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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Cinc tendències bàsiques arran de la COVID per a la reflexió dels mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El valor de la informació: països que paguen més per accedir als seus mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Molts dubtes i poques certeses al voltant de l’IVA reduït per a mitjans digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Maig negre per a les revistes en ocupació publicitària

NOVES EINES
Han de demanar permís els mitjans per agafar fotos d’Instagram?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les editores busquen alternatives a la reculada del primer trimestre

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Una crisi que ha donat l’estocada definitiva a la premsa escrita
TRIBUNA: La necessitat dels mitjans locals d’ampliar el seu perímetre de continguts sense perdre l’ADN
ENTREVISTA: Ferran Rodés: “La premsa avui és un sector amb una vulnerabilitat creixent”
ANÀLISI: Els que “poden” els seus pressupostos de publicitat, a la llarga els surt el tret per la culata
DOSSIER: La premsa especialitzada es reinventa
OPINIÓ: El periodisme no pot topar dues vegades amb la mateixa esquerda
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Cinc tendències bàsiques arran de la 
COVID per a la reflexió dels mitjans
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

La pandèmia ha canviat moltes formes de comportar-se i ha 
revelat prioritats en els ciutadans, que es prolongaran fins que 
no hi hagi vacuna i fins i tot després d’ella. En quina mesura 
els mitjans de comunicació seran capaços de donar resposta a 
aquestes noves necessitats és un dels reptes que la indústria 
de mitjans té plantejats, a més lògicament de trobar un model 
de negoci sostenible en què el pes principal recaigui sobre els 
ingressos de la audiència. 

Encara que són moltes les anàlisis que s’han fet sobre les noves 
tendències, incloent per exemple anàlisi de noves necessitats de 
continguts, Shari Muñoz, responsable d’Insights de l’empresa Teads 
a Amèrica del Nord, ha extret les principals conclusions del Baròme-
tre de Mitjans de Teads que es va donar a conèixer a l’abril, per 
descobrir algunes de les tendències durant la pandèmia, sobre les 
quals els mitjans haurien de donar resposta. “El que vam descobrir 
és que hi ha canvis significatius no només en el comportament dels 
consumidors i el consum de contingut, sinó també en el sentiment 
cap a la publicitat durant aquesta era sense precedents”.

Cinc són les principals troballes que, no per menys esperades, 
deixen de ser rellevants.  

• Les activitats que els consumidors més troben a faltar de la 
vida abans de la quarantena són els membres de la família, les 
interaccions fora de la llar i la celebració d’ocasions especials. 
Les preguntes aquí són: en quina mesura els mitjans de comu-
nicació poden respondre a aquesta necessitat? Quin tipus de 
productes i serveis nous s’han de posar en marxa? 

• La major part de l’activitat online és a telèfons intel·ligents 
(39.7%) en lloc de pantalles més grans, amb la Gen Z lide-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

rant l’ús de telèfons intel·ligents. Estan els diaris adaptats a 
aquest canvi o les seves webs mòbils són encara legacy del 
web d’escriptori i no hi ha hagut suficient innovació, que sí que 
han aconseguit xarxes socials i webs informatives en què els 
joves passen el seu temps? 

• Les compres en línia són una necessitat ja i seguiran creixent. 
Hi ha lloc en el model de negoci dels mitjans per a l’ecommerce 
ben plantejat? 

• El consum de notícies va augmentar un 79%, seguit d’un aug-
ment en el trànsit de contingut relacionat amb salut, entreteni-
ment, negocis, tecnologia, aliments, compres i finances. Estan 
els mitjans, sense renunciar als temes purament informatius, 
adaptant-se a aquestes noves exigències informatives? Hi ha 
espai per a, per exemple, seccions de tecnologia que no siguin 
gairebé idèntiques en un mitjà que en un altre, oferint veus amb 
personalitat i investigacions serioses i útils, més que no pas 
curació de continguts d’altres llocs? 

• La situació dels anunciants és greu i amenaça amb afectar 
els diaris com mai s’havia vist. En quina mesura els mitjans de 
comunicació estan pensant en nous productes que siguin molt 

més eficients o més orientats a l’acció, o donen més valor afe-
git? (Infografia: unesco.org)

Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació ( i IX)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: elcohetealaluna.com, cdperiodismo, Top Position

La premsa no és transmissora de la COVID19.- Com ja va 
avançar El Butlletí de l’AMIC, es reconfirma que la premsa no 
és transmissora de la COVID19. Vincent Peyregne, conseller 
delegat de la pandèmia de l’associació mundial d’editors de 
Premsa (WAN-IFRA) la COVID19 ha trastocat tot el món, i el 
distanciament social i el bloqueig s’han convertit en una cosa 
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normal. Afortunadament, per als negocis de diaris, els governs 
de tot el món han considerat la premsa com un servei essen-
cial i han permès als periodistes continuar informant i facilitar 
la distribució sense danys del periòdic. El paper del diari com a 
proveïdor principal de notícies de confiança és més important 
que mai i els editors compleixen aquesta funció. 

Aquesta situació pandèmica també ha suscitat debat entre la 
gent sobre la tenacitat del virus i com es pot estendre. Un estudi 
dels instituts nacionals de salut (NIH), els centres de control de 
malalties (CDC), la UCLA i científics de la Universitat de Prin-
ceton publicats a New England Journal of Medicine mostra la 
diferent estabilitat del coronavirus a diferents superfícies i infor-
ma que la vida útil de la COVID19 podria ser de 3 hores en sus-
pensió a l’aire i fins a 3 dies en superfícies de plàstic. A l’estudi 
descrit al Journal of Hospital Infection es van utilitzar fins a mig 
mil·lilitre de 100 milions de partícules de virus purs per estudiar 
l’estabilitat del virus en el paper premsa. La càrrega viral dis-
persa al contacte en condicions del món real seria infinitament 
inferior a la produïda al laboratori.

Avui en dia, la producció moderna de premsa està totalment au-
tomatitzada de punta a punta. A penes hi ha intervenció huma-

na fins al darrer punt de distribució. La tinta i el dissolvent usats 
al periòdic imprès actua com a desinfectant en gran mesura i no 
hi ha proves de cap mena que demostrin que la premsa pot ser 
portadora de la COVID19.

Precisament l’associació catalana ACPC ha creat un segell 
destinat a ser inserit en totes les publicacions associades el 
qual serveix per ratificar els estudis de l’OMS i els principals 
centres d’investigació de tot el món on es diu que el virus de la 
COVID-19 no es transmet ni a través del paper de diari, ni del 
de les revistes, segons un comunicat de la mateixa entitat.

NOTA: El lector d’El Butlletí pot ampliar la informació mitjançant 
un comunicat de l’associació espanyola d’editors de diaris. CLI-
QUEU AQUÍ  

Suport als mitjans de comunicació a Europa.- La crisi del 
Covid-19 ha colpejat durament el sector dels mitjans de comu-
nicació en un moment en què té un paper crucial a l’hora de 
proporcionar informació precisa i combatre la desinformació 
sobre la pandèmia. El sector s’enfronta a una caiguda massi-
va dels ingressos publicitaris i el Parlament Europeu tem que 
l’agreujament de la situació financera pugui suposar que els mi-
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tjans deixin de proporcionar informació clara i de fet i contra la 
desinformació sobre la pandèmia del coronavirus. Cada vegada 
amb més força, els governs europeus estenen la ma als mitjans 
en un intent d’ajudar-los a superar la crisi, segons constata Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia.

La Federació Europea de Periodistes (EFJ) ha creat una base 
de dades amb informació sobre les mesures de suport als 
periodistes i mitjans de comunicació a Europa. El document 
s’actualitzarà periòdicament. Consulteu la llista des d’aquest 
enllaç.

Diversos mitjans del grup de Eldiario.es entre els que han 
rebut ajuts del fons d’emergència pel coronavirus de Goo-
gle.- Segons una informació publicada per Eldiario.es la com-
panyia del cercador Google els ha comunicat que diversos mi-
tjans digitals del seu entorn serien beneficiaris de les ajudes. 
De moment Google no ha publicat una relació exhaustiva dels 
mitjans que rebrien ajudes. El Diario de Prensa Digital, editora 
d’eldiario.es, rebrà un total de 7.000 euros destinats a les edi-
cions de Madrid, Catalunya i Galícia. A més, altres set mitjans 
locals associats a eldiario.es (a Canàries, València, Euskadi, 
Andalusia, Múrcia, Cantàbria i Somoa Malasaña/Chamberí/

Chueca) també reben ajudes per una suma total de 41.000 eu-
ros, ara segons Digimedios.

D’acord amb Madhav Chinnappa, un dels responsables 
d’aquest fons d’emergència dins de Google, la seva intenció 
amb aquestes ajudes és la d’intervenir el mínim possible i te-
nir el màxim impacte. Aquestes ajudes haurien de servir com 
a suport per als mitjans que publiquen informacions locals, es-
pecialment rellevants per a les comunitats en què operen. A 
Espanya i segons la informació d’Eldiario.es també ha rebut un 
ajut el diari digital gadità La Voz del Sur.

Estudi d’agències d’Espanya sobre la COVID19.- L’Associació 
Empresarial de Publicitat ha elaborat, juntament amb LaFEDE-
Agències d’Espanya un estudi de gestió sobre la crisi de la CO-
VID19. Aquest estudi també ha estat possible gràcies als socis 
que han col·laborat responent el qüestionari que se’ls va enviar, 
segons un comunicat de l’AEP. El resultat de l’estudi mostra 
una caiguda de la facturació de les agències del 30%. Així ma-
teix, un 17,1% s’han vist obligades a suspendre temporalment 
la seva activitat i fer un ERTE. Amb tot, el 92,5% dels empleats 
es mostra satisfets amb la gestió de la crisi realitzada en les 
seves empreses. 
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi complet de la Gestión de 
Crisis COVID-19 en agencias independientes. CLIQUEU AQUÍ  

La plantilla d’El Periódico redueix un 10% l’ERTO presentat 
per Prensa Ibérica.- La plantilla d’El Periódico ha aconseguit re-
vocar i reduir les condicions de l’ERTO que el passat mes d’abril 
va presentar Prensa Ibérica sobre la capçalera. L’acord signat el 
14 d’abril cenyia la reducció de jornada i salari al 40% i segons 
ha anunciat el Comitè d’empresa del diari català, la reducció que 
s’aplicarà serà d’un 30%. Fins al moment, empresa i comitè han 
signat un preacord que ja ha estat recolzat per l’assemblea de 
treballadors d’El Periódico, segons informa Prnoticias.

Un nou episodi que se suma a la llarga llista de retallades que 
la plantilla de la capçalera barcelonina ha assumit en els últims 
anys. De poc ha servit el canvi en la direcció de l’editora des-
prés de la venda de Zeta. D’aquesta etapa, la redacció arros-
sega importants retallades i ajustos laborals que van provocar 
diverses cites judicials amb l’antiga direcció.

Europa Press acomiada set periodistes per la crisi de la 
COVID19.- Una nova onada d’acomiadaments ha afectat la 
plantilla d’Europa Press i un cop més els afectats tornen a ser 

els mateixos. Les seccions de televisió i reportatges han perdut 
en els últims dies a set dels treballadors de l’agència que forma-
ven part d’aquestes dues àrees. Des d’Europa Press asseguren 
que és una decisió basada en les pèrdues econòmiques que 
han hagut d’afrontar després de la crisi de la Covid-19, segons 
recull prprensa. Concretament, pèrdues atribuïdes a les dues 
empreses que conformen Europa Press: EP Reportajes i EP 
televisión. Una decisió que ha sorprès especialment al Comitè 
d’empresa, a causa que mantenien reunions periòdiques amb 
la direcció.

L’organisme intern que vetlla per salvaguardar el treball de la 
plantilla ha mostrat públicament el seu malestar amb aques-
ta decisió per quan, segons prprensa, tampoc s’ha estudiat la 
possibilitat de reubicar els set treballadors acomiadats en altres 
àrees de la redacció. Segons ha informat la mateixa empresa, 
les retallades de plantilla són necessaris per afrontar les pèr-
dues econòmiques que l’agència ha patit en els últims mesos.

Un 61,8% de les agències independents han hagut de fer 
un ERTO.- L’estudi de la FEDE-Agències d’Espanya entre 
empleats i executius sobre la gestió de la crisi de la COVID19 
revela que el 92,5% dels empleats d’agències independents 
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consideren que la seva empresa ha gestionat molt bé (61,2% 
) o bé (31,3%) la crisi provocada per la pandèmia. Per la seva 
banda, els gestors d’aquestes companyies consideren que el 
rendiment dels empleats forçats al teletreball i la seva adapta-
ció a la nova situació ha estat molt bo (70,2%). La difícil situació 
provocada per la pandèmia ha portat al fet que un 17,1% de les 
agències hagi hagut d’aturar temporalment la seva activitat i el 
61,8% de les agències s’ha vist obligada a realitzar un ERTO. 

La pandèmia de la COVID19 és l’esdeveniment amb major 
cobertura periodística de la història.- L’Associació d’Entitats 
Periodístiques Argentines (Adepa) va oferir el seu informe se-
mestral sobre llibertat de Premsa i ha subratllat que “el perio-
disme i els mitjans són avui més necessaris que mai” en mo-
ments en què la pandèmia de  coronavirus segueix acabant 
amb la vida de les persones. “La pandèmia de la COVID és 
l’esdeveniment  amb major cobertura periodística de la història . 
Cap altre fet va tenir la quantitat d’hores, imatges i línies de text 
dedicades a testimoniar i analitzar un fenomen que afecta tots 
els habitants de la planeta. Cap va tenir tampoc una audiència 
tan gran. El periodisme i els mitjans són avui més necessaris 
que mai”, assenyala l’informe de la Comissió de Llibertat de 
Premsa de Adepa, segons la crònica de Clases de Periodismo.

“El processament informatiu, la tasca que vénen ocupant els 
mitjans periodístics fa dos segles, resulta avui clau perquè els 
ciutadans coneguin les formes en què el virus de la COVID19 
es contagia i s’expandeix, com també les conductes que poden 
evitar-ho. La informació xisquejada, contextualitzada, interpre-
tada i jerarquitzada es torna  vital . De la mateixa manera en 
què els riscos de la desinformació poden ser letals, tant en el 
pla individual com col·lectiu”, assenyala ADEPA.

Viralitat i pandèmia en xarxes socials: el més viral són ví-
deos benèfics a Instagram.- Top Position ha realitzat un estudi 
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sobre la viralitat de publicacions relacionades amb el coronavi-
rus a Facebook, Twitter i Instagram, analitzant les publicacions 
amb més interacció en cadascuna d’aquestes xarxes socials. 
Instagram és la xarxa social més viral, aconseguint amb les 
primeres deu publicacions els 4,5 milions d’interaccions, segui-
da de Facebook amb 1,6 milions milions i Twitter amb 382.000 
interaccions, segons Mediàtic/Àmbit d’Estratègia.
  

La  publicació més viral s’ha registrat a Instagram. Es tracta 
d’un vídeo (stream)  benèfic realitzat per Raúl Alvarez @au-

ronplay. Ha arribat al 1.800.000 interaccions. La  segona publi-
cació amb més interaccions també s’ha registrat a Instagram, 
tracta, de nou, sobre recaptació de fons i també ha estat d’un 
youtuber.  En aquest cas és una entrada de David Cánovas,  @
grefg_official, que ha obtingut 1.100.000 interaccions.

En el rànquing de les 10 publicacions més virals,  Instagram  
s’imposa amb sis de les publicacions amb més interacció. Les 
quatre restants són per a  Facebook. Twitter  es queda fora. Si 
s’observa el  format de la publicació, els vídeos i imatges són 
els més virals. De les publicacions amb més interaccions, el 
57% són publicacions amb vídeos, seguit del 33% amb imatge, 
7% amb enllaç i 3% només text.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Im-
pacto del coronavirus en las redes sociales, de l’agència Top 
Position. CLIQUEU AQUÍ  

The Spectator retorna l’ajuda econòmica per coronavirus 
al Govern britànic perquè li va millor del que es preveia 
gràcies als subscriptors.- L’efecte devastador de la COVID19 
sobre la indústria dels mitjans també està deixant algunes notí-
cies positives. Aquest és el cas de la veterana revista britànica 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2468.PDF


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

The Spectator, el president de la qual  ha explicat  que torna 
els diners que va demanar en concepte d’ajuda al Govern bri-
tànic perquè el panorama no ha empitjorat tant com esperava. 
I també perquè els subscriptors s’han bolcat i avui suposen la 
font majoritària d’ingressos per a la publicació, segons informa 
Dircomfidencial.

La conseqüència directa és que l’editora de The Spectator  es 
manté com una empresa rendible que a més està millorant la 
seva posició de caixa en un context tan complicat. Per això ha 
decidit tornar els diners que al principi havia sol·licitat al Govern 
per protegir la seva liquiditat i pagar alhora als seus treballa-
dors el 80% del seu salari, perquè simplement no ho necessita 
per seguir endavant. L’objectiu que el president de la publica-
ció planteja al seu equip per consolidar aquesta bona situació 
és arribar als 100.000 exemplars de venda tan ràpid com sigui 
possible. Això suposaria una fita per a una revista que, amb 
192 anys d’història, ja està en màxims històrics de circulació 
amb 87.000.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El valor de la informació: països que 
paguen més per accedir als seus 
mitjans de comunicació
Per Carlos Otto / El Confidencial

Són molts els mitjans de comunicació de tot el món que por-
ten anys desenvolupant els seus propis models de subscripció. 
Uns abans i altres després, però tots tenen el mateix objectiu: 
aconseguir que el seu lectors es subscriguin a la informació que 
reben cada dia.

Dins de l’àmbit dels diaris digitals, aquest desenvolupament 
s’ha produït especialment durant l’última dècada, un termini 

suficient per fer balanç dels resultats aconseguits per cada un 
d’ells. Perquè pagar per un mitjà no només depèn de la idiosin-
cràsia de la capçalera en qüestió, sinó també de la cultura de 
pagament per continguts que s’hagi establert al seu país.

El 10% dels espanyols paga pels seus mitjans
Si veiem els casos per països, amb què ens trobem? Un estudi 
de 2019 del Reuters Institute va analitzar l’estatus dels models 
de pagament dels diaris de tot el món. D’aquí va extreure la 
llista dels estats en què més ciutadans paguen per accedir als 
seus mitjans: al capdavant, Noruega, amb un 34% de subscrip-
tors. Espanya, per la seva banda, està en el novè lloc mundial, 
amb un 10% de lectors que paguen per les notícies que reben.

Hi ha més factors que defineixen els usuaris espanyols. Per 
sobre de tots ells destaquen dos adjectius: participatius i impli-
cats. Segons l’anàlisi de Reuters, el 52% comparteix notícies 
a les seves xarxes socials, mentre que el 27% fins i tot les co-
menta al web del diari que estigui visitant.

Quins trets caracteritzen aquests països? Podem trobar algun 
tipus de similitud? La veritat és que si. Si ens fixem en el mapa 
de l’Índex de Democràcia elaborat per The Economist el 2017 
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observarem un punt cridaner: els països en què més gent paga 
pels seus mitjans són a la llista de major qualitat democràtica. 
Espanya, en el lloc 19, forma part del selecte grup de països als 
quals The Economist atorga una democràcia plena.

 

Així és l’usuari de pagament
Que els països amb major qualitat democràtica siguin aquells 
en què més es paga per continguts periodístics reflecteix un fet: 
la inquietud dels seus ciutadans per accedir a informació ve-
raç, contrastada i de qualitat. Així ho demostra de nou l’informe 
del Reuters Institute, que reflecteix una preocupació d’aquests 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

usuaris davant la proliferació de fenòmens com les ‘fake news’. 
Espanya, de fet, ocupa el cinquè lloc de el rànquing.
  

I quina relació guarden aquests ciutadans amb els seus mitjans 
de comunicació? Reuters fa una anàlisi interessant, preguntant 
als seus enquestats a quants mitjans estan subscrits i classi-

ficant-los en funció del seu patrimoni econòmic, el seu nivell 
educatiu i el seu interès en les notícies. Aquí es produeix un 
fet curiós: tot i la segmentació, les dades són molt similars. En 
altres paraules: subscriure a un mitjà es mostra com una cosa 
transversal a la majoria de la població d’aquests països.
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A més, l’informe també revela que, en general, els usuaris 
confien en els mitjans que solen llegir: un percentatge molt re-
llevant creu que l’ajuden a entendre les notícies, el mantenen 
informat i contribueix a donar poder el teixit econòmic i social 
del seu país.

La foto general, per tant, és fidel i dibuixa un bon retrat robot. 
Els ciutadans que decideixen subscriure’s als seus diaris gau-
deixen d’un alt nivell democràtic en els seus respectius països, 
són participatius, es preocupen per accedir a informació veraç 
i confien en els seus mitjans de capçalera. I en aquesta lluita 
estem tots. (Infografies: Suricatadigital i Elconfidencial)

Els lectors demanen que els periodistes 
aprofundeixin més en les notícies

Segons un estudi, els lec-
tors reclamen als mitjans 
que augmentin el nivell 
de contextualització per 
conèixer totes les parts 
d’una història. Aquesta in-

formació la recull un estudi del Center for Media Engagement 
de la Universitat d’Austin. La investigació trasllada les preocu-
pacions comunes dels lectors per ajudar els mitjans de comuni-
cació a generar una major confiança.

Així, una de les grans conclusions dels participants va ser qües-
tionar-se perquè els periodistes no aprofundeixen més en les 
històries, ja que la seva percepció és que la informació és su-
perficial en moltes ocasions. “Les redaccions haurien d’intentar 
explorar tots els aspectes de la història: explicar la informació 
de fons, proporcionar un context més enllà dels fets recents 
i investigar sempre que sigui possible”, s’apunta en l’informe.

D’altra banda, una altra de les conclusions puntualitza que els 
lectors demanen que es tradueixi la terminologia utilitzada en 
la notícia perquè sigui més comprensible. A més, els partici-
pants també qüestionen les decisions dels periodistes a l’hora 
d’incloure o excloure veus específiques: “És important que les 
redaccions incloguin una varietat de veus en la història i expli-
quin perquè es van triar algunes i per què altres van quedar fora 
o no estaven disponibles”, es suggereix en les conclusions de 
l’informe.
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En termes generals, els participants van fer preguntes sobre 
el què van percebre com “biaix en les històries”. Aquestes pre-
guntes es van centrar en les motivacions dels periodistes, la 
possible afiliació amb el tema de la història i l’angle general. 
Per protegir-se contra el biaix percebut, l’informe indica que 
“les redaccions han de considerar proporcionar una declaració 
d’independència, indicant la manca de relació amb les fonts de 
la història”. (Font: WAN-IFRA - Infografia: theatlantic)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi What people want to know 
about the news del Center for Media Engagement de la Univer-
sitat d’Austin. CLIQUEU AQUÍ  

Cop de ma a la premsa local nord-
americana i canadenca

Quan la gent necessita comprendre i respondre a la injustícia i 
la malaltia alhora, els mitjans locals hi són presents per cobrir-
la, siguin quines siguin les conseqüències. Les grans històries 
amb ramificacions locals –COVID19, els recents assassinats de 
George Floyd, Breonna Taylor and Ahmaud Arbery- han provo-

cat un augment de la gent llegint, veient i escoltant les notícies, 
però aquesta posició no compensa els problemes publicitaris. 
Aquesta tendència ha afectat especialment les notícies locals, 
ja que la majoria d’organitzacions s’enfrontaven a l’estrès finan-
cer abans de la COVID19. 

Virus i assassinats han posat damunt la taula la delicada situa-
ció del periodisme local i la necessitat imperiosa de mantenir el 
seu impacte en la ciutadania de comtats, viles i ciutats. Als Es-
tats Units el Cnadà s’han adonat que els periodistes locals que 
solen cobrir-ho tot, des dels huracans fins als esports secun-
daris, ajuden a la gent a estar al dia sobre les ordres d’estada 
a casa i les obertures d’escoles, així com les novetats sobre 
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qüestions de justícia social i les protestes a les seves comuni-
tats locals.

Així doncs, en col·laboració amb Google, l’Associació de Mitjans 
de Comunicació Local i el Consorci de Mitjans de Comunicació 
Locals (que representen junts més de 5.000 capçaleres als Es-
tats Units i el Canadà) han llançat la campanya “Support Local 
News” en una àmplia gamma de punts de venda locals. Aquest 
esforç sensibilitzarà sobre les dificultats a les que s’enfronten 
els proveïdors locals de notícies a través d’una diversitat de co-
munitats i fomentarà més publicitat, subscripcions i donacions 
per finançar les redaccions locals.

Amb la contribució de 15 milions de dòlars de Google, els edi-
tors de premsa de proximitat pensen arribar als consumidors, 
empreses i donants que valoren la llibertat de premsa i les 
contribucions que els mitjans d’informació local fan a les se-
ves comunitats. I tothom hi té un paper. És senzill, diu la cam-
panya: subscriure’t, donar i publicitar. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: blogGoogle)

Els lliuraments de premis AMIC-
FICCIONS se celebraran els propers 
16 i 17 de juny

Els actes es duran a terme virtualment a través de la plataforma 
Instagram Live

Arran de la situació excepcional per la crisi del coronavirus, 
l’organització del concurs literari AMIC-Ficcions s’ha adaptat a 
aquesta nova situació i ha decidit realitzar els actes de lliura-
ments de premis de manera online a través de la plataforma 
Instagram Live amb el compte @ficcions. Serà en la mateixa 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

celebració on es donaran a conèixer els guanyadors de cada 
territori participant. 

El primer lliurament de premis serà el de les Illes Balears, que 
tindrà lloc el pròxim 16 de juny a les 17.15h. El mateix dia a les 
18.00h, serà el torn de l’acte del País Valencià. L’endemà, el 17 
de juny a les 17.15h, se celebrarà el lliurament de premis de 
Catalunya on es donaran a conèixer els guanyadors definitius 
del concurs. Participants, finalistes, professors, amics i familiars 
estan convidats a veure i participar en els actes virtuals. 

Els lliuraments de premis tindran la participació especial d’Ester 
Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial 
Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla; Mohamed 
El Amrani, periodista i fundador de l’Associació Cultural Xarxa 
de Convivència de Roses; Marta Vivet, guionista de la sèrie de 
ficció de TV3 “Les de l’hoquei”; M. Carme Rodríguez, vicepre-
sidenta de l’AMIC i Josep Ritort, secretari general de l’AMIC.

A més, l’acte de lliurament de premis de les Illes Balears comp-
tarà amb la participació de Beatriu Defior, Directora General 
de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i Miquel 

Àngel Maria Ballester, per part del Consell Insular de Menorca. 
A l’acte de País Valencià també intervindrà Immaculada Àngel 
Carbonell, de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat Valenciana. 

Enguany, el premi per a la millor història serà un iPhone o una 
Play Station per a cada membre del grup guanyador, i la se-
gona millor història es guardonarà amb un smartphone també 
per a cada integrant de l’equip. Els premis territorials rebran un 
smartphone o uns auriculars sense fil. Per últim, es premiarà al 
professor/a més motivador/a de cada territori, que serà guardo-
nat amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o 
esmorzars inclosos. 

De les més de 1.500 històries publicades en la dotzena edició 
d’AMIC-Ficcions, el jurat, format per persones vinculades al món 
literari i de l’educació, va seleccionar 172 grups finalistes: 109 de 
Catalunya i Catalunya Nord (160 joves), 34 del País Valencià (59 
nois i noies), 22 de les Illes Balears (27 alumnes),  5 grups de la 
Franja de Ponent (6 alumnes) i 2 d’Andorra (5 joves).

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear his-
tòries, va tancar la dotzena edició el passat 31 de març amb 
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una participació de 3.660 alumnes de 277 centres educatius 
diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Ca-
talunya (2.415), País Valencià (701), les Illes Balears (462), la 
Franja de Ponent (63), Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres 
territoris (1).

Aquesta activitat de foment de l’escriptura i la lectura en català 
entre els joves a través de la xarxa ha tornat a comptar amb el 
suport de la Fundació Carulla i les direccions de Política Lin-
güística dels governs de Catalunya, País Valencià i de les Illes 
Balears, que en els tres territoris han tingut una gran participa-
ció. En aquesta 12a edició cal remarcar que per primer cop han 
participat i arribat a la final estudiants d’Andorra i per segon cop 
de la Franja de Ponent i la Catalunya Nord. 

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
El concurs AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, que en-
guany arriba a la dotzena edició, és una iniciativa de l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la 
lectura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de 
parla catalana. L’AMIC representa a més de 400 publicacions 
en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre territori.

El Periódico i el diari Sport fusionen 
les seves redaccions
El recent nomenat director de El Periódico, Albert Sàez, ha 
anunciat que s’unifiquen la redacció del diari Sport i la de la sec-
ció d’Esports del diari que dirigeix, tal com assegura el digital 
El Triangle. Les informacions asseguren que Sáez ha anunciat 
que tots dos equips compartiran redacció, treball i informacions. 
Ho ha fet amb un idea clara: unificar seccions i també costos. 
Tot i que ha començat per la secció d’esports, no es descarta 
que prengui decisions similars en altres departaments del diari 
que afectin a altres mitjans de Prensa Ibèrica. Aquest és el pri-
mer pas per afrontar possibles retallades a curt i mitjà termini 
que afectin la plantilla. (Font: Prnoticias)

Motorpress Ibérica concentra diferents 
títols de motos a Motociclismo

L’editora de revistes Motorpress Ibèrica ha decidit concentrar 
diversos títols especialitzats en la seva capçalera Motociclisme, 
que a més passa de setmanal a mensual, segons una informa-
ció de l’editora. Aquesta mesura coincideix amb l’aparició del 
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número 2.600 de Motociclismo, ja amb periodicitat, correspo-
nent al mes de juny. S’hi integren els continguts de les revistes 
La Moto, Què Moto! i Fuel, encara que sí es mantindrà com a 
capçalera independent Moto Verde. Com a conseqüència del 
canvi de periodicitat, la revista es centrarà en les anàlisis i els 
articles en profunditat, mentre que la informació d’actualitat es 
recollirà ea Motociclismo.es. (Font: Digimedios)
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Molts dubtes i poques certeses al 
voltant de l’IVA reduït per a mitjans 
digitals
Per Medios Dircomfidencial

Un recent webinar de l’Associació de Mitjans d’Informació  amb 
la col·laboració de  EY Abogados  ha deixat clar que la reducció 
de l’IVA per als mitjans digitals està subjecta de moment a inter-
pretacions variades, a l’espera d’un desenvolupament normatiu 
més gran. A continuació incidim en algunes de les preguntes 
clau i les respostes que de moment contemplen els especialis-
tes en la matèria.

Qui pot beneficiar-se de la mesura?.- Espanya presenta un 
escenari peculiar en relació amb l’IVA reduït per a publicacions 
electròniques. És l’únic país de la Unió Europea que utilitza un 
criteri basat en els ingressos procedents de la publicitat  per 
determinar si correspon o no la seva aplicació, ja que la resta 
ho determina en relació amb el contingut. És a dir, apel·lant a 
la proporció entre l’espai dedicat a publicitat i el que ocupa la 
informació.

Aquest punt de partida complica el càlcul per al sector, ja que 
la norma aprovada no aclareix com computar el llindar que per-
meti fer ús de la reducció. Aquest percentatge és ara del 90%, 
ja que les estimacions indicaven que el 75% que regia abans de 
Reial Decret de l’IVA reduït hagués diluït l’impacte de la modifi-
cació de l’IVA sobre els editors.

Davant aquesta situació, els advocats d’EY recorden que la re-
solució prèvia de referència de la Direcció General de Tributs 
data de 1993 i el seu àmbit d’actuació era el de les publicacions 
físiques. La forma en què puguin combinar suports digitals i im-
presos per realitzar el càlcul és una incògnita que haurà de ser 
resolta en algun moment, i que es ramifica en qüestions com el 
tractament dels contractes globals de publicitat, la incidència 
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dels suplements especials o la barreja entre model gratuït i de 
subscripció.

A què afecta l’IVA reduït?.- En principi l’impacte essencial de 
la reducció es centra en el pagament dels usuaris. És a dir, en 
subscripcions, encara que tampoc està clar com opera a les de 
prova. Però els especialistes d’EY apunten que  està per veure 
la seva incidència en altres serveis que puguin prestar els mi-
tjans als seus usuaris i la seva aplicació en accessos o compres 
no periòdiques en aquests suports .

També està sobre la taula el seu possible efecte sobre formats 
d’àudio i vídeo i la seva publicitat associada, o les pròpies dinàmi-
ques de monetització sota demanda d’aquests formats. En la mesu-
ra que els digitals obren el ventall de fonts ingressos per apuntalar 
els seus comptes,  l’aplicació d’IVA reduït en aquests casos queda 
subjecte a interpretació, a falta de més concreció de la norma.

Què cal fer amb els subscriptors de fora d’Espanya?.- Els 
advocats d’EY recorden que  l’IVA es paga segons el lloc en què 
el destinatari gaudeix el servei , de manera que ara la reducció 
no tindrà impacte per a aquelles persones subscrites des de 
Llatinoamèrica perquè allà aquest impost no existeix com a tal.

El que cal tenir en compte és que hi ha dos règims especials, 
segons el client estigui dins o fora de la Unió Europea. En el 
primer cas els mitjans hauran d’ingressar l’IVA reportat al país 
corresponent a través dels mecanismes habituals. No obstant 
això, hi ha una regla especial que pot aplicar-se si l’import total 
no excedeix dels 10.000 euros sense incloure l’impost.

I si es cobra un IVA superior al necessari?.- Una altra de les 
qüestions incertes que deixa la norma és què passa si els mi-
tjans incloguessin en les subscripcions i altres possibles serveis 
un IVA superior al què correspongui, precisament per conside-
rar que el càlcul general no els permet aplicar-lo.

Aquí el criteri varia segons el fiscalista. Alguns recomanen 
retornar-lo en cas que hi hagi coneixement de qui l’ha pa-
gat, cosa que les subscripcions permeten. I altres de moment 
ho computarien a favor del compte de resultats, a l’espera 
d’esdeveniments. (Infografia: fusterguell.com)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Què significa la Taxa Google que ha 
aprovat Espanya?

Les grans empreses d’Internet han de tributar més a Espanya. 
Almenys aquesta és la intenció del Govern de l’estat que, se-
guint els passos de nacions veïnes com França, Àustria o Itàlia, 
ha proposat un nou impost que es coneix, popularment, com 
Taxa Google. Aquesta taxa en realitat no afectaria únicament al 
cercador, sinó a totes les grans companyies d’Internet i gegants 
tecnològics que operen a Espanya. La taxa en realitat es diu 
Impost sobre Determinats Serveis Digitals (IDSD), encara que 
només en àmbits oficials se li atorgui aquest nom. El Congrés 
dels Diputats ha aprovat que se segueixi tramitant, amb els vots 
de PSOE, Unides Podem i els seus socis de govern, mentre 
que PP, Vox i Ciutadans han votat en contra a l’haver estat de-
negades les esmenes que havien proposat.

De moment, s’ha aprovat la tramitació de la llei, que encara no 
començarà a aplicar-se. És més, segons el Govern espanyol, 
la seva aplicació serà “transitòria” fins que hi hagi una legisla-
ció amb caràcter europeu -la Comissió Europea ja treballa en 
aquest sentit- encara que la seva acceleració a nivell nacional 
ve motivada per la difícil situació econòmica del país després 
de la pandèmia de la COVID19. Ja s’havia plantejat abans del 
coronavirus, però les seves conseqüències han precipitat la 
seva aprovació. El Govern d’Espanya espera recaptar més de 
1.200 milions d’euros amb la mesura.

Amb tot, aquest projecte compta amb el rebuig frontal de tot el 
sector digital. Aquesta setmana  Ametic, IAB Spain, l’Associació 
Espanyola d’Startups i l’Associació Espanyola de l’Economia 
Digital (Adigital), han manifestat el seu rebuig al desenvolupa-
ment “unilateral” d’un impost digital a Espanya i demanen al 
Govern que reconsideri la seva posició fins que s’aconsegueixi 
un acord en l’àmbit internacional. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia) – infografia: ITUser)
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Vocento arriba als 55.000 subscriptors 
i espera que en 2021 compensin la 
caiguda del paper

Vocento fa pinya al voltant de l’estratègia del pagament per 
continguts periodístics. Enmig d’una crisi com l’actual, que en 
paraules del seu president, Ignacio Ybarra, els “ha obligat com 
a empresa a reaccionar ràpidament”, l’editora basca considera 
que aquest entorn advers ofereix oportunitats de negoci. Una 
de les vetes que està permetent explotar són les subscripcions 
digitals. Durant la pandèmia els mitjans que ja comptaven amb 
un sistema de pagament han multiplicat la seva base de subs-
criptors; mentre que part dels que planejaven implantar-ho han 
fet el pas, com El País i El Confidencial. Les capçaleres regio-
nals propietat de Vocento s’enquadren en el primer grup.

Durant la junta general d’accionistes celebrada aquest dimarts 
el seu conseller delegat, Luis Enríquez, va exposar que el con-
junt de diaris inclosos en el perímetre d’ON+ ja han arribat als 
55.000 lectors de pagament. Representen 3.000 més que al 
tancament del primer trimestre. El model de pagament de Vo-
cento, llançat en 2015, engloba actualment a El Correo, El Dia-

rio Vasco, El Diari Montañés, Sud, la Rioja, El Nord de Castella, 
la Veritat i Ideal. Totes aquestes capçaleres donen la suma dels 
55.000 subscriptors. La xifra està molt en línia amb els objectius 
fixats per aquest exercici, que Vocento preveu tancar amb una 
bossa d’entre 60.000 i 70.000 abonats. Inicialment el pla estra-
tègic dissenyat pels responsables de Vocento contemplava as-
solir aquesta cota en 2023, però l’evolució favorable ha permès 
escurçar els terminis. (Font: Dircomfidencial)
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Maig negre per a les revistes en 
ocupació publicitària
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El negoci segueix lluny de l’ocupació publicitària registrada al 
maig de 2019, però es comença a respirar una lleu brisa de 
recuperació en alguns mitjans convencionals, com la premsa 
i dominicals. Internet, el menys afectat durant la pandèmia, va 
tancar el mes passat amb un creixement del 1,75%, respecte a 
el mateix període del l’any anterior, fins a un total de 22.253.000 
impactes.

Les revistes mensuals i setmanals viuen el pitjor escenari, re-
gistrant caigudes pròximes al 70% en el nombre d’insercions 
publicitàries al maig, arribant a les 949 i 242 pàgines, respecti-
vament, segons dades presentades per Arce Media correspo-
nents al mes de maig i a l’impacte COVID19. El paper no expe-
rimenta bons números, ja que també la premsa i els dominicals 
tanquen el mes passat amb una baixada propera al 50%, fins a 
les 16.280 pàgines, encara que comença a créixer a partir del 
28 de maig.

La televisió, que ha registrat índexs històrics en consum en 
aquest confinament, registra dades negatives al maig, quan 
l’ocupació publicitària va ser de 59.790 minuts, enfront dels 
104.015 del mateix període de l’exercici anterior. La ràdio tam-
bé ha vist reduït el nombre de falques comercials, en un 39% 
(49.935 minuts).

En canvi, Internet, l’únic mitjà no convencional, acaba maig 
amb xifres positives, amb un creixement proper al 2%, fins els 
22.253 impactes, davant els 21.870.000 de l’any anterior.
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La segona quinzena registra lleus creixements.- Per sec-
tors, tots els segments registren caigudes en els diferents su-
ports de comunicació al llarg del mes passat, destacant els sec-
tors d’Objectes personals (-76%), Transport, Viatges i Turisme 
(-75,7%), Llar (-75,2%), Automoció (-72,9%), Bellesa i Higiene 
(-70,7%) o Jocs i Apostes (-69,2%). A la banda contrària, els 
sectors que han tingut insercions negatives més baixes, res-
pecte a l’any anterior, han estat Indústria, Materials de Treball 
i Agropecuari (-0,3%), Neteja (-1,9%), Serveis Públics i Pri-
vats (-3,9%), Cultura, Ensenyament i Mitjans de Comunicació 
(-18,2%), Telecomunicacions i Internet (-20,8%) o distribució i 
Restauració (-24,9%). Finalment, el sector d’Equips d’oficina, 
electrònica / informàtica i comerç va créixer al maig un 18,4%, 
respecte a el mateix període del l’any anterior.

Cal dir que Arce Media indica en aquest informe del mes de maig 
complert que tots els segments comencen a escurçar diferències 
amb l’any passat, sobretot, en la segona quinzena del mes pas-
sat, destacant les accions en Automoció. (Infografia: Arce Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe del mes de maig 
Impacte de la Covid19 per gentilesa d’Arce Media. CLIQUEU 
AQUÍ  

La publicitat viu un moment d’inflexió
La crisi del coronavirus ha suposat un punt d’inflexió en la in-
dústria de la publicitat, ja que ha consolidat al mitjà Digital com 
a líder d’inversió, enfront del domini tradicional de la televisió 
en la despesa publicitari. Però, d’altra banda, també ha posat fi 
al creixement sostingut de dos dígits en l’àmbit de la publicitat 
digital a Europa.

En aquest sentit, la disminució de la inversió en Digital a 2020 
serà del -5,5%, una xifra molt menor que la prevista per als 
mitjans tradicionals, situada en un -21,3%, segons indiquen les 
dades de IAB Europa. Això està alineat amb l’informe Global 
Ad Trends de WARC, que prediu una caiguda del -6,5% en la 
despesa del continent per Internet, amb el Regne Unit al cap-
davant. Així, les estimacions inicials han variat i els mesos de 
maig i juny no continuarien en la mateixa tendència que abril, 
període en què les xifres d’inversió van tocar fons. Actualment, 
sembla que les previsions per a la Q2 es mostren més favora-
bles i optimistes que fa unes setmanes:
 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2464.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2464.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En aquest sentit, s’espera que els principals formats de publici-
tat digital, com les xarxes socials, els cercadors, el vídeo o els 
banners tornin a créixer en l’últim trimestre de 2020. La despe-
sa de les marques s’ha aturat ara a causa de la crisi sanitària, 

però IAB Europa confia que els pressupostos de les compan-
yies tornaran a recuperar-se a finals d’any impulsats per CPM 
barats que permetin a les marques augmentar la seva share of 
voice.

Si bé IAB Europa pronostica que tots els mitjans creixeran el 
2021, no serà suficient per recuperar totes les pèrdues gene-
rades aquest any. És més, des de l’associació estimen que 
serà necessari un període d’uns tres anys per a la recuperació 
dels mitjans, encara que en Digital serà més ràpid: de 12 a 14 
mesos. (Font: IAB/Ikimedia - inforgrafia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Inversión Publicitaria por 
Sectores de IKIMedia per a IAB. CLIQUEU AQUÍ  

El 64% d’espanyols no creu recuperables 
llocs de treball perduts pel virus
 
El 64% dels espanyols creu que els llocs de treball perduts per 
la COVID19 no es recuperaran amb la reobertura dels negocis 
i un 51% dels espanyols considera que la reobertura de nego-
cis suposa encara molts riscos. Es tracta de dades d’IPSOS  
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amb ja més de la meitat de el país en fase 3 i la resta en fase 
2, són cada vegada més els comerços que des de dilluns han 
decidit obrir a la fi les seves portes o, aquells que encara no ho 
han fet, ja han començat a preparar-se pel camí cap a la nova 
normalitat.

Després de més de tres mesos des de la irrupció del coronavi-
rus en les nostres vides, les pèrdues econòmiques s’han estès 
per tots els sectors, al mateix temps que la incertesa i les pors 
propis d’aquest nou i desconegut escenari, s’han anat obrint 
pas entre tots. L’estudi d’IPSOS recull que  evitar riscos i man-
tenir el control és el que domina el nostre ànim en aquest punt 
de la desescalada. La majoria dels enquestats es mouen en un 

estat de seguretat (36%), on es limiten a fer el que es permet 
en cada fase però en petites dosis, buscant l’equilibri entre les 
recomanacions sanitàries i la reactivació de la normalitat.

Quan es pregunta als panelistes que si ells fossin el president 
de Govern què prioritzarien, si la salut o l’economia, el treball 
troba que 6 de cada 10 diuen que la salut, tot i que el percen-
tatge que optaria per l’economia també és significatiu, un 39% 
afirmen posar per davant l’economia a la salut. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’Ipsos de juny 
de 2020 Impacto del Virus en España Ola 13. CLIQUEU AQUÍ  

Nova campanya de Banc Sabadell

De la mà de +Wunderman Thompson, l’entitat bancària nascu-
da a Sabadell posa focus en el fonamental paper de les empre-
ses com a motor de recuperació després de l’aturada soferta 
per la nostra economia arran de la crisi causada per la CO-
VID19. “Toca aixecar-se i encarar el futur amb ànim de recu-
perar tot el perdut com més aviat millor”, assenyala l’espot de 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2469.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Banc. De la mà de +Wunderman Thompson, l’entitat bancària 
posa focus en el fonamental paper de les empreses com a mo-
tor de recuperació.

Sonia Rico, directora de Màrqueting Operatiu i Publicitat de 
Banc Sabadell, assenyala que “l’aposta i el compromís del banc 
amb les empreses està en la nostra essència des que vam néi-
xer, i sempre ha estat ferm i continuat. Sabem que una part 
fonamental de l’economia d’un país la formen les empreses i els 
seus treballadors, i per tant, en aquesta nova etapa de recupe-
ració, el seu paper és fonamental. I el nostre, com a banc de les 
empreses també”. (Font: Programa Publicidad)
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Han de demanar permís els mitjans 
per agafar fotos d’Instagram?
Per José Luis Sanz / Tecnoxplora

Els drets d’autor han mogut muntanyes al llarg dels últims 20 
anys ja que internet, si alguna cosa ha promocionat, ha estat 
això de la gratuïtat total. Que el treball dels altres no valia res i 
no s’havia de pagar per ell. Ara bé, en el cas d’Instagram, sem-
bla que la xarxa social es guarda un as a la màniga perquè tot 
allò que es pugi a la seva plataforma, sigui responsabilitat dels 
creadors el donar el permís perquè es publiqui en altres mitjans 
o suports.

En realitat fins avui no s’havia produït cap debat ja que els 
mitjans, a l’utilitzar el contingut extret d’Instagram, ja estaven 
esmentant la font per donar a conèixer d’on ve una informa-
ció. Però per Instagram, les seves condicions d’ús no funcionen 
com si es tractés d’una sub llicència que tots els mitjans adqui-
reixen al citar la font, i requereix que aquests tercers “tinguin els 
drets necessaris” dels propis “titulars de [els] drets aplicables”, 
el que “garanteix que hi hagi una llicència per compartir aquest 
contingut, si la llei ho requereix”.

Aquest resum bastant succint, i el seu raonament, és el que ha 
utilitzat un jutge de Nova York per dictaminar que Newsweek 
no podia utilitzar una publicació d’Instagram sense tenir prèvia-
ment el permís exprés del, en aquest cas, fotògraf. Concreta-
ment, el jutge avisava que “no hi havia evidència que Instagram 
concedís” aquesta “sub llicència”.

Quins límits hi ha? Amb aquest embolic judicial a Nova York 
sembla que Instagram s’ha vist obligada a aclarir quins són els 
termes d’aquesta sub llicència que concedeix als fotògrafs (els 
usuaris de la xarxa social) i la política d’inclusió en informacions 
de mitjans de comunicació. En aquestes condicions d’ús pot 
llegir-se que serà l’usuari el que tingui “el dret d’atorgar permís 
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per usar el seu treball protegit per drets d’autor, així com el dret 
d’evitar que altres persones facin servir el seu treball protegit 
per drets d’autor sense permís”. I tot això, sense comptar amb 
“les excepcions per al contingut incrustat” que abasten des dels 
“drets de qualsevol persona” fins als de “propietat intel·lectual”.

L’objectiu dels de Facebook és que els usuaris siguin capaços 
de controlar aquestes insercions de les seves publicacions, per 
aturar aquelles que considerin privades o l’àmbit vulguin cir-
cumscriure de manera explícita a Instagram. És a dir, que en-
cara que oferim aquest contingut a totes les persones que dis-
posen d’un compte a la xarxa social, podem limitar que la seva 
transcendència arribi a altres llocs com pàgines web, etc. Seria 
una forma efectiva de controlar aquelles publicacions que, per 
la raó que sigui acaben viralitzant-se però el seu responsable 
no vol que tinguin una amplificació més gran.

Hi ha un precedent a què es podria agafar Newsweek per de-
fensar que és el de “la prova del servidor”, que ve a dir que 
aquestes fotos incrustades en el mitjà no estan copiades de 
manera que  infringeixin els drets d’autor, ja que apunten a que 
el contingut original referenciat, en aquest cas, desde Insta-
gram. (Infografia: Socialbakers)

Com tenir Google Drive il·limitat per 
pocs diners i totalment legal

Antonio Sabán explica a Genbeta que des de fa molts anys, 
Google dóna 15 GB gratis amb els seus comptes. Aquests es 
comparteixen entre Gmail, Google Drive, Google Fotos, etc, el 
que fa que sovint es quedin curts, i necessitem optar per plans 
superiors de Google One. Aquests van des de 100 GB per 1,99 
euros al mes fins a 2 TB per 9,99 euros al mes. No obstant 
això, hi ha un mètode legal i vàlid a dia d’avui que permet tenir 
Google Drive il·limitat per només 9,36 euros. L’única pega, que 
alhora pot ser un avantatge, és que no ens valdrà el nostre 
compte corrent de Google, sinó que haurem d’utilitzar G Suite, 
la plataforma de Google per a empreses.

Google ens ofereix 14 dies de prova gratis per provar la subs-
cripció Business de G Suite. Abans de prendre la decisió de 
seguir després d’aquest període, i pagar o no, el primer que 
necessitarem per poder disposar d’un compte Google Drive 
il·limitat és triar un nom d’empresa, que pot ser el nostre, o el 
que triem. 
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El compte de G Suite que creem ens servirà per tot el que ens 
serveix un compte personal de Gmail o Drive, amb l’avantatge 
que triarem el nostre nom de domini després de la @ en la 
direcció. A això se suma poder utilitzar, per exemple, File 
Stream, que ens permet veure tots els arxius que tinguem en 
el nostre emmagatzematge en el núvol com si d’un disc local 
es tractés. Aleshores, l’espai del Google Drive il·limitat podem 
utilitzar-lo pel que vulguem (vídeos, pel·lícules, música, fotos, 
documents), amb la bona notícia que serem els únics propieta-
ris dels arxius que pugem, a diferència del que passa amb els 
comptes gratuïts o extremadament barats que es venen a Inter-
net, que solen tenir administradors com universitats, que poden 
accedir a tot el que tenim emmagatzemat. (Font: Genbeta)

Google ressaltarà, a les pàgines web, 
les paraules buscades

Fins ara, quan els usuaris busquen una paraula a Google, el 
cercador ofereix una sèrie de resultats, però a l’entrar a aquesta 
pàgina web que conté la paraula buscada, es perden perquè 
no trobem on és. Per evitar aquesta situació, Google ja mos-
trava en els fragments destacats en els resultats de cerca, en 

negreta, el text que s’havia buscat. No obstant això, a l’entrar 
al web en qüestió no es destacava el text que s’havia buscat. A 
partir d’ara, més enllà de mostrar aquests resultats en negreta, 
Google també mostrarà el text ressaltat dins de la pàgina web, 
en color groc.

És més, perquè l’usuari no tingui ni tan sols que buscar-lo, po-
sarà la vista de pàgina sobre aquest fragment. És a dir, no es 
veurà el principi de la pàgina a l’entrar, sinó aquell lloc del text 
en què es troba la paraula o paraules buscades. Això és una 
cosa que ja feia des de finals de 2018 en els resultats mòbils 
amb tecnologia AMP, i ara arribarà a tot el web. Amb aquest 
moviment Google evitarà que els usuaris que no troben el con-
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tingut hagin de realitzar una segona cerca. Per exemple, molts 
a Windows utilitzen la combinació de tecla Ctrl + F perquè apa-
regui una nova finestra i poder buscar paraules específiques 
dins el contingut obert, cosa que resulta molest. (Font: Joaquín 
Romero/Trecebits – infografia: Trecebits)

Com transferir les teus fotos i vídeos 
des de Facebook a Google Fotos

Aquest juny de 2020, la companyia comandada per Mark Zuc-
kerberg anuncia la disponibilitat global de la seva eina que fa-
cilita fer una còpia de fotografies i clips al servei d’imatges de 
Google. En aquest sentit, creiem convenient dir-te com trans-
ferir les teves fotos i vídeos de Facebook a Google Fotos amb 
aquesta nova opció.

Consideracions inicials: Google Fotos és més que un simple 
lloc per guardar i editar les teves imatges i vídeos, també pos-
sibilita des de crear àlbums fins a tenir clips personalitzats. Així 
mateix, entre altres de les seves funcions importants, permet 
suportar el contingut registrat amb el teu telèfon en el núvol i 
automàticament. Per a això, tens dues possibilitats: en alta qua-

litat, però amb una mida de fitxer reduïda (emmagatzematge 
gratuït il·limitat); i en original (l’espai que requereixi el material 
en la seva resolució completa es resta de la quota gratuïta o de 
pagament del teu compte de Google).

Per conèixer més sobre les possibilitats que t’ofereix la platafor-
ma, pots llegir l’article que parla sobre múltiples consells i trucs 
i per aprendre a transferir les teves fotos i vídeos de Facebook 
a Google Fotos, et facilitem aquest enllaç. (Font: Digital Trends)
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Les editores busquen alternatives a la 
reculada del primer trimestre
Per Prnoticias

La crisi de la COVID19 ha suposat una important garrotada en 
els comptes econòmics de les editores espanyoles establertes 
a Madrid. A la ja difícil situació per trobar noves vies de finança-
ment, cal sumar-hi les pèrdues per la falta d’inversió publicitària.

Només cal revistar els resultats econòmics que companyies 
com Prisa, Vocento o Unidad Editorial han presentat al primer 
trimestre del l’any. Tots ells han vist empitjorar les perspectives 
que tenien a principis de any. Vocento ha ingressat més de sis 

milions d’euros menys en l’arrencada de 2020, que en el de 
2019, mentre que Prisa ha començat l’any elevant les seves 
pèrdues en més de 40 milions d’euros.

Les dues companyies han posat en marxa diversos ERTO que 
han afectat a la seva plantilla per reduir els costos i fer front a 
la crisi, però les perspectives de el sector no són favorables. 
Aquestes reduccions temporals no seran suficients per pal·liar 
l’escassetat d’ingressos que tenen els mitjans escrits del nostre 
país.

L’aposta de molts d’ells passa per incrementar els seus ingres-
sos digitals, un dels pocs balons d’oxigen de les editorials. Mol-
tes d’elles han trobat en la instauració dels murs de pagament 
un salvavides que encara que arriscat, ha servit per veure incre-
mentats els seus ingressos.

No obstant això, un estudi realitzat per Ditimedios assegura que 
els grups de comunicació de l’estat espanyol es troben en xifres 
molt inferiors a la mitjana europea. Els principals grups euro-
peus sostenen el 50% dels seus ingressos en la seva branca 
digital, cosa que a Espanya no arriba al 30%.
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Segons explica el mateix estudi, en la major part dels casos, 
aquest augment del pes de les activitats digitals no respon a 
increments significatius del negoci. En tot cas, respon a la dava-
llada de la facturació total dels grups. Per aquest motiu, els ex-
perts apunten que part de la solució passa per la diversificació 
de les seves fonts d’ingressos. El que és el mateix, dedicar-se 
a sectors aliens a la comunicació. El millor exemple és el re-
port econòmic que Vocento ha obtingut gràcies a la seva aposta 
pel sector de la restauració o de l’educació en el cas de Prisa. 
(Foto: madridiario)

La CNMC publica la guia de normes 
de defensa de la competència

La CNMC ha publicat la 
Guia sobre els programes 
de compliment normatiu en 
relació amb les normes de 
defensa de la competència 
. L’edició d’aquesta guia és 
mostra del compromís de la 
CNMC amb la promoció dels programes de compliment per a 

la difusió d’una cultura de competència a Espanya en nom de 
l’interès públic.

El document pretén ajudar les empreses en els seus esforços 
per a la implantació i el desenvolupament dels programes de 
compliment (o de compliance). Per a això, aporta transparèn-
cia als criteris bàsics que la CNMC considera rellevants per 
a l’eficàcia dels programes. La Guia preveu també una sèrie 
d’incentius per fomentar aquests esforços així com reforçar la 
col·laboració de les empreses amb la CNMC, especialment, en 
el marc del programa de clemència que preveuen els articles 
65 i 6 de la  Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Com-
petència. 

La guia recull criteris de valoració sobre els principals elements 
que normalment inclouen els programes de compliment: la im-
plicació dels òrgans d’administració i els principals directius de 
l’empresa; la independència i autonomia del responsable de 
compliment; la identificació dels riscos; el disseny dels protocols 
i mecanismes de control; la formació; l’existència d’un canal de 
denúncies; el procediment intern per a la gestió d’infraccions 
i denúncies i el sistema disciplinari. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: pressreader)
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NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament la Guía de programas 
de cumplimiento en relación con la defensa de la competència, 
editada per la CNMC. CLIQUEU AQUÍ  

Els consells d’informatius de RTVE 
critiquen la “redistribució horària” 
dels teleinformatius territorials
Els consells d’informatius de TVE, RNE i RTVE.es han reivindi-
cat el “paper essencial” dels centres territorials i de producció en 
un comunicat conjunt on rebutgen la ‘redistribució horària’ dels 
teleinformatius en desconnexió anunciada per la direcció. Els òr-
gans professionals consideren que els informatius territorials de 
TVE “ni poden ni han de ser víctimes en la batalla per guanyar 
i fidelitzar audiències”. Així doncs, entenen que els espectadors 
no han d’esperar fins a les 16 h per conèixer les notícies més 
properes: “La informació local, la de proximitat, és la finestra més 
directa i la que garanteix el servei públic”, defensen.

En aquest sentit, recorden que el Manual d’estil de RTVE diu 
que els centres territorials de televisió i ràdio “permeten priorit-
zar la immediatesa, el rigor, la pluralitat i la proximitat, el que 

redunda en una millor qualitat de la informació”. (Font: Comu-
nicació 21)

À Punt, dos anys d’audiència i 
finançament insuficients

La televisió d’À Punt ha fet 
fa dos anys aquest dime-
cres. Un aniversari que la 
cadena viu amb més op-
timisme després d’haver 
eixamplat l’audiència grà-
cies a l’efervescència in-
formativa desencadenada per la crisi del coronavirus, però tam-
bé amb la certesa que la quota de pantalla del 3,2% obtinguda al 
maig, quan la mitjana de les autonòmiques de l’Estat va ser del 
7,9%, evidencia que el canal encara no ha alçat el vol.

Així ho creu, per exemple, la presidenta de la Unió de Perio-
distes Valencians, Noa de la Torre, que, tot i reconèixer que els 
actuals índexs d’audiència no es poden mantenir “a llarg ter-
mini”, defensa que cal tenir en compte l’impacte del tancament 
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de Canal 9 i els anys sense emissions. En aquest sentit, De 
la Torre considera que el creixement viscut aquesta primavera, 
en què la quota de pantalla va passar de l’1,9% del febrer al 
3,2% del març, deixa clar quin ha de ser el camí a seguir. “S’ha 
d’apostar per la informació de proximitat, i crec que és el que 
s’està intentant”, emfatitza.

D’altra banda, l’Associació Valenciana d’Empreses de Produc-
ció Audiovisual i Productores Independents (AVANT) afirmen 
que si À Punt estableix “la lluita per l’audiència com a únic ob-
jectiu trairà l’essència de la seua existència” i defensen que “la 
televisió pública ha de ser per a l’audiovisual com la ciència 
bàsica per a la investigació, i que cal ser pacients i desenvolu-
par continguts innovadors i de qualitat”. En aquest sentit, des 
d’AVANT creuen que la principal debilitat de la radiotelevisió 
valenciana és el “feble” pressupost de 55 milions, que el 2019 
convertia la cadena en la segona autonòmica més barata de 
l’Estat, amb una despesa d’11,08 euros a l’any per ciutadà, no-
més per darrere de la madrilenya, amb 10,79 euros. Per als em-
presaris, aquesta limitació “condiciona una part dels continguts” 
del canal i reclamen “un augment i una estabilitat pressupos-
tària per poder desenvolupar plans a mitjà termini”. (Font: diari 
Ara – infografia: valenciaextra.com)

Formació al Col·legi de Periodistes

Comunicació interna i Gestió del Canvi en la nova norma-
litat.- On line. Dilluns 15 de juny (de 16.00h a 18.00h) - Aquest 
curs, dirigit per Cristina Salvador i Maria Capellá, té l’objectiu 
de que els participants aprofundeixin en el paper que juga la 
comunicació interna i la gestió del canvi a les organitzacions 
en aquesta nova normalitat basada en la incertesa i en el des-
coneixement del què vindrà. Descobrirem quins són els reptes 
que ens depara aquesta nova etapa per a la comunicació in-
terna i quines són les claus per afrontar-la amb èxit, sempre 
posant a la persona en el centre.

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del divendres 12 
de juny al divendres 10 de juliol (6 hores) - Aquest curs, a cà-
rrec de Jordi Flamarich, ensenya tècniques, nous formats, estils 
periodístics i continguts adaptats tant a la reduïda mida 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.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- On line. 
Del dilluns 15 de juny al dimecres 15 de juliol (12 hores) - Inter-
net permet treure molt més suc a les històries periodístiques. 
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Els reportatges de premsa escrita o els comunicats de premsa 
tradicionals poden convertir-se en històries amb una narrativa 
innovadora dirigida a un nou públic que demanda una nova ma-
nera d’explicar. Amb Nereida Carrillo coneixerem i aplicarem 
instruments que podem utilitzar per fer un reportatge multimè-
dia, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per 
a internet o cronologies interactives.

Webinar: Gamifica les teves publicacions a Instagram Sto-
ries i fidelitza la teva audiència On line. Dimarts 16 de juny 
(de 10.00h a 11.30h) - Els Stories d’Instagram han creat un llen-
guatge 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 
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 gestionar els Riscos Reputacionals.- On line. Del di-
vendres 19 de juny al 17 de juliol (10 hores) - La transparència 
radical ha fet que les organitzacions s’obrin a una nova realitat 
marcada per l’escrutini públic de totes les seves accions i comu-
nicacions, així com les dels seus líders. També l’aparició crei-
xent d’estratègies que busquen el despretigi de persones, em-
preses i institucions, a partir de la generació de fake news han 
augmentat l’aparició de riscos purament reputacionals. Ricardo 
Gómez ens ensenyarà quins riscos poden produir realment un 
dany, com avaluar-los i mitigar-los.

Millora ara la teva presència a Linkedin.- On line. Del dimarts 
26 de maig al dimecres 24 de juny (10 hores) - Tant si uses 
LinkedIn des d’una perspectiva professional com si el fas ser-
vir per a la teva empresa, t’ofereix oportunitats rellevants, però 
per treure-li partit és imprescindible elaborar un bon perfil. En 
aquest taller pràctic, creat per Pilar Yépez, descobriràs com 
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preparar el millor perfil, professional o d’empresa, el realitzaràs 
i rebràs recomanacions personalitzades per optimitzar-lo. En-
cara queden places disponibles. Per inscriure’t, contacta amb 
cfd@periodistes.cat

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Dilluns 
22 i 29 de juny (de 15.00h a 18.00h) - L’objectiu d’aquest curs, 
dirigit per Enrique San Juan, és aprendre l’essencial per a la 
producció de podcasts de qualitat que generin audiència, fideli-
tat, repetició, subscripcions i una oportunitat de negoci o laboral 
per a periodistes, ja sigui en l’àmbit personal o com a part d’una 
organització. Es combinarà l’explicació dels conceptes per part 
del professor a través de webinars en directe i la realització 
d’una pràctica per part de l’alumnat.

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)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.periodistes.cat/formacio/formacio-continuada


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Una crisi que ha donat l’estocada 
definitiva a la premsa escrita
Per Rubén Arranz i Álvaro Zarzalejos / Vozpopuli.com

Reconeixia aquesta setmana el directiu d’un diari -atribolat- que 
no tenia gens clar que la premsa escrita recuperi tot el terreny que 
ha perdut durant els mesos de confinament. En altres paraules, 
que el negoci haurà d’assumir una nova porció de terra cremada. 
L’enèsima en els últims anys, en els quals les redaccions han em-
petitit i els beneficis s’han esfumat en molts casos. Aquesta con-
versa es produïa uns anys després que l’exdirector de El País, An-
tonio Caño, pronunciés davant els periodistes del diari una frase 
que resumeix a la perfecció quina és la situació d’aquest negoci: 
“El paper, com l’heroïna, ens agrada, però ens mata”.

Hi ha una batalla que els directius de premsa van donar fa uns 
anys per perduda, i és la de tractar de convèncer els seus lec-
tors dels avantatges del format escrit davant el digital. Potser 
tacar-se els dits de tinta tenia cert romanticisme, a l’igual que 
l’acte d’acudir al quiosc diàriament a per l’exemplar d’un dia-
ri. No obstant això, aquesta situació es conjuga actualment en 
pretèrit imperfecte, ja que els diaris digitals han guanyat la ba-
talla i això s’ha fet més evident al llarg d’aquesta crisi, quan la 
llibertat de moviment dels ciutadans ha estat limitada.

No tot són avantatges a internet
No es pot dir que el negoci sigui molt pròsper a internet, on els 
ingressos arriben en una molt menor mesura que en els bons 
temps del paper. Però les capçaleres digitals gaudeixen d’una 
millor salut que les impreses; i això es demostra, entre altres 
coses, en què les inversions dels seus editors se centren en la 
Xarxa. Sense anar més lluny, El Mundo i El País han inaugurat 
en els últims mesos murs de pagament, ABC ho farà el proper 
setembre i La Vanguardia s’espera que ho faci a no gaire trigar.

Els editors de premsa no han ofert moltes dades sobre el descens 
del paper durant l’estat d’alarma, però alguns es poden deduir de les 
seves presentacions de resultats i de les dades d’inversió publicitària.
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En el cas de Prisa, la circulació d’exemplars d’El Pais, As i Cin-
co Días va baixar el 13,1% durant el primer trimestre del l’any 
i de ben segur el cop serà més gran entre abril i juny, atès que 
en aquests mesos s’han registrat el gruix dels dies del confina-
ment. Els ingressos publicitaris de les seves edicions impreses 
es van reduir el 34,1%, davant el 6,9% del digital.

Les coses no van anar millor per Unidad Editorial. Més aviat, 
al contrari. Segons l’informe trimestral de comptes de la seva 
editora, RCS MediaGroup, els seus “ingressos editorials” van 
baixar el 18,9% entre l’1 de gener i el 31 de març, mentre que 
la facturació publicitària ho va fer el 19,5%.

Una cosa semblant passa amb Vocento, tot i que menys. Els 
ingressos per venda d’exemplars del grup van baixar el 7,1% 
en el primer trimestre, en què la venda de publicitat ho va fer 
el 12,7%. La companyia desgrana en l’últim informe que va en-
viar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) els 
resultats d’ABC i de la seva premsa regional. En concret, els 
ingressos del diari monàrquic van caure l’11,6%, mentre que els 
de les seves capçaleres autonòmiques, el 10,8%. Per la seva 
banda, els dels seus suplements i revistes van baixar el 16,6%. 
Pel que fa a la difusió, el diari que millor es va comportar va ser 

El Diario Vasco (-5,2%) enfront de la caiguda de  Sur (-17,4%).

La publicitat se’n va
Les dades de la consultora Infoadex també aporten llum sobre 
la situació que viu la premsa escrita, ja que la facturació per 
anunciants va baixar el 48,2% al març en els diaris i el 48,7% a 
l’abril. Tot, pel que fa al mateix mes de l’any anterior.

En els dominicals, el cop va ser del 43,5% i del 84,8%, mentre 
que a les revistes, del 15,8% i del 70,5%. Els mitjans digitals 
també han notat l’impacte de l’estat d’alarma, però en molta 
menor mesura que els “tradicionals”. En concret, en el 14,5% i 
el 27,9%.

La pregunta que es planteja és quina serà la durada i la pro-
funditat d’aquesta crisi i en quina mesura afectarà els mitjans 
de comunicació. També, evidentment, quins sortiran més tocats 
d’aquesta gran dificultat que s’ha presentat en el seu camí, que 
amenaça de tenyir de vermell els comptes de resultats i amb 
segar unes quantes desenes de contractes de periodistes. (Fo-
tografia: Infolibre)
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La necessitat dels mitjans locals 
d’ampliar el seu perímetre de 
continguts sense perdre l’ADN
Per Lluís Cucarella, CEO de Next Idea Media /  OT Periodismo 
Local

Entre els canvis que han d’afrontar els mitjans locals per adap-
tar-se a la societat postpandemia, està el d’ampliar el focus de 
cobertura; ser capaços, sense perdre l’ADN, de donar les claus 
que el lector necessita per al seu dia a dia, i això implica mirar 
una mica més enllà del propi territori.

No es tracta de desfigurar el que és un mitjà local, però en una 
època en què els mitjans locals competeixen per l’atenció del 

lector amb tantes altres fonts, si el diari es converteix en una 
cosa tan de nínxol, tan fragmentat pel que fa a la necessitat 
informativa del ciutadà en el seu dia a dia, difícilment aconse-
guirà ser la porta d’entrada a la informació diària, ni per suposat 
crear hàbit.

Hi ha algunes claus generals (regionals, nacionals, esportives, 
etc.), per exemple, en una newsletter matinal en què el 80% 
dels continguts siguin locals, però amb una petita part general 
que permeti tenir més completa la visió del dia que arrenca, aju-
darien a crear més lleialtat en els lectors. De la mateixa mane-
ra, donar a les plataformes en les que estem en contacte amb 
els lectors claus per entendre el seu dia a dia, en el que lògica-
ment en general té un pes rellevant, permetria reduir aquesta 
bretxa entre ser un diari de capçalera a ser un altre al que hom 
hi va quan el lector se’n recorda, o quan es troba un contingut 
en xarxes socials, o davant de fets molt concrets. 

Ho hem vist en la pandèmia: la gent buscava dades locals i res-
postes generals a moltes preguntes. Els mitjans locals donaven 
la cobertura local, però en la major part dels casos no responien 
a aquesta necessitat informativa primària, no necessàriament 
molt àmplia, però sí al menys suficient. Les sortides cap a altres 
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mitjans a la recerca d’informació de contextualització sobre la 
pandèmia (com es contagia, símptomes, etc.), eren generals, 
gairebé sense recirculació i amb taxes de pàgines vista per 
usuari molt més baixes del que podrien haver estat. 

“Els diaris de nínxol han d’ampliar el seu perímetre”
Precisament en aquesta mateixa direcció es manifestaven el passat 
dia 4 el director del diari esportiu espanyol As i el director de l’argentí 
Olé, Vicente Jiménez i Mariano Dayan, respectivament, en un webi-
nar organitzat per Wan-Ifra. Tots dos coincidien en la necessitat que 
els mitjans de nínxol, en aquest cas els esportius, però aplicable 
també als locals, ampliïn el seu perímetre informatiu. 

“Financial Times -apuntava Jiménez- té la millor crítica d’òpera 
de la premsa britànica i ningú li pregunta al director que perquè 
la publica”. Segons el director d’As, per tant, el perímetre de 
continguts dels mitjans esportius “ha de ampliar-se sense des-
virtuar-se. No deixarem de ser un mitjà d’informació esportiva. 
Però la pregunta surt sola pel que consumeix la gent. No pots 
reduir tant el teu contingut”.

Mariano Dayan insistia que “no hi ha límits. Som mitjans i molta 
gent està identificada amb la nostra marca. Compartim la pas-

sió per a tot... Quan parlem d’esport, hem de tenir en compte 
que potser aquesta no és la prioritat, sinó que la gent, el país, 
estiguin millor. Aquí s’obre l’espectre. Hem de travessar totes 
les temàtiques, encara que no tinguin cap vincle esportiu”.

Aquesta visió integradora que sí donen la major part dels mi-
tjans regionals i els locals amb més visió estratègica o múscul 
financer, que sense renunciar a la seva idiosincràsia, i posant 
en aquests continguts també el segell de la seva marca, oferei-
xen una visió global, és un pas que han de donar també obliga-
tòriament els mitjans locals, de la manera que més senzilla els 
resulti. La col·laboració entre mitjans locals, per exemple, és 
una opció. Però si no es dóna, serà difícil aconseguir mantenir 
connectats als lectors i crear en ells l’hàbit necessari com per-
què els ingressos provinents de l’audiència siguin suficients per 
desenvolupar un projecte sostenible. (Infografia: Comunicació 
21)
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Ferran Rodés: “La premsa avui és 
un sector amb una vulnerabilitat 
creixent”
Per Pablo Arjona / Dircomfidencial
  

Ferran Rodés (Barcelona, 1960) és un empresari i inversor en 
companyies relacionades amb la indústria de la comunicació. 
Pertany a una família molt vinculada a aquest àmbit empresa-
rial. El seu pare -Leopoldo- va ser el fundador el 1978 de Media 
Planning (avui Havas Media), que va ser la primera agència de 
mitjans d’Espanya. El germà de Fernando -Alfonso- és actual-
ment el president del grup Havas a Espanya.

Format en economia, Fernando Rodés va començar la seva 
carrera professional en Manufacturers Hannover Trust (1985-
1989) i després a Banesto (1989-1994), on va ser director de 
Banca de Negocis. El 1994 va entrar a treballar a Media Plan-
ning Group i va ser el seu conseller delegat fins a 2006. Va ser 
així mateix conseller d’Acciona entre els anys 2009 i 2018.

Actualment, és el president del consell d’administració de 
l’empresa editora del diari Ara, de la què també va ser el seu 
fundador; i, a més, és el president executiu d’ISP Digital, hol-
ding de companyies tecnològiques relacionades amb la comu-
nicació, com Antevenio, Rebold o In-Store Media.

Ferran Rodés comparteix conversa amb Dircomfidencial sobre 
com afectarà la crisi sanitària actual al teixit empresarial espan-
yol i a la indústria de la comunicació en concret.

Quin ha de ser el paper d’un CEO o president d’empresa en 
aquests moments?
Des del meu punt de vista hi ha dos grans papers. La prioritat 
de qualsevol equip de direcció i del seu màxim responsable és 
veure com aguantes el primer embat del temporal per tractar de 
protegir l’empresa i salvaguardar com més llocs de treball sigui 
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possible. A més, aquesta crisi és transformacional. Es tracta 
d’una oportunitat per fer canvis més profunds que en molts ca-
sos s’havien iniciat i que ara s’acceleren per reforçar el paper 
de l’empresa no només com a generador de beneficis sinó com 
a agent transformador social.

Veiem com les empreses estan prenent el protagonisme en 
aquesta crisi. Podríem sortir-nos-en sense les empreses 
privades?
No. Però tampoc podríem sortir-nos-en sense el sector públic. 
Hi ha un marc on es necessitaran dos hemisferis. El que la 
ciutadania va a demanar és una col·laboració estreta, cosa la 
qual en països com els de l’Europa del nord no constitueix cap 
novetat.

(...)

Presideix un grup amb companyies especialitzades en màr-
queting digital, veurem una recuperació en V de la inversió 
en màrqueting i publicitat o serà un procés més lent?
Amb la informació que tenim ara mateix és molt difícil de predir. 
El que estem veient és que hi ha països que han reaccionat 
molt ràpid, com els Estats Units. Nosaltres anem més lents. 

Aquesta seria la reflexió a curt termini. Ara bé, em preocupa 
més el llarg perquè les incerteses són més grans. Estem en 
un procés de transformació molt profund. Què passarà amb la 
indústria automobilística o hotelera? ¿La por a la crisi pararà o 
accelerarà els esforços que hauríem de fer per frenar el canvi 
climàtic? A mi m’agradaria que aquesta crisi servís per anar 
cap on volem. No es tracta de fer uns retocs sinó de canviar 
coses, perquè si tornem a on érem haurà estat una pèrdua total 
d’energia.

Seguim comprovant que el primer que tallen les empreses 
quan s’enfronten a una crisi és la inversió publicitària i de 
màrqueting. Hi ha un excés de visió a curt termini en les 
empreses?
En línia amb la pregunta anterior, el que és urgent és el curt 
termini, que és també important, però no l’únic important. Hem 
d’aconseguir que les decisions que s’estan prenent a nivell 
econòmic, social i corporatiu siguin sostenibles i coherents amb 
el que volem ser a llarg termini. De totes maneres, en aquesta 
crisi hi ha hagut moltes excepcions a la norma de les retallades. 
També això ha canviat. La inversió publicitària no és com la de 
l’etapa prèvia a internet. L’oferta ordenava la demanda i la de-
manda es comportava d’una manera molt obedient. Avui no és 
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així. La demanda és la que ordena l’oferta. Hi ha hagut un canvi 
de 180 graus i canvien les lleis del màrqueting: el monopoli de 
la informació ja no existeix i el principi del valor percebut s’ha 
debilitat. Les marques són conscients de l’interès de roman-
dre connectades amb la demanda per escoltar, perquè ara és 
la demanda qui controla. S’han tallat inversions publicitàries, 
però s’estan reactivant molt ràpid, sobretot en països com els 
Estats Units. A Espanya, a Europa en general, és més compli-
cat perquè la presa de decisions de política monetària és més 
lenta. També és lògica la prudència; tots estem fent càlculs so-
bre quants diners tindrem per a aquesta inversió, per aquesta 
despesa... Crec que la llei de tallar o no tallar no funciona com 
abans perquè és indispensable estar connectat com a marca 
amb la teva comunitat permanentment.

(...)

En el cas de la premsa -de la qual vostè és un gran coneixe-
dor- que està travessant una gran crisi en aquests moments, 
s’animaran els grans mitjans a explorar fusions, de les que es 
se’n porta parlant molt temps però no acaben de concretar-se?
Aquesta és una qüestió que m’interessa molt i em sembla pri-
mordial. La premsa avui és un sector amb una vulnerabilitat 

creixent i hem de prendre consciència del que significa això 
en societats democràtiques i que tracten de generar progrés 
social. És un tema al que cal posar remei. La premsa indepen-
dent i lliure exerceix un gran paper. Aquesta premsa és un mirall 
on la societat es mira cada dia. És la que pren la temperatura. 
Quan això no funciona, aquesta societat tendeix a abandonar-
se, perd el rigor democràtic. Al sud d’Europa queden molt pocs 
exemples de premsa lliure i que tingui aquesta missió de narrar 
amb rigor aquesta realitat social concreta.

A més, la premsa funciona en un món global com a dipositària 
d’una cultura local, que excepciona la uniformitat, i ja no n’hi ha 
molts d’aquests dipòsits, que mostren una manera d’entendre 
la vida i de pensar. Estem substituint cultura local i cosmopolita 
per globalització, i la globalització entén més d’economia i co-
merç que de cultura. Hi ha una tercera missió de la premsa: tots 
els mitjans que fan bon periodisme són aglutinadors de comu-
nitats. Gestionen una infinitat de relacions: parlen de novetats 
empresarials, culturals i socials d’aquesta comunitat.

Pensem, per tant, en el què significa per a un país tenir una 
premsa vulnerable. És terrible. Hi ha una crisi perquè l’atenció 
del lector no està concentrada, està dividida en milers de mi-
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tjans. Com poden, aquests mitjans que volen exercir aquesta 
missió, guanyar-se l’atenció dels lectors? No és fàcil. No crec 
que les fusions siguin l’única solució. Sí convé que aquests 
mitjans tinguin subscriptors, persones que els llegeixin d’una 
manera recurrent perquè puguin fer el que fan. Aquesta és una 
espiral virtuosa. Com més subscriptors, millor contingut. Crec 
que estem a punt d’arribar aquí, però encara no ho hem fet. Es 
parla sempre del New York Times, però imaginem mitjans amb 
àmbits lingüístics més petits. Com ho fan? Cal cuidar aquests 
mitjans i l’única manera que se m’acut és que la ciutadania 
d’aquests llocs prengui consciència del que signifiquen. Tots 
reben algun tipus d’ajut públic, i durant aquesta transició la ne-
cessitaran, però a mig i llarg termini hauran de valer-se per ells 
mateixos i per a això necessiten tendir aliances amb la seva 
pròpia comunitat.

Veiem que s’ha disparat el consum dels mitjans aquests 
dies. Com poden aprofitar les capçaleres o les televisions 
aquesta tendència de cara a el futur post-covid19?
Efectivament; però igual que ha passat deixarà de passar. 
L’audiència va baixant de la mateixa manera que va pujar. 
És cert, això sí, que crec que hi ha una part que es queda. 
Gent que ha prestat una atenció continuada per primer cop, li 

ha donat valor i es quedarà. En aquesta línia, em preocupen 
les noves generacions. Sembla que l’edat mitjana a Espanya 
per començar a llegir premsa que faci periodisme rigorós no 
ha canviat. Segueix estant en el llindar dels 30 anys, com fa 
quatre dècades. A Espanya es llegeix menys i vam començar 
a llegir més tard que en altres països del nostre entorn. Cal 
comprendre aquest fenomen. Ara, no val tota la premsa. És la 
lliure i responsable la que és una riquesa. Caldria començar a 
fomentar-lo en el col·legi per entendre que els periodistes bons 
només poden treballar en mitjans lliures. Com a ciutadans hem 
de valorar això. (Foto: J.Morey/dBalears)

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els que “poden” els seus 
pressupostos de publicitat, a la llarga 
els surt el tret per la culata
Per Marketing Directo

Quan la crisi del coronavirus va emergir per primera vegada a 
l’horitzó -fa aproximadament tres mesos-, la primera reacció de 
molts anunciants va ser treure les tisores i retallar severament 
els seus pressupostos de publicitat. No obstant això, aquesta 
pràctica (que d’entrada propicia  l’estalvi en moments excep-
cionals) pot traduir-se en més costos per a les empreses a llarg 
termini. Així es desprèn al menys d’un recent estudi dut a terme 
a Alemanya per Annalect, una empresa subsidiària de Omni-
com.

L’informe de Annalect (en alemany) arrela en més de 1.200 
anàlisis procedents de diferents sectors d’activitat en què es 
compara el desenvolupament de la inversió en publicitat amb 
el rendiment empresarial des del punt de vista de la factura-
ció. Amb la seva particular “calculadora” Annalect s’ufana més 
d’estar en condicions de predir quant hauran d’invertir addicio-
nalment les marques en publicitat per compensar el declivi en 
les vendes i assolir el nivell de facturació previ a la crisi. I sem-
bla que en la major part dels casos la despesa addicional en 
publicitat supera amb escreix els diners prèviament estalviats 
en campanyes publicitàries.

“En l’era del coronavirus aquells que van congelar completa-
ment els seus pressupostos publicitaris acabaran pagant-t’ho 
al final. Els nostres càlculs demostren que la inversió posterior 
en publicitat supera amb escreix a la quantitat estalviada en 
un principi”, explica Alexander Preuß, managing partner de la 
divisió Màrqueting Science de Annalect. Quan les marques re-
dueixen la seva despesa en publicitat, té lloc una notable minva 
en les vendes cosa que s’ha de compensar a posteriori amb 
substancials increments en la inversió publicitària.
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En la seva anàlisi, Annalect dóna compte d’un exemple proce-
dent del ram de les telecomunicacions. Aquest exemple assu-
meix que una marca retalla en un 100% la seva despesa publi-
citària durant un període de 52 setmanes. En el sector de les 
telecomunicacions el pressupost publicitari mitjà està al voltant 
dels 9 milions d’euros. Amb una reducció del 100% en els pres-
supostos de publicitat i una inversió addicional posterior de 10 
milions d’euros, l’anàlisi conclou que les vendes de l’anunciant 
serien encara un 33% més baixes que abans de la “tisorada”.

Seguint amb aquest exemple del ram de les telecomunica-
cions, si assumíssim que en un període de tres anys es genera 
una facturació (induïda per la publicitat) de 92 milions d’euros, 
l’anunciant hauria d’afrontar una pèrdua en les seves vendes 
de 30 milions d’euros. I tot i afegint a posteriori un suplement 
publicitari de 10 milions d’euros, la bretxa es tancaria en tot just 
un 66%.

En el seu informe Annalect va tenir en compte múltiples varia-
bles que influeixen potencialment en la inversió publicitària com 
les activitats de la competència, els preus i les promocions, els 
canals emprats per a la venda o els factors de tipus estacional. 
(Infografia: Gestion.pe)
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La premsa especialitzada es reinventa
Per Interactiva Digital

Si la premsa ha estat un dels mitjans més afectats per l’enorme 
tsunami tecnològic que va suposar la revolució digital, dins 
d’aquest sector cal considerar les característiques específi-
ques de la premsa tècnica, que a més de enfrontar-se als ma-
teixos desafiaments que la generalista (el repte del tot gratis, 
l’exigència d’immediatesa, el mesurament d’audiència digital, 
la resistència dels anunciants a entrar al mitjà a la mateixa ve-
locitat que l’audiència, etcètera) ha tingut un seguit de reptes 
específics en la seva particular transformació digital.

Amb la revolució digital del segle XXI, i potser ja abans, es van 
produir alguns fenòmens en la demanda que han anat transfor-
mant el negoci de la premsa especialitzada. Internet es va con-
vertir en un nou espai d’accés relativament fàcil a informació 
sobre qualsevol tema. Van sorgir blocs, portals, webs especia-
litzades i tota una nova oferta digital que competia per aquesta 
publicitat específica que fins ara tenia a la premsa tècnica la 
seva principal garantia de segmentació d’audiència. Els editors 
van haver d’afrontar aquesta realitat revisant alguns conceptes 
sobre la naturalesa dels productes que editaven. Per si això fos 
poc, la gran recessió de 2008 va influir també de manera deci-
siva en el comportament de l’audiència i molts dels reptes que 
ja estaven plantejats es van convertir en grans amenaces, com 
el de la competència de la informació gratuïta.

Els editors han sobreviscut a aquestes vicissituds afrontant el 
seu propi procés de transformació digital. Sobretot augmentant 
la seva oferta d’informació al canal digital i buscant nous vehicles 
i formats per als seus continguts, que ja no podien oferir-se úni-
cament en suport de paper. Es tractava, en essència, d’adaptar-
se al nou entorn de comunicació mantenint els avantatges com-
paratius que han distingit sempre a la premsa tècnica: la qualitat 
de la informació, la creació d’una comunitat de lectors i la cre-
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dibilitat. Aquest procés fa que els més audaços considerin que 
el concepte revista tècnica ha quedat antiquat, però mai podran 
negar que segueixi existint la premsa especialitzada, i per les 
mateixes raons que sempre l’han fet necessària.

La controvèrsia entre paper i digital ha quedat superada pel 
judici de l’audiència, que no està disposada a renunciar a cap 
dels dos formats. El consum de revistes de paper es presenta 
com una experiència alternativa a la pressa -per no dir la an-
sietat- amb la qual moltes vegades es consumeix la informació 
a Internet. No obstant això, avui no hi ha capçalera de premsa 
especialitzada que no tingui el seu lloc web. Unes vegades serà 
per compartir continguts en la mesura que ho consideri oportú, 
i altres exclusivament per anunciar el seu producte de paper i 
oferir la possibilitat de subscriure’s a ell per la via telemàtica. 
El ciberespai es converteix d’aquesta manera en un canal de 
venda del paper en lloc d’en un competidor amenaçant, com co-
menta Guillermo López Linares, director de Salvage, revista tri-
mestral sobre natura i camp: “els nostres ingressos es repartei-
xen entre la publicitat convencional que va inserida en la revista 
i les subscripcions i venda d’exemplars. Totes les subscripcions 
i gran part de la venda es realitzen a través de la nostra pàgina 
web” i afegeix: “els continguts de la revista es troben exclusi-

vament en paper. Fem servir la web com a canal de venda i les 
xarxes socials, principalment Instagram, com a via de comuni-
cació i promoció de la revista de paper”. El declivi dels punts de 
venda de revistes ha suposat també la pèrdua d’un espai impor-
tant per a la promoció i la publicitat, que ara se substitueix amb 
les xarxes socials: “sense l’apartat digital gairebé no tindríem 
comunicació i promoció”, comenta López Linares.

Més que paper, i més que publicitat
Quan Internet va deixar de ser una novetat en la vida quotidiana 
de l’audiència, el consum de la informació i l’entreteniment en 
aquest mitjà virtual va començar a fer-se més exigent i discrimi-
nat. És cert que l’oferta en aquest canal mai ha deixat de créi-
xer, però l’audiència més exigent ha après a no donar tot per 
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bo, sobretot si és gratis. Entre aquesta audiència exigent desta-
quen els tradicionals lectors de premsa tècnica i especialitzada. 
Això ho saben els editors, que han vist en aquest augment de 
l’exigència una oportunitat per a la supervivència dels seus pro-
ductes. La revista 5W és un altre exemple de perquè Internet 
no ha de ser vista com un mata-revistes sinó que moltes ve-
gades és precisament el lloc que fa possible el llançament del 
concepte més modern d’aquest mitjà. Marta Arias, responsable 
de comunicació d’aquesta revista, ens ho explica: “Revista 5W 
és una publicació de periodisme narratiu i fotografia llançada 
el 2015 per un grup de periodistes independents. Tenim una 
xarxa de col·laboradors desplegada per Àfrica, Amèrica, Àsia, 
Europa i Orient Mitjà per explicar el què passa a tot el món. 
Som un col·lectiu periodístic independent. Cap empresa o ins-
titució aliena a 5W té accions en la companyia o influeix en els 
continguts editorials de la revista. Tampoc depenem de la publi-
citat. La majoria dels ingressos (més del 80% el 2019) ve de les 
subscripcions i dels que compren els nostres llibres i revistes. 
Actualment comptem amb més de 3.500 socis/es”.

La comunitat de lectors
En general, els editors de premsa especialitzada coincideixen 
que, un cop desencadenada la revolució tecnològica, la seva 

supervivència depenia, entre altres coses, del manteniment de 
la idea de comunitat de lectors al voltant d’una marca. En certa 
manera, es tractava de convertir la revista en una mena de xar-
xa social especialitzada, els membres comparteixen una passió 
o un interès professional i estaran ara units i connectats no no-
més amb la publicació de paper sinó també amb tots els altres 
formats que ofereix la nova tecnologia, com el vídeo en línia, el 
podcast i altres. Per aquesta raó, moltes capçaleres han pres 
el camí de la diversificació de formats per als seus continguts. 
Enrique Royuela, director i editor de la revista Principia ens co-
menta el seu cas: “El nostre model de negoci són les vendes i 
subscripcions de les publicacions impreses, així com de la resta 
de projectes que duem a terme, com jocs educatius de ciència 
o la col·lecció de cromos “L’extraordinària lliga de la ciència”. 
Gràcies a la pàgina web hem pogut crear una comunitat de 
seguidors molt robusta, els membres de la qual responen molt 
bé als projectes que desenvolupem. També ens permet obtenir 
feedback sobre els seus gustos i interessos”. (Infografies: cul-
tura.gencat i amic.media)

NOTA: Podeu llegir el reportatge complet a la secció Interactiva 
del número de maig/juny 2020 de la revista Ctrl Control Publici-
tat, des d’aquest enllaç.
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El periodisme no pot topar dues 
vegades amb la mateixa esquerda
Per Fernando Ruiz, professor de Periodisme de la Universitat 
Austral (Argentina)

 
La pandèmia serà un actor positiu per al periodisme si s’adhereix 
amb fermesa als seus millors estàndards professionals. Per a 
això cal entendre el poder del periodisme, no negar-ho. És una 
professió poderosa que té una enorme capacitat de servei. 
Però mal usada pot ser un passiu per a la comunitat. Ja deia 
Albert Camus que “explicar malament les coses és augmentar 
les desgràcies del món”.

Dins del que es diu periodisme professional n’ha molts que no 
ho són. Estan en un altre joc. Usen el periodisme per a altres 
objectius. Però la percepció de la població els posa a tots en el 
mateix sac, i això perjudica els professionals. No és el mateix un 
panelista que pensa sense control del que s’acaba d’assabentar 
i juga a la volea amb qualsevol tema, que un periodista que talla 
una plantilla excel totes les matinades per anar construint una 
nota que publicarà en diverses setmanes; i no podem comparar 
un comentarista militant que només qüestiona a un costat de 
l’esquerda i és incapaç d’analitzar una dada per fora de la seva 
rajola política, amb un periodista que escolta, està obert a mati-
sar la seva opinió i entendre alguna cosa nova.

Així com un docent pot ser una aportació o una desgràcia per 
als seus alumnes, el mateix passa amb els periodistes respecte 
a la seva audiència. Un periodista que només consulta a les 
fonts amb les que simpatitza, les opinions són febles perquè 
només escolta els qui pensen com ell, que no distingeix entre 
la crítica i el greuge, que és incapaç de comunicar-se amb algú 
que pensa diferent, no és un bon periodista. Pot ser un refe-
rent d’opinió, un militant, un polític amb micròfon, un recitador 
d’homilies, les que són totes activitats legítimes en una demo-
cràcia. Però mai un bon periodista.
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Avui, la redefinició de la democràcia necessita més que mai 
periodistes professionals. La pandèmia ens serveix com una 
gran teràpia col·lectiva. Ens va despullar en forma imprevista. I 
no estàvem preparats per a això. És una situació límit que ens 
revela. I per ara, la bona notícia és que gran part de la societat 
està premiant la recerca de consens.

És una oportunitat per al bon periodisme, si surt a reconèixer 
les veus de tot el país una altra vegada, en tots els nivells so-
cials. Els mitjans no poden ser només fòrums d’una part de 
la classe mitja urbana, sinó que han de connectar amb el que 
podem anomenar el cercle blau: persones situades en qualse-
vol lloc de la piràmide social disposades a mantenir una relació 
honesta amb la informació. Aquest és el públic premium d’un 
mitjà, qualsevol que sigui.

Per això, la professió no pot tornar als vells tics. Si recau en 
l’esquerda, és un nou retrocés. És el lloc de la deliberació pú-
blica informada on es cuinen els nous consensos mínims que 
poden fer avançar a país. Per això, necessitem un periodisme 
per aquesta nova conversa. Per a això cal enfortir al periodisme 
que investiga la corrupció, no què només n’amplifica denúncies 
d’altres que verifica només amb les fonts que coincideixen amb 

la seva línia editorial. La democràcia necessita gossos guar-
dians, no gossos rabiosos.

També necessitem corregir els nostres errors sense pensar 
que això debilita la nostra credibilitat. Els mitjans de referència 
mundial que tots admirem tenen polítiques molt actives de co-
rreccions. I això augmenta la seva credibilitat. La majoria vam 
copiar moltes de les seves pràctiques, però aquesta ens costa. 
Els que s’animin a fer-ho lideraran el canvi professional.

A més, l’ús de l’esquerda per impulsar audiència és una mal-
versació de la professió i un dany conscient a la nostra vida pú-
blica. En aquestes setmanes està creixent el desballestament 
polaritzant que ens acompanya des de fa anys. Les veus extre-
mes tenen més abast. Però el periodisme no pot ser arrossegat 
per aquesta espiral de l’odi. Seria un pendent sense fre a una 
societat de haters.

El nostre test individual per saber si en forma conscient o no es-
tem esquerdats és si perdem la capacitat de dialogar i entendre 
als antagonistes. Caure com a periodista en l’esquerda et porta 
a una doble tragèdia professional: perds capacitat d’entendre al 
teu sector antagonista perquè redueixes el teu accés a aques-
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tes fonts, i perds la teva capacitat de comunicar en forma creï-
ble a la gran part de la societat que s’adhereix als teus an-
tagonistes. El teu periodisme perd, llavors, qualitat i impacte 
social. La societat de la postpandemia necessita professionals, 
no exèrcits mediàtics enfrontats.

Finalment, és un test personal de vocació periodística. Si hi 
ha vocació, hi ha obertura a les dades i a la seva honesta in-
terpretació. Ja hem vist que l’esquerda t’obliga a posar entre 
parèntesis la teva pràctica professional. I aquí la societat perd 
la seva àncora informativa, que són els periodistes professio-
nals de referència en cada lloc del país. (Infografia: Punto U)
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