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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: La inversió publicitària cau un -5,5% el juliol i un -8,5% a l’agost, però Digital millora, segons InfoAdex
D’AQUÍ I D’ALLÀ: L’AMIC insta els mitjans de proximitat balears a fer ús del català a les xarxes socials

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’èxit de les newsletters enviades pels mitjans

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat automobilística es reduirà un 21% el 2020, en comparació amb el 9% del mercat publicitari en general

NOVES EINES
Eina per unir la investigació tradicional amb la comercialització programàtica

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Quan els mitjans de comunicació locals es passen a la subscripció

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: ”El nostre treball no és lluitar contra la desinformació, sinó construir i difondre coneixement expert”, segons Jarvis
TRIBUNA: La comunicació de proximitat com a antídot de les fake news
ENTREVISTA: Juan Antonio Querol: “A ComarquesNord les subscripcions ens permeten fidelitzar el lector”
ANÀLISI: L’era covid-19 porta una caiguda d’audiències i nous subscriptors de pagament als diaris de Madrid
DOSSIER: El Congrés Mundial de Mitjans de Comunicació de la FIPP deixa set lliçons clau
OPINIÓ: La pandèmia i la missió periodística
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La inversió publicitària cau un -5,5% 
el juliol i un -8,5% a l’agost, però 
Digital millora, segons InfoAdex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de juliol de 2020, la inversió publicitària ha arribat 
als 396.900.000 d’euros, un -5,5% menys que en el període 
equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
420.100.000 d’euros, segons les dades facilitades per InfoA-
dex, amb l’advertiment només estan inclosos aquells mitjans 
i suports no controlats directament per InfoAdex sobre la base 
de dades declaratives del mercat publicitari, per la qual cosa al-
gunes dades podran no coincidir amb aquelles que s’extreguin 
de les eines que InfoAdex posa a disposició dels usuaris de la 
seva informació.

Sempre segons InfoAdex, Digital, que continua ocupant la pri-
mera posició com a primer mitjà per volum d’inversió publici-
tària durant el mes de juliol, ha experimentat un increment del 
2,9% enfront de el mes de juliol de 2019, obtenint 164.900.000 
d’euros. Dins de Digital el millor comportament, un cop més, el 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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té Xarxes Socials, amb un augment en la seva xifra d’inversió 
del 8,2% passant dels 41,3 MEUR al mes de juliol de 2019 als 
44,7 milions del mes analitzat. Websites, abans anomenat In-
ternet, que inclou Display i Video, creix un 2,1% amb una in-
versió de 59.400.000 davant els 58,2 milions d’euros que va 
obtenir en el mateix període de 2019. Search, tindria un lleuger 
augment, del 0,1%, arribant a una xifra de 60,7 milions d’euros 
en el setè mes de l’exercici actual.

La premsa passa davant la ràdio
El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inver-
sió publicitària de 133,0 milions d’euros, i presenta un augment 
del 0,4% enfront dels 132.500.000 del mateix període del 2019. 
Diaris, puja com a tercer mitjà per inversió durant el mes de 
juliol i se situa en 39,2 milions, per sobre del quart mitjà, Ràdio, 
la xifra puja el setè mes de l’exercici a 30,3 milions d’euros i 
suposa una caiguda del -10,1% sobre la xifra corresponent a 
l’any anterior. El mitjà Exterior decreix un -37,4% el seu volum 
d’inversió publicitària. Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, 
disminueix la seva xifra un -55,4% amb un volum de 5,5 milions 
d’euros. Suplements i dominicals, registra 0,6 milions d’euros i 
un descens del -60,8% respecte a el mateix període del l’any 
anterior. Finalment, Cinema encara amb poca activitat, dona-

des les mesures adoptades durant la crisi sanitària, presenta 
una xifra de 0,2 milions d’euros que suposa una caiguda del 
-90,7% enfront del mes de juliol de 2019.

Evolució agost 2010 vs. Agost 2020
Analitzant ara l’evolució del mes d’agost, la inversió publicitària 
hauria arribat als 282.500.000 d’euros, fet que suposa un -8,5% 
menys que el mateix període de l’any anterior, quan la inver-
sió va assolir una xifra de 308,9 milions. Tots els mitjans dis-
minueixen la seva xifra d’inversió excepte digital, motivat per 
l’increment en el mitjà Xarxes Socials.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Digital, que ocupa la primera posició, ha experimentat un in-
crement del 0,4% enfront del mes d’agost de 2019, obtenint 
145.700.000 d’euros, segons les dades de InfoAdex. El se-
gon lloc és per al mitjà Televisió, que presenta un comporta-
ment negatiu del -1,9%, aconseguint una inversió publicitària 
de 70.700.000 d’euros. Diaris, que ocupa el tercer lloc per 
inversió, decreix a l’agost un -19,8%. El mitjà Ràdio, la xifra 
del qual ascendeix en el vuitè mes de l’exercici a 22,9 milions 
d’euros, disminueix el seu tant per cent en un -13,8%. En el cas 
d’Exterior, la seva xifra cau un -44,0% sobre la xifra correspo-
nent a l’any anterior i el mitjà Revistes registra un volum de 3,8 
milions d’euros amb una caiguda del -36,9% respecte al mateix 
període del l’any anterior. Suplements i dominicals, registra 0,3 
milions d’euros durant el mes d’agost i finalment Cinema, amb 
una xifra, també de 0,3 milions, baixa un -73,0% enfront del 
mes d’agost de 2019. (Infografies: El Definido i InfoAdex)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’AMIC insta els mitjans de proximitat 
balears a fer ús del català a les xarxes 
socials
Per Quim Miró / Comunicació 21

  
“Si els mitjans de comunicació de proximitat no fan ús del català 
a les xarxes socials, ho faran uns altres i en una altra llengua, 
que acabarà sent la que arrelarà a la comunitat. Per tant, han 
de fer aquest esforç per ser-hi”. Així va pronunciar-se Josep 
Ritort, secretari general de l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació, en la Jornada de formació i innovació per a mi-
tjans de proximitat que va tenir lloc dilluns passat a l’Arxiu del 

Regne de Mallorca, a Palma. La sessió va promoure-la la Direc-
ció General de Política Lingüística de les Balears amb el suport 
d’AMIC Illes Balears.

La trobada va servir per detectar les mancances i oportunitats 
que genera el nou escenari digital. “Alguns dels mitjans de 
proximitat que són presents encara no han fet el salt al digital. 
I dels que són al digital, alguns no aprofiten les xarxes socials 
com caldria”, va assenyalar Ritort. A més s’hi suma el relleu ge-
neracional: “Hi ha la necessitat que en algunes capçaleres s’hi 
impliqui gent jove que s’adapti millor a la transformació digital”.

Per superar els esculls, Josep Ritort recomana que hi hagi “més 
col·laboració entre els mitjans. L’estratègia d’anar per lliure no 
té continuïtat en els temps que corren. És l’única manera, cal 
una premsa de proximitat forta i moderna, que creï comunitat, 
que generi cohesió social entre els pobles i fomenti l’ús social 
de la llengua catalana”.

La jornada va comptar amb la presència d’una trentena d’editors 
i directors de capçaleres de les Illes Balears, tenint en compte 
les restriccions de l’aforament que marca la pandèmia. A més, 
s’hi van sumar una quarantena de representants de mitjans de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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comunicació de proximitat de Catalunya i el País Valencià de 
forma telemàtica.

Incertesa amb la pandèmia.- A les dificultats que genera la 
transformació digital s’hi ha sumat, ara, la pandèmia. ”La Co-
vid-19 ha accelerat, encara més, la transformació digital en els 
mitjans de comunicació”, va dir. Segons el secretari general de 
l’AMIC, “els editors viuen amb incertesa els mesos de pandèmia 
i, sobretot, davant un possible rebrot del virus fins a la propera 
primavera. Hi ha un neguit evident per la situació econòmica”.

La jornada va constar de dues ponències a càrrec de la pro-
fessora i investigadora de la UAB, Carmina Crusafon, i el ca-
tedràtic de Periodisme de la Universitat Jaume I, de Castelló, 
Andreu Casero, a més d’una taula rodona. En la seva interven-
ció, Crusafon va reconèixer que “en el centre de l’estratègia de 
mitjans de comunicació hi ha d’haver un telèfon mòbil”. La in-
vestigadora va analitzar les tendències dels mercats mediàtics 
internacionals sense perdre de vista la mirada balear.

D’altra banda, Casero va posar l’accent en els nous formats 
que ofereixen les xarxes socials, i va assegurar que el podcast 
“és una nova oportunitat per als mitjans, unes píndoles curtes, 

econòmicament rendibles, i que ofereixen un gran recorregut”. 
Casero va presentar Nous formats per al periodisme de proxi-
mitat a les xarxes socials, la proposta guanyadora del segon 
Premi de recerca en nous models de negoci per a empreses de 
periodisme de proximitat de l’AMIC.

“Aquestes jornades serveixen als editors per sortir de la seva 
rutina i tenir coneixement de nous recursos per innovar”, va dir 
Ritort. L’AMIC té previst programar més sessions de treball i 
formació adreçats als mitjans de comunicació de proximitat. 
Abans de finals d’any és previst que promogui una jornada al 
País Valencià. (Fotografia: Diari de Balears)

Transparència, regulació i autonomia 
en els mitjans de comunicació

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La independència política dels mitjans de comunicació és un 
dels factors clau perquè es respecti la pluralitat dels mitjans i la 
llibertat d’opinió. El pluralisme en els mitjans de comunicació és 
un pilar essencial en democràcia. Aquesta llibertat, juntament 
amb la llibertat d’expressió, està recollida en l’article 11 de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per controlar 
que els mitjans de tot Europa compleixen i respecten aquest 
dret hi ha una eina anomenada Media Pluralism Monitor.

Amb aquesta eina, es monitoritzen les possibles amenaces 
a què s’enfronta el pluralisme en els mitjans des de quatre 
perspectives diferents, però complementàries: protecció bà-
sica, mercat plural, independència política i inclusivitat social. 
En el seu últim estudi, una de les principals conclusions que 
s’extreuen és que no hi ha país europeu que estigui exempt de 
risc en matèria de respecte a la pluralitat en els mitjans. Pel que 
fa a la independència política, l’informe demostra que tant dia-
ris com a mitjans audiovisuals corren més risc de patir control 
polític que els mitjans digitals nadius.

Per això, es recomana una absoluta transparència en els pro-
pietaris, editors i els més alts càrrecs dels mitjans, la necessitat 
d’una regulació clara en criteris i per a tots els procediments, 

una revisió exhaustiva dels mitjans de comunicació de servei 
públic per garantir que actuen com a servei públic i no a les or-
dres de cap polític, i la creació d’una autoregulació per a profes-
sionals. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: EAVI)

NOTA: El Butlletí us ofereix els resultats sobre Espanya recollits 
per l’eina Media Pluralism Monitor, un treball dels professors 
Pere Masip, Carlos Ruiz Caballero i Jaume Suau, de la Univer-
sitat Ramon Llull, de Barcelona. CLICAR AQUÍ  

El preu de la informació va baixar un 
5,6% durant l’estat d’alarma
Els serveis d’informació van registrar un descens interanual del 
5,6% dels seus preus en el segon trimestre del l’any, període en 
què va estar vigent l’estat d’alarma, de manera que va marcar 
la major caiguda de la sèrie històrica que va començar el 2007. 
En l’índex de preus de serveis que ha publicat aquest dimecres 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), s’inclou a les agències de 
notícies, els portals web, els processos de dades i el hosting.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
https://www.amic.media/media/files/file_352_2580.pdf
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També van comptabilitzar descensos en els seus preus dels 
serveis de telecomunicacions, amb un abaratiment interanual 
de l’1%, una dècima menys que un any abans, de manera que 
acumula dos trimestres a la baixa; en tant que la programació 
i consultoria informàtica va baixar els seus el 0,1%. Els majors 
increments es van donar en el transport marítim de mercaderies 
(4,4%), activitats postals i de correus (2,8%), i publicitat i activi-
tats de seguretat i investigació (1,6% cadascuna).

L’INE informa que, amb la declaració de l’estat d’alarma el 14 
de març, moltes empreses cessaren durant el segon trimestre 
la seva activitat o produïssin amb menys intensitat, de manera 
que el 79,9% de les dades han estat recollides i la resta, esti-
mades. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Media.cat presenta Una pandèmia a 
cegues

Mèdia.cat ha fet públic l’informe Una pandèmia a cegues. Con-
seqüències del bloqueig fotoperiodístic durant les primeres set-
manes de confinament per la covid-19, escrit pel fotoperiodista 
Bru Aguiló. Com ha afectat l’apagada informativa que suposà el 

bloqueig dels professionals de la informació que volien docu-
mentar què passava a l’epicentre durant l’esclat de la covid-19? 
Quines conseqüències té no haver documentat gràficament 
aquest fet històric? S’ha controlat el relat per part de les admi-
nistracions? 

Hi ha tot de coses que se sospitaven i que no es van poder veu-
re durant els primers mesos d’estat d’alarma. Hi ha mancança 
d’imatges relatives a l’estat del sistema sanitari —residències, 
tanatoris i cementiris, entre altres espais— durant els mesos 
més durs de la pandèmia. L’informe de Bru Aguiló recull el tes-
timoni de diferents professionals del periodisme i del fotoperio-
disme, així com d’acadèmics i gent afectada directament o indi-
rectament per la Covid-19, per tal de conèixer el seu relat sobre 
aquelles setmanes de ceguera fotoperiodística. (Font: Mediàtic/

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Àmbit d’Estratègia – infografia: Media.cat). NOTA: El Butlletí us 
ofereix l’informe Una pandèmia a cegues. Conseqüències del 
bloqueig fotoperiodístic durant les primeres setmanes de confi-
nament per la covid-19. CLICAR AQUÍ  

L’Associació Recvll Blanes rep la 
Creu de Sant Jordi

 
En la nova entrega de les Creus de Sant Jordi que fa cada 
any el Govern de la Generalitat destaca el guardó a la revista 
Recvll, coincidint amb el centenari de l’entitat i la publicació. 
A l’Associació Recvll Blanes se la reconeix “pel centenari de 

la revista Recvll i la creació dels Premis Literaris Recvll, que 
han estat, i són encara, un referent en el panorama cultural del 
país”. L’entrega de guardons es va fer recentment al Palau de 
la Generalitat, on també es van reconéixer la trajectòria a 30 
persones i 15 entitats més. 

El veredicte de les Creus Sant Jordi 2020 destaca que la revista 
Recvll i els seus premis “han descobert i reconegut nombrosos 
escriptors, molts d’ells amb una reeixida trajectòria posterior”, i 
per tant “constitueixen un mirador privilegiat de l’evolució dels 
gustos i costums de la societat blanenca, selvatana i catala-
na, la qual cosa converteix ambdues iniciatives –la revista i els 
premis literaris- en un referent de primera qualitat per a la com-
prensió i interpretació del nostre present col·lectiu”.

En nom de l’Associació Recvll de Blanes va recollir la Creu Sant 
Jordi Salvador Roca, president de l’entitat. Tot i no poder ser en 
el moment de l’entrega, sí que el van poder acompanyar Àngels 
Vázquez, secretària dels Premis Recvll, i Mònica Rabassa, cap 
de redacció de la Revista Recvll. La consellera de Cultura, Àn-
gels Ponsa, va felicitar al seu torn a aquests “constructors de 
pensament crític en una societat de vegades massa adormida”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Revista Recvll)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_2575.PDF
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El Sóller renova la imatge i s’adapta a 
la nova era comunicativa

El setmanari Sóller ha obert una nova etapa. La històrica pu-
blicació renova la seva imatge amb un disseny més adequat 
als nous temps. Les notícies de proximitat, tant de Sóller com 
de Fornalutx i Deià, continuaran centrant l’essència d’aquesta 
publicació que no vol deixar de banda la filosofia que ha primat 
durant tots aquests anys. Tot plegat, combinat amb entrevistes, 
reportatges i els articles dels col·laboradors, aportaran un plus 
extra a una publicació que vol ser referent a la comarca. El nou 
redisseny, molt més actual, ha estat confeccionat per Iñaki Otei-
za i Daniela Pagliarulo.

Així mateix, el setmanari fa una passa més i també s’adapta a 
la realitat comunicativa amb una aposta decidida per la infor-
mació a través de les xarxes socials. No just amb la pàgina web 
(elsoller.cat) sinó també difonent tot allò que passa a través 
de Facebook, Instagram o Twitter. La publicació, degana de la 
premsa forana de Mallorca i associada a l’AMIC, no pot quedar-
se enrere a la nova realitat de consum de mitjans i la immedia-
tesa de la informació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El gratuït El 7 Set tornarà a imprimir-
se a l’octubre

Segons informa Quim Miró a Comunicació 21, El 7 Set, la ca-
pçalera gratuïta de la Plana i el Maestrat, tornarà a editar-se en 
paper a l’octubre després de l’aturada provocada per la pandè-
mia. La publicació, de periodicitat mensual, té la seu a Torre-
blanca. S’edita des 1999, suma més de 250 números i edita una 
mitjana de 5.000 exemplars per número. 

Un dels distintius d’El 7 Set és que la publicació combina quatre 
llengües: valencià, castellà, anglès i alemany. L’única publica-
ció de la província de Castelló que aposta pel multilingüisme 
i ho fa per la demanda dels lectors. En la mateixa edició de 
paper, les notícies més rellevants apareixen, també, en anglès 
i alemany. La versió digital d’El 7 Set es pot llegir en tres llen-
gües: valencià, castellà i anglès. Un dels reptes que té El 7 Set 
en els propers mesos és posar en marxa l’edició web a través 
d’una aplicació mòbil. (Font: Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’editor francès Jean-Pierre de 
Kerraoul elegit nou president de 
l’ENPA.

ENPA, l’Associació Europea d’Editors de Diaris, ha escollit nou 
president en Jean-Pierre de Kerraoul, president del Grup So-
gemedia, en la seva assemblea general feta aquesta setmana. 
L’Assemblea General també va nomenar vicepresidents Fran-
cois Le Hodey, conseller delegat del grup IPM a Bèlgica, al cos-
tat de Valdo Lehari Jr., conseller delegat i editor del Reutlinger 
General-Anzeiger Verlag a Alemanya.

Jean Pierre de Kerraoul va dir en ser elegit: “ És un gran honor 
per a mi ser elegit president de l’ENPA, que des de la seva crea-
ció el 1961 aposta per la independència editorial, el pluralisme 
mediàtic i una premsa lliure i sostenible. Aquests valors han de 
romandre al centre de l’agenda política europea, especialment 
en un moment en què Europa s’enfronta a molts reptes”.(Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: La lettre A)

Joan Maria Piqué, nou dircom de 
la Conselleria d’Empresa de la 
Generalitat 
Joan Maria Piqué ha estat nomenat nou director de Comunica-
ció de la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, on està a les ordres del conseller Ramon Tremo-
sa. El periodista pren el relleu de Joana Vallès després de la 
polèmica de l’ús de gas pebre per part dels Mossos.

Joan Maria Piqué va entrar a formar part del gabinet de comu-
nicació d’Artur Mas en 2008 i va exercir de cap de premsa quan 
aquest es va convertir en president. Posteriorment ha estat un 
estret col·laborador de Carles Puigdemont tant des de la pre-
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sidència com quan se’n va anar a Bèlgica. Piqué, de 43 anys, 
ocupava el càrrec de coordinador internacional i relacions pú-
bliques de la Generalitat per a l’executiu de Quim Torra. (Font: 
La Vanguardia)
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L’èxit de les newsletters enviades pels 
mitjans
Per AMI
  

L’email màrqueting o newsletter és una eina del màrqueting di-
gital que està ajudant a molts mitjans de comunicació a acon-
seguir més lectors i un major i millor engagement amb els seus 
subscriptors. Les newsletters estan vivint un moment àlgid. 
Crear-les i llançar-les és una cosa relativament senzilla, però 
fer créixer un butlletí informatiu, construir una audiència i fer un 
negoci exitós és ja més complicat. 

En els mitjans de comunicació, aquesta estratègia de l’email 
màrqueting funciona de manera molt òptima, ja que aconse-

gueix l’expansió del coneixement de marca de les publicacions, 
ja siguin diaris o revistes, i arriba a un públic menys habitual 
però que pot arribar a convertir-se en un lector fidel del mitjà 
o en un subscriptor. En definitiva, les newsletter ajuden als mi-
tjans de comunicació.

La primera regla perquè una newsletter funcioni, a més de te-
nir una cadència regular i una hora d’enviament adequada, és 
desenvolupar un bon contingut. Generar informació interessant, 
innovadora i pràctica per als nostres usuaris ajudarà a enfortir 
la relació amb la capçalera.

Per Dan Oshinsky, exdirector de les newsletter de Buzzfedd i 
The New Yorker i actualment director de Inbobox Collective i 
Not a Newsletter (de Google), la paciència jugarà un paper de-
terminant en el rèdit que pugui obtenir-se. “El camí per ampliar 
la newsletter és llarg. El procés pot arribar a durar al voltant 
dels dos anys”, afirma Oshinsky. A el temps també se li suma 
un altre factor: el treball dur.

Encara que, sens dubte, el camí cap a l’èxit de qualsevol newslet-
ter comença amb la taxa d’obertura, xifra que indica la interacció de 
l’audiència. La mitjana de la indústria, segons MailChimp, és d’un 22%.
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En els mitjans de comunicació se sol desenvolupar aquest do-
cument per tal que l’audiència es dirigeixi a la pàgina web del 
mitjà. Com a norma general, té format de resum de les notícies 
i històries importants esdevingudes en l’últim dia o setmana, 
segons la freqüència amb la qual la enviem, però que també 
pot comptar amb una veu en primera persona que ofereixi una 
perspectiva de futur. Un bon exemple d’aquest tipus de news-
letter es troben en les de The Wall Street Journal o la CNN.

En paraules de Oshinsky: “Les expectatives dels lectors són 
molt més altes que el que eren fa una dècada, ja que esperen 
qualitat i quantitat”. (Infografia: delhitel.com)

L’ús del mòbil entre els joves s’ha 
triplicat i l’interès per TikTok ha pujat 
fins al 98%
  
El portal web especialitzat en actualitat millenial Red17.com ha 
elaborat un estudi sobre l’ús del mòbil i de TikTok entre els jo-
ves. Les dades posen sobre la taula un clar augment del temps 
d’ús dels smartphones (fins a 3 vegades més). 

A més, les apps d’entreteniment multijugador i altres aplicacions 
de comunicació com Skype han guanyat una gran popularitat. 
D’entre totes elles, TikTok és la que ha experimentat el major 
augment del seu interès entre els usuaris: ha passat de l’35% 
d’interès al gener a un 98% al juliol.

El confinament és el motiu principal darrere d’aquestes xifres. 
A causa de les restriccions per reunir-se de manera presen-
cial, els usuaris van buscar alternatives a la xarxa per man-
tenir comunicats, entretenir-se i socialitzar. Amb l’arribada de 
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l’aïllament, la situació d’estar separat dels amics i ser les xarxes 
socials l’única via de comunicació, el temps d’ús va augmentar 
fins a tres vegades entre els adolescents. 

En concret, el 95% dels menors van usar aplicacions com Sky-
pe, Discord, Zoom per parlar amb els seus amics, i el 91% van 
usar diàriament TikTok, Instagram, Twitter, Facebook o Netflix. 
Aquesta última tendència s’ha mantingut després de la quaran-
tena.

Segons Red17.com, “prop del 70% dels adolescents d’entre 14 
i 17 anys té la síndrome de la solitud crònica”, això els fa espe-
cialment vulnerables a continguts idealitzats que desenllacen 
els mèrits o les “vides perfectes” de l’esforç real. Tot això, a 
més, sense comptar amb els discursos d’odi, el ciberassetja-
ment o els haters que s’han colat a l’app. En definitiva, cada 
vegada es fa més evident la necessitat de conscienciar i edu-
car en un ús responsable dels dispositius mòbils, Internet i les 
xarxes socials, ja que ja s’han convertit en una part més de 
les nostres vides. (Font: Marketing Directo – infografia: Revista 
Watt)

Les escoltes de podcast en espanyol 
creixen un 94% durant el primer 
semestre

El proper dimecres, 30 de setembre, tindrà lloc un any més el 
Dia Internacional del Podcast, que té com a objectiu donar a 
conèixer la influència del podcast en la transmissió de conei-
xement i entreteniment. Aquest format ha anat creixent consi-
derablement el seu nombre de seguidors, de fet, actualment 
és escoltat per prop de 1.000 milions de persones a tot el món, 
sent Espanya un dels estats que té un dels majors índexs de 
creixement d’escolta a nivell mundial.

“Els podcasts, a l’igual que la resta de serveis de streaming 
de sèries de TV o audiollibres, disposa una taxa d’adopció bri-
llant, especialment a Europa”, afirma Javier Celaya, responsa-
ble de Podimo en els mercats en espanyol. “Només és qüestió 
de temps que el que han aconseguit plataformes com Netflix, 
Movistar o HBO, s’extrapoli a les plataformes de podcast i es-
devinguin un recurs d’entreteniment o d’informació més para 
los usuaris”. Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: 
Deloitte i Podimo)
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Últimes tendències a les xarxes 
socials

L’informe insígnia de xarxes socials de GlobalWebIndex propor-
ciona els coneixements més importants al món de les xarxes 
socials, des de notes clau sobre com les actituds estan canviant 
a les pròpies darreres xifres de participació en xarxes socials. 
Això es fa amb un enfocament particular sobre com la Covid19 
està afectant les tendències clau.

Aquest informe se centra en:

• Perspectives socials 
post-covid en els mitjans 
de comunicació: com s’ha 
construït sobre la pandè-
mia o actituds clau capgi-

rades cap als mitjans de comunicació social?

• El panorama de les xarxes socials, perquè les plataformes 
socials són més populars, i han avançat al màxim els darrers 
mesos?

• Comportaments de les xarxes socials: com es desenvolupen 
els comportaments de les xarxes socials. Han canviat l’últim 
any o només des del brot?

• El viatge de la compra social: com és l’impuls del comerç so-
cial mirant abans i després de veure l’impacte de la pandèmia?

Les marques més efectives saben que han de mantenir-se al 
dia de les necessitats de xarxes socials dels clients.

Per implicar la vostra comunitat i delectar els consumidors mi-
tjançant l’activitat a les xarxes socials, és clau el coneixement 
de comportaments i tendències. En aquest informe, es reunei-
xen les idees més importants del món de les xarxes socials. 
Comprendre com el coronavirus ha afectat el comportament de 
les xarxes socials i conèixer els fets que importen.

GlobalWebIndex vol que descobrim què cal conèixer sobre el 
màrqueting a les xarxes socials i la informació sobre el compor-
tament el 2020, per aprendre com ha canviat l’ús de les xarxes 
socials a causa del coronavirus i obtenir informació per alimen-
tar el màrqueting estratègic. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: GlobalWebIndex)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us porta l’informe complert Social 
Media Trends 2020, Latest Trends & Statistics Report, de Glo-
balWebIndex. CLICAR AQUÍ  

Programa gratuït d’acceleració del 
negoci digital per a petits editors 

Google va llançar la passada setmana el Programa de Creixe-
ment Digital GNI (GNI Digital Growth Program en anglès), un 
programa gratuït adreçat a editors de petit i mitjà tamany de 
tot el món que té com a principal objectiu ajudar a accelerar el 
negoci digital dels mitjans i acompanyar-los en la seva trans-
formació digital. El GNI Digital Growth Program comptarà amb 
cinc àrees temàtiques: Pagaments dels lectors; desenvolupa-
ment de l’audiència; ingressos publicitaris; dades, i producte.

Entre els materials que ofereix el curs s’inclouen guies i ma-
nuals pràctics basats en casos reals, exercicis interactius per 
ajudar a resoldre problemes de negoci, tallers i laboratoris de 
suport als mitjans. El programa anirà afegint nous materials en 
les cinc categories esmentades durant els propers mesos.

El programa de Google ha comptat amb la col·laboració de 
diverses consultores especialitzades (com FT Strategies, FTI 
Consulting o Mather Economics) i associacions del sector pe-
riodístic (INMA, Local Media Association i WAN-IFRA). (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Medium)

NOTA: El lector d’El Butlletí trobarà més informació sobre 
aquest tema (i en espanyol) en aquest link.

El Gerió digital supera el seu rècord 
d’audiència
  
El Gerió Digital ha marcat el seu record d’audiència amb 384.497 
visitants únics i amb un total de 519.898 visites segons dades 
d’OJD. Les dades el consoliden com el mitjà de proximitat gironí 
de més abast entre els lectors de la demarcació de Girona.
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La informació més consultada ha estat tota la relacionada amb 
la crisi sanitària del coronavirus. Pel que fa a les notícies més 
compartides a les xarxes socials en destaquen el primer dia sen-
se víctimes mortals per coronavirus a la província amb 15.321 
persones que ho van compartir a Facebook. (Font: AMIC)

Comunicació 21 amplia la cobertura a 
la Catalunya Nord

Segons ho dona a conèixer el mateix mitjà, Comunicació 21 
posarà en marxa a partir del proper 1 d’octubre una secció es-
pecífica de la Catalunya Nord. La voluntat és donar més visibi-
litat a les indústries de la informació del territori, tot reforçant el 
seu pes en el sector coincidint amb el 20è aniversari del digital 
temàtic. La nova secció s’afegeix a les que es van obrir al juny 
per al País Valencià i les Illes Balears. Així doncs, Comunicació 
21 donarà cobertura informativa a tot l’espai comunicatiu dels 
Països Catalans.

D’aquesta manera, Comunicació 21 pretén acompanyar els 
editors –sobretot dels mitjans de proximitat en català–, asso-
ciacions i organitzacions periodístiques, amb la intenció de re-

forçar la transversalitat dels Països Catalans. Recordem que 
Comunicació 21 és la capçalera de referència del Grup Co-
municació 21, dirigit per David Centol, que també publica els 
diaris Exterior (dirigit a la comunitat catalana al món), Cultura 
21 i loMejor, a més dels periòdics Línia, en paper i digital, amb 
les seves 19 edicions metropolitanes. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Jaume Giró, exdirector general de la 
Fundació La Caixa, serà l’editor de 
The New Barcelona Post
El periodista barceloní Ser-
gi Saborit –exredactor del 
diari Expansión- dirigirà el 
digital The New Barcelona 
Post, del qual en serà l’editor 
l’exdirector general de la 
Fundació Bancaria La Caixa, 
Jaume Giró. Giró també ha 
fitxat l’exdirectora de El Periódico de Catalunya, Anna Cristeto, 
que treballarà en l’àrea de consultoria de comunicació.
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El exredactor de Expansió ha comunicat als seus contactes que 
es va embarcar en el projecte a l’estiu. Des de llavors treballa 
en reformular el web, que estarà actualitzat el proper 28 de se-
tembre. Segons ell, tindrà un disseny “molt cuidat” i “amb un 
to positiu”. Així mateix, detalla els tres grans àmbits temàtics 
que abordarà el digital: “empreses i economia catalana, cultura 
i estil de vida”. (Font: Metropoli Abierta)

Neix el mitjà local cultural i social 
Altafulles.cat

Altafulla compta des de dilluns amb un nou mitjà, Altafulles.cat, 
que neix amb l’objectiu principal de visibilitzar la realitat del mu-
nicipi a través de la seva activitat cultural, social, associativa 
i comercial. Tot i que arrenca en format digital, l’aspiració és 
publicar també una edició en paper que es distribueixi gratuïta-
ment a la població que li dona nom i part dels municipis del Baix 
Gaià. Editat per Altafullenca de Comunicació Integral, el nou 
mitjà persegueix “generar cultura i, per tant, l’aprenentatge, el 
debat i el coneixement que aquesta sempre porta”, assenyala 
el seu director i impulsor, Òscar Ramírez Dolcet.

Tot i que Altafulla serà l’epicentre del mitjà, no suposarà una 
cotilla. “A més de la veu de la gent d’Altafulla, que hi serà molt 
present i serà a més molt potent, aquí hi ha espai per aplicar 
la transversalitat en tots els sentits i de manera imprescindible 
quan ens aporti saviesa i ens ajudi a reflexionar per créixer”, diu 
Ramírez al respecte. (Font: Comunicació 21)
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La publicitat automobilística 
es reduirà un 21% el 2020, en 
comparació amb el 9% del mercat 
publicitari en general
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons les previsions de l’informe Automotive Advertising Ex-
penditure Forecasts, de Zenith, es preveu que la despesa en 
publicitat en automoció disminuirà un 21,0% el 2020 en 10 mer-
cats clau, això és dues vegades i mitja més ràpid que el des-
cens del mercat publicitari en general en aquests mercats.

La difusió del nou coronavirus i el seu efecte en l’economia 
mundial han deixat als consumidors incerts sobre el seu futur 
financer i no estan disposats a comprometre’s amb grans com-
pres. Els fabricants d’automòbils també han patit interrupcions 
en les seves cadenes de subministrament, ja que els bloquejos 
van aturar la fabricació en diferents països en diferents mo-
ments. Davant la pressió sobre l’oferta i la demanda, les mar-
ques d’automòbils van reduir els pressupostos publicitaris de 
manera molt forta quan es va fer evident la gravetat de la crisi. 
Els mesos d’abril i maig van registrar el descens més gran a la 
majoria de mercats. Des de llavors, les caigudes interanuals 
han disminuït i Zenith ens diu que espera que es moderin pro-
gressivament durant la resta de l’any.

Tanmateix, la despesa publicitària en automoció està preparada 
per superar el mercat tant al 2021 com al 2022, amb un crei-
xement del 10,5% el 2021 i un creixement de l’11,4% el 2022. 
Inicialment, el gran descens del 2020 facilitarà la comparació el 
2021, però va endarrerir les decisions de compra i s’espera que 
la persistent reticència a utilitzar el transport públic i compartir 
vehicle condueixi al primer creixement de les vendes de vehi-
cles de passatgers des del 2017, que alimentarà un creixement 
sostingut de la publicitat per a automòbils el 2022.
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Tot i la velocitat de recuperació del 2021 i el 2022, es preveu 
que la publicitat per a automoció sigui un 2,8% inferior el 2022 
que el 2019. Haurà recuperat menys terreny perdut que el con-
junt del mercat, que es preveu que sigui només un 0,6% inferior 
el seu nivell de 2019 el 2022, cosa que dóna a la publicitat 
d’automoció el potencial de superar el mercat més enllà del 
2022.

Les marques d’automòbils es queden enrere del mercat di-
gital
La publicitat digital és el canal més important per a les marques 
d’automòbils, però la publicitat per a automoció és menys digital 
que el mercat en general: les marques d’automoció van gastar 
el 42% dels seus pressupostos en canals digitals el 2019, men-
tre que la marca mitjana va gastar el 49% en digital. Les mar-
ques d’automoció també són menys importants a les revistes i 
fora de casa.

La televisió és el segon canal més gran per als anunciants 
d’automòbils, que gasten substancialment més dels seus pres-
supostos en televisió (32%) que la marca mitjana (27%). La 
televisió continua sent una plataforma clau per a la creació de 
marques de públic massiu, tot i que els entorns digitals de pri-

mera qualitat comencen a assumir aquest paper per a algunes 
audiències. Els anunciants d’automòbils també gasten més en 
cinema, que és bo en la creació de marques entre audiències 
joves i relativament benestants i en ràdio, un mitjà especialment 
rellevant atès que una gran proporció d’escoltes de ràdio té lloc 
al cotxe.

Les marques automobilístiques gasten substancialment més 
en publicitat als diaris (11%) que la marca mitjana (7%). Això 
es deu principalment a dos mercats, Alemanya i l’Índia, on els 
diaris encara tenen un gran abast entre lectors rics i ben edu-
cats. Les marques d’automòbils fan ús de la seva capacitat per 
transmetre informació més detallada, com ara valors de marca, 
especificacions i accessoris.

Però la publicitat digital és l’únic canal previst per créixer
L’informe de Zenith prediu que el digital serà l’únic canal en què 
les marques d’automòbils gastaran més el 2022 que el 2019. 
Les marques se centraran més en el vídeo digital de prime-
ra qualitat per compensar la disminució de les puntuacions de 
televisió de primera hora i fer un millor ús de les dades dels 
seus clients per orientar-se al digital anuncis amb més eficàcia. 
Fins i tot abans de la pandèmia, els canals digitals prenien més 
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importància en el camí cap a la compra i la pandèmia només 
ha accelerat aquesta tendència. L’informe conclou que espera 
que això continuï durant els propers anys. Es preveu que les 
marques d’automòbils gastaran un 9% més en canals digitals el 
2022 que el 2019.

Els diaris i revistes han perdut quota de mercat
Els diaris i revistes han perdut quota de mercat des de fa anys 
a mesura que els seus lectors migren en línia i es preveu que 
recuperin amb prou feines algun dels ingressos publicitaris que 
van perdre el 2020 el 2022. La despesa de la premsa serà un 
27% inferior el 2022 que el 2019 i la despesa de la revista serà 
un 28% inferior. Per contra, es preveu que el cinema fora de 
casa i el cinema es recuperin fortament el 2021 i el 2022 de 
pèrdues encara més fortes el 2020, causades per restriccions 
de distanciament social. Tot i això, es preveu que la despesa 
en publicitat automàtica fora de casa disminuirà un 10% net 
entre el 2019 i el 2022, mentre que la despesa en publicitat en 
cinema disminuirà un 16%.

La televisió i la ràdio seguiran sent mitjans de comunicació 
importants per a la publicitat automobilística, amb descensos 
relativament moderats del 6% i del 7% respectivament entre 

el 2019 i el 2022. Per cert, els mercats que inclou l’informe 
de Zenith són: Espanya, Austràlia, Canadà, Alemanya, Índia, 
Itàlia, Rússia, Suïssa, el Regne Unit i els EUA, que representen 
col·lectivament el 57% de la totalitat de la despesa en publicitat 
mundial. Pots consultar AQUÍ l’estudi

Els espanyols volen un país més 
social i sostenible post-Covid

El 77% dels espanyols creu que la prioritat actual ha de ser la 
salut enfront de l’economia i un cop superat el Covid, s’ha de 
prestar més atenció al progrés social. El 86% dels espanyols 
no vol tornar al model de món pre-Covid i creu que hauríem de 
viure en un planeta més sostenible i igualitari.

Segons l’estudi re-
alitzat per Ipsos, en 
col·laboració amb Im-
perativo del Progreso 
Social, a nivell global 
el 72% dels ciuta-
dans consideren que 
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la salut i el benestar han de ser el prioritari en l’agenda del seu 
govern en aquests moments. La xifra s’eleva fins al 77% en el 
cas de l’estat espanyol, que lidera el rànquing dels països eu-
ropeus i se situa per sobre del Regne Unit (72%) i Itàlia (59%). 
L’informe ha estat elaborat atenent les respostes de 10.013 
adults de 16 a 74 anys en 13 països diferents al juliol i agost de 
2020. Cal destacar que el 56% dels espanyols aposten pel pro-
grés social per davant de la qüestió econòmica. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Ipsos)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’Ipsos Quant vol 
canviar el món després de la crisi de la Covid19? CLICAR AQUÍ  

IAB Spain llança l’actualització del 
Llibre Blanc de Data

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la co-
municació digital a Espanya, ha llançat l’actualització del Llibre 
Blanc de Data, en format digital, elaborat en col·laboració amb 
la Comissió de Data d’IAB Spain i patrocinat per Rebold. El 
document ha estat elaborat pel grup de treball de la Comis-
sió de Data, formada per les empreses associades: Ymedia, 

Datmean, Rebold, Prisa, Adevinta, Sorra Mitjana, Comscore, 
Freewheel, Google, Grup Admark, Liveramp, OMD Digital, Ex-
perian, Smartme Analytics.

Segons els editors, “la nostra indústria necessita cada vegada 
més fer ús de la Data per poder arribar així, d’una manera més 
precisa i eficient, a les audiències desitjades”. L’ús de les dades 
està sent afectat per diversos canvis legislatius, com va ser el 
RGPD (maig 2018), o la Guia de galetes de l’Agència Espanyo-
la de Protecció de Dades AEPD (novembre al 2019) I s’espera 
pròximament la futura actualització de la directiva europea d’e-
privacy per regular la protecció de les dades, la privacitat en les 
comunicacions electròniques i les galetes. 
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Amb tot això, en aquest nou context marcat pel que s’ha ano-
menat “cookieless world” per la reducció de les galetes de ter-
cera part, l’ecosistema de l’ús de la DataA està evolucionant 
en tots els aspectes i d’aquí la vàlua d’aquest treball. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Spain)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’actualització 
del Llibre Blanc del Data, d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ  

Naturgy creu en el futur, nova 
campanya de Contrapunt BBDO 
Barcelona
La nova campanya de Naturgy ha estat ideada per Contrapun-
to BBDO Barcelona i realitzada per vacances juntament amb 
l’il·lustrador Ignasi Font i Carlos Jean en accions de Mediaset. 
Està en antena des del diumenge 20 de setembre a TV, ràdio, 
premsa, xarxes socials i mitjans digitals, seguint la planificació 
de mitjans treballada per Arena Media.

La campanya Tornem a creure en el futur flueix a ritme de Mun-
go Jerry i el seu hit optimista i enganxós ‘In the summertime’ 

reversionat per a l’ocasió per Music in Silence i Carlos Jean 
en les accions especials de Mediaset. Tres temporals històrics 
van reobrir el debat de la necessitat d’actuar contra el canvi cli-
màtic. I després va arribar la COVID-19, que ens ha recordat el 
fràgils que som com a espècie i ha dinamitat l’economia de país 
deixant a milers de famílies en situació de vulnerabilitat. Per tot 
plegat, Naturgy renova el seu compromís amb les renovables, 
la mobilitat sostenible, atenció a client, ajuda als més vulnera-
bles, etc., emmarcat en una forta aposta per la sostenibilitat 
en tots els seus àmbits i amb una actitud positiva per afrontar 
moments com l’actual. (Font: Programa Publicitat)
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Eina per unir la investigació 
tradicional amb la comercialització 
programàtica
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
AIMC Live Active Target és un innovador projecte que des 
d’aquest mes AIMC posa a disposició dels seus associats, 
oferint un servei dirigit a l’activació de targets en compra pro-
gramàtica, per arribar als individus als que veritablement es vol 
transmetre cada campanya. El servei AIMC Live uneix les se-
gures i eficaces metodologies pròpies del món offline, amb la 

informació i els models predictius propis de el món digital. Això 
no seria possible sense la integració completa de AIMC Mar-
ques, estudi que forma la part central del projecte.

Amb aquesta nova eina, fonts tradicionals d’investigació es 
connecten amb el món de la programàtica. Per a això, s’han 
posat en contacte amb organismes d’altres països amb les se-
ves característiques per explicar el projecte en els seus inicis. 
Ara es converteixen a Espanya en pioners quan a desenvolupar 
un nou sistema que permet un consens i un futur desenvolupa-
ment de la programàtica a altres nivells.

AIMC Marcas constitueix una potent eina per a la segmenta-
ció, anàlisi i definició de targets precisos de cara a optimitzar 
les estratègies de planificació publicitària i la política comercial 
dels mitjans. A més de recopilar les respostes dels entrevistats, 
des de 2019, AIMC Marcas recull també les seves dades de 
navegació en temps real. D’aquesta manera AIMC Live compta 
amb informació “viva” i en constant actualització, amb la qual 
conèixer el seu comportament digital en qualsevol moment.

A partir d’aquí, els models d’intel·ligència artificial establei-
xen patrons de comportament en el públic escollit, i gràcies a 
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avançats algoritmes, s’eleva el target seleccionat a una mos-
tra superior d’usuaris reals que coincideixen amb aquest seg-
ment. Finalment, s’allotja aquesta capa superior de dades en 
els corresponents DSP’s i DMP’s, permetent la seva activació 
en compra programàtica,  oferint un procés professional i trans-
parent, on l’encarregat del disseny de l’estratègia posseeix el 
control al llarg de tot el procés.

Amb AIMC Live, els mitjans són capaços d’optimitzar des d’un 
plantejament altament professionalitzat, la venda del seu in-
ventari, en una forma de comercialització clarament emergent. 
(Infografia: AIMC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el dossier complet sobre 
l’eina AIMC Live. CLICAR AQUÍ   

Guia per a emprenedors de mitjans 
digitals

“From start to success” és el títol de la guia pràctica de 84 pàgi-
nes publicada recentment per DW Akademie dirigida a empre-
nedors de l’àmbit dels mitjans digitals que apostin per la qualitat 

periodística. La guia ofereix consells i orientacions pràctiques 
perquè les startups del sector dels mitjans digitals puguin asso-
lir la viabilitat econòmica dels seus projectes.

El llibre analitza 
l’experiència d’un total 
de 21 mitjans digitals de 
18 països diferents i dels 
seus creadors i impulsors. 
Els mitjans llatinoameri-
cans analitzats a la guia 
són els següents: Animal Político (México), Armando.Info (Ve-
nezuela), La Silla Vacía (Colombia), GK (Ecuador), Ojo Público 
(Perú), Agência Publica (Brasil), La Diaria (Uruguay) y Che-
queado (Argentina). (Font: Tendencias – infografia: dw.com))

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia per a emprene-
dors de mitjans digitals. CLIQUEU AQUÍ   
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Audio programàtic a Ad Manager, la 
resposta de Google a l’auge d’escolta 
digital

Google ha llançat la versió en beta d’àudio programàtic a Ad 
Manager, una aposta que amplia les funcionalitats també en 
DV360 i que referma la seva infraestructura de publicitat pro-
gramàtica d’àudio, després d’apreciar un creixent interès per 
part dels seus socis editors d’àudio per monetitzar seus con-
tinguts. A més, ha llançat funcionalitats avançades de previsió i 
inserció d’anuncis dinàmics i mesurament de reconeixement de 
marca, segons ha anunciat el mateix Google.

Gràcies a la introducció d’àudio programàtic a Ad Manager, els 
editors poden vendre inventari d’àudio a través de mercats privats, 

mitjançant acords programàtics garantits o per intercanvi obert, a 
més de mitjançant acords directes. Els compradors poden accedir 
a l’inventari també a través de DV360 i de cinc DSP de tercers el 
nom del qual Google no ha volgut revelar. Però el pla és integrar 
les capacitats d’àudio d’Ad Manager amb més DSP a mesura que 
es desenvolupa el producte, inclòs Google Ads.

L’àudio programàtic a Ad Manager permet elaborar plans de mi-
tjans que cobreixin àudio, vídeo i visualització, de manera que 
els anunciants utilitzin les seves pròpies dades per tal de de-
terminar quin és el millor format per a l’emplaçament dels seus 
anuncis, d’acord amb la receptivitat que tingui el consumidor en 
cada moment. (Font: Kanlli – infografia: Medium)

Google Maps afegeix una nova capa 
en els seus mapes per mostrar la 
densitat de casos d’COVID-19 per 
zones

Novetat a Google Maps. Es tracta d’una nova capa de visua-
lització en els mapes, que mostra com evoluciona en temps 
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real la quantitat de nous casos de la COVID-19 en un país, una 
província o fins i tot a una ciutat. La nova característica ja s’està 
desplegant en tots els dispositius amb Google Maps a Android 
i iOS. Després de l’actualització els usuaris podran seleccionar 
una nova capa en la manera de visualització dels mapes. Ac-
tualment hi ha la de transport públic, la de trànsit, la de bicicle-
tes o la de 3D. A aquestes anteriors se’ls suma la de COVID-19.

A l’activar la nova capa es superposarà sobre el mapa una capa 
codificada per colors. Essencialment com més vermella sigui 
una zona, més casos de COVID-19 ha tingut en els últims dies 
pel que més precaucions cal prendre a l’estar en aquell lloc. 
(Font: blog.google)

Com sortir d’un grup de WhatsApp 
sense que ningú se’n assabenti

Es pot sortir d’un grup de WhatsApp sense que ho notin els 
altres? No és possible sortir-se de un grup de WhatsApp sense 
que la resta ho noti, però és factible desaparèixer des del teu 
compte a determinat grup sense que la resta ho sàpiga deixant 
de veure el grup, de rebre notificacions i missatges. Es tracta de 

fer “desaparèixer” un temps del grup i evitar rebre notificacions 
o missatges, encara que seguirem estant visibles o actius per a 
la resta de membres, però tu no t’assabentaràs que segueixes 
aquí.

I és que, encara que no abandonis el grup “oficialment”, deixaràs 
de veure’l a la pestanya de xats de WhatsApp, no t’arribaran 
notificacions i ningú sabrà que ja no vols ser part del grup. Joa-
quín Romero, redactor de Continguts de Trecebits en ho explica 
en aquest enllaç. (Font: Trecebits)
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Quan els mitjans de comunicació 
locals es passen a la subscripció
Per Hanaa ´Tameez i Laura hazard Owen / NiemanLab

  
Els editors de notícies locals europeus es dirigeixen cap a la pu-
blicació de menys contingut però millor i més diferenciat, i volen 
que els lectors paguin, segons un estudi publicat aquest dijous 
per l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme d’Oxford. Això 
significa una reconsideració de Facebook, que encara genera 
molt trànsit a aquests editors.

Joy Jenkins, professora adjunta a l’Escola de Periodisme i Mi-
tjans Electrònics de la Universitat de Tennessee, Knoxville, va 
realitzar la seva investigació entre desembre de 2019 i març de 
2020. Inclou 20 entrevistes a líders de vuit diaris locals i regio-
nals de Finlàndia, França, Alemanya i el Regne Unit. Aquests 
punts de venda són Kaleva (Finlàndia), Etelä-Suomen Sanomat 
(Finlàndia), Ouest-France (França), Nice-Matin (França), West-
falenpost (Alemanya), Main-Post (Alemanya), Yorkshire Post 
(Regne Unit) i Kent Messenger (Regne Unit) 

En general, els administradors i editors van ser optimistes sobre 
un punt d’inflexió per a la presència digital dels seus punts de 
venda i la voluntat de l’audiència de pagar les notícies. No obs-
tant això, també els preocupava continuar “innovant les seves 
ofertes digitals, retenir el talent de les redaccions i mantenir i 
atraure lectors que reconeixen el valor de donar suport a les 
notícies locals d’alta qualitat”.

Aquestes preocupacions van ser agreujades per la pandèmia 
Covid-19, com ha estat el cas als Estats Units. “Tot i que mol-
tes de les organitzacions informatives van veure inicialment 
trànsit en línia sense precedents mentre el públic buscava 
informació local sobre proves, taxes d’infecció i tancaments, 
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també van experimentar forts descensos en publicitat, ingres-
sos d’esdeveniments i lliuraments impresos”, escriu Jenkins. 
“Algunes organitzacions també es van enfrontar a problemes, 
acomiadaments i tancaments. Tot i això, persisteix la necessitat 
d’informació local precisa i creïble i aquests punts de venda 
continuen compromesos a produir i reforçar el valor de les no-
tícies locals”.

I si bé els lectors estan disposats a pagar per les notícies, so-
vint només consideren que els mitjans de comunicació locals i 
nacionals necessiten suport. Jenkins escriu que el públic euro-
peu “sovint no és conscient dels desafiaments en els ingressos 
que afronten els seus punts de venda locals”. “A més, els diaris 
locals es valoren més en alguns països (Alemanya, Noruega, 
Espanya, EUA) que en altres (Regne Unit, França), cosa que es 
tradueix directament en la voluntat dels lectors de subscriure’s 
i llegir notícies locals”.

“Per què no tinc un exemplar del diari? Pago els meus impos-
tos”, va preguntar una vegada un lector al responsable de des-
envolupament d’audiències d’Iliffe Media, Paul Fisher.

Vet aquí algunes conclusions més de l’informe:

- Facebook “segueix sent un conductor important del trànsit” 
per als punts de venda de l’informe, però han canviat la manera 
d’utilitzar-lo: “De la mateixa manera que Facebook com a em-
presa ha canviat el seu enfocament de publicacions públiques 
a grups i missatgeria privada, els diaris han reduït la seva con-
fiança en la plataforma per aconseguir l’abast algorítmic i, en 
canvi, l’utilitzen estratègicament per promoure subscripcions, 
connectar-se amb grups específics i arribar a nous públics”, es-
criu Jenkins. Iliffe Media, l’editor del Kent Examiner al Regne 
Unit, està realitzant proves de micropagaments en algunes de 
les seves publicacions.

- Els editors s’enfronten al fet que el públic engoleix notícies so-
bre delictes, qüestió aquesta que ha estat durant molt de temps 
un element bàsic de les notícies locals, ja que atrau els globus 
oculars, però també convenç a la gent que hi ha molta més 
delinqüència a les seves comunitats del que realment hi ha. Els 
lectors poden sentir-se atrets per les històries de delictes i ac-
cidents, però no és el que principalment volen i necessiten. Els 
lectors volen alguna cosa que els faci més intel·ligents, més sa-
vis i millors. Volen quelcom que tingui sentit. Per tant, si només 
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mirem les xifres, crec que ens equivocaríem i es podria perdre 
la credibilitat i la confiança cap als mitjans locals. (Infografia: 
Reuters Institute)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet del Re-
uters Institute. CLICAR AQUÍ   

Google amplia a tothom el seu 
programa gratuït per ajudar a mitjans 
petits en la seva transformació digital
  

Qualsevol editor interessat en rebre assessorament sobre com 
millorar la transició digital del seu projecte ja pot accedir de ma-
nera gratuïta els recursos generats pel  GNI Digital Growth Pro-

gram  de Google. El gegant de les recerques ha ampliat a tot el 
món i en fins a 10 idiomes  l’esquema de consultoria i formació 
que va posar en marxa a Europa per a mitjans petits i mitjans.

Aquest moviment universalitza l’accés a material realitzat en 
col·laboració amb actors de la indústria com  FT Strategies  
(l’empresa de consultoria per a mitjans de Financial Times), 
l’Associació Mundial d’Editors de Notícies  (WAN-IFRA) o la  
Associació Internacional de Mitjans de Notícies  (INMA). Aquest 
contingut abastarà, de moment, cinc àrees temàtiques: ingres-
sos per lectors, desenvolupament d’audiència, ingressos per 
publicitat, dades i producte. I per ara la càrrega de divulgació se 
centrarà en la primera d’elles.

Els mitjans interessats podran accedir a  casos reals d’èxit  pel 
que fa a estratègies de generació d’ingressos i prendre part en 
sessions de treball impartides per experts. A més tindran a mà  
exercicis interactius per a crear projeccions de gestió que els 
ajudin a millorar les seves perspectives. I alguns d’ells podran 
optar a  l’assessorament personalitzat  per part d’actors de la 
indústria que col·laboren amb Google en aquest programa.
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El llançament d’aquesta iniciativa coincideix en el temps amb  el 
pols de Google i Facebook  al Govern australià per evitar pagar 
als mitjans segons el marc que aquest últim proposa i una  pos-
sible causa antimonopoli en preparació  als EUA. Però alhora 
el gegant tecnològic està provant  al Brasil i Alemanya un nou 
producte pel qual si pagarà directament als mitjans per llicen-
ciar contingut. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Top Comunicación)

La segona onada de la Covid-19 
retarda el retorn dels periodistes a les 
redaccions
  
El final de la temporada 
estival va acompanyat de 
la tornada a la feina. Mi-
lers de persones s’han in-
corporat als seus llocs en 
un escenari d’incertesa 
en les últimes setmanes. Mentre, els casos positius per la Co-
vid-19 estan augmentant a passos de gegant, sobre tot a Ma-

drid, i les xifres posen de manifest que la segona onada de 
contagis ja és aquí. Tot i les restriccions, l’economia mana i 
la necessitat de generar ingressos obliga els treballadors a no 
aturar la seva activitat, acudint diàriament a oficines, fàbriques, 
administracions públiques, etc. No obstant això, el sector de la 
comunicació encara mira amb recel la tornada a les redaccions.

Aquesta setmana estava previst que la plantilla de El Confi-
dencial s’incorporés a les oficines del diari per reprendre el 
treball presencial. No obstant això, després de les restriccions 
aplicades pel govern de la Comunitat de Madrid, la direcció ha 
fet marxa enrere. D’aquesta manera, els empleats d’El Confi-
dencial seguiran fent teletreball. Tanmateix, la redacció del diari 
seguirà oberta per a aquells que vulguin utilitzar-la.

Els grans diaris de Madrid han reprès l’activitat presencial apli-
cant moltes restriccions. És el cas de diaris com El País, ABC, El 
Mundo i La Razón, els empleats estan tornant a l’oficina de forma 
fraccionada. Tot i que ja existeix activitat en moltes redaccions, 
una bona part de periodistes, editors, maquetadors i la resta de 
personal, continua treballant des de casa. Altres diaris nadius digi-
tals com El Espanyol s’estan plantejant implantar el teletreball de 
forma permanent. (Font: Prnoticias – infografia: Diari de Balears)
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Un programa fomenta l’ús crític de 
mitjans de comunicació a les aules

La Fundació la Caixa i el Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC) han creat un programa, que han posat a disposició de 
tots els centres educatius, per potenciar un ús responsable, 
conscient i crític dels mitjans de comunicació. Es tracta del pro-
grama “Per a la competència mediàtica i el pensament crític 
BeCritical”, dissenyat per les dues entitats i dirigit als alumnes 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de tot Espanya. El programa 
està disponible al web EduCaixa, des d’on els docents poden 
descarregar la proposta d’activitats i trobar el suport d’una ofi-
cina tècnica, amb professionals pedagògics que ofereixen un 
servei d’acompanyament en l’aplicació de el programa.

La competència mediàtica és cada vegada més necessària en 
el context actual, en què els joves estan exposats a un volum 
d’informacions i estímuls audiovisuals constant i no sempre ri-
gorós ni educatiu, ha assenyalat el CAC en un comunicat. Per 
això, és “fonamental potenciar el desenvolupament de l’esperit 
crític i fomentar habilitats que contribueixin a la seva capacita-
ció per a la vida”, ha afegit l’entitat.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha assenyalat que “la 
nostra cultura, el nostre oci i entreteniment, el nostre consum 
informatiu i fins i tot les nostres relacions socials són cada ve-
gada més digitals”. Per això, com a reguladors independents de 
el sector audiovisual, “estem compromesos a fomentar l’anàlisi 
crítica dels continguts i l’ús responsable dels dispositius”, ha 
observat el president de CAC.

En la mateixa línia, el director de l’àrea d’acció comercial i edu-
cativa de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, ha afirmat que 
“en un món d’accés obert, lliure i constant a la informació, i en 
temps d’incertesa i transformació com el que estem travessant, 
el pensament crític esdevé una competència imprescindible”. 
En aquest sentit, “volem que BeCritical sigui una eina educati-
va fonamental perquè els adolescents adquireixin consciència 
i responsabilitat davant el consum i la creació d’informació”. 
(Font: Agència Efe)
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La UPV convoca beques per al 
projecte ‘Llegir premsa als IES’

La Unió de Periodistes Valencians ha obert la convocatòria de 
beques per impartir classes en la vuitena edició del projecte Lle-
gir premsa als IES, que té per objectiu fomentar entre l’alumnat 
l’esperit crític, l’interès i la reflexió sobre l’actualitat a través de 
la lectura de la premsa. En total es concediran 15 beques ca-
dascuna dotada amb 1.150 euros. 

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 8 d’octubre. Hi poden 
optar els professionals de la informació associats a la UPV en si-
tuació d’autor o autònoms amb ingressos inferiors al salari mínim.

Llegir premsa als IES es dirigeix a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
Durant les sessions, els periodistes han d’actuar com a dinamit-
zadors dels grups amb tres objectius: fomentar el coneixement 
dels mitjans de comunicació; promoure el respecte al pluralis-
me informatiu, i crear consciència sobre la necessitat d’estar 
informats/des. El projecte es va dur a terme per primer cop al 
País Valencià el curs 2013-2014 impulsat per la Unió de Perio-
distes i l’Obra Social la Caixa. (Font: Comunicació 21)

El Mobile World Congress 2021 es 
posposa al juny pel Coronavirus

La complexa evolució del coronavirus al nostre país ha portat a 
l’associació GSMA a ajornar la propera edició del  Mobile World 
Congress de Barcelona al juny del 2021. Després d’ajornar la 
trobada d’aquest any el passat mes de febrer, GSMA va datar la 
trobada per als dies compresos entre l’1 i el 4 de març de l’any 
que ve. No obstant això, a la llum de l’actual situació, ha optat 
per endarrerir de nou la trobada fins a finals del mes de juny. 
Per tant, previsiblement el Mobile World Congress tindrà lloc 
del 28 de juny a l’1 de juliol a la ciutat comtal amb l’esperança 
d’assegurar una major presència de companyies tecnològiques 
al congrés. La decisió s’ha pres després de consultar amb els 
principals expositors.

Segons apunten des de la pròpia organització, actualment la 
participació seria del 78% de les cent majors empreses del sec-
tor a nivell mundial, una dada que s’elevaria al 80% o el 85% 
gràcies al canvi de calendari. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Neix el premi Calders d’assaig 
periodístic

L’Ajuntament de Llançà i personalitats diverses del món cultural 
han creat el premi Pere Calders d’assaig periodístic, el primer 
d’aquest tipus en català, que està dotat amb 6.000 euros –a 
més dels drets d’autor– i que publicarà l’editorial Comanegra. 
La convocatòria del nou guardó es presentarà oficialment el 7 
d’octubre a la Casa de Cultura de Llançà, amb la presència, 
entre altres persones, de Tessa Calders i Diana Coromines, filla 
i neta de Pere Calders (1912-1994), que va passar molts estius 
a Llançà.

Els autors podran presentar-se a aquest nou premi fins al 31 
de març vinent, i el veredicte es donarà a conèixer a Llançà el 
21 de juliol, quan farà 27 anys de la mort de l’escriptor. L’obra 
guardonada es publicarà en el marc de la Setmana del Llibre 
en Català del 2021.

El premi pren com a referència l’obra periodística de Pere Cal-
ders, que va cultivar aquest gènere durant tota la seva trajec-
tòria i que va rebre el Premi Nacional de Periodisme, el 1993, 

pels seus articles publicats al suplement dominical del diari 
Avui. L’objectiu del nou guardó és “fer aflorar assaigs periodís-
tics de qualitat”. “Una literatura sòlida necessita escriptors amb 
capacitat d’analitzar la nostra realitat de manera incisiva i amb 
estil”, hi afegeixen els organitzadors. (Font: ElpuntAvui)

Formació al Col·legi de Periodistes

Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Del di-
lluns 28 de setembre al dimecres 28 d’octubre (10 hores) - 
Aquest curs, conduït per Xavier Codony, comprèn tot el procés 
d’elaboració de la web, des de l’elecció del domini fins a la con-
fecció d’un mínim posicionament SEO. Mitjançant un recorre-
gut teòric i pràctic, el taller vol incidir en resoldre les dificultats 
i obstacles que, per desconeixement d’aquesta especialitat, 
l’alumne es va trobant a mesura que avança..

Webinar: Dissenyem una newsletter i una comunicació 
puntual.- On line. Dimarts 29 de setembre (de 10.00h a 11.00h) 
- Utilitzes email màrqueting a la teva estratègia de comunicació, 
però vols millorar el disseny dels teus enviaments? En aquest 
webinar, dissenyat per Marta Aguiló, ens centrarem en com 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

maquetar els elements en una comunicació més extensa tipus 
newsletter vs una comunicació més puntual amb menys volum 
de contingut. També analitzarem diversos exemples i veurem 
com millorar-los. Un bon disseny i una bona maquetació són 
claus per transmetre de forma més efectiva el nostre missatge i 
arribar a la nostra audiència.

Tècniques avançades de periodisme escrit.- On line. Del di-
mecres 30 de setembre al divendres 30 d’octubre (10 hores) 
- Aquest curs, dirigit per Carles Singla, proposa aprofundir en 
tres línees. En primer lloc, la revisió d’algunes de les normes fo-
namentals de la redacció periodística informativa i interpretativa 
que segueixen plenament vigents en l’era d’Internet. En segon 
lloc, aprofundir en un conjunt de recursos i tècniques destinats 
a millorar la qualitat dels textos periodístics. I en tercer lloc, 
pràctiques i exercicis individuals per millorar i reforçar les com-
petències necessàries per titular i redactar noticies, entrevistes 
i reportatges.

Crea contingut gràfic amb Canva.- Curs Presencial. Barce-
lona. Dilluns 5 d’octubre (de 16.00h a 19.00h) - Canva és una 
eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les 
nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de pa-

pereria per imprimir. En el curs, a càrrec de Marta Aguiló, veu-
rem les seves funcionalitats i aprendrem els conceptes bàsics 
de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar 
continguts.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- On line. 
Dijous 1 d’octubre (de 11.30h a 13.00h) - Aquest webinar, dis-
senyat per Adrià Caballero, permet conèixer més d’una vintena 
d’eines online i aplicacions mòbil que resolen o ajuden en certs 
moments a creadors de continguts, professionals de la comu-
nicació i, en extensió, a freelance i professionals amb un blog 
o un canal digital.

Webinar: Storytelling persuasiu per a emprenedors de 
la comunicació.- On line. Dimarts 6 d’octubre (de 10.00h a 
11.30h) - Cada cop són més els i les professionals provinents 
del món de la comunicació que opten per construir el seu pro-
jecte personal, oferint serveis d’assessoria, creant noves pla-
taformes comunicatives o bé alimentant una imatge d’autoritat 
i especialització en alguna matèria. Si tu lideres un projecte 
d’emprenedoria, l’acabes d’arrencar o preveus fer-ho aviat, has 
de saber que en algun moment et caldrà convèncer algú, ja si-
guin clients, usuaris, socis financers, patrocinadors o mitjans de 
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comunicació.L’objectiu del webinar, dirigit per Mario Sorribas, 
és el d’identificar algunes variables que et cal dominar per tal de 
construir un relat cada vegada més eficaç i persuasiu.

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- On line. Dimecres 7 
i divendres 9 d’octubre (de 10.00h a 13.00h) - Comunicar amb 
energia, entusiasme i eloqüència resulta capital en aquests mo-
ments d’escenaris digitals. Per destacar en videoconferències, 
webinars, reunions virtuals i entrevistes a través de xarxes so-
cials, és precís conèixer les tècniques que desenvoluparem i 
practicarem en aquest curs. Vine i experimenta amb Enrique 
San Juan les pautes que et permetran dominar tots els escena-
ris digitals en què et toqui intervenir.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- Curs Presencial. Bar-
celona. Divendres 16 d’octubre (de 10.00h a 13.00h) - Aquest 
curs, impartit per Josep M. Brugués, té com a objectiu que els 
participants sàpiguen com plantejar, desenvolupar i dur a terme 
un pla de comunicació estratègic en totes les seves fases, en 
el marc de qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les 
darreres tendències en comunicació corporativa i els nous ca-
nals d’informació. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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”El nostre treball no és lluitar contra 
la desinformació, sinó construir i 
difondre coneixement expert”, segons 
Jarvis

Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

El professor de periodisme de la Universitat de la ciutat de Nova 
York i escriptor i crític sobre mitjans de comunicació, Jeff Jarvis, 
assegura que la crisi del coronavirus ha fet que el periodisme 
obri els ulls en molts sentits per reinventar-se, ja que les vies 
anteriors, els models que se seguien en molts casos, estan es-
gotats. Jarvis, que en nombroses ocasions ha comentat que el 
periodisme estava en flames ja abans de la pandèmia, apunta 
en una entrevista a la revista Journalist, d’Alemanya, que la cri-
si del coronavirus el que ha fet és “posar pólvora a la casa i ara 
està explotant. No vol dir això que es cremi per complet, però 
la veritat és que el que pensàvem que era una crisi ara és molt 
pitjor. Hem de fer-nos preguntes molt més profundes sobre com 
podem reinventar-nos com a periodistes. Podem veure aquest 
moment com una oportunitat per veure que hi ha noves formes 
de periodisme i noves formes de ser-hi per al públic “.

Jarvis considera que sempre s’ha pensat “que el nostre proble-
ma més gran era la desinformació. La crisi del coronavirus ara 
ens mostra que el major problema és la ignorància. I la millor 
cura per a la ignorància és l’experiència. Per això, per exem-
ple, vaig començar una llista a Twitter sobre Covid-19, que ara 
inclou a més de 600 científics, epidemiòlegs, viròlegs i alguns 
periodistes. El nostre treball no és lluitar contra la desinforma-
ció, sinó construir i difondre coneixement expert”.

Segons Jarvis, “la cura per la ignorància rau en l’experiència. 
He vist com els científics i els metges s’estan adaptant a un 
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ecosistema d’informació nou i obert. Ho fan molt millor que no-
saltres en periodisme. Volen un intercanvi d’informació ràpid i 
obert i han configurat servidors per a aquest fi, de manera que 
els estudis es puguin difondre i fer-se accessibles entre si més 
ràpidament. I fan servir les xarxes socials per explicar temes 
complicats al públic d’una manera entenedora. S’han adaptat al 
nou ecosistema d’informació. Els periodistes preferim concen-
trar-nos en els actors desagradables en lloc de centrar-nos en 
les oportunitats que ens ofereix Internet”.

El professor de periodisme considera que “necessitem actuar 
més com a educadors preocupats per les conseqüències i 
l’impacte del seu treball. Com a periodistes, tendim a difondre 
els nostres informes per tot el món. Amb això el treball està 
fet. Ens diem a nosaltres mateixos: el que li passi ja no és la 
meva feina. En el paper d’educadors, hem de preocupar-nos 
per si els nostres estudiants estan aprenent el que volem. Quan 
veiem persones arreu que es neguen a fer servir mascaretes, 
això també diu alguna cosa sobre el fracàs del periodisme”. 

Cinc suggeriments perquè el periodisme trobi el seu camí 
Finalment, Jarvis ofereix cinc recomanacions perquè el periodisme 
trobi un nou camí que el faci més útil i d’acord amb la societat actual:

1. Tornar a escoltar. Crec que hi ha alguns bons exemples, com 
Spaceship Media, que demostren que tornar a escoltar és pos-
sible. Necessitem augmentar la nostra experiència. Per això 
vaig començar la llista de Twitter Covid-19. Necessitem enfortir 
veus que mai s’han escoltat. 

2. Necessitem diferents fonts d’ingressos o diferents models 
d’ingressos. No dic que el lliurament de cervesa (com ha fet 
el Mindener Tageblatt) sigui una font d’ingressos enorme, però 
mostra proximitat i envia el senyal que els responsables s’han 
ocupat de les necessitats de les empreses locals, els anun-
ciants i la comunitat. 

3. Necessitem preguntar-nos per què algunes persones deixen que 
la ira prevalgui sobre les seves ments. Hem de recrear el periodisme. 

4. Necessitem millorar en la recerca de fonts fiables i precises. El 
New York Times , per exemple, va deixar que un expert en dietes 
tingués veu sobre el tema del coronavirus. Ha dit que el tan-
cament pot tenir pitjors conseqüències que la malaltia. Aquesta 
declaració es va tornar viral i també va aterrar al cap de Donald 
Trump. Hi ha moltes persones que són més expertes en virologia 
o epidemiologia que els dietistes. (Foto The Guardian)
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La comunicació de proximitat com a 
antídot de les fake news
Per Antoni Reig i Malla, periodista i ex-professor de Comunica-
ció de la UAB

  
Martin Luther King. dirigent i lluitador nord-americà contra la 
discriminació racial, el 1967 va dir: “Arriba un moment en que 
el silenci es traició”. Segurament aquest posicionament ètic va 
portar al periodista australià Julian Assange, a través del portal 
WikiLeaks, a fer públiques un seguit de comunicacions secre-
tes del govern nord-americà referents a les guerres de l’Iraq i 
l’Afganistan i els presos de Guantànamo. Aquests documents 

van ser treballats i publicats entre el 2010 i 2011 per periodistes 
de diversos diaris de prestigi internacional  com The Guardian, 
Der Spiegel i The New York Times. Actualment Assange està 
pendent de judici a la Gran Bretanya per decidir si se l’extradita 
als Estats Units. En contra seva s’han presentat 18 càrrecs per 
espionatge i intromissió informàtica que li poden suposar-li una 
sentencia de fins a 175 anys de presó.

El president Trump ha definit a Assange com “enemic d’Amèrica” 
però resulta que el cap d’Estat nord-americà és un campió de 
les mentides. El seriós diari The Washington Post li ha fet un 
recompte de coses que ha dit que son mentida  i la xifra es de 
18.000. Deu n’hi dó la muntanya de falsedats en quatre anys de 
mandat presidencial.  Son les famoses fake news, suposades 
noticies que son falses. Representa un record històric.

Tres exemples: Trump ha afirmat que els Estats Units tenen  la 
taxa de mortalitat pel COVID 19 “més baixa entre els països 
desenvolupats”. Mentida. També ha dit que Joe Biden, el can-
didat presidencial demòcrata, defensa “els avortaments, fins i 
tot en el moment del naixement” I també que Biden vol reduir 
els diners destinats a la policia, coses que no ha dit. I així fins a 
18.000 vegades. Qui és l’enemic d’Amèrica?
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Per completar el panorama aquest president ha acusat repe-
tides vegades als periodistes de mentir. Quines penques! I 
demana als seus seguidors que no facin cas dels mitjans de 
comunicació. Hem de recordar una de les bases del món de 
la comunicació que el 1921 l’editor del prestigiós diari britànic 
The Guardian va definir: “Les opinions són lliures, els fets son 
sagrats”. Trump té un problema amb la realitat. La pensadora 
Hanna Arendt va assenyalar que la confusió entre els fets i les 
opinions és una de les agressions més elementals a la raó.

I a casa nostra com tenim tot això? Estem en un estat, 
l’espanyol, on el poder polític i econòmic tenen el domini dels 
grans mitjans de comunicació. En el cas del Procés català el 
missatge transmès a la població espanyola ha estat monolític i 
respon a la visió que té el nacionalisme espanyol a través dels 
seus partits polítics, institucions financeres i poder econòmic 
en general. Pràcticament no hi ha esquerdes. També nosaltres 
hem rebut una allau de fake news, de mentides en forma de 
noticia, d’opinions disfressades com a fets reals. 

Ara bé, també  en el camp dels mitjans de comunicació tenim 
característiques pròpies i diferencials. Sortosament, a diferèn-
cia de la resta de l’Estat espanyol hi ha diversitat de veus. La 

nostra dieta mediàtica (el que mengen cada dia els nostres cer-
vells en forma de noticies i opinions) és més variada i tenim un 
factor exclusiu i positiu.

La nostra societat, des de la fi de la dictadura franquista, ha ge-
nerat un univers de mitjans de comunicació d’una densitat ex-
traordinària. Els nostres mitjans de proximitat estan profunda-
ment arrelats i diversificats. Tenim una gran potencia en forma 
de premsa local, premsa comarcal, premsa temàtica, premsa 
especialitzada, premsa de barris, radios i televisions locals i co-
marcals, premsa gratuïta local i comarcal, premsa digital local 
comarcal, generalista i temàtica, al cantó de la premsa, radio i 
televisió generalistes i d’abast nacional.

Es tot un món comunicatiu que arriba a milions de catalans 
amb una densitat incomparable fora del nostre país. Es un 
espai d’informació que treballa a fons i de manera professio-
nal la proximitat amb la gent i desprèn catalanitat pels quatre 
costats. I, a més a més, aquest univers mediàtic està articulat 
amb els mitjans de comunicació de les altres terres de parla 
i cultura catalanes. El problema el tenim en que a les nostres 
autoritats els hi costa veure i valorar aquesta realitat i sols 
tenen ulls pels grans mitjans. I, en conseqüència, d’aquesta 
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visió escapçada se’n ressenten les polítiques públiques de co-
municació.

A la República Catalana haurem de potenciar i estimular aques-
ta proximitat dels mitjans de comunicació que permeten fer 
front i diluir l’allau de fake news que cada dia ens transmeten 
les xarxes socials. Aquestes ens han transformat a tots en pe-
riodistes perquè tots podem transmetre i difondre informacions, 
opinions i fake news. La nostra vida està condicionada per les 
xarxes socials que tenen capacitat per alterar les nostres per-
cepcions i opinions. Però ens en sortirem en la nostra lluita per 
una República Catalana amb uns mitjans de comunicació lliu-
res, honestos, professionals que han de ser una de les bases 
de la nostra convivència.

 Trump és un president que en lloc d’unir el que fa es dividir i 
fracturar el país fent servir a fons el seu domini sobre una part 
dels mitjans de comunicació. A la República Catalana necessi-
tarem molts Assanges, periodistes decidits a enfrontar quan cal 
al poder que amaga els fets, els disfressa o els transforma en 
fake news. (Infografia: masquenegocio.com)
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Juan Antonio Querol: “A 
ComarquesNord les subscripcions 
ens permeten fidelitzar el lector”
Per Quim Miró / Comunicació21

  

Juan Antonio Querol (Morella, 1976) és el director de Comar-
quesNord, el web d’informació de referència de les comarques 
dels Ports i el Maestrat (al nord del País Valencià) i del Mata-
rranya (al sud de Terol). Llicenciat en Comunicació Audiovisual 
a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Querol sempre ha 
estat vinculat a la comunicació des de Morella. ComarquesNord 

pertany a Mas Mut Produccions, i se suma a Els Ports Ràdio, la 
televisió Nord i el setmanari Notícies. Querol explica a Comuni-
cació 21 com treballen des del nord del País Valencià.

Va formar-se acadèmicament a Barcelona. Què recorda?
Tothom volia treballar a la televisió o com a guionistes de sè-
ries, però jo tenia clar que em volia dedicar a la informació. 
Les pràctiques de la universitat als serveis informatius de TV3 
van acabar d’engrescar-me del tot. D’aquelles pràctiques vaig 
aprendre que no és tan diferent la feina que pots arribar a fer 
en una redacció de cent que de quatre professionals. És a dir, 
que pots arribar a treballar molt més en un mitjà molt més petit.

És el què li passa a ComarquesNord?
Som un cas singular tenint en compte que, tot i que el web Co-
marquesNord és independent, l’empresa compta amb una rà-
dio, una televisió, una revista de paper i el digital d’informació. 
Som una dotzena de professionals que treballem tocant totes 
les tecles i ens obliga a fer la feina per a diversos registres. 
Tots treballem en les mateixes instal·lacions i compartim es-
pais. Aquesta funció, la de fer de tot, pràcticament és massa 
habitual excepte aquells qui treballen en alguna agència de co-
municació.
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És el model de periodista de present i de futur?
No t’ho sabria dir, però el que fem nosaltres és comunicació 
transversal, això que es parla tan sovint ara. Qui s’encarrega de 
cobrir una informació sap que haurà d’escriure la notícia que es 
publicarà al web, que haurà de disposar de documents de veu 
per a la ràdio i que haurà de fer el reportatge per a la televisió. 
És un model de treball en xarxa molt òptim.

La pandèmia ha generat entrebancs a la redacció?
Durant l’estat d’alarma vam fer torns entre els companys i vam 
reduir la jornada. Ara mateix tot ha tornat força a la normalitat, 
excepte la publicitat, que és qui està patint més amb la Co-
vid-19. Som un mitjà de proximitat i depenem de les petites 
botigues que estan patint igual o més que nosaltres.

Una fórmula per minimitzar l’impacte econòmic de la pan-
dèmia pot ser la captació de subscriptors. L’any passat van 
posar-ho en marxa a ComarquesNord.
Més que una subscripció, és una col·laboració simbòlica de 12 
euros a l’any, però que ens permet fidelitzar el lector. Alhora 
ens vam adonar que, sense voler-ho, ens fèiem la competència 
a nosaltres mateixos, tenint en compte que oferim els mateixos 
continguts per diferents canals. Per compensar-ho, els subs-

criptors disposen d’alguns continguts exclusius al web unes 
hores abans que els qui veuen l’informatiu per televisió. He de 
recordar que durant la pandèmia vam alliberar tots els contin-
guts tenint en compte que era una informació rellevant.

És partidari que els mitjans digitals comencin a apostar 
pels continguts de pagament?
Si en el futur la comunicació acabarà sent digital, els lectors hau-
ran de pagar per la informació. Del contrari, serà inviable per a 
qualsevol mitjà. Com ha passat amb la música o la televisió.

Quin feedback troben de portes enfora, de l’audiència?
Generem molt interès per part de tot el veïnat de Morella i co-
marca o aquells qui viuen en altres ciutats de l’Estat. Per a no-
saltres, que una notícia tingui més de 2.000 visites vol dir que 
té molta repercussió. Arran de les subscripcions hem tingut la 
sorpresa que s’hi suma gent jove, i això ens fa contents.

Són un mitjà exclusivament en valencià.
Sí, perquè així és com parlem la majoria dels veïns de Mo-
rella i comarca. I ens devem a aquells que consumeixen els 
continguts que els oferim des de les diferents plataformes. No 
m’imagino fent-ho en una altra llengua.
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Morella és a mig camí entre Barcelona i València. Quina ciu-
tat els és més propera?
[Riu] Per als catalans som mig valencians i per als valencians 
som gairebé catalans. Actuem com a nexe dels dos territoris, 
com també ho fan les Terres de l’Ebre. Barcelona sempre ens 
ha estat més propera que València, sobretot a Morella, on TV3 
sempre ha estat una televisió de referència. Tot i la desconnexió 
de fa anys, el senyal de TV3 ens arriba perfectament a Morella i 
la majoria continua veient-la. (Fotografia: Comunicació 21)
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L’era covid-19 porta una caiguda 
d’audiències i nous subscriptors de 
pagament als diaris de Madrid
Per Alberto González / Marketing4-Ecommerce

  

La necessitat d’informació de la ciutadania durant la pandèmia 
de coronavirus va afavorir que els mitjans de comunicació re-
gistressin rècords històrics d’audiència, de notícies vistes i de 
minuts dedicats pels usuaris a consumir aquestes notícies.

A mesura que s’ha produït la desescalada, i durant l’època es-
tival especialment, s’ha tornat a xifres similars de consum infor-
matiu a l’etapa preCovid. Encara que, en aquesta situació, el 
comportament dels lectors difereix molt en funció de les estra-
tègies de continguts que estan protagonitzant les principals ca-
pçaleres des de fa mesos. Els “murs de pagament” o política de 
subscripcions per accedir als continguts, estan passant factura, 
al menys de moment, a molts dels grans mitjans espanyols.

Rebold, empresa de màrqueting i comunicació basada en 
l’anàlisi de dades, ha analitzat els efectes que està tenint 
aquesta tendència. Considerant exclusivament l’audiència dels 
mitjans en línia (usuaris únics mensuals), hi ha hagut una pè-
rdua de trànsit notable i gairebé generalitzada amb l’arribada 
de l’estiu. Al juliol, i en comparació amb el mes de maig, la 
majoria de capçaleres digitals s’han deixat diversos milions 
de lectors. Destaquen: ElDiario.es (gairebé 5,5 milions menys 
d’usuaris), RTVE.es (5.172.000 menys de visitants), ElPais.com 
(5.142.000 menys) i ElMundo.es (prop de 4,5 milions menys en 
aquest període).

Temps dedicat a l’estiu.- Com es podria esperar, els espan-
yols han reduït durant l’estiu el temps dedicat a llegir informació 
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en línia i ha augmentat el consum de podcast i de continguts 
multimèdia d’entreteniment (Cope.es, Cuatro.com, Antena3.
com):

Trenquen la tendència alguns llocs de notícies que han experi-
mentat un creixement en el temps que han dedicat els usuaris, 
per diferents motius. Els primers brots de la Covid-19 a l’Aragó 
van generar una creixent preocupació en aquesta comunitat 
autònoma, incrementant el temps de consum en Heraldo.es. 
A més, les investigacions i exclusives sobre les presumptes 
activitats il·lícites del rei Joan Carles, que han desenvolupat 
mitjans com Vozpopuli.com i El Español.com, els han permès 

captar per més temps als lectors en cada sessió.

D’altra banda, part del mèrit d’Ideal.es i Lasprovincias.es 
s’explica per la seva aposta pel contingut multimèdia en forma 
de Vídeonoticies.

Menys notícies consumides.- L’interès general per l’agenda 
informativa va baixar a mesura que els moments més durs de 
la pandèmia van remetre; especialment, amb l’inici de la des-
escalada. Des les fites històriques assolides al mes de març, 
s’observa que la mitjana de notícies consultades pels usuaris 
es va reduir notablement fins al mes de juny en els cinc mitjans  
en línia  de més audiència.

No obstant això, amb l’arribada de l’estiu s’ha incrementat lleu-
gerament el volum mitjà de notícies consultades. En el cas de 
LaVanguardia.com, experimenta un ascens notable gràcies a la 
seva aposta per continguts promocionats en canals socials i a 
la seva política de lliure accés. Aquesta tendència no troba però 
correlació en el temps que els lectors dediquen a cada notícia, i 
que depèn tant de la profunditat que cada mitjà decideix aplicar 
als seus continguts com de la seva estratègia de negoci.
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Baixada generalitzada de les audiències.- La pandèmia ha 
accelerat els plans de molts grups editorials per introduir “murs 
de pagament” o models de subscripció que els permetin su-
perar les dificultats que troben per finançar-se al mercat pu-
blicitari. ElMundo.es, ElPaís.com o El Confidencial.com, amb 
diferents fórmules, són els més avançats en aquesta aposta 
i els seus efectes es noten clarament a l’examinar l’audiència 
(usuaris únics mensuals), comparant les dades de juliol respec-
te al mes de març:

ElPaís.com és el més afectat per aquesta estratègia (una mica 
més de 8,5 milions d’usuaris mensuals menys des de març) i 
cau del tercer al sisè lloc en aquest  rànquing  d’audiència. Part 

d’aquest retrocés es deu a la davallada del trànsit orgànic des 
de cercadors motivat per un irregular acompliment  SEO, que 
el mitjà atribueix a la implementació de la seva nova tecnologia 
ARC Publishing (la mateixa plataforma de continguts que utilit-
za  The Washington Post). (Gràfics: Marketing4)
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El Congrés Mundial de Mitjans de 
Comunicació de la FIPP deixa set 
lliçons clau
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  Un congrés certament gratificant, que hem pogut seguir des 
dels canals de la FIPP. El Congrés Mundial de Mitjans de Co-
municació (FIPP) de 2020, que ha abastat des de comerç elec-
trònic, models de subscripcions i contingut de marca fins a ges-
tió de talent, treball remot i podcasts, ens ha deixat set lliçons 
clau, que resumim de la informació que ha anat proporcionant 
la mateixa entitat organitzadora.

1. La integritat és tornar
Una de les línies de plata del brot de Covid-19 és la forma en 
què la pandèmia ha fet apreciar el públic un periodisme de qua-
litat i ben investigat, mentre que la confiança s’ha erosionat en 
les plataformes de xarxes socials que contenen històries no ve-
rificades. “Els editors ofereixen confiança i seguretat de marca, 
cosa que -goso dir-ho- ha passat lleugerament de moda en els 
darrers anys”, va dir James Wildman, CEO de Hearst UK. “Però 
el pèndol sembla que torna a girar cap a la nostra direcció; la 
integritat torna a importar”.

La creixent desconfiança a les xarxes socials hauria de ser vis-
ta com una oportunitat d’or pels equips de venda d’anuncis dels 
editors, segons Juan Señor, president d’Innovation Media Con-
sulting i coautor de l’informe anual Innovation in Media World de 
FIPP. “Un vertiginós col·lapse de confiança en les plataformes 
de xarxes socials ha portat a algunes marques a replantejar-se 
si haurien de gastar els seus pocs dòlars publicitaris restants 
en influencers”, va assenyalar. “És un avantatge per a nosaltres 
perquè el nostre periodisme ha estat molt responsable i precís. 
Això és una cosa que heu d’articular a l’hora de vendre”.
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Pel que fa al contingut de marca, els anunciants també desvien 
més els entorns segurs per a la marca. “No és nou, però potser 
va amplificar que els anunciants no busquen veus combatives”, 
va dir Will Roth, vicepresident, cap de contingut i estratègia i 
Meredith Foundry. “Senten la pressió per representar els valors 
de les persones a les quals intenten assolir”.

2. Conèixer el vostre públic és clau per a l’èxit de la subs-
cripció
A mesura que la indústria es mou cada cop més cap a les subs-
cripcions digitals i els models de membres, ha suposat una esti-
mació que els editors necessiten conèixer millor el seu públic. “Ens 

vam adonar que necessitàvem entendre el nínxol de la nostra co-
munitat per servir-los de la manera que volien ser servits”, va dir 
Anita Zielina, directora d’iniciatives estratègiques de la Craig New-
mark Graduate School of Journalism. “És just dir que fa 20 anys, 
com a indústria dels mitjans de comunicació, no participàvem tan 
bé amb la nostra audiència i no ens preguntàvem per què se’ns 
subscrivien. No estàvem molt orientats a les dades”.

Les històries d’èxit de TU Media a Noruega i Die Zeit a Aleman-
ya, que durant els darrers tres anys han llançat amb èxit un 
model de subscripció i un programa de pertinença, han il·lustrat 
com han canviat els temps per descobrir exactament el que 
volen els seus lectors.

“Vam desenvolupar un programa de membres que combina els 
avantatges de ser subscriptor, com el contingut gratuït, amb la 
sensació de formar part d’una comunitat que suposa el suport 
a una publicació”, va dir Lennart Schneider, director de projecte 
Friends of Die Zeit. “No volíem tractar els subscriptors com a 
simples clients, sinó com a amics”.

Segons Robbie Kellman Baxter, consultor d’estratègia de Pe-
ninsula Strategies i autor de vendes, un model d’afiliació reeixit 
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no consisteix a fer tecnologia, sinó a conèixer el vostre client i 
proporcionar-los un valor continu. “No us enamoreu massa de 
la manera com heu fet les coses en el passat”, va dir. “Seguiu 
centrats en la missió: no es tracta de res, sinó d’ajudar els clients 
a resoldre un problema i complir la promesa que els heu fet”.

3. La monetització de podcasts continua sent complicada
Tot i que empreses de mitjans de comunicació com Hearst in-
verteixen molt en vídeo, ja que han identificat la seva popula-
ritat entre els consumidors i els anunciants, els podcasts són 
una cosa més difícil d’esquivar. “Quan es tracta de podcasts, 
comercialment és un llarg passeig per prendre una beguda pe-
tita”, va dir James Wildman, director general de Hearst UK. “La 
monetització és un repte. Hi ha molta il·lusió al voltant dels po-
dcasts i molts podcasts, però probablement, com els desenvo-
lupaments socials i altres, beneficiarà més les plataformes que 
els editors. És una manera molt important perquè les marques 
siguin rellevants, però el model comercial no està demostrat”.

“Tot i que el nombre de podcasts ha augmentat, l’hàbit s’ha tren-
cat per a moltes editorials per la Covid i veuen les dades molt 
clarament”, va dir Juan Señor. “Els podcasts estaven en auge 
en desplaçaments llargs, però quan la gent no viatja, baixa 

dràsticament. Si realment voleu guanyar diners amb podcasts, 
heu d’elevar el cost de producció i trobar una bona història per 
explicar.

Malgrat els reptes, John Wilpers, director de Innovation Media 
Consulting i coautor de l’Informe Innovation in Media World de 
FIPP, va assenyalar l’enorme potencial dels podcasts. “Encara 
hi ha un munt d’abast per als podcasts que tracten temes de 
nínxol que interessen apassionadament les petites comunitats. 
La gent es pren el temps per escoltar. Sempre que tingueu una 
comunitat de passions compartides, podeu obtenir ingressos. 
Només ens cal esbrinar com fer-ho”.

4. Els mitjans de comunicació estan asseguts en una mina 
d’or de comerç electrònic
Els editors es convertiran en forts jugadors de comerç electrò-
nic en el futur a causa de la seva capacitat per inspirar la gent, 
va dir al Congrés Jonas Sjostedt, CTO i cofundador de Tipser, 
durant una xerrada sobre com les empreses digitals poden 
adoptar nous models d’ingressos fiables Món Covid.

“Els editors tenen una gran avantatge (sobre Amazon) perquè 
els visitants hi vénen a inspirar-se i passen el seu temps d’oci 
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als llocs”, va assenyalar. “Hi vénen lliurement i tornen. Poden 
aprofitar-ho per introduir un comerç rellevant. Amazon és un 
destí on saps el que vols, però per a coses que no sabies que 
necessitaves, és on els editors tenen un avantatge fantàstic. 
Estan asseguts en aquesta mina d’or que poden començar a 
aprofitar si ho fan molt bé”.

5. Els editors han de vendre el seu periodisme
Segons Juan Señor, la innovació més gran d’aquest any són les 
empreses de mitjans que venen periodisme per compensar la 
pèrdua d’ingressos publicitaris. “Hem estat venent la cosa equi-
vocada”, va assenyalar. “Serà cada vegada més difícil guanyar-
se la vida amb l’experiència digital de la revista que depèn dels 
anuncis. La forma més ràpida cap a la sostenibilitat és trobar 
una manera de cobrar pel vostre periodisme. Si no s’entén que 
val la pena vendre periodisme, no ‘shauria d’estar en aquest 
negoci. Tret que aconseguiu que la gent pagui la vostra infor-
mació, ja s’ha acabat. La gent ha redescobert el valor de consu-
mir periodisme de qualitat durant la crisi i hem d’aprofitar aquest 
moment de la història. Heu de desenvolupar la convicció de la 
vostra capçalera per dir als lectors que han de pagar”.

 

Un nombre creixent d’editors s’adonen de la importància de 
posar el seu contingut darrere d’un mur de pagament, va re-
velar Rasmus Kleis Nielsen, director de l’Institut Reuters per 
a l’Estudi del Periodisme de la Universitat d’Oxford. “Cada ve-
gada hi ha més editors, que comproven que disminueixen els 
ingressos publicitaris, i es dirigeixen a formes diferents de mo-
dels de pagament i ingressos dels lectors”, va dir. “I en diversos 
països hi ha un petit creixement incremental però significatiu 
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en el nombre de persones que diuen que paguen per notícies 
en línia”.

6. El treball a distància ens empitjora la nostra creativitat
Tot i que les empreses de mitjans de comunicació han adoptat 
el treball a distància, hi ha un desig creixent entre els editors i 
els empleats de la pluja d’idees cara a cara. “Estem permetent 
que els equips vinguin a treballar com a grups perquè això és 
el que la nostra gent diu que realment falta”, va dir James Wild-
man, CEO de Hearst UK. “Tot i que la gent treballa de manera 
eficaç a distància, definitivament trobem a faltar alguna cosa de 
no tenir aquestes interaccions cara a cara: l’espontaneïtat, la 
creativitat que prové de rebotar idees. Aquesta vida de Teams i 
Zoom que tots hem adoptat (la videoconferència adossada) és 
genial fins a cert punt, però sens dubte se sent bastant lineal i 
una mica funcional. Ens falta alguna cosa en termes de cultura 
i que el nostre personal més jove pugui desenvolupar-se”.

Juan Señor va afirmar que les empreses han de fer tornar els 
seus treballadors a l’oficina el més aviat possible. “Fer un gran 
contingut és un esforç col·laboratiu”, va dir. “Crec que els hu-
mans no estan programats per treballar des de casa. És exac-
tament el contrari. Ara la gent associa la permanència a casa 

amb l’aspecte punitiu d’aquesta experiència, com ara estar en 
quarantena i no poder sortir a l’aire lliure. Si, a més d’això, es-
pereu que siguin productius, tindreu una gran sorpresa”.

7. L’arxiu és or
Torneu a escalfar la vostra emeroteca amb el que es pot pa-
gar molt bé. Srini Srinivasan, director general del Grup Vika-
tan, va revelar com es van endinsar amb èxit als seus arxius 
quan es va acabar el contingut original. “No hi ha hagut notícies 
d’entreteniment durant sis mesos, de manera que hem utilitzat 
les coses del passat”, va dir. “I creiem que això ens prepara per 
a un creixement encara millor, en realitat. El que és vell és or.”

El setmanari alemany Die Zeit també utilitzava molt bé reutilit-
zar l’arxiu a l’hora d’elaborar un butlletí emergent per a nens 
durant el tancament com a part del seu popular programa de 
membres, Friends of Die Zeit. “Vam enviar una tira còmica 
d’una antiga revista com a butlletí diari”, va explicar Lennart 
Schneider, director de projecte. “És un contingut com una tapa, 
que es pot consumir en pocs minuts i la gent sembla que en 
gaudeix molt”. (Infografies: FIPP)
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La pandèmia i la missió periodística
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor /  Comunica-
ció21

  
Els llargs mesos de la pandèmia han recordat a editors i pe-
riodistes la seva missió periodística. Proporcionar notícies i in-
formació amb urgència, visió i profunditat perquè els ciutadans 
siguin informats, es pugui fer justícia, es puguin prendre deci-
sions encertades i es puguin resoldre problemes. S’exigeix in-

tegritat i rendició de comptes a les institucions, a les empreses i 
al govern. En temps de crisi, certament, els nostres mitjans pro-
porcionen informació essencial per protegir la seva audiència.

Aquesta situació ha inspirat alguns canvis importants als mi-
tjans. Els hem notat, tant els que apareixen als periòdics com 
als sites. I els periodistes, com tants de vostès, lectors, han 
hagut de canviar la seva manera de treballar. Estic segur que 
tots hem copsat els esforços professionals per actualitzar cons-
tantment el web de cada capçalera amb les darreres novetats 
i per proporcionar actualitzacions dues vegades o més al dia 
sobre l’estat del coronavirus a cada comunitat del país.

També s’ha ofert accés gratuït a les versions PDF interactives 
de les publicacions i també en l’entrada articles i estudis des 
dels sites. Durant aquest temps, la majoria de les publicacions 
de proximitat s’han compromès a què els seus informes esti-
guin disponibles per a tothom qui se’n pugui beneficiar. I es-
perem que aquest fet inspiri el suport al periodisme local. He 
constatat que en les publicacions impreses s’han destacat les 
notícies i la informació útil, desglossant qüestions complexes 
perquè fossin més fàcils d’entendre.
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La pandèmia també ha canviat la manera de cobrir les notícies, 
ja que els periodistes treballen fora de casa. Els periodistes vi-
suals, però, han d’estar al lloc per capturar fotografies i vídeos. 
S’està fent de manera exemplar. Passejar per aeroports, infor-
mar des d’un hospital, cobrir concentracions al carrer, té certes 
probabilitats de trobar-se molt a prop de persones infectades, 
en comparació amb altres entorns. És tot un perill. Però aquests 
periodistes no pensen en això, i allà hi són. Per a ells només 
cal mantenir la distància i prendre decisions intel·ligents sobre 
des d’on es dispara l’objectiu, es posa el micròfon o s’acosta 
l’smartphone.

Destaco la cobertura de les protestes contra el tancament de 
la Nissan, tot i que n’hi ha d’altres. En un moment com aquest, 
els periodistes saben que es necessita informació fiable i con-
trastada. Els periodistes, com els de la premsa local, busquen 
proporcionar-la cada dia des d’on sigui.

El que s’ha fet i s’està fent des dels mitjans de proximitat cata-
lans mereixerà un llibre. Dedicació, esforç, vocació (i en força 
ocasions, una minsa remuneració) és el fruit de l’immens treball 
que es fa, en ocasions des de l’anonimat. Fins a l’esgotament 
físic i el col·lapse mental.

Els periodistes “de casa” ajuden a posar un enfocament posi-
tiu a la comunitat en moments tan delicats, amb consciència 
del que viuen els ciutadans. Alguns reben molèsties conside-
rables, mentre que d’altres experimenten dificultats importants 
amb la pèrdua d’ingressos i la infinitat de problemes associats a 
aquesta pèrdua. Molts altres experimenten problemes de salut 
i incertesa. Els mitjans locals compleixen amb escreix la seva 
missió social.

Com a lector de la premsa local estimo just expressar el meu 
agraïment pels esforços de tots els implicats en la producció de 
les prop de 500 capçaleres del país, tant de paper com digitals. 
Gràcies a tots per mantenir informada la ciutadania de manera 
puntual i des de qualsevol racó de la vila, de la comarca, del 
país. L’audiència dels mitjans de proximitat pot conèixer el que 
passa realment, la qual cosa redueix les incerteses de la situa-
ció amb què ens trobem amb la màxima transparència i de tota 
confiança. (Infografia: twitter.com/cscolari)
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