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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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LA PRIMERA: El president de la WAN-IFRA assegura que buscaran vies de finançament per salvar els mitjans locals i regionals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La premsa generalista s’enfonsa: ven el 20% menys amb la COVID-19 i la seva facturació cau el 37%

COMUNICACIÓ DIGITAL
Què passarà en l’univers de les xarxes socials en 2021?
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El context és crucial
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El president de la WAN-IFRA assegura 
que buscaran vies de finançament per 
salvar els mitjans locals i regionals
Per La Información

“En pocs mesos hem passat d’alertar sobre la potencial desa-
parició del periodisme a enfrontar-nos a aquesta dura realitat 
sense precedents”, ha subratllat aquest dimarts  Fernando de 
Yarza López-Madrazo, president de l’Associació Mundial de 
Diaris i Editors de Notícies (WAN-IFRA), en la celebració del 
40è aniversari del Programa Internacional per al Desenvolupa-
ment de la Comunicació (PDIC) de la UNESCO.

Una realitat que, segons de Yarza, cal tallar de forma urgent, 
ja que els mitjans, també els locals i regionals, estan vivint el 
més gran desafiament de la seva història. Per això, en aquest 
fòrum mundial, va anunciar la creació d’una col·laboració esta-
ble entre aquestes organitzacions per ajudar a buscar eines de 
finançament que permetin fer front a aquesta situació.

“No podem permetre que el buit informatiu creixi ni que es perdi 
la rica diversitat i pluralitat d’opinions de l’ecosistema mediàtic 
que, entre tots, hem creat”, va destacar el president de la WAN. 
En la mateixa línia es va manifestar el secretari del PIDC, Guy 
Berger, que va destacar la necessitat d’actuar ràpid perquè la 
“desinformació no floreixi”.

Entre les línies de treball que s’han marcat tant la UNESCO 
com WAN-IFRA, hi ha la d’identificar l’abast de la crisi i explorar, 
a partir de les experiències viscudes pels diferents actors del 
panorama mediàtic, el millor camí per aconseguir la viabilitat 
d’aquestes empreses independents i fiables. L’objectiu no és 
altre que “enfortir els mecanismes de finançament dels mitjans 
i garantir el suport a totes aquestes organitzacions de proximi-
tat”, va recordar de Yarza. 
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L’activitat d’aquesta aliança ja ha començat a desenvolupar-se 
i s’estendrà al llarg de sis mesos amb diferents iniciatives, a 
més, han de cooperar amb el grup de treball que s’ha establert 
en el marc del Fòrum per a la Informació i la Democràcia. La 
pretensió, com van explicar a la cita, és que el treball tingui 
una “aplicació immediata” i un “impacte durador” per ajudar a 
abordar l’emergència global a la qual s’enfronta el periodisme 
independent i les organitzacions de mitjans que el produeixen.

El repte, en definitiva, és fer front al risc de fallida de milers 
de periòdics que “informen i fan més lliures als ciutadans i són 
pilar fonamental de les societats democràtiques”. (Il·lustració: 
UNESCO)
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La premsa generalista s’enfonsa: ven 
el 20% menys amb la COVID-19 i la 
seva facturació cau el 37%
Per Rubén Arranz / Voz Pópuli

  
Va ser el juliol passat quan el diari  El País va sortir al carrer, en 
una de les seves edicions, sense cap inserció publicitària. En re-
alitat, les seves pàgines 1, 12, 16, 17, 18, 24, 36, 41, 44, 47 i 48 
van incloure missatges sobre promocions i productes del Grupo 
Prisa, però no hi havia cap anunci com a tal. La COVID-19 ha 
clavat un cop gairebé letal al paper generalista, fins al punt que 
ha accelerat la seva ja de per si imparable decadència.

Les dades corresponents al mes de setembre registrades per la 
Associació de Mitjans d’Informació (AMI) -la patronal del sector- 
ofereixen una clara panoràmica sobre la situació dels diaris en 
paper. De fet, entre gener i setembre les vendes dels principals 
diaris generalistes van caure un 20%.

En el cas d’ABC, el descens va ser del 16,2%, davant el 32,12% 
d’El Mundo, el 26,39% d’El País, el 26,41% d’El Periódico de 
Catalunya i el 12,79% de  La Vanguardia.  En el cas de  La 
Razón, no hi ha dades a causa de que va decidir no enviar-les 
a l’Oficina per a la Justificació de la Difusió (OJD). Aquestes 
dades expressen les diferències entre els nou primers mesos 
de 2019 i de 2020.

El setembre passat, el rotatiu de Prisa va vendre una mitjana de 
69.008 periòdics diaris, el que va implicar un descens del 29,7% 
respecte al mateix mes de l’any anterior. ABC  “va col·locar” 
49.394 (-15,77%), mentre que el diari generalista de Unidad 
Editorial, 43.283 (-33,11%), La Vanguardia, 60.677 (-14,14%) i 
El Periódico, 22.880 (-29 , 46%).

En el cas d’El Mundo, l’autor de l’informe, Deloitte, incideix que 
el càlcul s’ha realitzat tenint en compte que “no han estat pu-
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blicades des del mes d’abril a agost les revistes  Motor i Viajes  
ni  La Luna de Metròpoli  i des la segona setmana d’abril a se-
tembre no ha estat publicada a la revista  Yo Dona, per la qual 
cosa en les dades de difusió no han estat contemplats aquests 
mesos.

Dades de difusió
Pel que fa a la seva difusió, les dades no són molt més favora-
bles, sinó més aviat al contrari. El País  acumula una caiguda 
del 29,83% en el que va d’any, enfront de la del 38,64% d’El 
Mundo, del 19,51% d’ABC, del 19,72% de  La Vanguardia  i del 
32,53 % d’El Periódico.

Els seus ingressos han patit en aquest temps un descens im-
portant, a l’igual que ha passat en el conjunt del sector dels 
mitjans de comunicació. És més, Atresmedia i Mediaset, que 
són les empreses més rendibles del negoci mediàtic, han patit 
descensos de la facturació de l’entorn del 15% durant els nou 
primers mesos de l’any.

La recaptació publicitària va minvar el 51,28 a l’edició impresa 
d’El País i el 17,49% en el digital. En la d’El Mundo, el 50 i 
l’11,64%. En el d’ABC, el 20 i el 2,27%. A La Vanguardia, el pa-

per va caure un 38,63 i el web va millorar el 4,61%; mentre que 
El Periódico va baixar en els dos àmbits: en el tradicional ho va 
fer el 46,45% i en el digital, el 35,32%.

Com es pot apreciar, la retirada d’inversió per part dels anun-
ciants no ha afectat només al paper, sinó també al sector digital, 
que descendeix en menor mesura, però no se salva de la crisi.

En aquests mesos -en què s’ha produït un dels confinaments 
més llargs del món-, el consum de paper també ha baixat en el 
global del sector; i ho ha fet el 30%. El percentatge en la prem-
sa generalista va ser del 31,6%.

En el cas del diari de Prisa, la rebaixa en l’ús de paper va ser 
del 23% gener-setembre del 2019, mentre que a El Mundo, del 
34,59% i a  ABC, del 27,42%. En el cas de  La Vanguardia, la 
caiguda va ser del 29,23% i en el d’El Periódico, del 43,79%. 
(Fotografia: Juan Manuel Serrano/ABC Sevilla)
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L’Eurocambra alerta dels intents de 
silenciar les crítiques i el pluralisme 
dels mitjans

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució que denuncia 
“els intents dels governs d’alguns estats membres de silenciar 
els mitjans de comunicació crítics i independents i minar la lli-
bertat i el pluralisme”. Els eurodiputats es mostren especial-
ment preocupats per la situació dels mitjans públics en alguns 
països de la Unió, on s’han convertit en “exemple de propagan-
da progovernamental”. La resolució va ser aprovada dimecres, 
amb 553 vots a favor, 54 en contra i 89 abstencions.

En el text se subratlla que la llibertat, el pluralisme i la indepen-
dència dels mitjans i la seguretat dels periodistes són peces 
“clau” del dret a la llibertat d’expressió i d’informació, i són “es-
sencials” per al bon funcionament de la democràcia a la UE. “La 
llibertat dels mitjans de comunicació s’ha anat deteriorant en els 
últims anys”, s’adverteix, tot subratllant que la pandèmia de la 
Covid-19 ha agreujat aquesta tendència.

La resolució adverteix que la concentració de la propietat dels 
mitjans en poques mans és “funesta” per al pluralisme i im-
pedeix contenir la propagació de la desinformació. Per això, 
s’insta els països de la UE a prendre mesures per evitar la con-
centració excessiva i a garantir la transparència. El text també 
condemna la “ingerència excessiva” dels governs en els mitjans 
a través de la publicitat pública. En aquest sentit, assenyala que 
els diners de la Unió no han de gastar-se en mitjans controlats 
pels governs o en propaganda política.

En aquesta línia, es demana a la Comissió Europea que avaluï 
la transparència de la propietat dels mitjans i la intromissió pú-
blica o privada en el seu informe anual sobre l’estat de dret. Els 
eurodiputats insisteixen en què els intents de minar la llibertat i 
el pluralisme dels mitjans de comunicació han de considerar-se 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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un abús de poder greu i sistemàtic que va en contra dels valors 
fonamentals de la Unió.

El Parlament Europeu advoca per establir un marc jurídic més 
sòlid per prevenir i contrarestar la tendència a l’alça de la incita-
ció a l’odi a internet, i demana més col·laboració entre les pla-
taformes en línia i els cossos i forces de seguretat. Segons la 
resolució aprovada, les accions voluntàries de les plataformes 
són “necessàries, però encara insuficients” per lluitar contra la 
desinformació, els continguts il·lícits i la ingerència estrangera. 
No obstant això, les plataformes “no han de convertir-se en òr-
gans de censura privats”, i l’eliminació de continguts il·lícits ha 
d’estar subjecta a garanties. (Font: Comunicació21 – fotografia: 
Vincent Kessler/Reuters/comunidadism.es)

Tecnologia, telecos, energia i mitjans 
de comunicació, sectors blindats 
davant inversors comunitaris
Tecnologia, telecomunicacions, ciberseguretat, indústria ae-
roespacial i de defensa, energia i mitjans de comunicació fi-
guren entre els sectors considerats estratègics que estaran 

protegits pel blindatge temporal aprovat pel Govern espanyol 
davant inversions directes d’empreses comunitàries i que es-
tarà en vigor fins el 30 de juny de 2021. Així ho recull el Reial 
Decret aprovat pel Consell de Ministres i que publica aquest 
dimecres el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En concret, es mo-
difica l’article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim 
jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econò-
miques amb l’exterior per aclarir les definicions de sectors que 
es veuen afectats per la suspensió del règim de liberalització de 
les inversions estrangeres directes a Espanya.

Així, les tecnologies crítiques i de 
doble ús, tecnologies clau per al 
lideratge i la capacitació indus-
trial, i tecnologies desenvolupa-
des a l’empara de programes i 
projectes de particular interès per 
a Espanya, incloses les teleco-
municacions, la intel·ligència artificial, la robòtica, els semiconduc-
tors, la ciberseguretat, les tecnologies aeroespacials, de defensa, 
d’emmagatzematge d’energia, quàntica i nuclear, les nanotecno-
logies, les biotecnologies, els materials avançats i els sistemes de 
fabricació avançats estarien entre aquestes activitats protegides.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Altres activitats considerades estratègiques per al país, a més 
dels mitjans de comunicació, són el subministrament d’insums 
fonamentals, en particular energia, o els referits a serveis es-
tratègics de connectivitat o matèries primeres, entre d’altres. 

Així, de forma temporal i fins al tancament del primer semes-
tre del pròxim any, s’inclouen en el règim d’autorització prèvia 
les inversions estrangeres directes realitzades per residents 
d’altres països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de 
Lliure Comerç en societats cotitzades a Espanya o a societats 
no cotitzades si la inversió és superior a 500 milions d’euros. 
D’aquesta manera, el Govern suspendrà les operacions quan 
l’inversor, extracomunitari o també comunitari, passi a tenir 
una participació igual o superior al 10% del capital social d’una 
societat espanyola que operi en un sector estratègic (com els 
mitjans de comunicació). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: aragon.es)

És necessari reconstruir el 
periodisme? De quina manera?
A aquestes preguntes han tractat de respondre Alan Rusbridger 
i Javier Moreno, exdirector del diari britànic The Guardian, i di-
rector del diari espanyol El País, respectivament, en la sessió 
que ha donat inici a la segona jornada del Digital Media LATAM 
2020, de WAN -IFRA, de la qual Laboratori de Periodisme de la 
Fundació Luca de Tena és media partner. Una de les mesures 
que més urgeix escometre, en aquesta necessitat de recons-
truir l’ofici, passa, tal com van coincidir a asseverar els dos po-
nents, per recuperar la confiança dels lectors en la premsa, que 
s’ha ensorrat, “el que és un problema molt important si vius en 
un país democràtic”, ha indicat Moreno. 

“És molt urgent realment”, apunta Rusbridger. “El caos 
d’informació i l’impacte que està tenint sobre les democràcies 
és un tema de preocupació per a tots. En tots els països estem 
veient el mateix patró: no saber en què creure, en què confiar, 
què és veritat i què no ho és. Tots estem sentint que les coses 
no estan funcionant si la societat no pot acordar què és cert i 
què no és cert. Això, lamentablement, s’ha vist exacerbat per la 
crisi de la COVID-19, i la urgència és encara més gran. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“Hem de tornar a les facultats i dir-li a les persones que han 
d’identificar el que és cert i el que no ho és, perquè és important 
saber aquesta diferència. També és important tenir una societat 
que sigui independent i que pugui qüestionar el poder”, segons 
Moreno. 

Un pla B per al periodisme.-  Rusbridger va incidir també en 
la necessitat de tenir un pla B per al periodisme. “Per descomp-
tat -comenta l’ex editor de The Guardian-, el pla A és que els 
lectors tornin i paguin, que recuperem la publicitat i que les tec-
nològiques defalleixin. Aquest és el pla A, però és possible que 
no passi i cal tenir un pla B i aquest pla B comença perquè la 
societat entengui que necessita tenir una bona informació. Som 
un servei públic, com la policia o l’energia. Nosaltres prestem 
un servei similar. Si aquestes persones que presten aquest ser-
vei no reben un pagament del mercat, llavors cal buscar un 
altre tipus d’estructura, bé per fons socials o de caritat, però 
primer hem de començar mostrant-los el benefici que li aportem 
al públic. Crec que així és com hem de reconstruir la confiança: 
demostrant la feina que fem”. (Font: Laboratorio de Periodismo)

Prisa obre la porta a més ofertes 
després de descartar la de Blas 
Herrero

L’última reunió de consell d’administració de Prisa s’ha saldat 
amb un no rotund a l’oferta de Blas Herrero. D’aquesta manera, 
la companyia tancava la porta a vendre a l’amo de Kiss FM els 
mitjans de la companyia per un valor de 200 milions d’euros. Tot 
i que Herrero comptava amb el beneplàcit d’accionistes com el 
Banc Santander, finalment i per unanimitat, el consell de Prisa 
ha descartat l’oferta.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’opacitat en l’oferta que havia presentat Herrero va suscitar 
importants dubtes. A més, els diners que hagués aportat aques-
ta compra a Prisa, no hauria resolt el problema financer que 
travessa la companyia. Uns problemes econòmics que l’han 
empès a vendre a Sanoma per 465 milions d’euros Santillana 
Espanya.

Com ja es va anunciar abans de la votació, molts dels accio-
nistes de Prisa consideraven que l’oferta de Blas Herrero es 
quedava molt per sota del preu de mercat. Un preu, que di-
verses auditores estipulaven en gairebé el doble de l’oferta de 
l’empresari. No obstant això, i malgrat el no rotund a Herre-
ro, des de Prisa es mantenen oberts a noves ofertes. (Font: 
Prprensa – fotografia: elplural.com)

Prensa Ibèrica presenta un ERO 
amb 22 acomiadaments al diari 
Información
En les últimes setmanes, Prensa Ibèrica ha anunciat les prime-
res retallades en diverses de les seves capçaleres per pal·liar 
la crisi provocada per la pandèmia. Si en un primer moment el 

grup de Javier Moll va executar un ERO en dos de les seves 
capçaleres de les illes Balears, ara ha anunciat l’acomiadament 
de 22 treballadors de la plantilla del diari Información, d’Alacant, 
17 d’ells, periodistes.

Inicialment s’esperava que i l’ERO afectés a un 10% de la plan-
tilla -entre 14 o 15 empleats- no obstant això, la xifra s’ha aug-
mentat fins a superar la vintena d’acomiadaments. Un cop més, 
és el periodisme local -i especialment de la premsa escrita- el 
que es converteix en el pitjor parat tal com va passar en la crisi 
de 2008.

En l’última setmana, representants d’UGT van alertar que el 
grup que presideix Javier Moll ha preparat una auditoria exter-
na en previsió a executar l’acomiadament de 400 treballadors 
entre els seus diferents mitjans de comunicació. En aquest mo-
ment, són diversos els comitès d’empresa -entre ells el del Diari 
d’Eivissa- que es troben negociant les condicions de l’ERO que 
afectarà a la seva plantilla. A aquests, cal sumar els quatre aco-
miadaments que la companyia ja va anunciar el passat mes 
d’octubre a El Periódico. (Font: Prnoticias)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Govern atorga els Premis Nacionals 
de Comunicació 2020 als programes 
InfoK de TV3 i Tot és comèdia de SER 
Catalunya, i a les publicacions La Mira 
i l’Eco de Sitges
El jurat de la XIX edició dels Premis Nacionals de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar els guardons 
d’enguany a Rosa Badia i l’equip del programa Tot és comè-
dia, de SER Catalunya, en la categoria de Radiodifusió; a Laia 
Servera i l’equip d’InfoK, de Televisió de Catalunya, en la de 
Televisió; a l’Eco de Sitges en la categoria de Premsa; al ma-
gazín La Mira en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a l’empresa 
Adsmurai en el de Publicitat. L’Associació Cultural Garriguenca 
de Comunicacions, entitat sense ànim de lucre que edita el pe-
riòdic quinzenal SomGarrigues, entre altres, ha rebut el guardó 
en la categoria de Comunicació de Proximitat. El jurat també ha 
atorgat sengles mencions honorífiques a la periodista i corres-
ponsal Rosa Maria Calaf, i al publicista Robert Rodergas.

Els Premis es van crear l’any 1999 amb motiu dels 75 anys del 
naixement de les primeres emissions regulars de ràdio a Cata-

lunya. L’objectiu dels guardons és reconèixer les aportacions 
més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o 
en llengua catalana, tant si han estat realitzades per profes-
sionals com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any 
anterior. Aquests premis també reconeixen trajectòries profes-
sionals, institucionals o empresarials que hagi destacat en el 
seu conjunt. 

El lliurament dels guardons tindrà lloc el 10 de desembre en un 
acte presidit per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, 
al Palau de Pedralbes. (Font: gencat.cat)

20 minutos compleix 20 anys
   
El mitjà 20minutos compleix les 
seves dues dècades de vida. 
La directora de 20minutos, En-
carna Samitier, ha donat les 
gràcies als seus lectors i al seu 
equip en una editorial del diari. 
Samitier ha expressat que el 
mitjà “va néixer com un periòdic 
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que no es ven. El lema no només defineix la seva condició de 
diari gratuït. És una declaració de principis: la seva voluntat de 
ser aliè a pressions i interessos aliens al periodisme. Aquest 
aniversari dignifica que els equips que ho han portat fins aquí hi 
han respost a aquest lema. Vol dir que la fórmula d’informació 
propera, útil, compromesa i veraç, funciona”.

Per celebrar aquesta data, el mitjà ha elaborat una portada 
especial que en paraules de la directora del mitjà simbolitza 
“el lloc on ens hem trobat aquests mesos, aquests anys: en 
un espai d’esperança, de convivència, de solidaritat. I també 
la mirada oberta amb la qual volem seguir captivant la realitat i 
explicant-la, creixent junts, creant més minuts compartits”. (Per 
Redacció AMIC)

El Vigia tanca després de 125 anys

La històrica capçalera El Vigia posa fi aquest mes de novem-
bre a 125 anys de trajectòria editorial. La degana de la premsa 
logística a Espanya no ha pogut superar la difícil conjuntura 
econòmica actual i els problemes heretats de l’anterior propie-
tat, segons descriu el mitjà. La veterana publicació, dirigida per 

Alberto Guerrero, ja va superar un concurs de creditors al juliol 
de 2018, quan la pròpia plantilla va haver de fer-se càrrec de la 
gestió, on va renovar els continguts, amb nova web i una revis-
ta en paper de caràcter mensual, a més d’edicions especials i 
monogràfics sectorials.

Els seus gestors han explicat que en dos anys d’activitat havien 
recuperat “el llindar de rendibilitat econòmica i de credibilitat, 
plantant cara a les seves obligacions i situant-se de nou com el 
mitjà de referència en el sector del transport i la logística”, amb 
el portal digital que va arribar a assolir una audiència mitjana de 
120.000 usuaris únics el passat mes d’abril.

No obstant això, una resolució judicial que responsabilitza 
l’actual empresa editora dels deutes no satisfets per l’anterior 
propietat, unida a l’actual situació de pandèmia, que ha provo-
cat una brusca caiguda dels ingressos en 2020, s’han convertit 
en obstacles insalvables. L’empresa editora, Eaxa Press SLL, 
va presentar concurs de creditors el passat mes d’octubre, que 
conclourà en els pròxims dies amb la dissolució de la compan-
yia. (Font: Infoperiodistas)
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Sitges Next, dos dies de connexió i 
inspiració

Gabriele Palma, director de la Casa SEAT; Hugo Olivera, soci 
fundador de Full Circle Karma, i José Maria Batalla, director 
creatiu i fundador de La Casa de Carlota, formen part de l’elenc 
de ponents amb què compte Sitges Next 2020. Sitges Next, el 
festival que impulsa la innovació en comunicació de marques, 
agències, startups i creadors tecnològics, brinda a la indústria 
dos dies de connexió i inspiració ahir i avui. L’esdeveniment, es 
pot seguir de forma virtual, previ registre.

En aquesta edició 2020, Sitges Next compta amb la col·laboració 
de Col·legi de Màrqueting i de la Comunicació de Catalunya, 
que s’integra en el programa amb l’entrega dels Premis Impac-
te i quatre conferències. Es pot consultar programa complet i 
speakers d’aquest festival impulsat per l’Ajuntament de Sitges i 
organitzat per l’Associació Sitges Next en  aquest enllaç. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Convocats els premis Joan Marc 
Salvat i Xavier Joanpere Olivé

Reusdigital.cat, LaNova Ràdio i InfoCamp.cat han posat en mar-
xa la convocatòria de la cinquena edició del Premi de Periodisme 
Jove Joan Marc Salvat, al qual incorporen el Premi de Periodisme 
Xavier Joanpere Olivé. El Premi de Periodisme Jove Joan Marc 
Salvat té per objectiu reconèixer la trajectòria de joves periodistes 
“compromesos amb la professió, l’honestedat, el compliment del 
Codi Deontològic, la capacitat d’iniciativa i l’emprenedoria en el 
món de la comunicació”. El guardó es dirigeix a periodistes de fins 
a 27 anys, residents al Camp de Tarragona o les Terres de l’Ebre. 
Aquest premi va néixer en memòria del periodista Joan Marc Sal-
vat, mort el desembre de 2015 als 27 anys en un accident de moto.

Per la seva part, el nou Premi de Periodisme Xavier Joanpere 
Olivé, dotat amb 900 euros, s’adreça als treballs de temàtica 
social o que s’englobin en els camps de la cooperació, la lli-
bertat dels pobles i el respecte cap a la terra i el medi ambient. 
El guardó ret homenatge a l’activista social Xavier Joanpere, 
col·laborador de diversos mitjans, que va morir l’octubre de 
2019 als 60 anys. (Font: Comunicació 21)
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Què passarà en l’univers de les 
xarxes socials en 2021?
Per Marketing Directo

4.100 milions de persones habiten l’univers de les xarxes so-
cials al voltant del planeta. Navegar pel panorama actual, cada 
vegada més canviant, es torna cada vegada més complicat. I ho 
seguirà sent també el 2021, després d’un any que ha redefinit 
aquestes plataformes i amb un món cada vegada més digital.

Les retallades en els pressupostos i l’economia en recessió a 
causa de l’actual crisi, fa que els especialistes de màrqueting 

hagin de treballar sota una major pressió per poder atraure 
nous clients. De fet, per al 73% dels marketers és un dels seus 
objectius primordials el trobar clients a través de les xarxes so-
cials en 2021. Instagram segueix i seguirà sent el rei, ja que el 
60% de les companyies espera augmentar el seu pressupost 
en la xarxa social.

Són dades de Hootsuite, la plataforma de gestió de xarxes so-
cials, que acaba de publicar el seu informe de Tendències en 
Xarxes Socials 2021. Aquest estudi, publicat per cinquè any 
consecutiu, revela les tendències emergents en xarxes socials 
per ajudar les marques i als professionals del màrqueting. “En-
cara que a tots ens agradaria oblidar el 2020, aquest any ha re-
modelat el món de les xarxes socials i dels negocis. En un any 
marcat per la crisi global, el malestar social i la desconfiança 
generalitzada, l’informe és una mirada optimista cap al futur de 
les xarxes socials”, ha explicat Henk Campher, vicepresident de 
Màrqueting Corporatiu de Hootsuite. Recollim les tendències de 
l’informe per a les xarxes socials el 2021:

1. Les xarxes socials, un pont cap a una nova experiència 
de client
Mentre les empreses lluiten per recuperar les vendes perdudes 
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arran de la pandèmia, els especialistes en màrqueting recorren 
a les xarxes socials per complir dos imperatius igualment ur-
gents: oferir un retorn d’inversió a curt termini amb tàctiques de 
màrqueting de rendiment dirigides a objectius concrets, alhora 
que es creen experiències digitals innovadores que guanyen fi-
delització a llarg termini al retornar el descobriment, la connexió 
i la diversió a l’experiència de client.

2. Les marques troben el seu lloc en la conversa.- L’augment 
espectacular en l’ús de les xarxes socials va presentar una gran 
quantitat de noves oportunitats per a les marques aquest any, 
però moltes es van equivocar a l’intentar entrar massa aviat 
en la conversa. Les marques més intel·ligents primer es “van 
asseure i van escoltar” i després van guanyar al proposar nous 
formats creatius i originals d’encaixar en la conversa social per 
trencar aquest mur de la indiferència per part dels usuaris.

3. Els baby boomers.-  Ignorats pels marketers, s’expandeixen 
cada vegada més en xarxes socials. Els estereotips, la discri-
minació per edat i l’hàbit de perseguir la novetat per sobre de 
l’efectivitat, han fet que els professionals de màrqueting hagin 
subestimat a un grup demogràfic cada vegada més lucratiu i 
amb coneixements digitals: els baby boomers. Mitjançant l’ús 

d’una segmentació intel·ligent i una representació ben pensa-
da, els especialistes en màrqueting que inclouen als baby boo-
mers en les seves estratègies digitals poden superar els que 
encara estan atrapats en els estereotips i no saben aprofitar 
aquest creixent entusiasme tecnològic.

4. Vincular les dades de compromís amb la identitat de el 
client dóna als marketers un nou impuls. Durant anys, vincular 
el compromís en les xarxes socials amb la identitat  del client 
ha demostrat ser un objectiu difícil d’aconseguir per als profes-
sionals del màrqueting. Però amb un impuls renovat i l’atenció 
posada en les xarxes socials per tal de mantenir relacions més 
rellevants amb els clients, és possible aplicar les mesures ne-
cessàries, ja siguin grans o petites, per tancar la bretxa entre el 
compromís i la identitat de el client.

5. Els perills del propòsit: Les marques atrevides comencen 
a la sala de juntes, no en les xarxes socials. En un any marcat 
per l’agitació social, els professionals del màrqueting van enso-
pegar amb la pressió d’abordar públicament qüestions en què 
les seves organitzacions mai s’havien centrat, o amb les que 
només començaven a alinear-se. En lloc d’utilitzar les xarxes 
socials com a portaveus de promeses buides, en 2021 els di-
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rectors de màrqueting forts faran servir la intel·ligència recopi-
lada pels equips de xarxes socials per ajudar a l’organització a 
adaptar-se a les noves creences dels compradors, a les noves 
formes de fer comerç i a un nou camí cap al creixement, tot això 
segons l’informe. 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe de 
Tendències en Xarxes Socials 2021 de Hootsuite. CLICAR AQUÍ 

Investigadors espanyols alarmen 
sobre la facilitat de viralitzar notícies 
falses en RRSS
Amb un pressupost de 100 euros i un ganxo informatiu creï-
ble resulta alarmantment senzill llançar i viralitzar una notícia 
falsa en les xarxes socials. Ho han pogut comprovar els inves-
tigadors del projecte Culebra, després d’haver publicat a Face-
book, Twitter i Linkedin quatre petits rumors que mostren els 
secrets de les fake news. 

L’experiment, realitzat per la consultora de comunicació Torres 
i Carreras i la Universitat Complutense de Madrid (UCM), va 

ser portat a terme aquest estiu, quan els ciutadans van passar 
d’una situació de confinament domiciliari a gaudir d’una major 
llibertat de moviments, tenint sempre present els riscos de la 
COVID-19. 

Amb l’objectiu de no ferir sensibilitats en un context excepcio-
nal, els investigadors van dissenyar quatre petites mentides 
que permetien definir les claus que aconsegueixen viralizar les 
fake news en les plataformes socials. Un àmbit que, segons ha 
explicat Àngel Luis Rubio, investigador i professor de la facultat 
de ciències de la informació de la UCM, ostenta “el monopoli de 
la mentida”, tradicionalment en mans dels mitjans de comunica-
ció, per “ser un mitjà d’alleujament “. 

Les 4 mentides -una actriu espanyola que participa a Spider-
man 3; un ximpanzé que podia guanyar als jugadors de Fort-
nite; l’espanyol, l’idioma més escoltat en la música pop per la 
popularitat del reguetón; i un projecte de telepatia empresarial 
per llegir la ment dels empleats-, van aconseguir un gran nom-
bre d’impressions i d’interaccions amb els usuaris, amb alta in-
cidència en el cas de Twitter. (Font: Ipmark)
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Creix el nombre de ciutadans 
europeus disposats a pagar per 
continguts online

Només el 5% dels ciutadans europeus afirmen haver comprat 
conscientment falsificacions en els últims 12 mesos i únicament 
el 8% admeten haver accedit intencionadament a continguts en 
línia a través de fonts il·legals. Aquestes són les dades recolli-
des en un nou informe de l’ Oficina de Propietat Intel·lectual de 
la Unió Europea, en el qual es destaca la tendència a l’alça en 
la demanda de continguts de pagament. 

La popularització de plataformes digitals com Netflix o Spotify, 
la senzillesa de la seva usabilitat i accessibilitat, així com la pos-

sibilitat de compartir el cost de la seva subscripció, són algunes 
de les raons darrere de la davallada en el nombre d’europeus 
que accedeixen a material piratejat.

En el cas de l’Estat espanyol, tan sols el 5% afirmen haver com-
prat intencionadament falsificacions en l’últim any, el que repre-
senta un descens de sis punts percentuals des de l’estudi de 
2017. No obstant això, el 10% dels espanyols reconeixen haver 
accedit a continguts procedents de fonts digitals il·legals durant 
aquest període, una xifra que també descendeix sis punts per-
centuals en els últims tres anys.

L’informe posa de manifest que el 80% dels ciutadans dels paï-
sos membres entenen bé el concepte de propietat intel·lectual 
i que, de fet, estar familiaritzats amb la matèria els fa menys 
propensos a comprar falsificacions o descarregar continguts 
il·legalment. Així, hi ha un vincle entre les falsificacions i la pi-
rateria pel que fa a el comportament dels consumidors: el 30% 
dels que van accedir intencionadament a continguts piratejats 
online també van comprar productes falsificats. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Bellavista Legal). NOTA: El 
Butlletí us facilita l’accés a l’informe de l’Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). CLICAR AQUÍ  
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La CNMC s’oposa a la intervenció del 
mercat digital proposada per la UE i 
s’alinea amb Google i Amazon

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) s’ha 
pronunciat sobre la Digital Services Act (DSA) i la New Competi-
tion Tool (NCT), dos paquets regulatoris proposats per la Comissió 
Europea que busquen una major intervenció en el mercat de ser-
veis digitals: considera que la proposta regulatòria de Brussel·les 
és desencertada per al desenvolupament del mercat digital.

L’òrgan de competència espanyol demana en el text “prudèn-
cia” en lletres majúscules i assegura que cal “evitar la sobre-
regulació o una regulació que distorsioni inversió/innovació 
o generi barreres d’entrada a operadors més petits, així com 
evitar generar incertesa innecessària sobre els mercats. Una 
postura alineada amb els interessos de les grans tecnològiques 
nord-americanes, sempre contràries a la sobreregulació. El text 
de la CNMC deixa entreveure que una excessiva normativa po-
dia tenir un efecte contrari al buscat i no permetre el desenvo-
lupament d’altres actors. L’òrgan responsable de vetllar per una 
competència justa considera inapropiat que “el debat s’estigui 

centrant en excés en el com i sobretot en el qui intervenir, en 
comptes de quan s’ha d’intervenir. (Font: MAE)

La Vanguardia recupera el lideratge a 
internet 

Després de l’aterratge del mur de pagament de La Vanguardia 
i ABC, totes les grans capçaleres de l’estat ja tenen el seu mur 
de pagament. En el primer mes amb aquesta oferta, La Van-
guardia ha aconseguit recuperar el primer lloc pel que fa a visi-
tes a internet amb el suport de 24,4 milions d’usuaris únics. El 
diari del Grup Godó torna a ser el més llegit segons les últimes 
dades que ha publicat Comscore.
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El ball de cadires ha estat la tònica general en aquest mes que 
ha deixat a El Mundo com el segon diari digital més llegit a 
Espanya amb 24,3 milions d’usuaris únics. Especialment sig-
nificatius són els números d’ABC, que encara que va estrenar 
el passat 28 d’octubre el seu mur de pagament ascendeix fins 
als 23,9 milions d’usuaris i aconsegueix ser el tercer diari online 
més llegit.

El País també puja tot i que el mes passat protagonitzava 
una important pèrdua de lectors en aquesta àrea, quedant-se 
aquest mes amb 23,1 milions d’usuaris únics, per davant de 20 
Minutos i El Español, amb 22,6 i 21,1millones dels clients únics 
respectivament. El Confidencial ha de conformar-se en aquesta 
ocasió amb 20,5 milions d’usuaris únics. Mentrestant, OKDia-
rio, El HuffPost i eldiario.es superen els 13 milions de visitants 
únics. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: comScore)

El País vol fer un gir dràstic de la seva 
edició digital

El director d’El País, Javier Moreno, ha posat en marxa un pro-
jecte a la redacció que pretén accelerar la transformació digital, 

redissenyar el web del diari i buscar fórmules per incrementar 
el negoci de les subscripcions .

En un missatge difós a la redacció, Javier Moreno va explicar 
que Borja Echevarría, director adjunt, comanda a partir d’ara un 
equip d’estratègia del que formen part Mari Luz Peinado, Álvaro 
Rigal i Laura Martín. Aquest bloc, unit a l’equip SEO, buscarà, 
entre altres coses, “afavorir la presència de (...) continguts en 
cercadors i treballar en el desenvolupament de noves audièn-
cies, a més d’ajudar a la redacció a entendre el comportament 
dels subscriptors i lectors més fidels”, expressa el text.

Un dels objectius prioritaris d’aquest equip serà la modifica-
ció del disseny d’elpais.com, un procés que ja està en marxa i 
que a partir d’ara pilotaran els seus membres. També posaran 
en marxa una sèrie de processos perquè la redacció del diari 
s’actualitzi a les necessitats del periodisme digital, “adaptant 
processos i facilitant formació i eines per als periodistes”. (Font: 
Voz Pópuli)
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Ja tenim Guia del comprador d’àudio 
digital

IAB Europe acaba publicar la seva Guía del comprador d’àudio 
digital per ajudar els planificadors i els compradors de suports 
a explorar les oportunitats que crea un nou món d’àudio per als 
professionals del màrqueting. Aquesta guia ha estat desenvo-
lupada per experts del grup de treball Canals i formats d’IAB 
Europe (que forma part del Brand Advertising Committee). Pro-
porciona definicions harmonitzades per a l’àudio digital a Euro-
pa, una visió general de l’evolució de la publicitat d’àudio i del 
paisatge a Europa, així com consideracions clau i bones pràcti-
ques per a la publicitat d’àudio digital. En fer-ho, s’assegura que 
els compradors d’àudio tradicional i els compradors de publici-
tat digital tinguin els coneixements necessaris per implementar 
campanyes publicitàries d’àudio digital efectives.

L’àudio digital arriba en un moment crucial, on és fonamental 
que els compradors entenguin aquest canal i maximitzin la seva 
inversió digital. Amb l’auge dels altaveus intel·ligents i altres 
dispositius connectats, els consumidors ara tenen la possibilitat 
d’accedir al contingut d’àudio en temps real, en qualsevol lloc o 
allà on vulguin. A diferència d’altres mitjans, això fa que l’àudio 
digital sigui únic perquè pot ser un acompanyant constant. Es 
mou amb els consumidors, estiguin o no en moviment, i es pre-
senten en diverses formes, des de la paraula als podcasts, pas-
sant per la música i molt més. Això ofereix fantàstiques opor-
tunitats per als anunciants per arribar a públics compromesos. 
Com a tal, la Guia d’àudio digital serveix com a recurs únic i 
eina clau per als anunciants per comprendre millor la magnitud 
de l’oportunitat d’àudio i com aprofitar-la en els propers mesos 
i anys. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia) – infografia: Creative 
Field Recording)

NOTA. El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guía del comprador 
d’àudio digital. CLICAR AQUÍ  
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El grup Publicaciones del Sur 
s’expandeix a Madrid i crea nous 
webs

En un moment en què els ERTE i els acomiadaments prevalen 
en el sector, el grup Publicaciones del Sur, centrat en el pe-
riodisme local d’Andalusia, ha anunciat l’expansió del seu ne-
goci. Ho ha fet amb la creació d’una delegació a Madrid i amb 
l’anunci de la creació de 30 noves pàgines web.

 

L’editora de diaris com Viva o Información i de 7Televisión ha 
decidit posar en marxa una estratègia d’expansió. Aquesta es-
tratègia se suma a la que el grup ja ha posat en marxa a Galícia 
i València. Estarà dirigida pel publicista Josu Álvarez de Gánda-

ra que acumula més de 30 anys dedicat a la venda i comercia-
lització de Mitjans de comunicació en diversos grups editorials 
com Zeta, Prisa o Promecal.                

Publicaciones del Sur s’ha convertit en un dels projectes més 
ambiciosos i amplis dels que s’han desenvolupat a Andalusia. 
Una xarxa de publicacions que va tenir el seu origen en la pro-
víncia de Cadis i que en l’actualitat, i després de 32 anys de tas-
ca editorial, s’ha situat en el punt de mira del 70% de la població 
andalusa. (Font: Prnoticias – infografia: Andalucia Información)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El context és crucial
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
Abans de l’aparició de la compra programàtica, els anunciants i 
els planificadors de mitjans solien considerar el context dels mi-
tjans com un aspecte important, o fins i tot vital, per a qualsevol 
campanya publicitària. Volies llançar una campanya de viatge? 
Col·locaves anuncis en programes de viatges a la televisió, a 
la secció de viatges d’un diari o en una revista especialitzada 
en viatges.

Per descomptat, no sempre va ser tan senzill: també calia tenir 
en compte el pressupost o la receptivitat de el públic objectiu, 
per potser adonar-se que era més encertat un anunci més per-
sonalitzat en una revista de salut, un programa d’aventures o 
en el cinema abans d’en una pel·lícula ambientada a Tailàndia.

Qualsevol que fos la decisió correcta, al menys el context es 
prenia en consideració. Però realment es tractava de la ubica-
ció adequada? Havia estat rellevant? Va funcionar la creativitat 
en aquest context? Va existir un detall encertat en el mitjà triat 
que els consumidors entendrien i recordarien?

Des que els mitjans digitals s’han convertit en un procés més 
automatitzat, la indústria s’ha oblidat del context. Aquest afany 
per perseguir el públic objectiu on sigui que es trobi, dins 
d’ecosistemes de publicitat digital de vegades tèrbols i opacs, 
vol dir que els anunciants ni tan sols saben on apareixen els 
anuncis.

Recentment, les nocions de seguretat de marca i d’ubicacions 
apropiades per a la marca han passat a primer lloc per nombro-
sos motius, entre ells la ignorància. Molts anunciants han vol-
gut evitar a tota costa el contingut relacionat amb la COVID-19, 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sense pensar en la seva rellevància o el propòsit d’alguns dels 
seus missatges. El simple fet d’equivocar-se de tipus de pu-
blicació o de context pot tenir un impacte negatiu en la marca, 
destruint tota la feina feta anteriorment per aconseguir un ob-
jectiu, amb el consegüent dany per a la seva reputació.

Els anunciants han tornat a adonar-se que el lloc on apareix un 
anunci és tan important com el missatge que transmet. L’estudi 
de Kantar Media Reactions 2020, que recull les experiències 
i opinions d’especialistes en màrqueting de tot el món, revela 
que la pertinència del context per als objectius d’una campanya 
és ara el factor determinant per a la presa de decisions pressu-
postàries relacionades amb els mitjans. No obstant això, en una 
era marcada pels influencers i el contingut de marca, així com 
formats més regulars de publicitat digital, cal tenir la possibilitat 
de provar ràpidament múltiples variants per saber què funcio-
narà i què no. També és necessari poder provar abans, en les 
primeres etapes o durant una campanya, depenent de la pre-
ferència de el client, fins i tot si és una campanya d’última hora.

Adaptar la creativitat al context és vital en molts aspectes per 
a l’eficàcia d’un anunci. Quan la creativitat s’adapta al context, 
els anuncis es veuen durant més temps, aconsegueixen més 

visualitzacions i un increment impressionant de l’associació de 
missatges.

Els especialistes en màrqueting ara han d’entendre el rendi-
ment de molts formats diferents: des dels formats d’anuncis 
digitals “tradicionals”, amb múltiples versions creatives, fins el 
contingut d’influencers i el contingut natiu de marca. Una lectu-
ra primerenca de cada element de la campanya en cada con-
text permet seleccionar la versió creativa i els contextos que 
tenen el major impacte de marca i rebutjar aquells que tenen un 
rendiment menor. (Infografia: Bizcommunity)

NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi Media Reactions 2020, de 
Kantar. CLICAR AQUÍ  

Baby boomers, els grans consumidors 
potencials per a les marques 

Digitals, interessats en tecnologies relacionades amb la salut, 
ganes de consumir o actitud positiva, algunes de les temàtiques 
clau sobre les percepció que té la societat espanyola de la ge-
neració dels baby boomers, persones entre els 55 i 75 anys. 
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Aquestes dades han es-
tat extretes de l’estudi 
Aging reframed, de Pu-
blicis Media, que ha 
analitzat 1.940 articles 
que esmentaven “baby-
boomer o boomer”, sent 

la jubilació, tensions intergeneracionals, salut i viatges dels te-
mes destacats en aquestes informacions investigades. L’estudi 
pretén trencar amb els estereotips instaurats en aquesta gene-
ració i ressaltar la importància que les marquen connectin amb 
aquests usuaris majors de 55 anys, ja que són clients poten-
cials gràcies als seus hàbits de vida i consum. I grans lectors 
de premsa, no ho oblidem.

D’aquests patrons, Publicis Media ha extret set temàtiques clau 
en els articles analitzats:

L’actitud ho és tot. La investigació assenyala que gairebé un 
80% dels boomers no els agrada que se’ls defineixin per la seva 
edat, ja que se senten de mitjana nou anys més joves de l’edat 
que realment tenen.

En el treball. La bona salut i la perspectiva de fomentar jubila-
cions més prolongades, està induint a molts d’aquesta genera-
ció a romandre en el lloc de treball durant més temps que els 
seus antecessors. 

Digitals. El 84% de les persones majors de 65 anys a nivell 
mundial pensa que Internet és imprescindible en la seva vida, 
encara que segueixen confiant en els mitjans tradicionals. A Es-
panya, els interessos estan en buscar informació (61%), entre-
teniment (50%) i consum (41%).

Tecnologia de salut i benestar, sent la primera generació en 
incorporar aquestes eines en els seus “anys daurats”. 

Consumistes. Aquest grup es guia en les seves compres en 
les recomanacions, servei al client i el preu, encara que l’estudi 
recull que la seva lleialtat és fràgil a causa del gust d’adquirir 
productes en botigues de diferents marques. 

Envellir, una cosa natural
Els Boomers espanyols són pràctics, ordenats i cultivats. Els 
agrada passar temps amb la seva família i per a ells és molt 
important mantenir les creences i costums tradicionals. Tam-
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bé és molt important mantenir un aspecte jove i pensen que 
no té sentit preocupar-se per envellir. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Programa) Publicidad) Podeu consul-
tar l’estudi AQUÍ

El frau publicitari en els dispositius 
mòbils arriba a cotes siderals

El frau publicitari no dóna treva als dispositius mòbils. D’acord 
amb un recent estudi de la plataforma especialitzada en app 
màrqueting Adjust, l’activitat publicitària fraudulenta en l’univers 
mobile es va incrementar de manera abrupta en el transcurs de 
l’últim any. Particularment fustigada pel frau trobem la categoria 

de “gaming”, que va assistir a un creixement de les activitats 
fraudulentes de gairebé el 173% a escala global en el període 
comprès entre agost de 2019 i agost de 2020.

Amb un augment del frau del 181,2% la regió EMEA està per 
sobre de la mitjana global. No obstant això, el mercat més afec-
tat a nivell mundial pel frau és Estats Units (+ 310,29%). Els 
mètodes més comuns de frau són els usuaris “fake” i els bots, 
que aglutinen el 47% de totes les activitats fraudulentes a la 
regió EMEA. El “SDK spoofing” engoleix, per la seva banda, el 
24,77% del frau, seguit de prop pel “clic injection” (21%).

El terme “SDK spoofing” al·ludeix a la instal·lació simulada 
d’aplicacions en dispositius mòbils. En aquest cas la inversió 
publicitària es queda en foc d’encenalls perquè les presumptes 
instal·lacions d’apps simplement no existeixen. El “gaming”, és 
l’edèn per als que cometen frau en l’univers Mobile. 

Les anomenades “clic injections” són, per la seva banda, falses 
execucions d’apps després d’una descàrrega real on els paga-
ments solapats a la instal·lació són redireccionats cap a la font 
incorrecta. Per la seva banda, els usuaris “fake” i els bots estan 
a l’ordre del dia en el ram del “gaming “ i la seva penetració 
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no para de fer l’estirada. (Font: Marketing Directo – infografia: 
CIAT). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi d’Adjust 
sobre el frau als dispositius mòbils que afecta cada vegada més 
els mitjans. CLICAR AQUÍ  

El 73% dels espanyols considera que 
la Televisió gratuïta és el model de TV 
que més s’implica en la societat

 
La segona onada del Baròmetre 2020 d’UTECA sobre la per-
cepció social de la Televisió en Obert, reflecteix un lideratge 

destacat a la Televisió en Obert com a suport publicitari i refe-
rent informatiu per la seva credibilitat i veracitat, creixent la seva 
consideració com a mitjà preferit per informar-se i entretenir-se.

Lluny de decréixer, la valoració de la TV en Obert augmenta 
considerablement en aquesta segona onada del baròmetre, re-
alitzat de nou en col·laboració amb les consultores Barloven-
to Comunicación i Deloitte. Coincidint amb el Dia Mundial de 
la Televisió, que se celebrava el dia 21 de novembre, va ser 
d’especial rellevància la dada que un 91,2% dels espanyols 
considera la televisió gratuïta un bé d’interès general, la qual 
cosa suposa un increment del 3,9% respecte a la primera ona-
da. En la mateixa línia baixa del 3,5% a l’1,9% el percentatge 
dels que estan en desacord amb aquesta afirmació.

De l’enquesta, realitzada a 1.249 persones entre el 12 i el 25 
d’octubre, es deriva que els mitjans tradicionals, amb la Televi-
sió en Obert al capdavant, reforcen la seva primacia i reputa-
ció en la percepció dels ciutadans. Mentre Televisió, Premsa i 
Ràdio augmenten la seva credibilitat, creix la desconfiança en 
les xarxes socials i les plataformes de compartició de vídeo res-
pecte a la primera onada de maig 2020. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: atresmedia)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la 2a Onada del Baròme-
tre d’UTECA. CLICAR AQUÍ  

El Drac Novell 2020, edició online

Un any més, l’Associació Empresarial de Publicitat ha celebrat 
el Drac Novell International, en una versió excepcional, com ho 
és la situació actual en el món. Gairebé 1.500 peces inscrites. 
Un gran èxit. El Drac Novell és l’únic festival en què competei-
xen universitats de tot el món i es premia la creativitat. Guanyar 
un Drac és una garantia per entrar per la porta gran en el món 

de la publicitat. Les ponències i lliurament de premis han estat 
totalment en línia, a excepció dels trofeus, això sí, que seguei-
xen sent físics i s’enviaran a cada un dels premiats.

El Drac d’Or d’Audiovisual i el GrandPrix Complot, l’or dels 
ors del festival (una beca per a un curs a Complot Escola de 
Creatius),se’n van enguany cap a Colòmbia, per als estudiants 
Thomas Acevedo i Iván Camilo Sepúlveda de la Universitat ca-
tòlica de Manizales, amb la seva campanya per Dove “Piérdete 
en la belleza real”.

L’empresa Sènia grup ha estat l’encarregada de proposar el 
briefing de la categoria Creativitat en 24 hores dels XXIII Drac 
Novell International. La campanya En vista está, realitzada per 
Irene Infantes i Violeta Muñoz de Complot Escola de Creatius 
ha estat la mereixedora de l’Or.

En el palmarès d’aquesta edició, celebrada durant els dies 19 
i 20 de novembre, destaca l’escola de creatius Brother, que és 
la que compta amb més guardonats entre les seves files. Po-
deu consultar  el palmarès complet al web www.dracnovell.com. 
(Font: MAE – infografia: AEP)
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Nokia Deepfield identifica el trànsit de 
la xarxa del 2020 i les tendències de 
consum d’Internet en un nou informe 
d’intel·ligència
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Nokia Deepfield va publicar dilluns l’Informe d’Intel·ligència 
de la Xarxa, que examina les tendències de trànsit i consum 
de la xarxa de proveïdors de serveis el 2020, revelant que les 
xarxes es van fer per suportar l’any rus de muntanyes russes. 
L’informe examina els canvis generals en els patrons de tràn-
sit d’Internet en l’última dècada i el 2020, centrant-se en àrees 
d’aplicació clau com la transmissió de vídeo, videoconferència, 
jocs i seguretat de denegacions de servei distribuïdes (DDoS).

A mesura que es van implementar les mesures de bloqueig de 
la COVID-19 el març-abril de 2020, els canvis de comporta-
ment dels consumidors i de les empreses van transformar la 
forma d’Internet i com la gent l’utilitza pràcticament durant la 
nit. Moltes xarxes van experimentar un creixement de trànsit 
durant un any (30-50%) en poques setmanes. Al setembre, el 
trànsit s’havia estabilitzat en un 20-30% per sobre dels nivells 
pre-pandèmics, amb un nou creixement estacional. De febrer a 
setembre, hi va haver un augment del 30% en els subscriptors 
de vídeo, un augment del 23% en els punts finals de VPN als 
EUA i un augment del 40-50% en el trànsit DDoS.

A la dècada anterior a la pandèmia, Internet ja havia vist can-
vis massius i transformadors, tant a les xarxes de proveïdors 
de serveis com a les evolucionades arquitectures d’Internet per 
al lliurament de contingut al núvol. La inversió durant aquest 
temps va significar que les xarxes estaven en bona forma i es-
taven preparades sobretot per la COVID-19 quan va arribar.

Manish Gulyani, director general i cap de Nokia Deepfield, va 
dir: “Mai no s’ha posat tanta demanda a les xarxes de manera 
tan sobtada ni tan impredictible. Amb les xarxes que proporcio-
nen el teixit de connectivitat subjacent perquè les empreses i 
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la societat puguin funcionar al nostre lloc, hi ha una necessitat 
més gran que mai d’informacions holístiques i multidimensio-
nals entre xarxes, serveis, aplicacions i usuaris finals”. 

Després de supervisar el trànsit de la xarxa durant un període 
de vuit mesos, Nokia Deepfield va identificar cinc recomana-
cions clau que els proveïdors de serveis podrien utilitzar per 
planificar futures capacitats de xarxa i serveis de valor afegit 
per als seus subscriptors:

1. Les xarxes es van crear per a això. Tot i que les xarxes es 
van mantenir durant els moments màxims de la demanda, les 
dades del setembre del 2020 indiquen que els nivells de trànsit 
continuen elevats fins i tot a mesura que es facilitin els bloque-
jos; és a dir, els proveïdors de serveis hauran de continuar dis-
senyant espais reduïts a les xarxes per a futures eventualitats.
 
2. Evolucionen les cadenes de distribució de contingut. La de-
manda de transmissió de vídeo, jocs al núvol de baixa latència 
i videoconferència i accés ràpid a aplicacions i serveis al nú-
vol, van exercir una pressió sense precedents a la cadena de 
prestació de serveis d’Internet. De la mateixa manera que les 
xarxes de lliurament de contingut (CDN) van créixer en l’última 

dècada, s’espera que succeeixi el mateix amb el núvol de prop/
extrem a la propera dècada, apropant el contingut i el càlcul als 
usuaris finals.
 
3. Les xarxes residencials de banda ampla s’han convertit en 
una infraestructura crítica. Amb l’augment de les necessitats (el 
trànsit ascendent va augmentar més del 30%), l’acceleració del 
llançament de les noves tecnologies, com ara el 5G i el FTTH 
de nova generació, contribuirà a millorar l’accés i la connec-
tivitat a les zones rurals, remotes i poc servides. Les millors 
estadístiques analítiques permeten als proveïdors de serveis 
continuar innovant i oferir un servei impecable i experiències de 
fidelització de clients.
 
4. És essencial conèixer a fons el trànsit de la xarxa. Tot i que 
l’era COVID-19 pot resultar excepcional en molts aspectes, la 
probabilitat és que només hagi accelerat les tendències en con-
sum, producció i distribució de contingut que ja estaven en mar-
xa. Els proveïdors de serveis han de poder tenir a la seva dispo-
sició informació detallada de la xarxa en temps real, totalment 
correlacionada amb informació del trànsit d’Internet, per obtenir 
una perspectiva holística de la seva xarxa, serveis i consum.
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5. La seguretat mai ha estat tan important. Durant la pandèmia, 
el trànsit DDoS va augmentar entre un 40-50%. Com que la 
connectivitat de banda ampla és ara en gran mesura un servei 
essencial, la protecció de la infraestructura i serveis de xarxa 
esdevé fonamental. La detecció DDoS àgil i rendible i la mitiga-
ció automatitzada s’estan convertint en mecanismes fonamen-
tals per protegir les infraestructures i serveis dels proveïdors 
de serveis.

Les dades de l’informe es van recopilar de proveïdors de ser-
veis de xarxa a tot Europa i Amèrica del Nord de febrer a se-
tembre de 2020 mitjançant la cartera d’aplicacions de segure-
tat i aplicacions de seguretat de Nokia Deepfield, que utilitzen 
l’anàlisi de dades massives per supervisar, analitzar i entendre 
el trànsit i els serveis de xarxa. (Infografia: Brand Spurng)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe d’Intel·ligència 
de la Xarxa, de Nokia. CLICAR AQUÍ  

Twitter reactivarà les verificacions de 
comptes en 2021 i inclou a mitjans i 
periodistes entre els beneficiaris

A principis de l’any que ve s’obre de nou la finestra d’oportunitat 
per aconseguir una insígnia blava a Twitter. La plataforma ha 
informat de la reactivació del seu programa de verificació de 
perfils, que portava oficialment aturat des 2017. En principi 
atendrà peticions de sis tipus de comptes: governamentals; 
companyies, marques i organitzacions sense ànim de lucre; en-
treteniment; esports; activistes i persones influents; i mitjans i 
periodistes.

Twitter només sospesarà la verificació d’aquells perfils que si-
guin “notables i actius” i retirarà aquest tractament als comptes 
que actualment estiguin inactius o tinguin perfils incomplets. El 
sol·licitant ha d’acreditar la identitat i s’ha d’ajustar a criteris 
de notorietat dins i fora del servei. En el primer cas caldrà que 
tingui un nombre de seguidors que el col·loquin en l’1% més 
elevat de país en el qual es trobi, que estigui en el 0,5% dels 
comptes que més conversa generen sobre si mateixes i sigui 
capaç de mobilitzar gran nombre d’interaccions a través de la 
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proposta d’una etiqueta. I en el segon, Twitter apel·la a interès 
de cerca reflectit a Google Trends, una pàgina de Wikipedia i 
aparició en mitjans.

En el cas d’aquests últims la plataforma exigeix l’adhesió a 
estàndards professionals del periodisme com a barem, i  als 
periodistes freelance els sol·licitarà al menys tres històries pu-
blicades en mitjans reconeguts al llarg dels últims sis mesos. 
Els professionals de la informació formen part també de la llista 
d’excepcions que poden accedir a una verificació basada no-
més en la notorietat fora de Twitter si estan treballant en la co-
bertura de desastres naturals. (Font: Dircomfidencial)

Twitter també t’avisarà quan donis like 
a un tweet marcat com “potencialment 
enganyós”
A partir d’ara rebrem un avís cada vegada que tractem de do-
nar-li a m’agrada a un tweet que ha estat marcat com engan-
yós. La plataforma assegura que gràcies a aquest tipus d’avisos 
han aconseguit disminuir en un 29% els retweets de tweets que 
contenien informació enganyosa, i és per això que han decidit 

portar-la també al botó amb forma de cor. Precisament, fa unes 
setmanes Twitter va revelar que entre el 27 d’octubre i l’11 de 
novembre van etiquetar uns 300.000 tweets per “contingut po-
tencialment enganyós”. De tots ells, 456 van ser bloquejats i 
així no permetre que es fessin retweets o que rebessin likes.

La xarxa social ha puntualitzat que aquesta nova mesura arribarà 
aquesta setmana a la versió web i a iOS , i asseguren que arribarà 
també a Android en les properes setmanes. (Font: The Verge)

MARP, l’eina que ens permet crear 
presentacions en mode text utilitzant 
Markdown
La majoria de nosaltres hem hagut d’elaborar en algun moment 
una presentació: ens hem assegut davant d’una pantalla buida 
de Microsoft Powerpoint, Google Slides o qualsevol altre pro-
grama similar i ens hem posat a afegir el text, i a inserir i en-
caixar imatges. Però de vegades això és una pèrdua de temps, 
ja que ens obliga a estar copiant i enganxant un contingut que 
potser ja tinguéssim perfectament anotat i estructurat o en un 
document de text.
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Per no esmentar la sensació de poc control que podem tenir 
intentant maquetar les diapositives amb una eina gràfica: és 
habitual que l’espaiat entre elements sigui inconsistent al pas-
sar d’una diapositiva a una altra. De manera que, per a aquells 
que busquen una altra manera de dissenyar presentacions 
comptem amb una gran alternativa multiplataforma i de codi 
obert: MARP. MARP ens permet escriure les presentacions en 
format Markdown, un llenguatge de marcat (com l’HTML, però 
molt més senzill) que ens permet estructurar i donar format a 
un text i, en aquest cas, maquetar de forma senzilla la nostra 
presentació. 

La seva sintaxi es basa en el ‘dialecte’ més bàsic de Markdown, 
conegut com CommonMark, al que se li han afegit elements de 

sintaxi enfocats a inserció d’imatges i l’autoescalat d’elements, 
al que se suma l’opció d’inserir fórmules matemàtiques ( en for-
mat LaTeX ) i emojis. Finalment, per indicar on volem finalitzar 
una diapositiva i passar a la següent, l’usuari en tindrà prou 
amb escriure tres guions seguits. (Font: Marc Merino/Genbeta 
– infografia: Genbeta)

Eina de Microsoft per mesurar la 
productivitat dels empleats 

Microsoft té a disposició de les empreses que utilitzen Microsoft 
365] 01:00 eina de nom Productivity Score. Aquest programari 
té la capacitat de recol·lectar dades sobre l’activitat dels em-
pleats d’una empresa amb les eines de la marca. Microsoft aga-
fa totes aquestes dades i elabora una puntuació de productivitat 
segons els seus paràmetres.

Un empresari, a través d’aquest servei, rep informacions que 
Microsoft recull de l’ús que els treballadors fan d’eines com Mi-
crosoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Skype o Teams en 
l’últim mes. També pot saber a través de quin tipus de dispositiu 
cada treballador ha accedit a aquestes aplicacions.
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Els directius que tinguin Productivity Score poden accedir a uns 
gràfics que quantifiquen les experiències i tasques dels treba-
lladors en cinc categories: Comunicació;  col·laboració en el 
contingut; mobilitat; meetings o reunions, i  treball en equip. 
Addicional a aquestes informacions, Productivity Score ofereix 
un percentatge del que Microsoft considera que és la produc-
tivitat dels treballadors d’una empresa. També, a final de mes 
es pot veure el percentatge d’empleats que han dut a terme 
reunions en línia o quants han fet servir els espais de treball 
conjunts de Microsoft 365 per realitzar i compartir els seus do-
cuments. (Font: Bárbara Bécares/Xataca)
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En busca de l’equilibri estratègic en 
comunicació
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El moment en què vivim és de total incertesa per les successi-
ves crisis econòmiques i per la transformació digital i el principal 
repte de professionals i societat en general ha estat donar amb 
les claus de la ‘nova comunicació’ en l’actual paradigma. Per 
respondre a aquest repte, Publicis Groupe han llançat Mass2O-
ne, un estudi d’investigació per a una comunicació eficaç en la 
nostra era.

És innegable que ens trobem en un context marcat per la híper 
personalització, una excessiva racionalització en els missatges 
i una inversió i mesurament centrades en el curt termini en la 
recerca constant per l’eficiència en costos. Factors que generen 
incerteses en els professionals del màrqueting, al veure afecta-
da l’eficàcia de la seva comunicació, que els obliga a una com-
plexa i constant recerca de l’equilibri en la inversió de mitjans 
i entre les estratègies de construcció de marca i consecució 
d’objectius a curt termini.

 
Els principis de l’equilibri, segons destaquen les conclusions de 
l’estudi, són que la marca ha de ser massiva i popular alhora 
que específica i personal; ràpida i reactiva en el curt termini i 
alhora lenta i profunda en el llarg; racional i útil alhora que emo-
cional i inspiradora. També s’han de mesurar des dels KPIs im-
mediats i els que necessiten temps i integrar els mitjans d’abast 
i de precisió.

D’aquesta manera i davant la pressió excessiva per l’obtenció 
de resultats immediats, la televisió i els entorns digitals 
s’erigeixen com a grans adalils complementaris de l’eficàcia, 
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a l’ésser identificats pel 74% i el 85% dels professionals com 
les millors opcions per al llarg i el curt termini, respectivament.

Publicis Groupe ha establert a través de Mass2One el marc 
metodològic per aconseguir arribar a l’equilibri estratègic en la 
comunicació de marques. Unes ensenyes que, en la recerca del 
desitjat equilibri, hauran de ser capaces de jugar un particular 
bifrontisme a l’exigir-se-les que es mostrin tan massives i popu-
lars com específiques i personals; tan reactives com profundes 
o, al mateix temps, útils i inspiradores, entre d’altres qüestions.

L’estudi aborda els principals reptes als quals s’enfronten els 
professionals del màrqueting i la comunicació a Espanya. Es 
debat la dicotomia entre l’abast i la precisió, la inversió a curt i a 
llarg termini, entre producte i marca i es mostren les valoracions 
qualitatives i quantitatives sobre aquests aspectes. (Infografia: 
Programa Publicidad)

NOTA: El Butlletí us ofereix aquest estudi, que fou presentat 
aquesta mateixa setmana a través d’una convocatòria virtual. 
CLICAR AQUÍ  

AMIC arriba als 455 mitjans associats

Malgrat la crisi sanitària de la COVID-19, l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) ha tingut, amb un 18%, un 
important creixement en nombre d’associats i ha arribat aquest 
mes de novembre als 455 mitjans associats. AMIC manté una 
presència important de publicacions impreses, 177 associats, i 
en mitjans digitals el creixement és continuat des de 2014, on 
actualment hi ha 278 mitjans associats. De la totalitat de capça-
leres associades, la meitat estan auditades per OJD (en total 
són 227), fet que potencia l’aposta pel rigor en les dades dels 
mitjans associats.

Amb un total de 339 associats, el creixement segueix sent im-
portant a Catalunya. Al País Valencià, amb 62 mitjans asso-
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ciats, és on l’augment ha estat més important amb les últimes 
incorporacions; les Illes Balears suma un total de 38 mitjans as-
sociats, 25 digitals i 13 de paper; Andorra arriba a un total de 7 
mitjans associats a l’entitat; a la Catalunya Nord hi ha 5 mitjans 
associats i en altres territoris, 4 mitjans associats.

En conjunt, aquestes incorporacions consoliden a l’AMIC com 
la principal associació de mitjans d’informació impresos i digi-
tals del nostre àmbit territorial, que basa la seva tasca diària en 
generar utilitats per als associats i estar molt enfocada a oferir 
serveis que permetin als editors tenir millors eines de treball per 
informar millor als seus lectors. (Font: Redacció AMIC)

El CIC publica 25 recomanacions per 
un periodisme no sexista

El Consell de la Informació de Catalunya ha complementat el 
Codi Deontològic amb 25 recomanacions sobre el tractament 
de la violència masclista en la pràctica professional. El docu-
ment s’estructura en tres blocs: presència de les dones en els 
mitjans; cobertura sobre violència masclista, i dones periodistes 
als mitjans.

Amb aquests 25 punts s’amplia el criteri 12 el Codi Deontològic: 
“No es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició 
sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, na-
cionalitat i extracció social. Així mateix, cal evitar expressions 
vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Els 
periodistes han de ser especialment sensibles amb la diversitat 
i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i els 
grups afectats”, diu.

Aquestes noves recomanacions del Consell de la Informació 
pretenen afegir-se a les ja existents i reafirmar-les. En la seva 
elaboració han col·laborat el Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya i l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

El 93% dels posts que publiquen les 
influencers de moda espanyoles ho 
són
Les dades són aclaparadors. Segons les conclusions obtin-
gudes després d’analitzar els patrons de publicació de les 25 
principals influencers de moda a Espanya, el 93% de les seves 
publicacions a Instagram són continguts patrocinats que no es-
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tan etiquetats com a tals. Per tant, són publicitat enganyosa. I, 
atès que l’incompliment es produeix en un nombre tan elevat de 
posts, no sorprèn descobrir que és la majoria de les influencers 
la que no segueix la normativa de publicitat en línia. 9 de cada 
10 influencers, assenyala un estudi, se la salten. En alguns 
d’aquests posts, la relació amb les marques apareix llegint en-
tre línies. D’una manera indirecta, les influencers al·ludeixen a 
la seva relació amb les marques, però no ho deixen clar i sense 
marge per al dubte.

Com han determinat en l’estudi que aquests continguts són pu-
blicitat si les influencers no ho deixen clar? Alguns d’aquests 
continguts estan vinculats a marques pròpies de roba i comple-
ments, esmentades de forma constant en els seus continguts. A 
més, es produeix, més enllà de les marques pròpies, una repeti-
ció continuada en els continguts de les mateixes marques. És a 
dir, les mateixes influencers insisteixen sobre les bondats de les 
mateixes marques un cop i un altre. El 68% de les marques que 
apareixen en aquests continguts són del món de la moda, però 
no són les úniques. Les influencers de moda també recomanen 
marques de joies, cosmètica, begudes, automoció o càmeres 
de fotos. (Font: Puro Marketing)

Presidència licita el seguiment de 
mitjans i xarxes socials

El Departament de la Presidència de la Generalitat ha obert el 
procés de licitació per a l’adjudicació del servei de seguiment 
de mitjans de comunicació i xarxes socials per a la Direcció 
General de Comunicació del Govern. El pressupost de licitació 
conjunt és de 95.760 euros (sense IVA) per un contracte d’un 
any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes fina-
litza el 3 de desembre.

L’adjudicació es divideix en dos lots. El primer és per al segui-
ment de mitjans impresos, digitals, televisions i ràdios (dotat 
amb 68.860 euros). I el segon per al seguiment i anàlisi qua-
litatiu de les xarxes Twitter, Instagram i Facebook (26.900 eu-
ros). No hi ha limitació de lots a una mateixa empresa licitadora. 
L’adjudicació es realitzarà en funció de la millor oferta presenta-
da per a cada lot. (Font: Comunicació 21)
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El CIC publica unes recomanacions 
per un periodisme no sexista 

El Consell de la Informació de Catalunya ha complementat el 
Codi Deontològic amb 25 recomanacions sobre el tractament 
de la violència masclista en la pràctica professional. El docu-
ment s’estructura en tres blocs: presència de les dones en els 
mitjans; cobertura sobre violència masclista, i dones periodistes 
als mitjans. Amb aquests 25 punts s’amplia el criteri 12 del Codi 
Deontològic: “No es pot discriminar cap persona a causa de 
la seva condició sexual, discapacitat física o mental, creences, 
origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, cal evi-
tar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de 
la violència. Els periodistes han de ser especialment sensibles 
amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les 
persones i els grups afectats”, diu.

Aquestes noves recomanacions del Consell de la Informació 
pretenen afegir-se a les ja existents i reafirmar-les. En la seva 
elaboració han col·laborat el Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya i l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. El CIC 
ha publicat les Recomanacions per un periodisme no sexista 

i el tractament de la violència masclista coincidint amb el Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
(Font: CIC)

Zeta perd a l’últim executiu de la casa 
i aposta per la bicefàlia en la direcció

Nova sortida a Zeta, es tracta de Conrado Carnal, l’últim directiu 
provinent de l’etapa d’Antonio Asensio. Segons ha pogut saber 
Dircomfidencial, va cessar de les seves funcions com a direc-
tor general d’El Periódico de Catalunya després de gairebé 18 
anys a la companyia, a la qual es va incorporar el 2002 per as-
sumir primer la gestió financera del diari i de l’holding després.

Les fonts consultades indiquen que Moll va decidir seguir con-
fiant en Carnal per a la nova etapa de la capçalera nacional, 
per la qual han passat tres directors en poc més d’un any i ha 
integrat recentment la redacció del diari Sport en la seva secció 
d’esports. No obstant això, la manca de sintonia entre tots dos, 
unida a la tendència negativa del negoci derivada de la pandè-
mia, han acabat provocant la renúncia del directiu.
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El Butlletí Oficial del Registre Mercantil de Barcelona (BOR-
ME) ja recull el cessament de Conrado Carnal, que va deci-
dir quedar-se a Zeta després del pas enrere d’Antonio Asensio 
Mosbah, anterior propietari i president; d’Agustí Cordón, que 
havia estat conseller delegat; així com de Vanessa Llopart i Se-
rafín Roldán. Moviment al què ha acompanyat el nomenament 
d’Aitor Moll, fill gran de Javier Moll, com a administrador solidari 
de el grup Zeta. (Font: Dircomfidencial)

Formació al Col·legi de Periodistes

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Del 
dimarts 1 al dijous 24 de desembre (12 hores) - L’e-mail màr-
queting és una de les eines més potents del màrqueting digital. 
En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, entendràs les pautes 
per fer una campanya amb èxit i coneixeràs totes les tendèn-
cies i novetats.

Com fer el pla de continguts per al teu blog.- On line. Dime-
cres 2 de desembre (De 10.00h a 13.00h) - Tenir un blog d’èxit 
depèn molt de la constància i no s’arriba a guanyar visibilitat 
i reputació d’un dia per l’altre. Cal publicar de forma freqüent 

sobre el tema que ens interessi. Aprèn a planificar amb l’Eva 
Sangustín els articles a publicar en el blog i així organitzar el 
temps per aconseguir els nostres objectius en aquest canal.

Webinar: Com arribar als teus clients a través de Whats-
app?.- On line. Dijous 3 de desembre (De 16.00h a 17.30h) 
- En aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, explicarem 
com fer servir aquesta aplicació de missatgeria instantània per 
a les nostres accions de màrqueting i comunicació, per arribar 
de manera òptima als nostres clients, per comunicar amb els 
periodistes si som un gabinet de comunicació, per treballar les 
diferents tipologies de continguts i de llenguatge.

Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del dimecres 9 al 
30 de desembre (10 hores) - En aquesta formació, dissenyada 
per Ismael Nafría, analitzarem els elements fonamentals que 
cal tenir en compte per idear, preparar, publicar i analitzar els 
resultats d’un bon butlletí. També repassarem exemples de 
newsletters exitosos tant en mitjans de comunicació com en 
empreses.

Com resolem una crisi de manera eficaç.- On line. Dijous 10 
de desembre (de 10.00h a 13.00h) - El risc zero no existeix i les 
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organitzacions han d’estar preparades per a una possible crisi. 
Una mala gestió d’una crisi pot fer molt de mal a la reputació i 
imatge d’una organització i fins i tot fer-la desaparèixer.  Aquest 
curs, dirigit per Josep Maria Brugués, dona una visió global de 
com preparar-se davant d’una crisi i explica les eines i protocols 
de comunicació fonamentals per fer-hi front.

Algoritmes en xarxes socials.- On line. Dimarts 15 i dijous 17 
de desembre (de 10.00h a 12.30h) - Les xarxes socials estan 
construïdes en base a tecnologia i els algoritmes decideixen 
quins continguts dels quals publiquem visualitzen els nostres 
seguidors i quins no. Cada xarxa té el seu propi algoritme i és 
imprescindible conèixer-los per tenir èxit en la nostra estratègia 
social. Descobreix-los amb Pilar Yépez en aquest curs intensiu. 

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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Èxit de la II Jornada de Periodisme de 
Proximitat, a València
Per Redacció AMIC

 
El passat dilluns, 23 de novembre, es va realitzar a València 
la II Jornada de Periodisme de Proximitat, organitzada per 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació Valencians 
(AMIC Valencians). Andreu Casero, Carmina Crusafon, Alfred 
Costa i Montse Soler, doctors i experts en comunicació, van 

analitzar les tendències del periodisme per als mitjans de proxi-
mitat digitals.

L’esdeveniment va ser un èxit total, amb prop de seixanta pro-
fessionals, directors de mitjans digitals i impresos valencians, 
i experts en mitjans d’informació de proximitat, els quals van 
poder intercanviar experiències i presentar casos d’èxit. Sota el 
títol “Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves opor-
tunitats per a modernitzar els mitjans de proximitat impresos i 
digitals en valencià”, a la jornada es van analitzar igualment els 
nous desafiaments que planteja la xarxa al món del periodisme 
de proximitat.

En resum, l’objectiu de la jornada era analitzar la innovació en 
el periodisme de proximitat, veure com aquest sector s’està 
adaptant a la nova realitat comunicativa i visualitzar cap a on 
s’adrecen els nous models de negoci.

Va obrir l’acte Ramon Grau i Soldevila, president d’AMIC Va-
lencians, entitat organitzadora que està formada per més de 
setanta mitjans impresos i digitals valencians. Grau va dir als 
presents que “aquests moments són d’una gran dificultat per 
als mitjans de proximitat, per quan, d’una banda, estem obli-
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gats com a sector essencial, a doblar esforços, donar informa-
ció treballant en condicions molt difícils, a estar a prop de les 
nostres comunitats. I per una altra, la publicitat de sectors com 
el comerç, hostaleria i serveis, s’ha reduït dràsticament”. Marc 
Jiménez, subdirector general de la Direcció General de Política 
Lingüística i gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valen-
ciana, també es va dirigir a l’auditori tot dient que “la informació 
local crea una societat més plural i democràtica. La tasca fona-
mental del periodisme és dir a les administracions en què hem 
de millorar”. 

El primer ponent de la jornada, Alfred Costa, director general d’À 
Punt, va parlar sobre “L’aposta per la proximitat i el territori d’À 
Punt”. “El valor de la proximitat està molt lligat al servei públic. 
Hi ha molts temes que preocupen a la comunitat i que només 
els poden recollir els mitjans territorials. La cohesió territorial 
també és política pública i transversal. Desplacem periodistes 
i càmeres als llocs on hi ha una notícia a explicar-lai d’aquesta 
forma evitem el discurs centralista”, va explicar Costa.

Tot seguit, la professora i investigadora de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, Carmina Crusafon, va analitzar les tendèn-
cies dels mercats mediàtics internacionals, tot exposant què 

podria passar en els pròxims anys en l’escenari valencià dels 
mitjans de proximitat, a partir del que s’observa globalment. Se-
gons la doctora Crusafon, “al centre de l’estratègia hi ha d’estar 
el telèfon mòbil”.

Seguidament, Andreu Casero, catedràtic de periodisme de la 
Universitat Jaume I de Castelló, va presentar el projecte “Nous 
formats per al periodisme de proximitat a les xarxes socials”, 
amb el qual va guanyar la 2a edició del Premi de Recerca en 
Nous Models de Negoci organitzat per l’AMIC. “O utilitzem no-
saltres les xarxes socials, o ho faran altres”, va emfatitzar el 
doctor Casero.

Per últim, Montse Soler, assessora de l’Aula d’Innovació de 
l’AMIC, va tancar la jornada amb la ponència “Vendre en entorns 
complexos. Com argumentar la venda de publicitat als nostres 
clients”. Respecte a la relació entre els mitjans i les empreses, 
l’experta comercial considera que “hem d’explicar com nosaltres 
podem ajudar als nostres clients, per la qual cosa hem de tenir 
un objectiu molt clar i estar ben preparats”. (Foto: AMIC)

NOTA: Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al vídeo 
de la jornada sencera des d’aquest enllaç.
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Claus que marquen el ritme del sector 
publicitari 
Per Marketing Directo

 
2020 està sent un any ple de reptes i el sector de la publicitat no és 
aliè a ells. Segons InfoAdex, en els nou primers mesos de l’any la 
inversió publicitària es va desplomar un 22,2%. Tot i que els últims 
mesos de l’any presenten xifres més favorables, sens dubte les 
marques, agències i mitjans han de fer front a una infinitat de rep-
tes, que passen per adaptar-se a la nova normalitat que marca ara 
el ritme de les nostres vides i les noves necessitats de consumidor.

Però a més de desafiaments, 2020 també està ple 
d’aprenentatges. I així ho assegura Jaime López Francos, pre-

sident de Dentsu Media & Performance, en una entrevista a 
La Vanguardia. Per a López Francos, tot i que el teletreball -al 
qual el grup es va acollir a finals de febrer- funciona, es tracta 
d’un complement, i durant aquests mesos ha après a entendre 
encara més la importància de la presencialitat. “El nostre treball 
és de pell, de sensacions, de creativitat. Necessitem estar amb 
la gent. Continuar, sempre respectant totes les precaucions, 
amb les reunions presencials, els dinars, els menjars. El tracte 
cara a cara defineix el nostre negoci”, Assegura al mitjà. En 
l’actualitat, la companyia combina teletreball i presencialitat.

Convivència entre perfils especialistes i integradors
Per al professional, una de les claus per lluitar amb les neces-
sitats del sector publicitari en l’actualitat -no només les deriva-
des de la pandèmia, sinó les sorgides en els últims anys amb 
la transformació digital- és la “convivència entre perfils espe-
cialistes i generalistes o integradors”. “Necessitem professio-
nals molt sènior que entenguin els problemes dels clients. Les 
marques et demanen que et fiquis dins casa seva i els aportis 
les solucions ideals a les seves necessitats. Abans et donaven 
un briefing i ara ho treballes conjuntament. I aquest perfil inte-
grador has de conjugar-lo amb l’especialista que domini cada 
àrea”, assenyala López Francos en l’entrevista.
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Per al president de Dentsu Media & Performance, les tendèn-
cies que imperaran en els propers mesos giraran al voltant de 
les dades i els continguts. També fa referència a l’univers dels 
eSports, així com al constant creixement dels influencers. Així 
mateix, destaca el paper fonamental dels mitjans tradicionals 
com a “llegat de la credibilitat”.

Tot i l’auge de la data, la creativitat continua sent fonamental, ja 
que “no només és publicitària, sinó que és necessària a l’hora 
d’enfrontar-se a un problema”. Per Jaime López Francos, la pu-
blicitat ha de ser “propera, intel·ligent i generosa”. (Infografia: 
somospecesvoladores.com)
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Ramon Grau: “Els editors som 
perseverants, un pèl inconscients i 
amb una gran vocació per l’ofici”
Per Quim Miró / Comunicació21

 
Ramon Grau (Sant Cugat del Vallès, 1957) és un dels empre-
saris de referència de l’àmbit de la premsa i la comunicació 
del país amb el segell Totmedia. Va iniciar-se a principis dels 
80 com a fundador de diversos mitjans, entre ells Ràdio Sant 
Cugat, Tot Sant Cugat, Diari de Sant Cugat, la revista econò-

mica B30 i el digital Via Empresa. És impulsor i president de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) que 
presideix des de fa cinc anys en una segona etapa (la primera, 
sota la denominació d’ACPG, entre 1997 i 2003).

El proper 28 de novembre, Tot Sant Cugat complirà 35 anys de 
vida i ho farà consolidat com el mitjà més llegit de la ciutat. Grau 
apel·la a la capacitat de resistència de la premsa de proximitat 
que abraça l’AMIC, i posa com a exemple el seu projecte em-
presarial.

Aquesta setmana han rebut el Premi Llengua Nacional 2020 
atorgat a Via Empresa, un dels portals temàtics del Grup 
Totmedia
Aquest premi reconeix el compromís de Via Empresa, un diari 
econòmic i empresarial líder en català pel seu compromís amb 
la llengua. Un compromís ferm on els mitjans de comunicació 
juguem un paper rellevant amb la finalitat de normalitzar-la. Un 
web on destaca la secció El català a l’empresa que es fa en 
col·laboració amb el Termcat, i la visió global que té i representa 
dels Països Catalans. A més, és una iniciativa periodística que 
abraça les diverses variants lingüístiques del territori, ja que 
comptem amb periodistes de Catalunya, País Valencià i Illes Ba-
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lears, fet que enriqueix el mitjà i les nostres relacions. Més enllà 
de la llengua, Via Empresa reforça la capacitat d’emprenedoria 
que tenen els Països Catalans, i s’ha convertit en un referent 
informatiu de periodisme de qualitat dins el sector.

Aquest èxit s’afegeix a la celebració dels 35 anys de Tot Sant 
Cugat, malgrat la pandèmia ha aigualit un pèl la festa.
La intenció és que serveixi d’empenta per a tots en un moment 
molt complex. Això ens ha permès contactar amb clients i as-
sociacions, i a través d’aquesta relació hem pogut editar alguns 
especials dedicats a repassar el passat, el present i el futur de 
la capçalera. Ens faltarà la festa, però la farem més endavant. 
Hi haurà temps per a tot.

Des de fa més de tres dècades que és un actor partícip dins 
el sector dels mitjans de comunicació del país. Què el va 
atraure abans de posicionar-s’hi?
Des de molt jove m’ha apassionat moltíssim la comunicació i, 
sobretot, amb una mirada local i de proximitat. Així, l’any 1982 
vaig impulsar Ràdio Sant Cugat, tot i que uns anys més tard, 
quan es va posar en marxa l’aprovació de les llicències, va 
passar a mans de l’Ajuntament de la ciutat sent una emissora 
de titularitat municipal, avui Cugat.cat. A partir d’aleshores vaig 

decidir apostar per la premsa escrita amb un mitjà que donés 
servei a l’oferta comercial i una informació de qualitat. El 1985 
va néixer el Tot Sant Cugat, un mitjà gratuït, i el 1992 ho va fer 
el Diari de Sant Cugat, de pagament.

Durant una colla d’anys, el Tot Sant Cugat i el Diari de Sant 
Cugat van conviure junts al carrer tot i fer-ho en el mateix 
àmbit d’actuació. Per què va acabar cedint el mitjà de paga-
ment?
El Diari de Sant Cugat va desaparèixer fa sis anys pel declivi 
imparable de la premsa de pagament. Més enllà d’això, també 
érem conscients de la complexitat que hi havia editant dos pro-
ductes que tenien el mateix públic. Tot i que era una capçalera 
que la vaig patir moltíssim, admeto que la trobo a faltar. Amb 
l’aposta definitiva pel Tot Sant Cugat vam adaptar bona part 
dels continguts que oferíem fins aleshores al diari.

Vostè, que ha estat un dels impulsors de la premsa gratuïta 
del país, per què la reivindica des de fa tants anys?
El principal avantatge de la premsa gratuïta és que arriba a 
tothom, que és de fàcil accés i que entra molt de pressa a les 
llars. Aquests serien els aspectes més positius; ara bé, com 
a contrapartida, té una gran dependència dels ingressos pu-
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blicitaris. Sense publicitat no hi ha producte. Tot i que en 
temps de pandèmia estem patint com la resta de mitjans, te-
nim l’avantatge que al llarg de tots aquests anys hem tingut 
un coixí més ampli per la confiança amb el petit comerç, que 
fa que el risc sigui més mesurat. Tot el contrari que la premsa 
de pagament, que té un percentatge de publicitat menor i que 
la dependència s’estableix més amb el subscriptor. La premsa 
de pagament està patint molt per la crisi que travessa el format, 
però accentuada pels canals de distribució. Així i tot, estic con-
vençut que el paper no morirà mai.

La distribució és un factor essencial per garantir la conti-
nuïtat d’un projecte periodístic de paper?
Sí, però ens trobem que la distribució als quioscos, que no ha 
variat des de fa més de cent anys, no ha evolucionat. I a més, 
cada cop hi ha menys quioscos i els hàbits de consum de la 
informació dels lectors han canviat de dalt a baix. Des del pri-
mer moment vam tenir clar que, per fer arribar la capçalera a 
la màxima població possible, era bàsic una bona estratègia 
de distribució gratuïta. Actualment, amb un tiratge de 18.000 
exemplars, tenim més d’un miler de punts de distribució per 
tota la ciutat. L’estratègia passava per implicar el botiguer i el 
petit comerç perquè es fes seva la capçalera, que li servís per 

oferir un servei més al client, i aquesta estratègia ens ha fun-
cionat molt bé. Així és com hem aconseguit ser una marca molt 
arrelada a la ciutat.

Vostè sempre ha dit que Tot Sant Cugat és un actor de la 
ciutat. Per què ho considera així?
Perquè no només som un mitjà de comunicació que oferim con-
tinguts d’actualitat, de servei i comercials, sinó que també parti-
cipa activament en la vida cultural i associativa de la ciutat. Des 
de promoure presentacions de llibres, un concurs de fotografia 
–hi participen un miler de persones– o una nit d’havaneres. Tot 
plegat penso que és un valor afegit que implica molt més els 
lectors amb el mitjà i que se’l facin seu. Per tant, no només 
ens dediquem a ser un altaveu, sinó una part activa. Formem 
part del teixit associatiu de la ciutat, que ha preservat les seves 
arrels i tradicions tot i el creixement que ha viscut en els darrers 
30 anys.

Fa gairebé 15 anys que van posar en marxar l’edició digital.
Sí, l’edició digital ens ha permès reforçar la nostra marca en el 
món digital. I ho corroboren les xifres. Actualment, el web té una 
mitjana de 120.000 usuaris únics mensuals, una presència a 
les xarxes socials de 50.000 usuaris i un grup de WhatsApp de 
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7.000 usuaris que cada dia reben la informació més rellevant. 
Aquest és el camí a seguir.

Amb aquestes xifres, creu que el sector de la comunicació 
ha de dirigir tots els esforços al món digital?
Cal veure si tota l’estratègia digital és sostenible econòmica-
ment si no hi ha un producte de paper fort al darrere. Actual-
ment el format paper segueix donant viabilitat al negoci, però en 
canvi, l’audiència s’està posicionant cada cop més cap al món 
digital i més allunyada del paper. Aquest és el gran atzucac que 
tenim els editors a l’hora de trobar la convivència idònia entre el 
paper i el digital. Amb l’afegitó que qui està patint més les con-
seqüències de la pandèmia és el petit comerç. En el cas de Tot 
Sant Cugat vam patir una davallada d’un 40% en la facturació a 
l’abril, i després l’hem anat reduint fins a un 28%.

En aquest escenari de pandèmia, cal més suport per part de 
les institucions a la premsa de proximitat?
Així hauria de ser, cal un esforç per part dels ajuntaments, la 
Generalitat i les diputacions, perquè tot i que sempre subratllen 
que som un sector essencial, no se’n recorden gaire. Si parlo 
com a president de l’AMIC, puc assegurar que el sector està 
patint moltíssim, perquè ens trobem en un moment en el qual 

cal reinventar el model de negoci per l’evolució de les noves 
tecnologies i els hàbits de consum de la societat, sense oblidar 
que la inversió publicitària des de les institucions s’ha vist reduï-
da considerablement. I si a això li sumem que les institucions 
estan creant els seus propis mitjans i canals, tot això fa que la 
supervivència de molts mitjans privats no estigui garantida.

Com es pot capgirar aquesta tendència?
Depèn dels polítics, però requereix que siguin valents, perquè 
si actuen com sempre no hi haurà solució possible. Quan un 
municipi o una ciutat perd un mitjà de comunicació, perd molt 
més que una capçalera, sobretot aquells que fan periodisme 
de proximitat. A excepció de casos puntuals, la majoria dels 
polítics no ens prenen seriosament i no valoren el paper que 
juguen aquests mitjans per garantir l’esperit crític en una de-
mocràcia oberta i consolidada. Hi ha mitjans de proximitat que 
han apostat sempre per la llengua, la cultura i les tradicions del 
país, però en canvi sempre s’ha premiat més els mitjans més 
grans. Em fa por que algun editor tiri la tovallola i això no ens 
ho podem permetre.

Què ha de fer la premsa de proximitat per ser competitiva?
Tot passa per buscar més suports entre la societat perquè con-
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tribueixi a l’existència d’aquests mitjans de comunicació. D’una 
banda, a través del model de pagament per oferir continguts 
exclusius, i de l’altra, crear una mena de clubs de lectors oferint 
un seguit de contraprestacions i avantatges. Al Tot Sant Cugat 
volíem impulsar-ho la primavera passada, però la pandèmia 
ens va fer que ho amaguéssim, de moment, en un calaix.

Això vol dir que el lector s’haurà de gratar la butxaca?
El lector haurà d’acabar contribuint econòmicament per garantir 
les capçaleres de pobles i ciutats. Sense això no hi haurà futur 
viable. Però els mitjans necessiten temps i recursos, i no tenen 
temps per projectar-ho tot plegat. Allà on no arriba el mitjà és on 
hi intervé l’AMIC, que és la tasca que tenim prevista en els dos 
anys que em resten al capdavant de l’associació.

Se’n parla poc del paper que juguen els editors dins el sector, 
sempre en un segon pla.
Els editors som perseverants, un pèl inconscients i amb una 
gran vocació per l’ofici. En el meu cas, amb molta estima cap 
al territori i amb capacitat per envoltar-me de gent jove formada 
que t’ofereix una altra mirada i que et permet situar davant les 
noves necessitats que reclama el mercat i el moment actual.

Des d’aquesta perspectiva és quan incorpora els seus fills 
–Laura i Xavi– a l’equip de Tot Sant Cugat.
Així és. Ho vaig fer amb la intenció d’anticipar-nos a un sector 
molt canviant. La Laura va assumir la direcció fa un any i mig 
rellevant Josep Maria Vallès, que ha estat molt important en 
els darrers 20 anys; va fer molt bona feina i se’l troba a faltar. 
Un dia li va entrar el cuc per fer política a Sant Cugat i ho està 
gaudint moltíssim, tot i fer-ho a l’oposició. El traspàs en la di-
recció va ser exemplar, i juntament amb Àgata Guinó formen un 
equip molt potent al capdavant del mitjà, amb una mirada molt 
femenina i aportant els seus coneixements en l’àmbit comercial 
i les relacions públiques. I al mateix temps, el meu fill Xavi és 
més estrateg, un professional del disseny gràfic i editorial que 
va forjar-se a Cases i Associats, cosa que ha aportat una visió 
més creativa a l’equip, que ara no es limita al Tot Sant Cugat, 
sinó que ara també editem el Tot Cerdanyola, Tot Rubí, mitjans 
temàtics com Via Empresa i Catalunya M’agrada, i una agència 
de comunicació i màrqueting per als clients.

I quins són els reptes que té aquesta segona generació i 
enmig d’una pandèmia?
Es tracta de mantenir-nos, consolidar allò que tenim i funciona, i 
resistir com sigui el sotrac que està provocant la pandèmia. Cal 
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que tinguem un paper d’ajuda en la recuperació de l’economia, 
perquè la comunicació és necessària, com va quedar palès en 
el moment del confinament i les setmanes posteriors. Després 
de tota una vida lligada als mitjans de comunicació, crec que 
aquest és l’objectiu que té aquesta segona generació, que està 
fent una gran feina i que m’ha permès deixar de portar el pes 
del dia a dia. Soc optimista de mena i quan recuperem la nor-
malitat em podré dedicar a la meva passió per l’art i escriure. 
Serà el moment en el qual deixaré pas definitivament a la se-
gona generació. (Fotografia: Eduardo Corria/Comunicació 21/
AMIC)
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Com les notícies locals estan patint la 
tempesta de coronavirus
Per Rachael Jolley, becària de periodisme a la Universitat de 
Sheffield / Reuters Institute

El Butlletí de l’AMIC porta a aquesta secció una anàlisi del pe-
riodista britànic Rachael Jolley sobre com els periodistes locals 
afronten els reptes d’aquest any tan singular. L’article ofereix 
una bona visió general d’alguns dels problemes als quals 
s’enfronten alguns dels herois desconeguts de la pandèmia i 
inclou cites de periodistes i editors que treballen a Espanya, 
Itàlia, Mèxic, el Regne Unit i els Estats Units.

“Crec que és similar a com és durant un huracà, excepte que 
aquest huracà ha durat mesos. Quan arriba un huracà a una 
de les nostres comunitats, la gent vol saber quines carreteres 
estan tancades i quines empreses estan obertes i on”. Així és 
com Michael Shapiro, fundador de TAPinto, una xarxa de 85 
llocs web de notícies locals dels Estats Units, va descriure el 
desig de notícies del barri durant la pandèmia.

A tot el món ha quedat clar que els lectors volen que els titulars de 
notícies nacionals es posin en un context local i sàpiguen com es 
tradueixen les directives governamentals a la seva vida quotidiana. 
Per proporcionar aquest servei, els periodistes locals de nombro-
sos països han estat treballant llargues hores malgrat haver estat 
inseguretat financera, pèrdues de llocs de treball i, en alguns casos, 
amenaces. Mentre es barallaven per informar sobre la història en 
desenvolupament més gran de les seves carreres, alguns estaven 
enmig de consultes a tota l’empresa sobre acomiadaments. Les 
vendes de diaris impresos a nivell mundial es van submergir a gai-
rebé tots els llocs i va desaparèixer una gran quantitat de publicitat 
local quan es van tancar botigues i restaurants.

Reach, un dels principals diaris i operador de webs del Regne 
Unit, va acomiadar 550 empleats, aproximadament el 12% de la 
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seva plantilla. Es va informar a tota la redacció que la seva feina 
estava en perill durant la consulta.

Diversos editors sèniors que van dirigir equips de notícies locals 
al començament de la pandèmia marxen ara, inclosos Alastair 
Machray, redactor en cap de Liverpool Echo and Reach, al 
nord-oest i a Gal·les. Machray va dir que el personal de la sala 
de redacció ho van deixar tot per cobrir les històries emergents. 
“Treballen per orgull personal i per al públic i per als lectors”, va 
dir. “I vaig veure el millor de la professionalitat periodística. Al 
llarg d’aquest any, molts han perdut la feina. Tot i així, van con-
tinuar fent tot el que podien, treballant durant les seves hores, 
fent un esforç addicional, malgrat aquest teló d’incertesa i, en 
alguns casos, la certesa, que no hi havia res al final”.

Natalie Fahy, la feina de la qual inclou ser redactora del Not-
tingham Post i del Derby Evening, va reconèixer la determina-
ció que havia tingut el seu personal, també membre de Reach, 
durant la pandèmia, mentre que la pèrdua de llocs de treball era 
imminent. És difícil quan han d’afrontar històries desafiadores i 
també fer front al fet que la seva feina és insegura”, va dir.

Els periodistes locals s’enfronten a les mateixes pressions a 
tot el món. A Mèxic, el periodista Stephen Woodman, amb seu 
a Guadalajara, va descriure que la situació es va fer encara 
més difícil durant la COVID-19, amb periodistes que van passar 
mesos sense sou. “Molts periodistes locals viuen situacions de 
precarietat econòmica, guanyant en alguns casos fins a 1.000 
pesos a la setmana (al voltant de 35-37 lliures a la setmana). 
No són diners suficients per viure i, per tant, molts necessiten 
altres feines per mantenir-se”. A més d’afrontar problemes de 
seguretat laboral, els periodistes mexicans continuen treballant 
en un dels entorns més perillosos per als periodistes del món. 
Al novembre de 2020, tres periodistes locals van morir en deu 
dies.

Bèrgam, una ciutat prop de Milà, va ser un dels epicentres de 
la primera onada de la pandèmia. La regió llombarda que inclou 
Bèrgam havia registrat 17.000 morts relacionades amb la Covid 
al setembre del 2020.  Isaia Invernizzi, que va informar des de 
L’Eco di Bergamo, un dels diaris de la ciutat, es va enfrontar a 
un repte de personal diferent. “Molts de nosaltres ens vam po-
sar malalts, de manera que era molt difícil treballar en aquells 
dies”, va dir. “Afortunadament, cap dels periodistes estava en 
estat greu, de manera que tots van poder treballar després de 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

la malaltia. [Però] va ser molt difícil. Tots coneixíem [personal-
ment] algú que estava malalt, a l’hospital o mort, i teníem po-
ques màscares i guants”.

Els reptes de treballar des de casa
Quan la pandèmia va afectar els seus barris, els periodistes 
locals van cobrir el que estava passant als seus hospitals i ajun-
taments locals i van desafiar la maquinaria informativa oficial.

Tracey Bagshaw, editora grupal de Just Regional, que inclou re-
vistes de notícies locals a Norfolk, Anglaterra, es va trobar com 
a membre en solitari i a temps parcial de l’equip editorial per a 
les seves publicacions, que es van traslladar a Internet només 
durant el primer tancament de la primavera del 2020, mentre 
que altres membres del personal van ser enviats cap a casa. 
Ara han reprès les publicacions impreses.

“Va començar com “bé, seguiré repuntant les coses”. I alesho-
res el vostre orgull professional comença”, va dir. “També tenies 
la sensació de gravar alguna cosa important. Va ser una cosa 
que feu un llarg recorregut, miraríem enrere i veuríem com es-
tava coberta la informació!”.

Renate Schroeder, directora de la Federació Europea de Perio-
distes, ha estat conscient de la intensitat de la dedicació dels 
periodistes: “D’una banda, em va impressionar l’idealisme de la 
gent; d’altra banda, em va sorprendre la gravetat de la situació”.

Els periodistes dedicaven llargues hores a publicar històries. 
Alguns van considerar que els informes els havien mantingut 
ferms per no defallir. Sinead Corr, editor de notícies del diari 
Bishop’s Stortford Independent a l’est d’Anglaterra, va dir: “Cap 
de nosaltres realment ha tingut una pausa des del març, però 
els missatges de suport dels nostres lectors i anunciants ens 
han ajudat”. Una lectora, Maura Hetherington, va publicar a la 
pàgina de Facebook del diari: “És bo tenir un diari realment 
local. Que segueixi endavant!”. Un altre va dir: “Ben fet, equip 
independent, continueu així. Us volem molts anys més”.

Informar de la història no va ser l’únic obstacle a què es van 
enfrontar les redaccions dels periòdics de proximitat. Fahy va 
haver de trucar al cap de redacció de Nottinghamshire per re-
cordar-li que eren treballadors clau i que se’ls hauria de perme-
tre lliurar diaris quan es estigués de baixa un dels membres del 
personal. Moltes organitzacions van haver de lluitar perquè els 
ordinadors i altres tecnologies es traslladessin a casa dels seus 
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empleats des de l’oficina en qüestió de dies, mentre continua-
ven funcionant amb “normalitat”.

Marta Ferrero, periodista d’Onda Regional de Múrcia, una emis-
sora de ràdio del sud d’Espanya, va dir que la majoria de les 
seves entrevistes es van fer per telèfon i que també van assistir 
a rodes de premsa a distància. Durant les primeres setmanes 
de la pandèmia, en conferències de premsa amb les autoritats 
locals, es deia als periodistes que enviessin les preguntes amb 
antelació, de manera que no van ser capaços de pressionar els 
portaveus ni fer seguiments.

Ferrero va descriure algunes de les mesures de seguretat 
que es van posar en marxa. Quan els periodistes entraven a 
l’edifici, havien de romandre sempre en un seient assignat prè-
viament i quedar-se amb el mateix equip. La redacció es va 
dividir en dues meitats i es va construir un mur entre elles. Això 
també significava que només tenien la meitat dels recursos i 
l’equipament.

Els models de negoci s’han vist obligats a adaptar-se, canviant 
les formes de distribució de periòdics, afegint més material en 
línia i, en alguns casos, afegint noves formes de publicitat. Les 

organitzacions més petites, com ara els llocs web de periodis-
me de proximitat, han hagut de fer menys informació general 
per fer front al nou entorn, amb un nombre més reduït de perso-
nal, alguns ja treballant des de casa. 

En general, l’opinió recollida és que les notícies locals mai ha-
vien estat tan importants”. Ha quedat clar que el periodisme 
local és un enorme un servei públic. I encara més, el públic s’ha 
adonat que els mitjans de proximitat també són una empresa 
que necessita pagar els seus 
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Qui són els periodistes que 
abandonen la professió?
Per Jean-Marie Charon (EHESS) i Adénora Pigeolat (Le Havre 
Normandy University) / L’Observatoire des Médias
 

S’ha constatat que els periodistes abandonen la professió més 
que mai. L’estadística ens diu que en aquesta professió els pe-
riodistes hi treballen només uns quinze anys de mitjana. Fins 
i tot es detecta que hi ha una disminució del nombre de titu-
lars de carnets de periodista. Les dades surten del  Baròme-
tre social de les Assises du journalisme. Enguany quasi un 9% 

de baixes. La tendència està massa clara perquè només sigui 
una no renovació de carnet per les jubilacions. També hi ha 
l’impacte dels tancaments relacionats amb la Covid,

N’hi havia prou d’esmentar el tema a Twitter perquè desenes 
d’ex periodistes es brindessin a parlar-ne i expliquessin quina 
ha estat la seva carrera professional. Es van complir les con-
dicions per iniciar una investigació sobre el tema. Nascut a 
les xarxes socials, en temps de pandèmia, la idea era dissen-
yar un enfocament “col·laboratiu”, amb el pas del temps. És 
col·laboratiu en el sentit que tothom estava disposat a ser-hi; on 
tots van acceptar una fórmula d’entrevistes per correu que va 
durar diverses setmanes; on tots continuen estant disponibles 
per completar el seu testimoni. L’enquesta fa referència a una 
mica més de cinquanta persones, que abandonen la professió 
o que han realitzat aquesta reorientació en els darrers anys.

La primera imatge que sorgeix del grup de 51 periodistes que 
han optat per deixar la professió és la sobre representació de 
les dones. Són aproximadament dos de cada tres. Aquesta pro-
porció indica una tendència que és encara més evident en el 
fet que, tot i que la professió s’acosta gradualment a la paritat, 
la xifra del 2019 encara era del 47,5% dels carnets de premsa. 
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Una tendència que sembla arrelar-se en un conjunt de factors 
invocats per explicar la seva sortida del periodisme: la preca-
rietat, la sensació de trobar-se amb diversos sostres de vidre a 
diversos nivells, problemes recurrents d’assetjament, així com 
que la dificultat per conciliar la maternitat i els horaris d’una 
activitat amb hores sense límits.

El segon tret característic és el de l’edat. Aquests antics perio-
distes són joves, fins i tot molt joves: una meitat petita no té o 
només té 35 anys. Un grup significatiu no ha passat els 30 anys, 
en una professió l’edat de la qual d’entrada ha disminuït cons-
tantment durant les darreres dècades. Per tant, es tracta de 
cursos molt curts, amb prou feines mitja dècada per a alguns. 

És cert que la qüestió de l’edat no es redueix a la qüestió de la 
joventut, ja que, per contra, un grup ha superat els cinquanta 
anys, alguns molt propers a l’edat de jubilació que decideixen 
aturar-se, de vegades desil·lusionats, “esgotats”, sovint, tant 
“psicològicament com físicament”.

L’origen social dels que se’n van anar (les professions dels seus 
pares) destaca pel que fa a una representació de la professió, 
segons la qual els periodistes són més propers o properes a 
elits polítiques, culturals o fins i tot econòmiques, en tot cas 
d’origen força “privilegiat”. 

El grup més nombrós és el dels estrats mitjans intel·lectuals, amb 
un predomini molt gran de fills de professors de primària i secun-
dària. A més, és temptador establir el vincle aquí, amb la gran pro-
porció de persones que abandonen el periodisme per incorporar-
se a llocs docents. Cal destacar que en aquest grup només hi ha 
dos casos de periodistes, un dels pares del qual era ell mateix 
periodista. La idea d’un entorn que es reprodueixi a si mateixa té 
un èxit aquí, almenys entre els que abandonen la professió.

Els fills de pares que treballen en professions intermèdies cons-
titueixen un altre grup mitjà, en el qual és interessant subrat-
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llar la part que ocupen les professions sanitàries: infermeres 
i llevadores. Acumulat amb els fills de metges o treballadors 
socials, hi hauria una nissaga particular de periodistes de pares 
professionalment recorreguts al servei dels altres. La temptació 
és fantàstica per evocar una hipòtesi que faria un vincle entre 
aquests orígens i un model de periodisme evocat per la inves-
tigadora nord-americana Aralynn Mc Mane, a la seva tesi, o al 
servei dels altres.

Més contra intuïtiva és sens dubte l’observació, segons la qual 
el segon grup en nombre és el de periodistes els pares dels 
quals ocupaven les professions dels empleats (els més nom-
brosos d’aquest grup), fins i tot dels treballadors. Aquesta cons-
tatació va en realitat contra l’anàlisi que es fa regularment en 
els perfils dels candidats a oposicions a les escoles de periodis-
me. També sembla molt fora de contacte amb molts comentaris 
sobre el periodisme “sobre el terreny” o que té poc coneixement 
de les categories populars, els habitants dels suburbis, etc. Tret 
que sigui necessari esbossar la idea, que una sortida prematu-
ra de la professió és la marca d’una forma de marginació d’una 
professió, que té dificultats per donar-los un lloc. Una idea que 
es confirmaria amb comentaris segons els quals mai no se sen-
tirien “legítims” en el periodisme.

La formació
Les tres quartes parts dels periodistes que van deixar la pro-
fessió havien rebut formació periodística. D’aquests, dos terços 
van seguir un curs de postgrau. Aquesta xifra és notable per-
què és gairebé el contrari de les de la professió en general, ja 
que l’Observatori de professions de premsa revela que la ràtio 
és del 20% dels cursos reconeguts, de 80 dels no reconeguts.  
S’hauria de considerar això com un efecte “mecànic” de la pro-
porció de joves entre els “principiants”?

Lògicament, els antics periodistes d’aquesta enquesta s’han 
beneficiat en general de nivells de formació força alts, ja que 
la regla és almenys la de la llicenciatura, mentre que més de 
la meitat tenen un nivell de màster. Aquesta indicació és impor-
tant, ja que posa l’accent en la manca de carreres professio-
nals, ja que aquest nivell implica l’entrada a la professió al vol-
tant dels 25 anys, mentre que una part important ja ha canviat 
de direcció abans dels 35 o fins i tot dels 30 anys. 

Precarietat
La inseguretat, en les seves diverses formes, és molt present 
en la carrera dels periodistes que abandonen la professió. No 
és una explicació exclusiva, ja que una mica més de la meitat 
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d’ells han experimentat períodes de Facultat o fins i tot hi han 
fet tota la seva carrera. 

Les dones hi són molt més representades, sobretot en les carre-
res professionals on s’alternen els treballs de CDD i autònoms. 
També són molt més nombrosos entre els autònoms, la meitat 
d’ells coneixia l’estatus d’autònom. Alguns també han hagut de 
fer front a períodes d’atur, molt més que els seus col·legues 
homes. És aquesta la manifestació d’una dificultat d’accés a 
llocs de treball estables o adaptats a França, però un grup de 
periodistes que surten van passar temps a l’estranger. Aquí no-
més hi ha dones, entre aquestes.

Dues situacions, sens dubte minoritàries, posen de manifest 
les dificultats per mantenir alguns llocs d’ocupació. El primer es 

concreta en períodes d’activitat com a periodista, però volun-
tari, en publicacions activistes, associacions, fins i tot ONG. El 
segon consisteix en períodes d’estudi laboral o de convivència 
amb feines alienes al periodisme, en la comunicació, força co-
neguda, però també en llibreries, màrqueting o fins i tot traduc-
ció. Tingueu en compte que aquestes situacions concerneixen 
tant homes com dones.

Tots els suports i funcions
Des del punt de vista dels mitjans de comunicació i de les po-
sicions ocupades, crida l’atenció que tots estiguin represen-
tats. Sens dubte, la ràdio està sobre representada en relació 
amb la televisió. Les agències ho són poc. Podem suposar 
que aquests són només efectes induïts, força inevitables amb 
un mètode qualitatiu. L’important és que apareguin tots, tant 
amb grans grups de premsa, com amb reproductors fràgils a 
la web. La mateixa observació s’aplica a les funcions que in-
clouen les funcions de recollida i recuperació d’informació, les 
principals especialitats (economia, salut, ciències, educació, 
cultura, esports, agricultura, etc.), a part de probablement la 
política, que les anomenades professions d’edició, presentació, 
escriptoris, etc. Un grup minoritari, però significatiu, està format 
per exdirectors editorials: caps de departaments o redactors en 
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cap, editors i adjunts, etc. També és remarcable la presència 
d’alguns professionals que han tingut un paper important en la 
innovació digital.

Però, per què, inclosos aquests, marxen? Aquesta ha de ser la 
segona part d’aquesta investigació, on s’analitizin les motiva-
cions mútues, les seves explicacions, la presentació dels pro-
blemes als quals no han pogut trobar una resposta adequada 
en el periodisme, aquesta “professió de passió” a la qual diuen 
que costa tant de prescindir. (Fotografies: Le Monde, Journalis-
tesfo i 20minutes.fr)

NOTA: Per a una millor comprensió d’aquest text, El Butlletí us 
ofereix el vídeo del debat sobre el Baròmetre social francès de 
les Assises du journalisme. CLICAR AQUÍ 
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Llums i ombres
Per Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

 

La irrupció de científiques de reconegut prestigi a l’escenari me-
diàtic està sent una notable, i a la vegada interessant, novetat. 
Responsables de diferents universitats, grups d’investigació, 
organismes internacionals i nacionals, d’equipaments sanitaris 
de primer o segon nivell, apareixen amb tota normalitat a les rà-
dios, televisions i publicacions periòdiques. Les seves opinions 
són tingudes en compte i reconegudes àmpliament per la seva 
vàlua i fonament. Aquest fet representa una evident posada en 

valor de les seves capacitats professionals, atesa la seva posi-
ció en punts claus del sistema sanitari i científic, que en aquests 
moments és un dels espais que desperta més interès en la po-
blació en general.

Ha calgut una pandèmia perquè, davant l’emergència, també 
informativa, que vivim, es visualitzi la importància del treball 
que desenvolupen així com el caràcter imprescindible de les 
seves aportacions. Quan el desconcert sobre la situació que 
patim ha fet que els i les professionals de la informació ha-
guessin de buscar explicacions de tota mena, epidemiològica, 
estadística, matemàtica o psicològica, més enllà dels dos o tres 
personatges mediàtics que ja coneixíem, han aparegut com a 
novetat per a les grans audiències les veus d’aquestes exper-
tes que sense cap mena de vedetisme encaren, amb profes-
sionalitat i rigor, la demanda d’explicacions relatives al trasbals 
que estem vivint.

Al costat d’aquesta evidència, sortosament renovadora, han 
anat apagant-se, però, els focus informatius sobre altres veus 
que es van tenir en compte, excepcionalment, en el moment 
que es va “descobrir” el valor del treball d’algunes dones en 
els anomenats “serveis essencials”: curadores, caixeres, con-
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ductores, infermeres, professores, netejadores. A poc a poc ha 
tornat a caure l’ombra de l’oblit sobre la seva feina, com si ja 
no calgués reconèixer la nostra dependència envers les seves 
cures ni recordar fins a quin punt les seves tasques contribuei-
xin a mantenir el fràgil equilibri de les nostres vides. Han tornat 
a desaparèixer dels escenaris de representació d’un dia a dia 
encara fràgil i per descomptat deutor de la seva professionalitat 
per mantenir a ratlla els contagis i garantir la vida sostenible de 
totes i tots nosaltres en plena pandèmia. O sense ella.

Celebrem la visibilitat de les primeres i aprofitem per dir que les 
volem seguir trobant com a referents en els continguts informa-
tius sobre salut i ciència, que tenim dret a saber del seu treball 
i responsabilitats a partir d’ara i per sempre més. I voldríem 
també que aquesta pràctica s’estengui al paper de les dones 
en altres oficis o feines, i en la recuperació i posada en valor 
de tots els treballs de cura. Que les bones pràctiques que s’han 
generat no siguin de curta durada sinó que contaminin les ruti-
nes informatives d’ara endavant i en tots els àmbits. Això sí que 
seria un canvi. (Fotografia: Vall d’Hebron Barcelona Hospital 
Campus)
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Un Crític crònic
Per equip “Justícia” (Universitat de Girona): M. Llopis / M. 
Cànovas / A. Blanch / R. Comas

El passat dimecres 14 d’octubre 
vam tenir el plaer d’entrevistar 
a Joan Vila i Triadú, professor 
de comunicació audiovisual 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i soci fundador del 
mitjà de comunicació Crític, per 
tal d’entendre en quina mesura 
havia afectat la pandèmia en el 
periodisme en el Crític.  

El Crític és un mitjà de comunicació català, creat l’any 2014, 
que s’autodefineix amb tres línies bàsiques d’actuació: «la 
investigació de silencis mediàtics, el periodisme reposat i en 
profunditat, i l’anàlisi i l’opinió amb veus crítiques». El principal 
canal comunicatiu del mitjà és la pàgina web www.elcritic.cat, 
a més a més, el mitjà compta amb una revista monogràfica 
publicada anualment. El Crític està impulsat per una cooperativa 
que aposta per un periodisme competent i de qualitat amb la 

finalitat d’oferir un contingut amb esperit crític. Es posiciona 
com un mitjà de comunicació independent, sota la idea del slow 
journalism, un periodisme reposat a anys llum del “periodisme 
de tuits” i de les fake news que tant abunden actualment, 
dedicant temps als treballs i contrastant la informació utilitzada. 

La importància del periodisme abans i després de la 
pandèmia  
El periodisme del Crític és més lent i més reposat, el qual permet 
que abans de publicar qualsevol escrit, aquest estigui pensat 
amb determinació. La dinàmica del mitjà és la publicació de 
reportatges, entrevistes i articles d’opinió, per tant, no incorpora 
notícies d’actualitat. Evidentment que la pandèmia ha provocat 
buscar noves temàtiques, però no amb la mateixa urgència que 
els mitjans que cobreixen l’actualitat diària.   

El Crític és un mitjà que tradicionalment s’ha dedicat a tractar 
temes de política, economia, societat i cultura. Aleshores,  
durant la pandèmia, s’han hagut de buscar temes que 
realment interessessin als lectors tenint en compte l’actualitat 
epidemiològica. Així doncs, les dinàmiques d’aquests mesos 
han variat, però en cap moment s’ha perdut l’essència, que és 
la recerca d’informació amb esperit crític.  
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Vila destaca la importància del periodisme com a missió de 
contrapoder, i de mantenir a la població informada en tot moment 
del que fan i deixen de fer les administracions i els governs, els 
quals tendeixen a amagar les coses que van malament, com 
ara dades reals de la pandèmia i la gestió d’aquesta. 
 

La pandèmia ha demostrat que la informació és bàsica en 
el nostre món, i que aquesta ens arriba per moltes bandes 
diferents. Per tal d’evitar la divulgació de les fake news, cal 
situar als mitjans de comunicació com a responsables de 
publicar informació rigorosa i contrastada, perquè en temps 
de crisi com l’actual, el bon periodisme té més raó de ser que 
mai. És per això que Vila assegura que es pot fer periodisme 
de qualitat amb poca gent i amb pocs recursos. Al Crític, per 
exemple, només hi treballen sis persones, per això mateix la 

qualitat dels mitjans no es mesura  per la quantitat de persones 
o per la quantitat de diners que hi ha darrere, sinó que es 
mesura per la qualitat dels continguts que es publiquen.   

El finançament del mitjà  
La forma de tractar l’actualitat que té el Crític, apropa el mitjà 
cap als seus lectors mitjançant la constància i el bon ús de les 
xarxes socials, trobant així la seva principal font de finançament 
amb les subscripcions, però també amb la publicitat i altres 
ingressos.  

Pel que fa a les subscripcions, el mitjà compta amb subscriptors 
que paguen una quota cada sis mesos o cada any, la qual 
permet poder accedir a continguts especials. Tot i que durant 
els mesos de pandèmia hi ha hagut un centenar de baixes, 
el Crític consta d’uns 1700 subscriptors dels quals la majoria 
-1400- són anuals i la resta -uns 300- són semestrals.  Malgrat 
les baixes, en conclusions totals, es pot fer un balanç positiu, 
perquè també hi ha hagut diverses altes.  

Tanmateix, el mes d’abril el mitjà va demanar als subscriptors 
de forma voluntària una petita contribució per tal d’ajudar amb 
una quota solidària de 75 €, 100 € o 150 €. Se’n va fer una bona 
acollida per part dels lectors, ja que hi va haver més de 120 
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subscriptors que van col·laborar, majoritàriament amb la quota 
de 75 € però també n’hi va haver de 100 € i fins i tot, de 150 €.  

La publicitat és la segona font d’ingressos, aquesta ha 
disminuït però sense notar un gran canvi, ja que normalment 
hi predomina la publicitat de les institucions com la de la 
Generalitat, ajuntaments, diputacions i entitats culturals com 
ara museus o festivals.   
Finalment, la tercera font d’ingressos, recau en els patrocinis 
on entitats, associacions i cooperatives, que tenen línies 
informatives similars a la d’el Crític, arriben a acords on les dues 
parts en surten beneficiades. Els patrocinis ofereixen continguts 
d’interès per les institucions i al mateix temps són interessants 
pels mateixos lectors. El Crític no pateix econòmicament, 
fa quatre anys que tanca l’any en positiu, sense tenir gaires 
guanys però sense cap pèrdua.  

Futurs projectes - 
“Cinc dies de fúria”  
El Crític està 
constantment amb 
l’actitud d’innovar i 
crear, i des de fa més 
de mig any, tenen un 

projecte entre mans molt gran, el qual es va posar en marxa 
abans que esclatés la pandèmia. El projecte, una sèrie de 
podcasts anomenats “Cinc dies de fúria”, recullen informació i 
entrevistes a les víctimes, advocats, experts i diversa gent que 
va patir la repressió estatal durant els fets que van tenir lloc a 
Catalunya, la setmana del 14 al 18 d’octubre del 2019 arran 
de la sentència del procés. Gràcies a l’aportació econòmica 
voluntària mitjançant una campanya de micromecenatge 
realitzada el mes de desembre del 2019 s’ha pogut dur a terme 
la idea.  

Tots aquests mesos de treball han donat el seu fruit i el passat 
dimarts 13 d’octubre es va estrenar el primer capítol  que 
successivament cada dia, se’n publica un de nou. Aquest 
projecte estava previst que sortís a la llum el passat mes de juny 
però atesa la situació de la pandèmia, es va endarrerir l’etapa 
de producció, així doncs, durant els mesos de confinament es 
va realitzar la tasca de recerca i recollida d’informació i la tasca 
d’entrevistes pertinent per tal que durant  l’estiu es va acabar de 
donar-li forma a la producció.  

Aquest projecte va consumir moltes energies, ja que era un 
afegit a la feina diària que ja comporta el mateix mitjà. Tot i 
això, la redacció del Crític es planteja demanar una altra ajuda 

https://www.elcritic.cat/investigacio/dia-1-tsunami-68029
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econòmica o realitzar alguna campanya de micromecenatge 
durant la tardor i principis d’hivern per tal de posar en marxa 
un nou projecte de cara l’any vinent, encara que avui dia no 
acaben de trobar cap projecte prou innovador i interessant per 
als seus lectors.  

Cal destacar que “Cinc dies de fúria” està aixecant interès 
mediàtic, ja que hi ha molts mitjans de comunicació que se 
n’han fet ressò. Ara per ara, la plantilla del Crític està molt 
contenta de la rebuda que ha tingut el projecte, no només per 
part dels subscriptors sinó també dels mecenes. Així doncs, 
a mesura que els capítols vagin sent publicats s’observarà la 
gran quantitat d’hores de feina que han donat el seu fruit i se’n 
farà constància sonora i escrita de la setmana més crítica a 
Catalunya.

El Crític post-covid 
És ben cert que la pandèmia, en qüestió de mesos, ha provocat 
un gir de 180º en la manera d’entendre la nostra societat i la 
nostra manera de ser i de fer. I no només això, sinó que també 
ha canviat la manera en què es feia periodisme. Amb l’arribada 
de la Covid-19 la població s’ha vist més necessitada que mai 
dels mitjans de comunicació, ja que aquests són qui fan arribar 
la informació. Tanmateix, pel que fa al mitjà el Crític això no 

ha suposat un gran canvi en la manera de treballar que tenien 
prèviament, sinó que simplement, s’han adaptat a les noves 
necessitats informatives, sense deixar de banda els objectius 
divulgatius que els van dur a crear Crític. Tot i això, ara es 
veuen en part obligats a tractar temes sanitaris relacionats amb 
la pandèmia, ja que és un tòpic altament demanat pels lectors.  

El teletreball ja era una eina recurrent dins el mitjà abans 
de la pandèmia, i això es deu a la seva concepció d’un bon 
periodisme que no necessita una gran empresa al darrere, sinó 
la voluntat de voler fer una feina ben feta amb un contingut 
contrastat i verídic, en definitiva; tenir esperit crític amb un  
mateix. El bon contingut que ofereix el mitjà està reflectit en la 
fidelitat dels seus lectors, els quals molts són subscriptors, sent 
aquesta la principal font d’ingressos del mitjà sense deixar de 
banda publicitats i patrocinis. 

Seguint la mateixa línia iniciada abans de l’arribada de la  
Covid-19, una gran part d’aquests ingressos acaben destinats 
a projectes que van més enllà dels reportatges, entrevistes i  
articles d’opinió, com n’és un exemple el podcast “Cinc dies 
de  fúria”. Veient la bona acollida d’aquest projecte, Crític ha 
decidit no quedar-se de braços plegats, i animats per aquest  
èxit recent, es veuen amb l’energia suficient per continuar 
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aquest trajecte, obrint una nova línia d’investigació que els 
porti  a crear un nou projecte de caràcter semblant però amb 
continguts totalment diversos. 

Així doncs, observem com Crític està format per un grup de  
periodistes amb ganes de fer una feina ben feta, amb capacitat 
d’adaptació en l’actualitat i a les diferents demandes socials, 
i  amb la visió i la creativitat per crear projectes interessants i 
carismàtics sempre sota un esperit crític.  
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