
l’estancament del vídeo en línia -que no obstant això es manté 
com a format dominant amb un 90% de penetració-, el consum 
de música en streaming ha passat del 70 al 72% entre gener i 
abril, el de ràdio a Internet del 47 al 48%, i el de podcasts del 41 
al 42%. A Espanya sis de cada deu internautes escolten àudio 
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https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020
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de forma estable a través d’Internet el 2020; d’ells, el 68,5% 
ho fa diàriament (un 3,7% més que el 2019), el 29% diverses 
vegades per setmana i el 2,4% de manera ocasional, segons 
el recentment publicat Estudi d’àudio Online 2020 d’IAB Spain.

Quant als Smart speakers, presents ja en una de cada quatre 
llars (24%) dels Estats Units, la rapidesa de la seva incursió 
en el mercat supera la que al seu dia van arribar als mòbils 
intel·ligents i augura un futur en el qual la veu es convertirà en 
la llera habitual d’interacció amb la tecnologia i facilitarà una 
nova relació entre les persones i l’ecosistema de mitjans i ser-
veis digitals. Tot i que les peticions de cançons, la formulació de 
preguntes o les consultes sobre la predicció del temps suposen 
les principals demandes dels usuaris, es percep un progressiu 
augment del seu ús per estar al dia de les notícies, sobretot 
davant conjuntures excepcionals.

L’Smart Audio Report 2020 revela que, en el context de reclusió 
a les llars i amb desenes de milions de ciutadans que aquests 
dies no es desplacen a la feina, els altaveus intel·ligents estan 
guanyant rellevància com a vehicles de connexió amb les notí-
cies i la informació: més d’una tercera part (35%) dels adults i la 
meitat dels joves de 18 a 34 anys han buscat en ells informació 

sobre el coronavirus; en el seu conjunt, el percentatge de pro-
pietaris que els utilitzen per sentir notícies ha passat del 55 al 
62% de la primavera de 2019 a la de 2020. A Espanya, com va 
constatar l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comu-
nicació (AIMC) en 2019, el 41,8% dels usuaris els fa servir per 
a conèixer l’actualitat, per sobre fins i tot del 39,5% de l’escolta 
de ràdio en directe (hàbit també en augment: el 6% del consum 
digital de la Cadena SER, per exemple, ja es canalitza a través 
d’aquests equips).
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L’especificitat dels assistents de veu, programats per identificar 
i aprendre de les necessitats i requeriments dels seus propieta-
ris per tal de respondre de forma cada vegada més personalit-
zada a les seves demandes, brinda inqüestionables avantatges 
en termes de simplicitat i eficiència, però també obre preocu-
pants riscos pel que fa a el consum de notícies es refereix. Així 
com la lectura de notícies en paper o en pantalla permet a cada 
usuari establir un ritme propi per a la seva assimilació i fins a un 
ocasional retorn a frases no compreses, i així com la informació 
televisiva es recolza en narratives visuals i sonores capaços 
de complementar-se de manera recíproc, l’àudio interpel·la 
únicament a l’oïda; inevitablement, la facilitat i immediatesa de 
la seva percepció amb aquest sentit comporta la contingència 
d’una atenció menys conscient i, per tant, més permeable a la 
manipulació.

Aquest risc s’accentua al combinar-se amb els sistemes de re-
comanació, que cada vegada determinen amb major incidència 
el contingut rebut pels usuaris: mitjançant tècniques de filtrat 
amb Intel·ligència Artificial, seleccionen les notícies que podrien 
interessar més a cada subjecte segons l’interès, la novetat o 
la rellevància associada al seu perfil i al seu rastre de consum 
a la Xarxa, de la mateixa manera que en les plataformes de 

música o de vídeo sota demanda, aquesta tecnologia s’imposa 
com un nou paradigma de cerca: són els productes digitals els 
que ‘troben ‘a l’usuari, i semblant delegació tendeix a diluir la 
capacitat crítica de l’individu en la conformació del seu propi 
menú i a que accepti sense qüestionar-se les propostes que 
els algoritmes decideixen en nom seu, sobretot en dispositius 
que només s’escolten (i no sempre de manera atenta). De fet, 
i com va constatar el 2018 al Reuters Institute en l’informe The 
Future of Voice and the Implications for News, en els altaveus 
intel·ligents se suscita un problema d’atribució, ja que gairebé 
una quarta part dels usuaris al Regne Unit no recordava la mar-
ca o el mitjà que li facilitava les notícies.

Quin escenari es dibuixa davant la progressiva normalitza-
ció d’aquesta pràctica? La combinació d’automatització i 
Intel·ligència Artificial sintetitza la utilitat de l’assistent virtual 
Google Assistant incorporat des de novembre de 2019 als seus 
equips amb interfícies de veu. Mitjançant l’ordre Hey Google, 
play em the news (‘Google, dóna’m les notícies), enumera els 
titulars i els esdeveniments més destacats en cada instant pre-
nent com a base, d’una banda, l’eina Your News Update, que 
es nodreix de les notícies d’una varietat de llocs i mitjans de 
comunicació (a Estats Units, The Washington Post, Billboard 
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o The New York Times, entre d’altres), i de l’altra, l’historial 
de navegació, la ubicació i els interessos de l’usuari; fins i tot 
podia tenir en compte les seves converses, si bé a l’agost de 
2019 Amazon, Apple i Google van cancel·lar o van facilitar que 
s’anul·lés una escolta sobre la qual resulta possible generar 
patrons d’identificació i recomanació (encara que estudis poste-
riors delaten que tots els models continuen escoltant “acciden-
talment” les nostres xerrades domèstiques...).

Les potencials fragilitats d’aquesta funcionalitat s’albiren a 
partir de les experiències ja conegudes en els terminals An-
droid amb Google Discover -abans Google Now i Google feed-, 

un servei de resum i difusió de notícies que tria i proporciona 
l’usuari els continguts que el seu algoritme de selecció inter-
preta que són rellevants. Com? Tenint en compte les cerques 
a Internet, l’activitat a la qual Google té accés (correus elec-
trònics, apps, sessions en Skype...), l’historial d’ubicacions, la 
informació dels dispositius... Es tracta de rastrejos sobre els 
hàbits del subjecte, però en cap cas es reforcen amb filtres per 
a garantir la veracitat de les fonts o les exigències sobre les que 
es construeixen professionalment les notícies. I quines són les 
conseqüències? Com en el seu dia ja es va advertir en diferents 
mitjans, l’aplicació ha arribat a promocionar llocs web comu-
nament identificats com a creadors o propagadors de notícies 
falses.

Així doncs, no sembla alarmista intuir que la incorporació de sis-
temes de recomanació personalitzada de notícies als altaveus 
intel·ligents i altres dispositius dirigits amb la veu podria derivar 
en la configuració de menús informatius mediatitzats per algo-
ritmes de selecció subjectiva -els hàbits i interessos comercials 
de l’usuari o les conductes d’altres subjectes categoritzats com 
a tals-, i no pels criteris bàsics del periodisme radiofònic, que 
entre altres atributs imposen la precisió, la neutralitat, l’equitat i 
el context en les peces informatives sonores.
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La urgent amenaça que en temps d’incertesa i pandèmia re-
presenta la desinformació a través de xarxes socials o platafor-
mes de missatgeria ha d’atendre també als sistemes de difusió 
de notícies a través d’aquests interfícies, per als quals s’han 
de dissenyar i estandarditzar sistemes de verificació capaços 
de combatre la tergiversació i la manipulació informativa mi-
tjançant Intel·ligència Artificial. Només així es podran evitar els 
preocupants fenòmens de persuasió massiva en benefici dels 
que instrumentalitzen la innovació tecnològica per a modelar 
les opinions i les decisions dels ciutadans. (Il·lustracions: UM)
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Informació en temps de pandèmia: la 
importància del context
Per María del Carmen Cruz, professora d’Informació i Docu-
mentació a la UOC / COMeIN (en línia)

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Ca-
talans defineix context com “Conjunt de factors de situació i 
d’ordre sociocultural i interpersonal d’acord amb els quals 
s’interpreten apropiadament els enunciats”. El context en el 
qual ens trobem les persones influeix en com busquem i rebem 

la informació. Així ho demostren estudis d’experts en cerca i 
recuperació de la informació.

Per exemple, en el model de cerca i recuperació de la informa-
ció de l’autor Thomas Daniel Wilson de 1997, es feia referència 
a un context ambiental, context social i un context personal.
  

Entenent pels diferents contextos el següent:

- Ambiental, en relació a l’ambient que ens envolta.

- Social, que fa referència a les habilitats informatives de les 
persones.

- I personal, la situació que té cada individu respecte al seu 
estat psicològic, afectiu i cognitiu en el moment de la cerca o 
recepció de la informació.

Però Wilson no va ser l’únic; també Nicholas Belkin va fer re-
ferència a la importància de l’entorn, context en el qual es troba 
la persona en el procés de cerca i recepció de la informació.
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En aquest temps de pandèmia i en la situació en què ens tro-
bem, aquest fet ha estat utilitzat o obviat per les persones que 
han fet córrer informació enganyosa i fake news a través de les 
xarxes socials.

En aquest temps en el qual tant el context ambiental com el so-
cial i personal estan impregnats de por i incertesa, hi ha hagut 
persones que, per algun motiu, han utilitzat la manipulació de 
la informació perquè la incertesa i la por augmentin, com si no 
en tinguéssim prou.

En aquest temps en el qual una simple foto treta de context ha 
fet que la situació sigui més difícil del que està sent, quan, a 
més, potser no ha estat la intenció de l’autor o l’autora.

En aquests temps en els quals estem més units que mai, no 
permetem i denunciem que algunes persones utilitzin la vulne-
rabilitat del context de la humanitat fent de la manipulació de la 
informació una situació més complicada.

Ja queda menys perquè el context canviï: ànims! (Infografia: 
COMeIN)
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