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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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Pla d’acció de la CE per a la 
recuperació i la transformació dels 
mitjans europeus, especialment els 
locals 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els mitjans de comunicació i els sectors audiovisuals d’Europa 
han estat crítics per mantenir informats i entretinguts els ciuta-
dans durant la pandèmia de Covid-19. La demanda d’informació 
i notícies comprovades pels fets ha augmentat substancial-

ment. La Comissió Europea reconeix, en un document del dia 
3 de desembre, que un entorn de mitjans lliure, divers i dinàmic 
és clau per enfortir societats obertes i democràtiques i fomentar 
la diversitat cultural europea i afirma que fomentar la diversitat 
cultural beneficiarà els mitjans de comunicació, l’audiovisual i el 
sector cultural en general.

El document també reconeix que, en general, el sector mediàtic 
cobreix diverses empreses que produeixen i distribueixen con-
tingut, que comparteixen sinergies i el valor es basa en la pro-
pietat intel·lectual. En la introducció s’explica que el sector està 
compost en gran part per pimes, tot i que algunes empreses de 
mitjans de comunicació més grans tenen prou escala per incor-
porar activitats de mitjans de comunicació entre sectors i al llarg 
de la cadena de valor. El sector global dels mitjans, diu el do-
cument, contribueix a la creació i al creixement d’ocupació amb 
una facturació superior al 3% del PIB 1, afirmant que aquesta 
comunicació se centra en el sector dels mitjans informatius (in-
closos la premsa impresa i en línia, la ràdio i els serveis audio-
visuals) i l’entreteniment audiovisual.

Per tot plegat, la Comissió Europea ha decidit posar en marxa 
un pla d’acció per donar suport a la reactivació i la transfor-
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mació del sector audiovisual i dels mitjans de comunicació per 
l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, considerant els trets 
essencials que hem enumerat. El pla se centra en tres àmbits 
d’activitat i presenta deu accions dirigides a ajudar els mèdia a 
recuperar-se de la crisi facilitant i ampliant l’accés al finança-
ment; a transformar-se estimulant les inversions per adoptar la 
doble transició digital i ecològica tot garantint la futura resilièn-
cia del sector; i a empoderar la ciutadania i les empreses.

Les actuacions previstes, pel que fa als mitjans informatius es-
crits, en paper o digital, són:

• Facilitar l’accés als ajuts de la UE a través d’una eina especí-
fica perquè les empreses de mitjans trobin les oportunitats de 
finançament que siguin pertinents. Així, s’oferiran orientacions 
sobre la manera de sol·licitar l’ajuda corresponent amb càrrec 
al marc financer plurianual 2021-2027, però també a través dels 
plans estatals de recuperació i resiliència.

• Posar en marxa la iniciativa News per agrupar accions i donar 
suport al sector dels mitjans informatius. La iniciativa inclou un 
projecte pilot d’inversió amb fundacions i altres socis privats, 
accés a préstecs que facilitarà la garantia InvestEU, subven-

cions, i un Fòrum Europeu de Mitjans Informatius. Es prestarà 
especial atenció als mitjans locals.

• Fomentar espais de dades mediàtiques europees per a 
l’intercanvi i la innovació.

• Fomentar una coalició industrial europea de realitat virtual i 
augmentada per ajudar els mitjans a beneficiar-se d’aquestes 
tecnologies immersives. Posar en marxa un laboratori de mi-
tjans de realitat virtual per a projectes en matèria de noves for-
mes de narrar i interactuar.

• Facilitar les converses i actuacions perquè el sector sigui cli-
màticament neutre d’aquí al 2050.

• Fomentar el talent mediàtic europeu, sobretot estimulant la di-
versitat i prestant reconeixement i suport a les empreses emer-
gents del sector dels mitjans.

• Empoderar la ciutadania, sobretot mitjançant el reforç de 
l’alfabetització mediàtica i el suport a la creació d’un servei 
d’agregació de notícies alternatiu independent.
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Específicament sobre la qüestió econòmica, la Comissió 
llançarà la iniciativa “Notícies” per agrupar accions i donar su-
port al sector dels mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa 
examinarà de manera integral els reptes que afronta la indústria 
dels mitjans de comunicació i proporcionarà una resposta co-
herent, que reunirà diferents instruments de finançament sota 
una bandera comuna. Això augmentarà la coherència, la visibi-
litat i l’impacte de les accions recolzades en diferents fluxos de 
finançament, tot respectant plenament la independència dels 
mitjans de comunicació.

La majoria d’aquestes accions es posaran en marxa en els pri-
mers mesos de 2021 i es complementen amb el Pla d’acció 
per a la democràcia europea, l’objectiu de la qual és reforçar la 
llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació a tot el con-
tinent, centrant-se en la protecció dels periodistes. (Infografia: 
Ticbeat)

NOTA: El Butlletí us ofereix el document complert de la Comis-
sió Europea en aquest enllaç.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les set claus de la verificació
Per Adrián Caballero / Report.cat

El concepte de la verificació d’informació –o fact-checking com 
s’ha popularitzat– no és res nou. Forma part natural de la feina 
de tot periodista. Del que sí que es parla molt més, d’ençà d’uns 
anys, és de la verificació a posteriori, és a dir, la comprovació 
de dades, declaracions o informacions un cop aquestes ja han 
vist la llum. És la tasca que desenvolupen des d’El Objetivo de 
La Sexta o Maldita, per posar nom a dues de les moltes iniciati-
ves sorgides tant a Espanya com a la resta del món.

La tasca de tots aquests projectes és totalment necessària. 
Sense anar més lluny, un estudi realitzat durant la primavera 
de 2019 als Estats Units mostra que un 10% dels ciutadans 
comparteix notícies sabent que són falses mentre que prop de 
la meitat ha enviat notícies a familiars i amics i poc després ha 
descobert que no eren certes.

Però hi ha una tasca periodística encara més necessària i arre-
lada a la professió, especialment en els mitjans escrits: la verifi-
cació prèvia. Durant el segle XX era habitual que les principals 
capçaleres tinguessin un equip encarregat de revisar que tots 
els detalls i declaracions que acompanyaven una informació 
fossin verídics. La Columbia Journalism Review afirmava l’any 
2010 que el setmanari alemany Der Spiegel era el mitjà amb 
més periodistes dedicats a la verificació, amb al voltant de 80 
professionals destinats a comprovar tot allò que aporten els 
col·laboradors abans de ser publicat.

En el seu llibre Reportero [Península, 2019], el periodista 
d’investigació Seymour Hersh relata com tant al New York Ti-
mes com al New Yorker, dos dels llocs on va col·laborar, destin-
aven periodistes a fer una “exhaustiva comprovació” de tots els 
detalls sobre les investigacions de la massacre de My Lai (Viet-
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nam). Al cap i a la fi, la publicació d’aquestes informacions li 
van valdre una desena de premis, entre ells un Pullitzer el 1970.

Des de la revista nord-americana The Atlantic, fundada el 1857 
i que aposta pels assajos i els reportatges d’investigació que 
l’han convertit en tot un referent en la professió, la seva cap 
d’Investigació, Yvonne Rolzhausen, ha explicat en un butlletí di-
rigit als subscriptors les set passes que segueix el seu mitjà per 
verificar les informacions dels col·laboradors abans de publicar 
qualsevol història. Són les següents:

1 – Familiaritzar-se amb el material.- La primera tasca és lle-
gir “diversos cops” el material a analitzar per després ajudar-se 
de l’autor per respondre qüestions com quines han estat les 
fonts emprades o “què és allò que preocupa més a l’autor”.

2 – Llapis vermell… i a encerclar. Per a la cap d’Investigació 
de The Atlantic un element fonamental de la verificació és el 
seu llapis vermell, amb el que va subratllant, encerclant i ano-
tant tot allò que ha de ser verificat o que ha de consultar amb 
l’autor de la peça. Un cop va confirmant cada detall, posa “una 
marca de verificació al seu costat”.

3 – Planificar entrevistes amb les fonts.- És una fase impor-
tant perquè, tal com apunta Rolzhausen, “aquestes converses 
són massa importants per deixar res a la improvisació”. Aquest 
punt pot implicar “hores de conversa o de preguntes per correu 
electrònic”. Malgrat reconèixer que aquest és un moment deli-
cat on es posa en perill la publicació de la investigació, la perio-
dista subratlla que “l’últim que vol un verificador és permetre la 
publicació d’una peça que no suporta l’escrutini dels fets”.

4 – Tot és començar.- Rolzhausen recorda que el 2015 va ha-
ver de verificar una extensa investigació del periodista Graeme 
Wood sobre Estat Islàmic. Una de les preocupacions de l’actual 
cap d’Investigació de The Atlantic era com aconseguir que les 
fonts més importants d’aquella investigació parlessin amb ella 
després que a Wood li hagués costat hores i hores guanyar-se 
la confiança. En el butlletí, Rolzhausen confessa que, un cop es 
va posar en contacte amb les fonts, “i potser per la confiança 
que havien adquirit amb Graeme”, tot va ser més fàcil.

5 – Revisar les declaracions.- Un cop establert el contacte 
amb les fonts, s’ha de revisar que totes les declaracions que se 
citen en nom seu siguin “acurades”. “Si algú s’oposa a una cita, 
no vol dir que no la publiquem”, matisa Rolzhausen. “Només 
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necessitem assegurar-nos que la cita és precisa, que s’està 
atribuint a la font apropiada i que el context és just”, afegeix.

6 – Consultar amb experts.- Per verificar les diferents dades 
i informacions, un cop tot el que té a veure amb les fonts prin-
cipals ja ha estat contrastat, és hora de posar-se en contacte 
amb experts en la matèria de la investigació, tant si són citats a 
l’article com si no, perquè tots ells aportaran el context neces-
sari per entendre encara millor la informació i determinar-ne la 
veracitat.

7 – Parlar-ho tot amb l’autor.- “Un verificador mai ha d’assumir 
que ho sap tot sense donar a l’autor el benefici del dubte”, es-
tableix Rolzhausen, que recomana estar sempre en contacte 
amb  el periodista de la investigació “per suggerir canvis que 
podrien solucionar els problemes de verificació”. Parlar amb 
l’autor –“que ha estat nadant en aquestes aigües molt abans 
que tu”– ajudarà a trobar solucions quan no s’entén totalment el 
problema, reconeix Rolzhausen. 

Per acabar el butlletí, la cap d’Investigació de The Atlantic con-
sidera als verificadors dels mitjans “en part detectius, en part 
terapeutes”, però, per sobre de tot, “uns àngels de la guarda 

a les espatlles de l’autor, assegurant que els seus arguments 
estan basats en fets en comptes d’en suposicions”. (Infografia: 
NiemanLab)

La consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa, es reuneix amb l’AMIC

El president de l’AMIC, 
Ramon Grau, i el se-
cretari general de 
l’entitat, Josep Ritort, 
es van reunir la set-
mana passada amb la 
consellera de Cultura 
de la Generalitat, Àngels Ponsa. A la reunió també hi van ser 
presents el secretari de Comunicació del Govern, Antoni Mo-
lons; la directora general de Política Lingüística,, Esther Fran-
quesa, i la cap de Gabinet de la consellera de Cultura, Maria 
Rosa Pons.

En la reunió, la representació de l’AMIC va explicar la greu si-
tuació que viuen els mitjans de proximitat, argumentant la ne-
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cessitat d’un suport com el que obtenen d’altres sectors, com 
el sector cultura o el de l’esport. També es va fer saber la ne-
cessitat d’explorar possibles ajuts a través d’espais de contin-
guts en mitjans i d’altres vies que en aquests moments s’estan 
estudiant.

La consellera es va comprometre, tot i la manca de recursos, 
a buscar-hi solucions. En aquesta línia l’AMIC ha reclamat a 
la consellera de Presidència, Meritxell Budó i Pla, de la que 
depenen els mitjans, una trobada urgent i conjunta amb el vi-
cepresident, Pere Aragonès, per tal de reclamar, entre d’altres 
coses, els ajuts a projectes, avançar la convocatòria dels ajuts 
estructurals i precisar l’increment imprescindible de la dotació.

Per altra banda l’AMIC està enllestint una campanya per publi-
car en els mitjans associats, per tal de sensibilitzar del paper 
que la premsa de proximitat fa en les seves respectives comu-
nitats i fer palesa la necessitat que, sobretot les institucions, uti-
litzin aquests mitjans com a suport prioritari. (Font i fotografia: 
Redacció AMIC)

Les contractacions de professionals de 
la comunicació cau un 36% en un any

Les contractacions en el sector de la comunicació sumen un 
mes més de caigudes. Només a Andalusia, les males dades 
reflecteixen que l’atur ha augmentat un 22,16% respecte a l’any 
anterior davant l’augment de la demanda d’ocupació que creix 
un 79,95%, així es revela en l’informe elaborat per l’Observatori 
Argos, la unitat estadística del Servei Andalús d’Ocupació. 

Al mes d’octubre de 2020 es van realitzar 184 contractes a 
professionals del periodisme i la comunicació a  Andalusia. 
D’aquests, el 41,30% va ser subscrit per homes i el 58,70% per 
dones. Aquesta xifra suposa un descens de gairebé un 36% 
respecte a octubre del passat any i fins a un 40% respecte a 
el mateix mes del 2017. Un altre de les dades destacades és 
que el major nombre de contractes dels realitzats entre gener 
i octubre de 2020 es produir entre professionals amb  edats  
compreses entre els  25  i el  44 anys .

En aquest sentit, i tal com recull el Col·legi Professional de Pe-
riodistes d’Andalusia, al mes d’octubre de 2020 s’han registrat 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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un total de 4.685 persones aturades de les quals el 51,12% són 
homes i el 48,8% dones. El major nombre de persones atura-
des es va concentrar en l’activitat de  Serveis d’Informació , 
amb 1080 persones aturades. (Font: prprensa)

Prensa Ibèrica presenta un ERO de 22 
persones al diari Levante-EMV

El Comitè d’empresa de 
Levante-EMT ha confirmat 
l’acomiadament de 22 dels 
treballadors del diari valen-
cià. Amb aquestes noves 
sortides el grup que diri-
geix Javier Moll sobrepas-

sa el mig centenar d’acomiadaments que s’executaran un cop 
s’hagi acabat el ERTO al qual Prensa Ibérica es va acollir per 
fer front a la pandèmia.

Després d’aquest anunci, Prensa Ibérica tanca el tercer dels 
quatre ERO que la companyia mantenia oberts. Fa escassos 
dies, el grup Moll també va ratificar la sortida de 22 treballadors 

que formen la plantilla del diari Información, d’Alacant. D’ells, 
17 són periodistes. No són les úniques retallades confirmades 
pel grup.

El diari d’Eivissa ha aconseguit reduir el nombre de treballa-
dors acomiadats en les últimes negociacions. Tot i que Prensa 
Ibérica havia previst la reducció del 30% de la plantilla de la 
capçalera de l’illa balear, finalment ha accedit a rebaixar la xifra 
al 15%. En total, els afectats per aquesta capçalera seran vuit 
treballadors dels departaments de redacció, producció i admi-
nistració.

Queda pendent, de moment, l’ERO que també s’ha anunciat 
sobre la plantilla d’El Periódico d’Aragón. Aquestes sortides es 
sumen  a les retallades fetes al El Periódico de Catalunya i la 
decisió del grup del tancament definitiu de dues de les seves 
revistes: Cuore i Stilo, l’estiu passat.

Tal com han alertat els sindicats del sector, Prensa Ibèrica no 
descarta rebaixar el gruix de les plantilles de totes les seves 
capçaleres fins a 400 treballadors per esquivar la caiguda 
d’ingressos que ha provocat la pandèmia. (Font: Prnoticias – 
fotografia: mas-levante)
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Vocento anuncia els primers 
acomiadaments i el tancament d’Hoy 
Corazón

Vocento ja ha confirmat que arrencarà 2021 amb importants 
retallades sobre la seva plantilla. L’editora de ABC ha al·legat 
pèrdues econòmiques per justificar sis acomiadaments, el tan-
cament de la revista Hoy Corazón i el web Código Único -que 
continuarà editant-se en paper-, totes dues de l’empresa Taller 
de Editores SA.

En l’actualitat i en el que queda del mes de desembre, Vocen-
to mantindrà l’ERTO que va arrencar després d’anunciar-se el 
confinament. Un ERTE que ha afectat de manera desigual a les 
més de 2.700 persones que treballen per l’editora. Segons ha 
anunciat la Federació de Sindicats de periodistes, Vocento ja 
ha comunicat la decisió als seus treballadors i ha fet oficial la 
rescissió de vuit dels contractes dels treballadors que integren 
la plantilla. Només dues d’elles seran reubicades en altres pro-
jectes de l’editora. (Font: Prnoticias)

Obre un nou quiosc a Barcelona amb 
la integració com a bandera

El quiosc del número 166 del 
carrer Aribau de Barcelona 
té, des de fa poc, dues ca-
res noves. Són en Gabriel i 
l’Alejandro, dos treballadors 
de la cooperativa Divers-
coop que formen part d’un 
projecte que busca crear oportunitats laborals per a persones 
amb discapacitat i que impulsa l’Ajuntament.

El projecte permet que persones amb discapacitat, algunes amb 
un atur de llarga duració, tinguin una sortida laboral. Aquest 
projecte de l’Ajuntament de Barcelona, que ha obert tres quios-
cos com aquest en diferents punts de la ciutat i aviat n’obrirà 
un altre, representa un pas més per afavorir les persones que 
tenen alguna discapacitat.

Quico Alós és un dels treballadors que hi ha al quiosc de Di-
verscoop del Paral·lel i també fa de portaveu de la cooperati-
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va. Explica que ara mateix els quioscos tenen 12 treballadors 
i que un dels objectius és “fer barri”. És a dir, establir vincles 
amb les entitats i afegir-se al teixit cultural i d’oci. Per últim, el 
regidor Joan Ramon Riera, president de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD) de Barcelona, destaca que 
el projecte ajuda a preservar els quioscos i crea oportunitats la-
borals per a persones amb discapacitat. (Font i fotografia: Línia 
Eixample)
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Els missatges de text han de formar 
part de la vostra estratègia per a 
mòbils
Per Mary-Katharine Phillips / Twipe Mobile

 
Avui els editors saben la importància de conèixer els seus 
lectors allà on es troben, cosa que cada cop és més gran en 
dispositius mòbils. No obstant això, més enllà dels llocs web 
optimitzats i de les aplicacions natives, la darrera dècada havia 
tingut poca innovació. Això ha canviat recentment, ja que els 
editors han experimentat amb la distribució del seu contingut a 
WhatsApp i els lectors de text directament.

Per entendre millor el valor dels subscriptors de missatges di-
rectes, mostraré tres estudis de casos globals que poden servir 
d’inspiració, des del Tampa Bay Times, als EUA, fins a Mail and 
Guardian a Sud-àfrica i The Telegraph al Regne Unit.

Tampa Bay Times: unir la impressió al viatge digital amb SMS
Un altre diari americà que ha tingut èxit en enviar missatges de 
text és el Tampa Bay Times, impulsat per la tecnologia Subtext 
d’Advance. Aquest any ha accelerat la seva transició digital, 
amb la decisió de reduir la impressió a dos dies per setmana. 
Els seus lectors digitals accedeixen cada vegada més al contin-
gut a través de dispositius mòbils: el 70% dels lectors van visitar 
la pàgina principal a través del mòbil en els darrers 30 dies. Fins 
i tot el lector digital menys experimentat té probablement un te-
lèfon mòbil avui en dia i té experiència en enviar missatges de 
text. Per ajudar amb la seva transició digital, l’equip va decidir 
utilitzar una estratègia de missatges de text.

Van utilitzar les eleccions presidencials com a focus d’aquest 
experiment i li van donar el nom de “ConText 2020”. El nom pro-
vé del desig de proporcionar una visió més completa als subs-
criptors, a més de lligar el nom de la veu principal darrere dels 
textos, l’editor polític Steve Contorno. De cara a les eleccions, 
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els subscriptors rebrien un missatge de text diari amb una ac-
tualització de la campanya. Els lectors també podien respondre 
directament als textos amb comentaris o preguntes, a les quals 
l’equip del Tampa Bay Times va poder respondre mitjançant un 
CMS basat en un navegador.

Per mesurar el seu èxit, es van fixar un objectiu de 500 subs-
criptors (equival a aproximadament el 5% de l’audiència al but-
lletí de política de Steve Contorno). Al principi, aquesta nova 
opció de missatges de text es promocionava principalment a 
les xarxes socials. Un cop inclosa la promoció al diari imprès i 
a ePaper, les inscripcions també van créixer i van superar els 
500 subscriptors. És molt interessant veure com el Tampa Bay 
Times ha ajudat a salvar la impressió amb el digital amb aquest 
experiment de missatges de text.

Mail and Guardian: primeres edicions digitals de WhatsApp
Oblideu-vos de ser el primer digital o fins i tot del mòbil, Mail 
and Guardian a Sud-àfrica és el primer de WhatsApp amb la 
seva edició digital, The Continent. Aquest setmanari inclou un 
periodisme de qualitat de tota Àfrica en un format fàcil de llegir 
i compartir a WhatsApp. Aquesta edició només digital està dis-
senyada per semblar un full de càlcul d’alta qualitat, distribuït 

en un PDF de la mida d’una postal, amb articles reduïts a unes 
250 paraules per millorar l’experiència de lectura a WhatsApp.

The Continent és una publicació gratuïta i l’equip anima els 
lectors a compartir amb altres usuaris a WhatsApp. També és 
possible inscriure’s a un butlletí amb l’edició o descarregar-lo 
directament en línia. Una de les raons per les quals es va es-
collir WhatsApp com a mètode de distribució es deu a la propa-
gació desenfrenada de desinformació allà. Tot i que WhatsApp 
mateix ha pres mesures per ajudar a frenar aquesta difusió, 
és important que les capçaleres de notícies de confiança i de 
qualitat també estiguin actives en aquesta plataforma. Els lec-
tors també poden comprovar la seva comprensió de les notícies 
de la setmana amb un concurs a cada edició. Com a manera 
d’entendre com interaccionen els lectors amb aquest producte, 
les respostes al qüestionari només es comparteixen mitjançant 
missatges directes a WhatsApp.

L’audiència ha agraït molt tenir també un periodisme comprovat 
per compartir-lo a WhatsApp, tot just el primer mes del llança-
ment d’aquesta nova edició digital, The Continent ja tenia milers 
de subscriptors a tot Àfrica.
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Mail and Guardian: primeres edicions digitals de WhatsApp
Oblideu-vos de ser el primer digital o fins i tot el mòbil, Mail 
and Guardian a Sud-àfrica és el primer de WhatsApp amb la 
seva edició digital, The Continent. Aquest setmanari inclou un 
periodisme de qualitat de tota Àfrica en un format fàcil de llegir 
i compartir a WhatsApp. Aquesta edició només digital està dis-
senyada per semblar un full de càlcul d’alta qualitat, distribuït 
en un PDF de la mida d’una postal, amb articles reduïts a unes 
250 paraules per millorar l’experiència de lectura a WhatsApp.

The Continent és una publicació gratuïta i l’equip anima els lectors 
a compartir amb altres usuaris a WhatsApp. També és possible 
inscriure’s a un butlletí amb l’edició o descarregar-lo directament 
en línia. Una de les raons per les quals es va escollir WhatsApp 
com a mètode de distribució es deu a la propagació desenfrenada 
de desinformació allà. Tot i que WhatsApp mateix ha pres mesures 
per ajudar a frenar aquesta difusió, és important que les marques 
de notícies de confiança i de qualitat també estiguin actives en 
aquesta plataforma. Els lectors també poden comprovar la seva 
comprensió de les notícies de la setmana amb un concurs a cada 
edició. Com a manera d’entendre com interaccionen els lectors 
amb aquest producte, les respostes al qüestionari només es com-
parteixen mitjançant missatges directes a WhatsApp.

L’audiència ha agraït molt tenir també un periodisme comprovat 
per compartir-lo a WhatsApp, tot just el primer mes del llança-
ment d’aquesta nova edició digital, The Continent ja tenia milers 
de subscriptors a tot Àfrica.

The Telegraph: els experiments d’àudio a WhatsApp augmen-
ten la conversió
Al Regne Unit, The Telegraph destaca pels seus experiments 
d’àudio a WhatsApp. Dirigit als viatgers, aquestes sessions in-
formatives de baixa tecnologia surten a les 8 del matí i a les 
5:30 de la tarda. Probablement, això sigui el resultat d’un paper 
molt interessant a The Telegraph centrat en les “edicions per a 
viatgers”. A més de la sessió d’àudio de dos minuts, el missatge 
inclou els enllaços als articles esmentats.

Aquest producte ha tingut èxit tant en convertir nous subscrip-
tors com en augmentar la freqüència dels subscriptors existents. 
Els usuaris d’aquest briefing de WhatsApp són dotze vegades 
més propensos a convertir-se en subscriptors de pagament i les 
persones que llegeixen els articles enllaçats acaben llegint el 
doble d’articles que un lector mitjà. Un factor clau d’aquest èxit 
és que s’aprofita d’una de les maneres més eficaces d’obtenir 
hàbits: estar on ja estan els lectors cada dia. Moltes persones 
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ja tenen l’hàbit de revisar els telèfons durant els desplaçaments 
diaris, de manera que aquest informe de notícies de WhatsApp 
els ajuda a omplir aquest temps.

A mesura que els lectors consumeixen cada vegada més notí-
cies al mòbil, la importància dels SMS i WhatsApp continuarà 
creixent. Aquesta és una zona encara relativament inexplora-
da, de manera que continuarem seguint nous experiments en 
aquesta plataforma.

Estat del mercat de publicacions 
digitals

Els editors van experimentar 
un augment significatiu dels 
usuaris a partir del febrer (in-
duït per la COVID, amb els 
mitjans de notícies diaris amb 
un rendiment molt millor que 
els setmanaris i mensuals. La 
majoria dels editors han man-

tingut la majoria dels guanys fins ben entrada la tardor, segons 

un nou informe de la plataforma de publicació digital Pugpig. La 
plataforma alimenta aplicacions per a editors com The Econo-
mist, Condé Nast, Hearst Magazines i Tortoise, entre d’altres.

L’informe, State of the Digital Publishing Market, comparteix 
mètriques sobre la interacció dels lectors i l’ús de les funcions 
dels productes digitals juntament amb informació sobre el des-
envolupament d’audiència, el producte, la plataforma, la tec-
nologia i les estratègies organitzatives de les principals mar-
ques de mitjans del món. Una troballa sorprenent és que les 
aplicacions en directe (que s’actualitzen durant tot el dia) no 
s’utilitzen amb més freqüència que les edicions. Aquests últims 
també gaudeixen de durades de sessió més llargues.

Els lectors afavoreixen clarament el consum en dispositius mò-
bils amb telèfons i tauletes que representen el 81% dels minuts 
en línia. Els telèfons ocupen la major part del lleó (67%), seguit 
dels ordinadors de sobretaula (19%) i les tauletes (14%). Queda 
clar que, amb tant de temps dedicat a les tauletes i els telèfons, 
cal situar el mòbil al centre de la vostra estratègia d’interacció. 
No només això, sinó que primer ha de ser el telèfon, segons 
l’informe sobre el mercat de l’edició digital, Pugpig.
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Pel que fa als ingressos, les subscripcions continuen sent el 
principal motor del digital, ja que els llocs web dominen els in-
gressos totals. Tot i que les subscripcions han guanyat impor-
tància per als editors en els darrers anys, és interessant assen-
yalar que la majoria d’ells han classificat els nous productes 
per davant de la publicitat. Això implica que “els editors estan 
pensant molt en nous models de negoci per evitar la disminució 
dels ingressos publicitaris”.

Ara com ara, l’èmfasi està en la majoria dels ingressos dels lec-
tors: “Els mitjans informatius ja fa temps que fan subscripcions 
i, per tant, se centren a protegir el seu públic existent”, escriuen 
els autors de l’informe. “Molts editors de consum només ara 
comencen a prendre’s més seriosament les subscripcions digi-
tals i, per tant, es tracta d’adquirir públic”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: whatsnewinpublishing)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe State of the Di-
gital Publishing Market, de Pugpig. CLICAR AQUÍ 

En el primer trimestre de 2021 sabrem 
quin mesurador digital substitueix 
comScore

La Comissió de Seguiment per la Mesura Digital ha emès un 
comunicat per anunciar l’inici del procés de convocatòria del 
Concurs per a la Mesura de les audiències Digitals a Espanya, 
després que comScore hagi exercit com a mesurador oficial en 
els últims anys.

Segons defensa l’organisme, “l’objectiu és actualitzar el siste-
ma de mesurament a les necessitats del mercat, incorporant 
les novetats metodològiques que permeten les tecnologies 
d’avantguarda sense perdre el rigor del mesurament, i amb 
el consens de mercat”. La Comissió de Seguiment (CS) està 
formada, com en anteriors ocasions, per la Interactive Advers-
tising Bureau Spain (IAB Spain), l’Associació per a la Investiga-
ció de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Associació Espanyola 
d’Anunciants (AEA), representant a anunciants, agències i mi-
tjans. La CS es constitueix, així mateix, en una comissió per-
manent per al control i compliment dels compromisos establerts 
amb l’empresa resultant guanyadora i analitzarà, en treballs 
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futurs, el model de negoci que millor s’ajusti a les necessitats 
de el sector.

Després d’un procés de selecció, la Comissió ha elegit una con-
sultora independent que assessorarà i centralitzarà tot el pro-
grés del concurs, “per tenir una visió i un coneixement més glo-
bal de mercat, i amb l’objectiu d’obtenir la proposta que millor 
compleixi amb les necessitats que s’especifiquin”. Per això s’ha 
comptat amb el treball de la consultora PwC, PriceWaterhouse-
Coopers. A més d’aportar la visió i necessitats de cadascuna de 
les parts intervinents, PwC ha elaborat el plec del concurs, ana-
litzarà quin és el millor model de negoci per abordar el projecte, 
coordinarà i agilitzarà tot el desenvolupament i recomanarà a 
la Comissió de Seguiment la que consideri que és la millor pro-
posta entre els participants en el concurs.

Paral·lelament, s’ha creat un grup tècnic en cadascuna de les 
tres associacions que tindran un paper consultiu i aportaran 
les seves anàlisis i valoracions durant tot el procés. El termini 
de recepció d’ofertes finalitzarà el proper 12 febrer i s’estima 
que es publiqui el resultat del concurs en el primer trimestre del 
2021. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Prisa Notícies farà servir intel·ligència 
artificial per personalitzar 
l’experiència dels seus lectors

 
El País, As, Cinco Días i HuffPost podran oferir pròximament 
millors suggeriments de continguts als seus lectors, entre 
d’altres aspectes. Aquest és l’objectiu de l’acord que acaba de 
signar Prisa Notícies amb Sherpa.ai, una empresa basca amb 
un peu a Silicon Valley que està especialitzada en intel·ligència 
artificial. El fruit d’aquesta col·laboració serà visible en els mi-
tjans esmentats abans de mitjans de l’any que ve. 

L’essencial de l’acord és la personalització d’experiències per 
a lectors, cosa especialment important en el marc de les subs-
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cripcions digitals estrenades per El País al maig. Però també 
inclou altres capacitats no revelades per acords de confidencia-
litat. Celestino García, vicepresident de Desenvolupament de 
Negoci d’Sherpa.ai, els resumeix en “augmentar l’interès dels 
lectors, fer continguts molt més atractius en funció dels seus 
gustos”. El que no està previst en aquesta relació, al menys 
de moment, és la creació de contingut automàtic per part de la 
companyia basca.

Així, als mitjans de Prisa Notícies l’acord els obre oportunitats 
variades segons els seus objectius de negoci, en un moment 
en què s’ha obert debat sobre eventuals licitacions per a ells i 
per les emissores de ràdio. A finals d’octubre,  El País sumava 
71.000 subscriptors amb una renda mitjana de 9 euros cadas-
cun, per la qual cosa la personalització de continguts pot ser 
molt rellevant per a la conversió de més lectors i la seva reten-
ció posterior. (Font: Cinco Días – fotografia: 20 Minutos)

Nou diari digital de les Illes Balears: 
Fora Vila

Les Illes Balears compten 
des de dimecres passat, 
dia 9,  amb un nou mitjà 
de comunicació. Es tracta 
d’un mitjà de comunicació 
de quaranta anys d’edat 
que ara muda de pell i es 
converteix en digital. Va 

néixer com a suplement dominical del diari “El Día de Balea-
res”, que després es va convertir en “El Mundo de Baleares”. Va 
ser batejat com a Fora Vila i després va passar a tenir un segon 
llinatge: Verd. Per tant, ecologia, agricultura, patrimoni i cultura 
popular han estat durant els darrers anys els seus principals 
àmbits informatius.

El digital Fora Vila és el nou canal per informar-te de tot el que 
ocorre als pobles i ciutats de les Illes Balears. Absolutament 
ambivalent, tracta informacions d’Agricultura, ramaderia i pes-
ca; Medi ambient; Cultura; Política; Succeïts; Gastronomia; Sa-
lut; Entrevistes i reportatges de la gent i el territori balear. El seu 
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director és Gabriel Mercé, un dels fundadors de l’Associació de 
la Premsa Forana de Mallorca, de la qual en fou president.

Fora Via torna, doncs, als seus orígens,  s’independitza i es fa 
digital i també gran i diari. Agafa tot el cabal informatiu que fins 
ara s’encarregava de registrar a les seves pàgines de paper 
un dia per setmana i els amplia. A partir d’ara el seu centre 
d’interès serà el conjunt de les Illes Balears, però amb una ulla-
da especial per tot allò que ocorre a Fora Vila en la seva accep-
ció més àmplia. Tan àmplia que representa tot el territori balear 
que es troba més ençà de la Via de Cintura. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Sitibsa)

Com posicionar notícies a Google 
Discover

Tot i que es tendeix a exagerar l’impacte que Google Discover 
té actualment pel que fa a plataforma de captació de trànsit per 
mitjans, ja que segueix estant per darrere de Google orgànic 
o xarxes socials, sí que hi ha diaris que estan aconseguint mi-
llorar els seus resultats d’audiència treballant específicament 
per atraure trànsit des d’aquest feed. Google Discover és un 

feed per a dispositius mòbils molt personalitzat i generat au-
tomàticament en funció de l’activitat dels usuaris en línia. Mos-
tra informació i novetats sobre els temes que interessen, tant 
informatius com d’oci. 

Com es poden posicionar notícies a Google Discover? No sem-
bla senzill, a tenor del que suggereix Michal Pecánek, de Ahre-
fs, empresa propietària d’una de les principals eines de treball 
SEO. Segons Michal Pecánek, “l’optimització per a Google Dis-
cover és un tema de SEO que supera qualsevol altre en termes 
d’incertesa. Les úniques dades disponibles són al seu Google 
Search Console. No pot analitzar als seus competidors, de ma-
nera que l’escala de la seva investigació és bastant limitada”. 
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Segons Pecánek, és difícil predir com funcionarà un contingut 
en particular a Discover. No obstant això, a part de titular bé 
una notícia per SEO, Pecánek dóna diverses recomanacions 
que poden ajudar a millorar el posicionament de notícies i sortir 
més a Google Discover.

Tenir un lloc web optimitzat per a dispositius mòbils. Dis-
cover és un feed només per a dispositius mòbils, de manera 
que l’experiència mòbil del seu lloc és molt important. Com a 
mínim, es necessita un lloc web adaptatiu i de càrrega ràpida, 
preferiblement sense elements emergents i intersticials limitats, 
o sense anuncis. 

Utilitzar AMP és també molt recomanable. Discover és un al-
tre canal en què la imatge rep la major atenció, de manera que 
s’han d’utilitzar imatges de gran qualitat per a tot el contingut 
visual de la pàgina. Google recomana que les seves imatges 
grans tinguin al menys 1200 px d’ample i estiguin habilitades 
per la metaetiqueta max-image-preview: large robots o mi-
tjançant AMP.

Alinear contingut i metadades. Les etiquetes de títol i les 
meta descripcions han de resumir el contingut de la pàgina i 

atraure els usuaris a fer clic. Mai ha de practicar-clickbait o al-
tres tàctiques manipuladores, ja que Google adverteix explícita-
ment contra això en les pautes de Discover. 

Publicar contingut sobre temes populars. Discover tendeix a 
mostrar una gran quantitat de contingut oportú sobre esdeveni-
ments actuals, raó per la qual els llocs web de notícies dominen 
el feed. Però també mostra molt contingut intemporal, o com en 
diuen en anglès evergreen. Això succeeix perquè Discover és 
una font personalitzada i mostra contingut que és nou per a un 
lector, però no necessàriament nou al web. 

Si esteu interessats en ampliar aquesta informació sobre Goo-
gle Discover podeu obtenir més informació en aquest link. 
(Font: Laboratorio de Periodismo -) 

La Vanguardia estrena web i APP

El nou web de La Vanguardia guanya en velocitat de càrrega i 
reordena l’espai per donar major visibilitat al contingut exclusiu, 
segons expliquen des del diari. “A l’igual que el disseny del nos-
tre diari en paper, el caràcter i l’afecte per l’estètica segueixen 
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estant a el servei de la informació. Tot el que els agrada segueix 
essent-hi i les propostes de millora que ens han fet arribar els 
nostres lectors s’han tingut en compte”, assenyalen des de La 
Vanguardia.

El nou web de La Vanguardia compta amb una nova estruc-
tura de programació, que millora la càrrega i la navegació un 
50%. Un dels canvis que es pot apreciar al nou web del diari 
és la reordenació de la seva portada. A la part superior del web 
s’ha col·locat el contingut més interessant, independentment de 
la seva secció d’origen, “creant un espai d’obertura web que 
combina una gran diversitat de temàtiques amb un únic comú 
denominador: la qualitat”, subratllen. Aquesta reorganització 
i optimització de l’espai permet incloure més contingut en les 

primeres posicions del web. A més, amb aquesta nova forma 
d’organitzar les notícies, “la navegació mòbil és la que surt més 
beneficiada, ja que serà molt més ràpid accedir al contingut 
destacat”, comenten.

Així mateix, l’APP de La Vanguardia també s’aprofitarà de 
l’arribada del nou web. El seu rendiment millora, de manera 
que el seu ús serà més respectuós amb la bateria de el telèfon 
mòbil. A més, durant el proper any, i sota la idea de millora con-
tínua, anuncien que s’aniran desplegant millores que ajudaran 
a que l’experiència sigui més especial que la pròpia web. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: La Vanguardia)

As.com lidera Comscore USA en 
espanyol i amplia el seu lideratge 
mundial
El creixement que ha tingut l’esportiu digital As USA el 2020 
segueix el seu curs i novament el  mitjà espanyol segueix en-
tre els mitjans top al Rànquing Comscore de dominis esportius 
nord-americans, aconseguint 6.060.000 usuaris únics durant el 
passat mes d’octubre, el que el posiciona en el lloc 16è de la 
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llista de dominis esportius als Estats Units i en el número u 
si només es consideren els dominis esportius en espanyol. A 
més, el retorn del futbol de seleccions, la Champions, el Giro, la 
Vuelta, Roland Garros i la F1 han fet que As.com es converteixi 
novament en el mitjà esportiu líder en parla hispana al món.

A més, As ratifica els seus bons resultats a l’Amèrica Llatina, on 
compta amb set edicions digitals. En l’informe de Comscore de 
la regió (exclòs Brasil), As lidera amb 5,9 milions d’usuaris únics 
i un gran creixement interanual (109%), per davant de Marca 
(4,3), Futbol Sites (1,9), Depor (1,7), ESPN (1,6), Líbero (1,4) i 
Olé (1,1). Així mateix, As.com continua sent líder en espanyol a 
Xile i Colòmbia (a més dels i Estats Units), mentre que és segon 
a l’Argentina i tercer a Mèxic. (Font: MAE)

Les stories arriben a la portada de 
Marca

El popular format de les stories, que tant s’ha estès entre els 
canals socials, ha arribat a la primera línia de la premsa espan-
yola. Marca ha decidit apostar per les històries amb magnificèn-
cia, implementant una barra, molt similar a la d’Instagram, al 

capdamunt de la versió mòbil de la seva capçalera. Constitueix 
una bona oportunitat perquè el mitjà continuï innovant de la mà 
d’ un format de contingut molt conegut i amb alta penetració 
entre els lectors, sobretot els més joves.

El projecte ha estat posat en marxa gràcies a la tecnologia de 
Pendular, una startup madrilenya que ofereix un gestor de con-
tinguts per incloure i gestionar continguts publicitaris i editorials 
en format story. Al seu torn, aquest nou bloc de contingut posa 
a disposició dels anunciants dos nous i interessants formats pu-
blicitaris, l’avatar patrocinat i la publicitat intra-story, permetent 
incloure peces publicitàries audiovisuals a pantalla completa en 
un entorn premium. (Font: MAE)
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La inversió publicitària rebotarà amb 
força a Espanya el 2021 (+11,2%)
Per Dircomfidencial

 
La indústria publicitària afronta 2020 com un dels pitjors anys de la 
seva història a causa de la crisi de la coronavirus. Dins d’aquesta 
greu crisi global, Espanya és un dels estats més afectats.

Segons les prediccions de Magna, la inversió publicitària a 
l’estat espanyol es desplomarà aquest any un 12,5%. És el do-

ble que la caiguda que patirà l’Europa occidental, on serà del 
6,3%. No obstant això, aquestes estimacions de la companyia 
d’IPG són força optimistes, ja que fins al setembre la publicitat 
a Espanya ha caigut un 22%, segons Infoadex. I les previsions 
dels directors de màrqueting espanyols deixen la xifra de caigu-
da en el 17% per al 2020.

Com sigui, les projeccions de Magna indiquen que l’Estat es-
panyol tindrà un pitjor comportament aquest any que els països 
del nostre entorn. Per exemple, la inversió publicitària caurà un 
4,6% a Alemanya, un 7,2% a França o un 10,2% a Itàlia. De tots 
els països analitzats en aquest estudi, només l’Índia registrarà 
un descens més gran que l’espanyol.

Això sí, la bona notícia és que la inversió publicitària rebotarà 
amb força a Espanya el 2021 i arribarà a un creixement espe-
rat de l’11,2%. Si es complissin aquestes estimacions, Espanya 
seria un dels països on més ascendiria la publicitat l’any que 
ve (només per darrere del Regne Unit i de l’Índia). A Europa, el 
creixement projectat serà del 9,1%

A nivell global, la publicitat caurà aquest any un 4,2%, segons 
Magna. És a dir, tres vegades menys que a Espanya. Aquesta 
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predicció és gairebé idèntica a la que indica GroupM, que espe-
ra que la inversió es contregui aquest any un 4,1%. Per Zenith, 
l’erosió serà una mica més gran, del 7,5% aquest any i en canvi 
preveu que la inversió publicitària global creixi un 5,6% el 2021, 
arribant als 620.000 milions de dòlars.

En qualsevol cas, aquests tres estudis coincideixen que el tan-
cament d’aquest exercici serà una mica millor que l’estimat fa 
sis mesos, quan la pandèmia estava en el seu moment més 
greu. Amb el transcurs de l’any, les prediccions d’inversió han 
anat millorant.

Explica aquesta tendència positiva en els últims mesos el mi-
llor comportament del que s’esperava en l’àmbit digital. Segons 
Magna, la publicitat en línia creixerà aquest any un 8,2% a ni-
vell global, gràcies sobretot a les xarxes socials (+16,9%), als 
mòbils (+15,5%) i a el vídeo (+14,9%). Aquesta situació torna 
a contrastar amb el que està succeint a Espanya, ja que, lluny 
de créixer, en línia ha caigut un 9% a l’estat espanyol fins al 
setembre, segons Inafodex.

Pel que fa als mitjans offline, tots ells patiran severes caigudes 
a nivell mundial. La televisió es deixarà un 12%, mentre que 

la premsa s’enfonsarà un 25% i la ràdio un altre 24%. El futur 
d’aquests mitjans tradicionals no està gens clar, ja que 2021, 
que serà l’any en què la recuperació s’iniciï amb força arreu 
del món, tan sols creixeran un 3,5% en el seu conjunt, amb la 
premsa en mode pla (+0,2%). (Infografia: Adsider)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix un ampli resum de les 
Previsions Publicitàries de Magna per a l’any vinent. CLICAR 
AQUÍ  

PQ Media anuncia per enguany una 
caiguda mundial del 6,8% en publicitat

Els analistes de PQ Media® van utilitzar els seus algoritmes 
economètrics, bases de dades propietàries i l’exclusiu Global 
Opinion Leader Panel™ per desenvolupar la nova edició de la 
previsió mitjançant la recopilació de dades a nivell de tot el món 
per països, realitzant anàlisis detallades de les variables clau 
del mercat i les tendències PEST, i sintetitzant tot això. infor-
mació sobre els lliuraments crítics de missió que rebrà amb una 
llicència de lloc per a la nova edició.
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Per entendre el punt d’inflexió crucial per a la indústria dels 
mitjans de comunicació, la vuitena previsió global de despeses 
de publicitat i màrqueting 2020-2024 proporciona un examen 
exhaustiu de l’impacte de la pandèmia en més de 300 sectors, 
sitges, plataformes i canals dels mitjans de comunicació dels 20 
primers Els mercats mundials i la resta de països s’inclouen a 
les quatre regions clau del món: Amèrica, Europa, Àsia-Pacífic 
i Àfrica-Orient Mitjà.

Segons la nova previsió, la despesa mundial en publicitat i màr-
queting, inclosos els mitjans tradicionals, digitals i alternatius en 
tots els mercats principals del món, baixarà aproximadament un 
6,8% a 1.278 bilions de dòlars el 2020, a mesura que continuï 

la inundació ràpida causada per la COVID-19 i la pandèmia els 
efectes de les ondulacions donaran lloc a la primera caiguda de 
la despesa de mitjans en onze anys. L’impacte de gran abast 
del coronavirus va alterar els mercats mediàtics de tot el món 
i va devastar verticals de la indústria com companyies aèries, 
hotels i turisme, mentre que l’acceleració dels canvis tectònics 
ja remodelava el panorama de sectors econòmics com el co-
merç al detall, l’entreteniment i l’automoció.

D’altra banda, PQ Media® pronostica que la despesa mundial 
de mitjans creixerà un 5,9% el 2021, impulsada per un creixe-
ment de l’11,3% en mitjans digitals i alternatius, que genera-
ran una part més gran de la despesa total de mitjans que la 
tradicional per primera vegada el 2023. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: PQ Media)

NOTA. El Butlletí de l’AMIC us ofereix el resum executiu de 
l’estudi de PQ Media Global Advertising & Marketing Spending 
Forecast 2020-2024. CLICAR AQUÍ  
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Les restriccions de publicitat a Espanya 
també arriben a la de begudes alcohòliques

La gran notícia en termes de legislació i publicitat a Espanya 
d’un 2020 ple de notícies ha estat la llei que regularà la publi-
citat d’apostes i joc en línia. El projecte de la normativa va ser 
un dels grans titulars en publicitat amb els quals es va arrencar 
l’any, abans que el coronavirus envaís l’agenda informativa i 
desplacés tota la resta. No obstant això, la normativa va seguir 
endavant i ho va fer sent més dura del que s’esperava.

Però un avantprojecte de llei elaborat pel Ministeri d’Afers 
Econòmics també regula i limita la publicitat de les begudes 
alcohòliques. L’avantprojecte està ara mateix en la fase de 
consulta pública. Si la norma segueix endavant, limitarà de 
manera clara els moviments de les companyies de la indústria 
de l’alcohol. Les begudes d’alta graduació -que ja no poden 
anunciar-se a la televisió- tampoc ho podran fer a la ràdio i a 
internet. La normativa prohibeix la publicitat de totes aquelles 
begudes de més de 20 graus de graduació, el que suposa la fi 
dels anuncis  de les marques de rom, vodka, bourbon, tequila, 
whisky, etcètera. (Font: El Confidencial)

Els anunciants que més diners gasten 
en publicitat a tot el món

La revista AdAge acaba de publicar el seu Ad Age World’s Lar-
gest Advertisers (de pagament, 195 &), un estudi global de 
quins són els gegants que més gasten en publicitat, partint de 
les dades dels seus últims anys fiscals, i el rànquing és bastant 
clar. El nou rei dels anunciants és Amazon, que s’ha convertit 
en el principal anunciant del món. Les seves dades de l’últim 
any fiscal complet (2019) mostren un creixement del 34% en 
la inversió en publicitat. En l’últim any complet de la qual es 
tenen xifres, i que s’empren en el Ad Age World’s Largest Ad-
vertisers per fer el rànquing, Amazon va destinar 11.000 milions 
de dòlars a la seva inversió publicitària. 

Aquest creixement i el fet que Amazon destini tants milers 
de milions a la inversió publicitària han fet que la compan-
yia que tradicionalment era la tradicional principal anunciant 
Procter&Gamble, el gegant dels productes de consum, passi 
al segon lloc.  En el seu últim any fiscal (que en el seu cas va 
acabar al juny i per tant toca mig 2020), Procter&Gamble va 
gastar en anuncis 10.700 milions de dòlars. Com expliquen a 
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AdAge, aquest seria el segon únic any en tres dècades que 
Procter&Gamble perd la posició de lideratge. Des de 1987, 
només havia estat número dos en dos ocasions. Aquest any i 
el 2017, quan Samsung va avançar com el principal anunciant 
global. 

Al número tres dels principals anunciants de món es posicio-
na L’Oréal; el gegant de la cosmètica ha tancat el seu últim 
any amb una inversió publicitària de 10.300 milions de dòlars. 
Per darrere d’aquesta tríada de grans anunciants es situen, 
en aquest ordre, Samsung (9.700 milions de dòlars), Unile-
ver (8.100 milions de dòlars), Comcast (7.600 milions), Nestlé 
(7.400 milions), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (7.000 mi-
lions), Alphabet (el nom corporatiu de Google, 6.800 milions) i 
AT & T (6.100 milions). El top ten està així dominat per 5 empre-
ses nord-americanes, davant de dues franceses, una suïssa, 
una britànica i una sud-coreana. Entre els 25 principals anun-
ciants no es troba cap empresa espanyola. De fet, Espanya 
tampoc apareix en el rànquing dels grans anunciants per país. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Ja es pot consultar la Guia del frau 
publicitari

IAB Europe ha publicat una Guia de frau publicitari a nivell euro-
peu, per ajudar a impulsar la qualitat i l’eficàcia dels mitjans en 
la indústria de la publicitat digital. IAB ens diu que les marques 
europees gasten ara 4.700 milions d’euros en publicitat digital 
i volen saber que no s’està dilapidant aquesta important inver-
sió. Però, amb la Federació Mundial d’Anunciants (WFA), que 
calcula que el 2025 es malgastaran més de 50.000 milions de 
dòlars anuals per frau publicitari, és vital per a totes les parts 
interessades assegurar-se que disposin de les mesures pre-
ventives adequades en aquest moment.

La guia del frau defineix tipus específics de frau en publicitat 
digital i descriu com funcionen les empreses de verificació per 
combatre els tipus de frau publicitari nous i emergents a tots 
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els canals. També proporciona consells principals per a com-
pradors i planificadors per evitar el frau publicitari en les seves 
properes campanyes i serveix com una crida a l’acció per a la 
indústria per seguir les millors pràctiques per fer front al frau 
publicitari.

En col·laboració amb el grup de treball de qualitat i trans-
parència d’IAB Europe (que forma part del Brand Advertising 
Committee), la guia va ser escrita per experts en frau publi-
citari d’Integral Ad Science (IAS), DoubleVerify, Oracle Data 
Cloud, Group M, Pubmatic i Publicis Media. En ella s’escriu, 
com ironia: A punt per guanyar els robots? (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – il·lustració: 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la guia IAB 
Europe’s Guide to Ad Fraud, completa. CLICAR AQUÍ   

Àrea Metropolitana de Barcelona licita 
el seu servei de publicitat a premsa, 
ràdio i televisió per un valor de 5,4 
milions d’euros

 
Àrea Metropolitana de Barcelona ha iniciat el procés de licita-
ció en relació a l’acord marc que regeix les contractacions dels 
serveis per a l’homologació d’agències de mitjans i agències di-
gitals per a la realització dels serveis d’assessorament estratè-
gic, planificació, mediació, compra, gestió i inserció de publicitat 
institucional en els mitjans de comunicació i, en segon terme, 
la creació, disseny, producció i / o implementació d’aquestes 
insercions.
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Les agències interessades podran presentar la seva candidatura fins 
al 25 de gener de 2021. L’import estimat correspon a 5.454.545,44 
milions d’euros. Aquest servei està dividir en dos lots:

Lot 1: Serveis d’assessorament estratègic, planificació, media-
ció en les negociacions, compra, gestió i difusió dels anuncis i 
implementació dels serveis necessaris per a garantir l’execució 
final de les actuacions de publicitat en tots o en algun / s dels 
mitjans: mitjà imprès, medi exterior, ràdio, mitjans digitals, tele-
visió, i mitjans locals.

Lot 2: Serveis d’assessorament estratègic, planificació, media-
ció en les negociacions, compra, gestió, difusió dels anuncis i 
implementació dels serveis necessaris per a garantir l’execució 
final de les actuacions de publicitat que es difonguin únicament 
i exclusivament a través dels mitjans digitals. (Font: MAE)

Celebrat el Drac Novell 2020 en 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. En aquesta edició s’han inscrit 

gairebé 1.500 peces en l’únic festival en què competeixen uni-
versitats de tot el món i que serveix per ajudar els estudiants a 
trobar feina. Les ponències i lliurament de premis han estat to-
talment en línia, a excepció dels trofeus, això sí, que segueixen 
sent físics i s’enviaran a cada un dels premiats.

El Drac d’Or d’Audiovisual i el GrandPrix Complot, l’Or dels Ors de 
el festival (una beca per a un curs a Complot Escola de Creatius), 
se’n van enguany cap a Colòmbia, per als estudiants Thomas Ace-
vedo i Iván Camilo Sepúlveda, de la Universitat Catòlica de Mani-
zales, amb la seva campanya per Dove “Perd-te en la bellesa 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 ‘Atesa està’, realitzada per 
Irene Infantes i Violeta Muñoz,  de Complot Escuela de Creati-
vos, ha estat la mereixedora de l’Or. Podeu trobar tot el Palma-
rés de 2020 en aquest link.

En el palmarès d’aquesta edició, celebrat 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. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Codis QR: aquests són els riscos als 
quals t’exposes a l’escanejar-los
Per David Mahíquez Carvajal / Qué!
 

Tots estem ja acostumats a veure codis QR incorporats en qual-
sevol tipus de màrqueting d’empreses, als restaurants, cartells 
informatius, en bitllets d’avió, app’s de mitjans o en les entra-
des d’un esdeveniment. Amb la situació actual que viu el país, 
aquesta adhesiu amb un codi QR a la cantonada de les taules 
dels restaurants està ja a l’ordre del dia. Per evitar contagis in-
necessaris i que tothom comparteixi les cartes dels restaurants 
es va triar aquest mètode perquè cada persona ho escanegés 
amb el seu mòbil i pogués veure el menú de cada restaurant 
sense haver de tocar res, una mesura correcta. Però, algunes 

vegades ens trobem codis QR i no sabem a on ens portaran. 
Veiem els riscos als quals t’exposes a l’escanejar els codis QR.

Veurem primer què són exactament els codis QR i després veu-
rem els perills que poden comportar: els codis QR són aquest 
requadre farcit de taques negres que a l’escanejar-amb la cà-
mera del mòbil o un altre dispositiu ens porta fins a una pàgina 
web. Tècnicament, el terme codi QR significa codi de respos-
ta ràpida. Són uns codis de barres quadrats desenvolupats al 
Japó.

Com qualsevol codi de barres, com els que hi ha a la roba o al-
tres productes, un codi QR és una forma d’emmagatzemar cer-
ta informació en una etiqueta que sigui llegible per a les màqui-
nes. En un codi QR es pot ficar qualsevol tipus d’informació, 
des d’un text fins adreces de pàgines web, enllaços a aplica-
cions, la contrasenya per al Wi-fi, correus electrònics o fins i tot 
un número de telèfon. Per això és pel que hem de tenir cura a 
l’escaneig. Són una solució perfecta per als venedors de qual-
sevol tipus de producte.

Crear un codi QR pot semblar matèria reservada per als ente-
sos en informàtica, però com la majoria de tecnologia actual, 
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hi ha pàgines a internet que et fan la feina bruta. Ingressant 
únicament el contingut que volem ficar en el codi, aquestes ei-
nes web et fan tota la feina bruta i et donen un codi QR a què 
enllaçar per exemple els teus subscriptors a determinada oferta 
o per llegir la carta del  negoci de restauració. Per si algú es 
fa una pregunta, el codi QR és editable, pel que no té que ser 
únicament en blanc i negre.

El principal problema que podem trobar-nos és que el codi 
QR ens injecti un virus, o malware, en el nostre dispositiu a 
l’escanejar-lo. Això pot produir-se a l’escanejar un codi QR per 
pura curiositat que ens porti a una pàgina web infectada que 
ens generarà una descàrrega maliciosa que omplirà el dis-
positiu de virus. S’han donat casos de codis QR impresos i/o 
enganxats en marquesines o fins i tot en restaurants. També 
és factible que aquests codis els arribin als usuaris per correu 
electrònic fent-se passar per una marca legítima.

Mitjançant aquest mètode, els delinqüents redireccionen a 
l’usuari a pàgines web en les que els roben contrasenyes i 
l’accés a dades privades que s’emmagatzemen al telèfon mò-
bil. Aquests llocs de pesca són de vegades gairebé iguals a 
llocs veritables i estan molt ben camuflats, fins i tot poden uti-

litzar adreces web similars a les autèntiques. Es demana que 
l’usuari iniciï sessió amb contrasenya i mitjançant aquestes da-
des els hackers poden accedir a tota la nostra informació i fins 
i tot modificar-la perquè nosaltres mateixos no puguem tornar 
a accedir-hi.

Hi ha molts més riscos de seguretat relacionats amb codis QR, 
com per exemple: Revelar la nostra ubicació. Pagaments. Se-
guir comptes maliciosos. El Wi-Fi (aquesta forma és molt silen-
ciosa, ja que a l’escanejar un codi QR es podria afegir al llistat 
de xarxes Wi-Fi preferides, una xarxa amb intencions malicio-
ses que comprometria la nostra seguretat a la xarxa).

L’app d’escàner de codis QR Kaspersky, gratuïta, és una app 
que proporciona seguretat a l’hora de veure la informació que 
contenen aquests codis, per quan escaneja el codi i ens diu, 
abans d’obrir-lo, si el lloc web es considera segur. Quan això 
és així, l’aplicació l’obre automàticament. És recomanable 
instal·lar aquesta app per a no tenir cap problema de seguretat. 
(Infografia: Binary Coffee)
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Darrera i definitiva actualització de 
Flash 

La fi de Flash ja és aquí. Adobe ha llançat l’última actualització 
programada per Adobe Flash Plugin, segons han explicat en les 
notes d’actualització del 8 de desembre. A la Xina continental, 
Flash sí que pot rebre alguna actualització més, ja que les millo-
res arriben per un canal diferent a la de la resta de món.

Adobe ha afirmat que estan “orgullosos que Flash hagi tingut 
un paper crucial en l’evolució del contingut web a través de 
l’animació, la interactivitat, l’àudio i el vídeo”, i aquesta rellevàn-
cia és cert que mai li ha faltat a Flash, al menys fins que HTML5 
va començar a imposar-se en webs tan visitades com YouTube 
(i en les de pornografia). (Font: The Verge)

Nikon està oferint gratis totes les 
classes de fotografia de la seva 
escola en línia fins que acabi l’any

Del ‘23 de novembre fins al 31 de desembre de 2020, Nikon 
estarà oferint de forma completament gratuïta totes les classes 
de fotografia de la Nikon School Online. No cal tenir una càmera 
Nikon per aprofitar-les, ja que encara que diverses coses se 
centren en els productes de la marca, el que ensenyen s’aplica 
per a la fotografia en general. Aquestes classes no són el ma-
teix que els cursos de l’escola Nikon que aconsegueixes al web 
de Nikonistas. Són, en canvi, tots els vídeos de l’escola en línia 
en anglès, i tots compten amb subtítols en espanyol.
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La selecció inclou 11 classes que tenen una durada mitjana de 
més de 40 minuts cadascuna, amb contingut creat pels fotò-
grafs experts ambaixadors de la marca. Les classes abasten 
des dels primers passos amb una DSLR, a fonaments bàsics 
de fotografia, fins lliçons més avançades com fotografia macro, 
retrats, paisatges dinàmics, i fins a una classe extensa sobre 
l’art de la creació de vídeos musicals.

Aquestes classes solen tenir un cost d’entre 15 i 50 dòlars ca-
dascuna. Per aprofitar l’oferta només és necessari crear un 
compte a Nikon amb el teu nom i adreça de correu electrònic i 
immediatament obtens accés a tot el catàleg. (Font: The Verge)

Com restaurar fotografies danyades: 
adéu esgarrapades; hola, color!

Les fotografies antigues són un portal dimensional que ens per-
meten viatjar a un temps que ja va ser, en el qual habitaven 
molts dels nostres éssers estimats. El problema és que, moltes 
vegades, aquest pas de el temps les ha deteriorat bastant. Grà-
cies als avenços actuals hi ha ,eines que ens permeten acolorir, 
o augmentar i millorar la qualitat tot i que la fotografia estigui 

borrosa. Avui mostrem una altra solució gratuïta que ofereix uns 
resultats impressionants quan les fotografies estan danyades.

Es tracta d’una intel·ligència 
artificial desenvolupada per 
Hotpot, companyia dedica-
da a “simplificar el disseny 
gràfic i l’edició d’imatge” 
mitjançant l’ús d’IA. Podem 
provar-la directament des 

d’aquest enllaç. Simplement haurem de pujar la imatge que vul-
guem restaurar i especificar (mitjançant el botó de color blau) 
si la fotografia té esgarrapades. En qüestió de segons podrem 
descarregar la imatge restaurada.

El servei pot reparar i restaurar fotografies en color i en blanc i 
negre. Està dissenyat per ajudar els consumidors amb neces-
sitats lleugeres i ajudar els professionals a estalviar temps en 
les sol·licituds de restauració difícils. Actualment, la resolució 
màxima de la imatge que admet aquest servei d’intel·ligència 
artificial és 1280x1280, però aviat permetrà imatges més grans. 
(Font: Genbeta – Il·lustració: Hotpot)
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Com aprofitar els grups de Facebook 
en la teva estratègia de màrqueting
Per Jaume Vicent, especialista en SEO i màrqueting de contin-
guts / Trecebits

Els grups de Facebook compten amb més de 1.800 milions 
d’usuaris a el mes, i es constitueixen com una de les millors ei-
nes per obtenir visibilitat i abast dins de la xarxa social, sobretot 
per a les empreses, i com una manera de vèncer a l’algoritme 
de Facebook, que ofereix cada vegada menys difusió als con-
tinguts corporatius.

Així és com es poden utilitzar els Grups de Facebook per millo-
rar les estratègies de màrqueting digital. Suposen un espai tan-
cat, compost per persones a les que li interessa un determinat 
tema, i que estan més predisposades a la interacció. Per això, 
presentar productes, serveis i continguts rellevants en els grups 
és fonamental per estar més present en el feed dels membres.

No obstant això, no n’hi ha prou amb estar en el grup de qual-
sevol manera. Cal desenvolupar un pla d’acció. Així és com els 
usuaris poden utilitzar els grups de Facebook per treure’n més 
partit dins de les seves estratègies de màrqueting digital:

- Presentar productes i serveis: Els grups són un espai creat 
per un usuari o una empresa, de manera que són un espai òp-
tim en el qual presentar productes i serveis. Habitualment, els 
membres del grup serà gent propera a l’empresa com a clients 
o gent interessada en els seus productes, de manera que pre-
sentar un nou producte en el grup, ofereix un feedback molt im-
portant per entendre com funcionarà entre un públic més ampli.

- Atenció a el client: Un dels principals beneficis d’un grup de 
Facebook per a una empresa és el tracte directe amb els seus 
clients. En aquest sentit, si una empresa és capaç d’oferir solu-
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cions ràpides als problemes dels seus clients, la imatge de mar-
ca millora, el que es tradueix en més conversions i compres.

L’atenció a el client pot oferir-se de diverses formes més enllà de 
comptar amb un agent per contestar els dubtes i reclamacions. 
Per exemple, es pot crear contingut rellevant com a guies, con-
sells d’instal·lació o videotutorials que complementin el treball 
dels agents, al mateix temps que ofereixen valor afegit.

- Estratègia de contingut: El contingut d’un grup ha de ser el 
més variat possible. En aquest sentit, mai s’ha de centrar en 
contingut de la marca, sinó que s’ha de crear una estratègia de 
continguts que barregi informació de la companyia i contingut 
relacionat amb la temàtica general a la qual es dirigeixi. Per 
exemple, es pot dedicar un dia de la setmana a promocionar 
productes o serveis, altres a compartir algun meme que creï 
engagement, un altre al contingut inspiracional, etc.

- Contingut creat per l’usuari: Si el grup de Facebook es 
manté actiu, amb publicacions regulars, els usuaris seran més 
participatius, el que permet als administradors crear enquestes 
o demanar als membres que comparteixin amb els altres les 
seves impressions de un producte o servei, així com imatges 

d’ells mateixos usant-ho. Tot aquest contingut es pot reutilitzar 
per crear continguts propis de compartir en altres canals. (Info-
grafia: Xarxanet)

Els mitjans es disparen en borsa 
impulsats per la promesa de les 
ajudes europees
Els últims dies han estat especialment propicis per als mitjans 
de comunicació que cotitzen a la Borsa de Madrid . Els seus 
títols han incrementat considerablement el seu valor des que la 
Comissió Europea confirmés que el fons de reconstrucció de l’ 
coronavirus inclourà ajudes específiques per a aquest sector.

Des de llavors, els títols de Prisa han incrementat el seu preu 
el 25%, fins als 1,05 euros i els de Vocento ho han fet el 16%, 
fins als 0,84. L’increment ha estat menor en el cas de les te-
levisions, tot i que també ha estat notori. En el cas de Media-
set España, ha ascendit al 10% (4,29 euros), mentre que en el 
d’Atresmedia , al 5,7% (3,15 euros).
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El pla de la Comissió Europea es divideix, en essència, en tres 
eixos: d’una banda, preveu la inversió de 400 milions d’euros 
en set anys dins de la indústria audiovisual. A aquesta iniciati-
va l’ha anomenat Mitjana Invest. La Comissió també posarà en 
marxa el programa anomenat News per garantir als mitjans de 
comunicació l’accés a subvencions i també a préstecs amb la 
garantia a el fons InvestEU, destinat a donar suport inversions 
en l’espai comunitari. La tercera gran mesura que inclourà el 
pla serà la creació d’una plataforma perquè les empreses de 
mitjans trobin totes les oportunitats de finançament de la UE 
rellevants per a elles. (Font: Voz Pópuli)

La FAPE demana al Govern espanyol 
la creació d’un epígraf específic 
per a periodistes en l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE)

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
ha sol·licitat a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, 
la creació d’un epígraf específic de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques (IAE) per a periodistes i professionals de la infor-

mació i la comunicació. Ho ha fet a través d’una carta en la qual 
s’indica que aquest apartat ha de servir per evitar que a uns 
se’ls inclogui com a activitat professional en el grup genèric de 
«pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes si-
milars» i a altres com a activitat empresarial en el grup «serveis 
de publicitat, relacions públiques i similars».

Segons FAPE, aquesta 
situació impedeix el des-
envolupament normal de 
la professió de periodista. 
Expliquen en la missiva 
que no hi ha una catego-
ria econòmica específica 
per a aquest grup de professionals. Tot això, tot i que desenes 
de milers de persones exerceixen aquesta activitat, dels quals 
gairebé un terç són autònoms. A més, el president de FAPE, 
Nemesio Rodríguez, destaca que l’absència d’aquest epígraf 
perjudica “a la professió periodística a l’hora d’accedir a aju-
des, concursos o licitacions públiques”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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Llibre Blanc sobre el Periodisme 
Global, en el Dia dels Drets Humans

Per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans, que 
fou ahir, dijous, 10 de desembre, la FIP, l’organització de perio-
distes més gran de món i que representa 600.000 membres en 
150 països, publica un nou document de referència: el Llibre 
Blanc sobre el periodisme Global. En addició als estudis so-
bre llibertat d’expressió, condicions laborals, joventut o igualtat 
de gènere, la FIP reporta en aquest document de 62 pàgines 
l’assassinat de 2.658 periodistes des de 1990, 42 d’ells en 
2020, i que 235 companys/es es troben actualment a la presó.

Quan la FIP va començar el recompte el 1990, la federació va 
afegir a la seva primera llista a 40 periodistes i treballadors/
es dels mitjans assassinats/es aquell any. Alguns van pensar 
que això va ser una cosa puntual. Tristament, es va comprovar 
que no va ser així. Al sumar totes les seves dades, la xifra total 
arriba la increïble xifra de 2.658 assassinats/es en els últims 30 
anys. Això equival a gairebé dos periodistes o treballadors/es 
dels mitjans assassinats/es cada setmana.

No hi ha una única explicació sobre per què són atacats els / 
les periodistes, però una de les principals causes sempre ha 
estat la guerra i el conflicte armat, on els/les periodistes que 
informen sobre el terreny estan exposats a resultar ferits, ser 
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segrestats, o a situacions encara pitjors. En anys recents, una 
nova amenaça als / les periodistes ha emergit amb la participa-
ció d’organitzacions terroristes .

El periodisme local és el de més risc. La història no explicada 
és el risc de ser periodista local, ja que la majoria dels assassi-
nats són reporters/es locals i els seus els noms no ressonen en 
els mitjans. De fet, prop del 75% dels/de les periodistes assas-
sinats en el món no van trepitjar una mina, o van ser abatuts/es 
en un foc creuat, o van morir en un atac amb bombes suïcides; 
són, en canvi, normalment assassinats/des per un sicari que 
escapa a la part del darrere d’una motocicleta; disparats/es o 
apunyalats/es fins a la mort a prop de casa o oficines, o trobats/
es morts/es després d’haver estat segrestats/es i torturats/es. 
(Font: FIP)

NOTA: El Butlletí us acosta el Llibre Blanc sobre el Periodisme 
Global 2020. CLICAR AQUÍ  

Els mitjans de comunicació aposten 
per ser “més ecològics”

Els principals mitjans de comunicació privats francesos han sig-
nat una nota de premsa conjunta per a un contracte de “mitjans 
climàtics”. Una manera de mostrar la pota blanca de l’arbitratge 
al projecte de llei Pompili, que els preocupa. Les propostes, 
encara bastant vagues, es perfeccionaran en les properes se-
tmanes.

Les emissores de televisió i ràdio ofereixen un “contracte de 
mitjans climàtics” sota l’ègida i el control del Consell Superior 
de l’Audiovisual, ja esmentat durant els Estats Generals. Això 
es basaria en “compromisos voluntaris” amb accions editorials 
(revistes, seccions dedicades, etc.), “suport a la publicitat” per 
garantir un enfocament “sostenible i eco-responsable” i accions 
de responsabilitat social i social corporativa. Es crearà un grup 
de treball dedicat a la qüestió, en diàleg amb els ciutadans.

Aquest text arriba quan el govern francès ha de presentar a 
principis de setmana els darrers arbitratges sobre el projecte 
de llei de la ministra d’Ecologia, Barbara Pompili, que espanta 
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el sector. Fins i tot si, sembla que el text aniria menys lluny de 
les conclusions de la Convenció sobre el clima ciutadà. “Volem 
evitar que se’ns prohibeixi determinats anunciants. Fins i tot si 
les prohibicions són mínimes al principi, podem témer que els 
diputats n’afegiran més”, explica un coneixedor. Ja, durant els 
recents Estats generals sobre comunicació, la indústria de la 
Comunicació havia fet moltes promeses de publicitat “més eco-
lògica”. (Font: Les Echos)

El Termcat publica el Diccionari de 
l’activitat parlamentària, amb vocació 
d’acostar el Parlament a la ciutadania
El Parlament de Catalunya, el Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, i el Centre de Termi-
nologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lin-
güística del Departament de Cultura, publiquen el Diccionari de 
l’activitat parlamentària, elaborat per les tres institucions.
L’obra neix amb vocació d’esdevenir una eina terminològica de 
referència. L’objectiu és afavorir l’ús correcte del llenguatge es-
pecialitzat i, alhora, divulgar la tasca de la cambra catalana. En 
altres paraules, difondre el llenguatge parlamentari i acostar el 

Parlament a la ciutadania, sobretot perquè avui el seu treball és 
més present en l’actualitat política i el seu lèxic s’ha estès a la 
nostra vida quotidiana.

El diccionari, que es publica en paper i en línia, recull més de 
400 termes referents a l’organització i el funcionament del Par-
lament, i a les diverses funcions que li són intrínseques, com la 
funció legislativa i les funcions d’impuls i de control de l’acció 
de govern. També inclou termes relatius a la tècnica legislati-
va i a la relació entre el Parlament i altres institucions. Podeu 
trobar el nou diccionari en aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Facebook, demandada en Estats Units 
per competència deslleial

La Comissió Federal de Comerç (FTC) i una coalició de 48 es-
tats i districtes dels Estats Units han presentat dues demandes 
contra Facebook, on acusen la companyia d’haver abusat del 
seu poder de mercat per a limitar la competència, posant la 
mirada en les adquisicions d’Instagram i WhatsApp, realitzades 
en 2012 i 2014. En ambdues demandes, es posa l’accent en les 
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accions que podria haver dut a terme la signatura tecnològica 
per bloquejar l’accés al mercat d’altres empreses i haver “engo-
lit” a competidors potencials. 

En el cas de la denúncia presentada per la FTC, l’organisme 
posa el focus en les adquisicions d’Instagram i WhatsApp, du-
tes a terme en 2012 i 2014, al·legant que haurien estat absor-
bides amb l’objectiu de limitar la seva competència. Perquè tot 
i haver estat aprovades per l’entitat en el moment de les opera-
cions, la mateixa va tornar a investigar sobre aquestes en 2019. 

Al costat d’aquestes adquisicions, les demandes al·leguen que 
durant anys Facebook va crear una sèrie de condicions que im-
pedien l’entrada a la seva plataforma de tercers desenvolupa-
dors de programari, quan sospitava que aquests podrien llançar 
eines que competissin amb les ofertes de la xarxa social. Si 
triomfen aquestes demandes, les autoritats podrien requerir Fa-
cebook que obrís la seva plataforma a altres desenvolupadors, i 
deslligar Instagram i WhatsApp de la corporació. (Font: Ipmark)

Formació al Col·legi de Periodistes

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. 

Flourish: comunica de manera creativa amb infografies en 
línia.- On line. Dimecres 16 de desembre (de 10.00h a 13.00h) 
- Construïm bones històries, però no aconseguim compartir-
les en xarxes socials. Has pensat si la teva comunicació és 
creativa? Potser si afegeixes infografies en línia que es puguin 
compartir i et permetin sintetitzar la informació, el lector connec-
ti més amb la teva història. Bàrbara Martínez t’explicarà com 
Flourish pot ajudar-te. És una eina completa per realitzar info-
grafies interactives digitals sense necessitat de conèixer codis 
de programació.

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Del di-
marts 1 al dijous 24 de desembre (12 hores) - L’e-mail màrqueting 
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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 tendències i novetats. 

Finances bàsiques gamificades.- On line. Del dimecres 25 de 
novembre al 23 de desembre (10 hores) - Aquest curs, a càrrec 
d’Elisa Martínez, ofereix uns coneixements elementals per po-
der interpretar els números que ens dona el gestor, trucs i idees 
per reduir despeses, i sobretot, fer una bona planificació per no 
quedar-nos en números vermells. És un curs de finances onli-
ne totalment gamificat que podràs fer al teu ritme on trobaràs 
vídeos, exercicis, jocs, reptes i sorpreses. També hi haurà un 
xat intern amb la professora per poder fer preguntes, resoldre 
dubtes i/o compartir idees amb la resta de participants.  

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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El pensament de producte pot salvar 
el periodisme
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El professor Rich Gordon, del Knight Lab, de la Universitat de 
Northwestern (Estats Units), reconeix en el seu darrer article 
que “el pensament sobre el producte pot salvar el periodisme”. 
El Knight Lab ha desenvolupat sis punts pels quals el pensa-
ment de producte pot salvar el periodisme, sis raons per les 
quals els mitjans de comunicació necessiten pensadors de pro-
ductes. Aquest és l’últim treball del professor Gordon de la sèrie 
sobre pensament de productes als mitjans de comunicació.

Segons l’autor del treball i del grup de treball del Knight Lab, el 
pensament sobre el producte és la mentalitat més important que 
han d’adoptar les empreses de mitjans en l’actualitat.  Gordon 
exposa sis raons pels quals els mitjans informatius necessiten 
pensadors de productes. Però, de fet, va més enllà quan es-
criu que “El pensament sobre el producte és la mentalitat més 
important que han d’adoptar avui les empreses de mitjans. Per 
a les organitzacions de notícies, sobretot, el pensament sobre 
productes és la millor manera o l’única manera d’assegurar-vos 
d’arribar i involucrar les persones i construir un futur sostenible”

Gordon explica en el seu article que l’equip de treball del Lab creu 
que gràcies a l’entesa per part dels periodistes que les seves publica-
cions, els seus llocs web i els seus app són, en si mateixos, produc-
tes. La gent ha de decidir si usar-lo i té un nombre infinit d’opcions. 
Cada producte de mitjans competeix amb tots els altres productes de 
mitjans, i moltes altres coses, pel temps i l’atenció de les persones.

Com es fa un producte reeixit? Comprenent les necessitats dels 
usuaris i trobant formes de satisfer-que els competidors no es-
tan abordant. Això fa que es conegui el producte i es cobreixin 
les necessitats dels lectors. És el principi clau perquè es consu-
meixin mitjans de comunicació.
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Un altre punt a tenir en compte és acceptar que aquest pen-
sament de producte no és nou, sinó que és el que sempre han 
fets els gurus dels mitjans. Exemple d’això el trobem des de 
la dècada de 1830 a Nova York i els fundadors de la “premsa 
de cèntim” o ja al segle XX quan els pioners de les revistes 
Cosmopolitan o Rolling Stone van crear publicacions i negocis 
pròspers basats en la percepció que havia consumidors de mi-
tjans amb necessitats de contingut insatisfetes i anunciants que 
volien arribar-hi.

L’era digital és la que acaba d’unir el pensament de producte 
amb els mitjans de comunicació. Avui en dia les notícies ja no 
estan subvencionades, com anys enrere, per un negoci publici-
tari enormement rendible. Ara per ara, el negoci resideix a tro-
bar lectors que es preocupin els suficient com per pagar per ell.

Les eines digitals amb la qual s’explica avui en dia també aju-
den. Es dissenya pensant en les persones que van a consumir 
aquesta informació, s’han desenvolupat programaris àgils que 
fan que l’experiència en línia sigui còmoda i senzilla per als 
usuaris i s’han desenvolupat productes “llegeixin”.

En cinquè lloc, compta Knight Lab Studio, és determinant 
la creació de noves carreres centrades en el producte: in-
vestigadors de disseny, especialistes en desenvolupament 
d’audiències, enginyers de programari, etc. Una posició relati-
vament nova i que s’ha convertit essencial en els mitjans és la 
de gerent de producte.

L’informe conclou:

“La gestió de productes introdueix un canvi profund en la mis-
sió del periodisme, des d’una cultura d’informes i edició en pla-
taformes limitades a una centrada en la creació de confiança 
representant comunitats i resolent problemes entre productes”.

El pensament sobre el producte pot ser transformador per al 
periodisme. Aquesta transformació es necessita desesperada-
ment per sobreviure i prosperar el periodisme. (Infografia: Path)

NOTA: El Butlletí us acosta l’article complet de Rich Gordon. El 
podeu baixar des d’aquest enllaç.
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Llarga vida a la premsa
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

Ben asseguro que he tingut una alegria. El 97,7% de la pobla-
ció més gran de 15 anys llegeix la premsa (impresa+digital) a 
França. Ho diu un informe de l’ACPM (Alliance pour les Chiffres 
de la Presse et des Médias), una associació creada pels princi-
pals actors del sector del periodisme francès –editors, agències 
d’anuncis, distribuïdors i mediadors– que proporciona dades 
sobre difusió i consum de premsa al llarg del 2018.

Algunes de les dades resulten sorprenents en comparació 
amb altres mercats geogràfics –com el català, sense anar més 

lluny–, en aquest moment de més gran transformació digital que 
travessa el sector de la comunicació. Per exemple, l’elevada 
xifra del 97,7% que llegeix la premsa francesa, que representa 
en xifres absolutes gairebé 51 milions de lectors i, a més, signi-
fica un augment de l’1,7% respecte al 2017. La comparativa és, 
certament, amb dades de fa tres i dos anys, però ha estat una 
sorpresa agradable.

En el tercer paràgraf de l’estudi les coses es racionalitzen. El 
53% d’aquests lectors ja són “exclusivament digitals” i la majo-
ria són “mòbils”. El telèfon intel·ligent (41%) és el mitjà preferit 
per llegir la premsa en comparació amb l’ordinador (40%) i la 
tauleta (19%). No obstant això, aquells que llegeixen exclusiva-
ment versions impreses de diaris continuen representant una 
part important: el 47%. Segons l’informe, a més, les editorials 
franceses no tenen por de la transformació digital. Tot i que no 
es proporcionen xifres exactes, el percentatge de subscripcions 
i fidelització de marca és substancial per a tots els suports, se-
gons se’ns diu. I els murs de pagament es van fiançant.

Cal reconèixer que, des del principi, la majoria dels editors 
francesos, especialment dels diaris regionals i hebdomadaris 
(els setmanals de proximitat), han buscat la monetització i han 
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intentat evitar la cultura “totalment gratuïta” pel que fa al con-
tingut web i als canals digitals. Han desenvolupat estratègies 
intel·ligents d’“anticanibalització”; han aportat valor afegit als 
continguts i serveis, en funció del pagament; i han cercat plata-
formes de coordinació que defensin els interessos del sector de 
manera efectiva. En això han estat francament llestos.

Respecte al lector, la premsa francesa en general ha mantingut 
la seva credibilitat i el seu paper social de proporcionar un punt 
de referència, des de l’espectre ideològic definit a la seva línia 
editorial.

Per a tot plegat hi ha un factor cultural clau. A l’elevat nombre de 
francesos que llegeixen mitjans s’afegeix una política contínua 
a llarg termini de la premsa present a l’escola. La premsa escri-
ta és una eina educativa transversal que utilitzen molts centres 
docents de diverses matèries. De fet, cal destacar l’existència 
de publicacions especialitzades per a nens petits, adreçades a 
segments d’edat com els 6-10 anys, 10-14, etc. Aquesta “inver-
sió” acabarà donant els seus fruits. A Catalunya ho hem intentat 
–amb el programa NIE, de la WAN-IFRA– però a l’hora de la 
veritat el motor no arranca.

“Hi ha una forta relació que ha sorgit de nou, entre els nostres 
mitjans de comunicació i el públic, i crec que en sortirem refor-
çats, perquè hem fet la feina en termes d’informació, vincles 
socials i solidaritat”, va dir al butlletí de l’associació francesa 
Francis Gaunand, director de Publihebdos, filial de Ouest-Fran-
ce que publica desenes de setmanaris locals. A més, segons 
ell, “hem vist una acceleració de la primícia donada a la publi-
cació a la xarxa” en comparació amb el paper, i els periodistes, 
“alliberats de les limitacions de l’agenda habitual” per manca 
de notícies esportives o culturals, han multiplicat els temes 
d’iniciativa pròpia. Per a Gabriel d’Harcourt, subdirector general 
de La Voix du Nord, la crisi de la Covid-19 ha demostrat que “ha 
estat la premsa diària regional i la de proximitat la que ha dut el 
timó de la informació i ha fet més costat a la gent”.

És ben cert que la premsa o totes les publicacions periòdiques 
(setmanaris o diaris) han estat durant molt de temps una eina 
important de comunicació i expressió entre ciutadans i líders 
polítics. Paper de regulador, facilitador, la premsa permet man-
tenir-se activa sobre els temes del món o de la nostra ciutat, per 
tenir una opinió crítica. Tant cert com la fortalesa de la pandè-
mia que ens assota.
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Ha ajudat força l’augment de la tecnologia, mercès a la qual la 
premsa es divideix en diversos mitjans. Ja no només s’imprimeix 
i es ven als quioscos, com sempre, sinó que ara es troba al nos-
tre telèfon intel·ligent, ordinador, tauleta i està digitalitzada.

De fet, la publicitat, encara present en els mitjans impresos 
(minvada, per la Covid, però per a res més), ofereix ara més 
suport a través de nombroses publicacions digitals com Hola!, 
Pronto, La Vanguardia, El Español, elDiario.es, etc.

Per tant, el pes del paper, de pagament i voluminós es digitalit-
za al telèfon intel·ligent amb accés gratuït, però el pes del paper 
té més avantatges que el digital i a parer meu així seguirà per 
sempre.

De fet, tant des d’un punt de vista tant de màrqueting com de 
consumidor, el digital té un actiu: permet navegar, on internet 
ens dona el que hem demanat; és a dir, no veiem el que ens po-
dria interessar perquè no ho sabem; llegint un diari de principi a 
fi o dibuixant pàgines es té l’oportunitat de descobrir coses. El 
diari té més impacte, físic, imprès, real, les paraules tenen més 
abast i veracitat, no hi ha dubte.

L’actual sector de la premsa femenina del tipus Hola!, Semana, 
Lecturas, Diez Minutos, ha estat capaç de conservar la seva 
revista en paper des de fa temps; encara hi ha lectors que els 
agrada fullejar revistes a la sala d’espera del metge, a la perru-
queria. Per tant, el diari, tot i tenir alguns recursos i utilitat, es 
veu cada vegada més escassament; de fet els quioscos ja no 
en venen pràcticament.

Internet té molts avantatges –accés gratuït en tot moment, més 
contingut de qualsevol mena, sense espai, sense paper–, però 
també desavantatges, com articles que no són 100% fiables i 
contradiuen altres articles per deixar de saber què és cert, com 
també a vegades és difícil diferenciar la informació d’un anun-
ci. La premsa en línia està mancada de mitjans financers i de 
personal; no tots els digitals són rendibles i l’accés a internet no 
sempre és possible per a tothom a tot arreu.

Girant la vista novament cap a França, Jean-Clément Texier, 
president de Ringier France i de la Compagnie Financière de 
Communication (Coficom), respon a la revista Entreprendre 
sobre si la premsa està condemnada: “La facturació dels dia-
ris fa anys que disminueix. El món de la premsa ja estava en 
decadència fins i tot abans de patir l’electroxoc de l’arribada 
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d’internet, que va crear un estat disruptiu. La premsa ha pa-
tit des de fa temps una manca d’innovació que ha afavorit la 
proliferació de ‘productes me-too’ (és a dir, dissenyats d’acord 
amb les especificitats d’un altre de la competència) i la sobrea-
bundància de publicacions en segments prometedors: notícies, 
dones, televisió…”.

I continua: “Els talents i els inversors s’estan apartant del sec-
tor. La paraula escrita no ha deixat d’afrontar successius xocs 
amb l’aparició de la ràdio, després el desenvolupament de la 
televisió. Molts són els profetes que han anunciat el final de la 
premsa… Estem en un sector que per a alguns no deixa de mo-
rir, però que, de moment, encara és viu i fins i tot dona proves 
de resistència. Per tant, hem d’atraure creadors per regenerar 
el sector proporcionant-li nous accionistes disposats a assumir 
riscos”.

La premsa és una eina de comunicació vital i, sigui en paper o 
digital, la comunicació de notícies mai no havia estat tan den-
sa, al carrer, als nostres telèfons mòbils, a les xarxes socials, 
a la televisió, a la ràdio. No ha desaparegut res, tot s’adapta, 
només canvia el mitjà amb els seus nous avantatges i els seus 
nous desavantatges. Si a tot això hi sumem el consell de Jean-

Clémennt Texier i el sector es regenera, hi haurà premsa per 
anys i panys. En paper i en digital. Dos models que tindran el 
seu públic i seran imprescindibles per a la societat. Una bona 
mostra és aquest 97’7% de francesos llegint premsa! (Infogra-
fia: Influencia)
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Jessica Zabollone-Hasquenoph: “Un 
periodista ha de ser capaç d’admetre 
que la seva professió l’està devorant”
Per Mathieu Deslandes, periodista / INA La revue des médias

Jessica Zabollone-Hasquenoph és psicòloga i psicosiòloga de 
París. Entre els seus pacients, compta cada cop amb més pe-
riodistes, sovint enviats pel seu seguici després d’informes o 
investigacions que no els van deixar il·lesos.

Mai no hauria anat a una consulta d’aquesta mena. Cada ve-
gada són més els periodistes que la visiten per parlar del que 
els fa la seva feina. També passa per intervenir a la redacció. 
No és l’única. Ja no és tabú. Això es deu al paper creixent dels 
departaments de recursos humans a les empreses de mitjans 
de comunicació? A la constitució d’equips dedicats a investiga-
cions a llarg termini sobre temes pesats, que condueixin a com-
partir certes dificultats? Amb l’arribada d’una nova generació de 
periodistes més atents a les seves pròpies debilitats? Un dia 
haurem d’escriure aquesta història. Per a Jessica Zabollone-
Hasquenoph, tot va començar el 2015.

Em van dir que us especialitzàveu en escoltar periodistes...
Els psys no són exclusius d’una professió. Em van portar a in-
tervenir en algunes redaccions després de l’atac contra Charlie 
Hebdo. Després, els grups de premsa em van trucar en el mo-
ment del Bataclan per fer-me càrrec de tots els seus escrits. 
En aquest context, he conegut molts periodistes. Des de lla-
vors, el meu nom circula per aquest entorn i molts periodistes 
d’altres editors vénen a veure’m, enviats per companys que els 
diuen: “Aneu a veure Jessica”. Tinc un enfocament una mica 
més pragmàtic. I certes experiències em permeten entendre el 
que de vegades passen els periodistes.
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He fet la gestió de crisis en països en guerra. En aquestes àrees, 
tot el que podem aprendre als llibres, sobre la por, sobre el sentit 
de la vida, ho experimentem concretament, carnalment. El super-
flu vola completament. Només hi ha una qüestió de vida o mort i 
veiem aquí la importància del vincle amb l’altre i com es construeix 
aquest vincle fins i tot quan no tenim el mateix llenguatge. Estem 
tocant alguna cosa essencial. És una experiència que viuen molts 
periodistes, sobretot periodistes de guerra, i que tampoc és palpa-
ble ni es pot anomenar. Entre les persones que ho han experimen-
tat, ens reconeixem amb les nostres entranyes.

Quan visita una redacció després d’un fet dramàtic, quina 
és la seva actitud, què fa?
Has de començar domesticant-te. Una comunicació prèvia ad-
verteix que sóc al lloc, dono el meu número de telèfon... però 
no n’hi ha prou. Quan tots els redactors es reuneixen per fer 
una reunió, dedico uns minuts a presentar-me, els dic que estic 
a la seva disposició, que poden venir a veure’m, trucar-me o 
trobar-me fora de la redacció, a la meva oficina, segons les 
restriccions de cadascú...

Des del primer moment, els dono els primers consells i els con-
vido a reconèixer que han experimentat alguna cosa fora del 

normal però que ha, que ajudaré el cervell a compartimentar, 
a “acabar” l’esdeveniment. També els dic que alguns d’ells se 
sentiran una mica menys bé de l’habitual, que d’altres se senti-
ran bé i que també poden venir a veure’m per dir-me que estan 
bé i explicar acudits per millorar jo mateixa. Però adverteixo que 
pot passar que les coses petites els pertorbin, pertorben el son 
i que, si els passa, potser en podem parlar...

 
Quins són aquests pocs símptomes a tenir en compte?
Els primers dies és probable que dormin malament, això és 
normal, diguem més aviat “habitual”, perquè en cas contrari les 
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persones que dormen molt bé assumeixen que no són normals. 
Poden experimentar una fatiga intensa perquè el seu cos ha es-
tat sotmès a una intensa tensió, tot i que l’estrès requereix molta 
energia. Després, podem observar reviviscències. Les revivis-
cències són quan tenim imatges que tornen, que ens envaei-
xen, ja sigui per malson o durant el dia, i associades a aquestes 
imatges, tenim exactament les mateixes sensacions que en el 
moment de l’esdeveniment que hem viscut fent la feina.

Un altre símptoma de l’estrès posttraumàtic és la hiperactivi-
tat vegetativa. Sempre estem a l’aguait, un petit soroll o una 
olor ens faran saltar, estem hiper vigilants en relació amb un 
perill potencial. I després hi ha l’evitació. El cervell no vol en 
absolut reviure el que ha passat, de manera que s’assegurarà 
d’evitar absolutament tot allò que li recorda aquest esdeveni-
ment. Llocs, olors, gent... I si alguna cosa em pot fer pensar-hi, 
ho evito.

Què produeix la combinació de tots aquests elements?
En el moment de l’esdeveniment (un atemptat, un accident im-
portant, un assassinat, el cos està sotmès a una intensa tensió. 
Bàsicament, una part del cervell la travessa i una altra part es 
desconnecta. Per tant, n’hi ha un que diu: “Doncs no, no va 

passar” i l’altre “Doncs sí, mira, t’envio el revival”. I l’altre diu: 
“Però no puc, és massa dur.” I com més ho evito ho revisiono 
més també.

És com quan tens alguna cosa a dir a algú. Si no escolta, li 
repetiràs cada cop amb més força. Cada cop és més intrusiu. 
Tanmateix, aquest conflicte entre reviviscència i evitació s’agita 
paral·lelament a la hipervigilància: ens diem que potser encara 
estem en el mateix perill, de manera que no sabem si podem 
guardar l’esdeveniment en els records o si encara és real.

De sobte, heu de posar-ho tot de punta a punta, refer el trenca-
closques i, una vegada que veieu l’escena en la seva totalitat, 
per fi podeu deslligar-la, tornar-la a posar a la caixa dels re-
cords. En aquest moment, ja no necessitem reviviscències, ja 
no hi ha evitació ni hipervigilància.

I si no funciona?
Sigui quin sigui el trastorn, el trastorn per estrès postraumàtic o 
qualsevol altre, la nostra feina com a reducció és adaptar-nos 
al camp, al medi ambient, al pacient que està al davant, als 
seus trastorns, a la seva patologia, a la seva viscut, els seus 
sentiments del moment... Tenim una base de coneixement, una 
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caixa d’eines i construirem una estratègia que s’adapti a la per-
sona del davant. Sovint dic: “Ho intentarem, si no funciona, està 
bé, però m’ho heu de dir i trobarem una altra cosa”. 

Un pacient que no millora no s’atreveix necessàriament a dir-
ho, i això el consola en el seu dolor d’aïllament i solitud. Ell 
mateix es diu: “Tinc tracte, consells, eines, exercicis per fer, i les 
coses no milloren, de manera que sóc intractable, ningú no pot 
fer res per mi.” Tot i que això no és el correcte. Quan teniu dolor 
i el metge us proporciona analgèsics, si continueu tenint dolor, 
què feu? Li direu al metge si pot ajustar la molècula analgèsica 
o la dosi. Els psiquiatres som el mateix. Ens ajustem.

De quina generació són els periodistes que vénen a veure-la?
Els més joves tenen 25 anys, els més grans entre els 40 i els 
45 anys. Més enllà d’això, tenim aquesta generació que diu que 
“heu de tornar al carrer ràpidament i seguir endavant”. Perquè 
sinó no tornaran mai enrere, perquè no és tan dolent, perquè hi 
ha moltes coses... Però no admeten la seva infelicitat.

O és addicció?
Les addiccions sovint estan relacionades amb el malestar, en-
cara més quan no ho podem expressar. Si ens trobem en estrès 

postraumàtic, tindrem addiccions encara més fortes, ja que és 
terrible resoldre el trencament psíquic relacionat amb l’estrès 
postraumàtic. L’addicció s’utilitza per pal·liar els símptomes. En 
realitat, no els atenua, sinó que els amaga i ens permet pensar 
en una altra cosa.

Quins consells dóna al periodista traumatitat?
El primer consell és parlar-ne. Abans d’informar, heu de recor-
dar que portareu el vestit de periodista durant tota la durada de 
la missió, però que l’haureu de treure a la vida privada quan 
torneu a la vida normal. Quan torneu a casa, pot ser beneficiós 
informar-vos amb els companys, parlar del que heu viscut i aca-
bar aquesta seqüència. Verbalitzar la necessitat de restablir el 
cursor ajuda a distingir l’ordinari de l’extraordinari.

El segon consell és dir-te a tu mateix que més enllà del perio-
dista, tenim l’ésser humà. Pot ser que el periodista no se senti 
malament com a funció, però com a ésser humà també té el 
dret, en algun moment, a ser afectat per les coses. El fet que 
sigui la teva feina no vol dir que no et puguin tocar com tothom.
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Quines dificultats expressen els periodistes que vénen a 
veure’t individualment?
He vist periodistes que deien, sobretot després del Bataclan: 
“Jo, tinc la impressió que estic bé, però vinc a veure’t perquè 
no estic segur que ho superi de cop i volta.” He vist periodistes 
que, per la seva professió, han estat assetjats no per companys 
o pels seus superiors, sinó pel públic. Més enllà del trauma, he 
vist molts problemes d’addicció. L’addicció és molt, molt pre-
sent entre els periodistes.

El vell tòpic dels periodistes alcohòlics?
Sobretot tinc casos d’ús de drogues dures. Molt, molt, molt... 
sobretot cocaïna. És tan comú que els periodistes que ho pre-
nen no veuen realment el problema. Sovint es tracta de sortir, 
pensar en una altra cosa, anar a pescar, anar de festa, oblidar-
se una mica de si mateix. Desinhibeix tant que oblidem pensar 
en nosaltres mateixos. És una fugida del que passa en si ma-
teix.

Si no és un problema per a ells, perquè us venen a veure?
Venen perquè han estat avisats pels que els envolten. Aquest 
és també el cas dels periodistes que viuen amb traumes. Sovint, 
tenen una por molt particular: temen oblidar el que han viscut.

Tenen por d’oblidar?
Tenen por que s’esborri aquesta cosa tan important que van 
viure. És un trencament, una cosa que és molt dolorosa, és clar, 
però que és fonamental als seus ulls. El primer que els dic és 
que no ho oblidin. Al contrari, cal recordar-ho.

No és trivial haver estat confrontat amb la mort. Sovint, sacseja 
la nostra vida. Ens recorda la nostra pròpia mort i moltes coses 
canviaran: pensem diferent i s’amplia la bretxa amb els que ens 
envolten. El seu cònjuge, els seus fills, els seus amics, els seus 
pares ja no els entenen. Som al “Però, de totes maneres, no ho 
has viscut, no ho pots entendre”. “

No és cert?
Sí, és cert, però s’allunya terriblement. De vegades hi ha inca-
pacitat per tornar a sentir alguna cosa de l’ordre de l’amor. El 
risc hi és: està en el tall, la ruptura de llaços, fins i tot el suïcidi.

Hi ha un llibre molt bo i molt bonic del periodista Jean-Paul Mari: 
Sense ferides aparents. Parla del seu trauma. Com a reducció 
del trauma, he llegit molt, molt, molt sobre el trauma, és clar. I 
trobo que aquest llibre il·lustra perfectament què és, les seves 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

conseqüències sobre el seguici, el que un sent en termes de 
violència contra un mateix i possiblement contra l’altre.

M’agradaria que tots els periodistes també poguessin lle-
gir aquest llibre perquè Jean-Paul Mari va tenir el coratge 
d’exposar-se d’aquesta manera, mentre que a la seva genera-
ció no es va dir res. En algun lloc, ell també ha obert una mica 
la porta a un canvi d’estat d’ànim: un periodista ha de ser ca-
paç d’admetre que la seva professió, per la qual té una passió, 
l’està devorant. (Fotografia: Redbox Sécurité – il·lustració: Alice 
Durand/INA)
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Problemes per a les notícies regionals 
i locals
Per Anne Schulz, investigadora postdoctoral / Reuters Institute

La pandèmia COVID-19 està convertint un negoci dur en una 
crisi totalment explotada. Les notícies locals i regionals han es-
tat sotmeses a pressió des de fa anys, ja que el públic va cen-
trar la seva atenció en la publicitat digital i classificada i es va 
traslladar a especialistes en línia. La pandèmia ara afecta greu-
ment els ingressos restants i porta a moltes empreses a reduir 
personal, deixar d’imprimir o obligar-se a liquidar. Els mitjans 
de comunicació locals no comercials també han estat lluitant 
per oferir informes sobre el terreny en un món de bloquejos i 
distanciament social.

Però aquesta crisi també ha demostrat la quantitat de notícies 
locals que encara importen mentre la gent intenta conèixer la 
propagació del virus a la seva zona, així com escoltar els con-
sells del govern local, que de vegades ha adoptat un enfoca-
ment diferent de les directrius nacionals. Aquesta pandèmia ha 
reforçat la importància democràtica dels informes locals a l’hora 
de proporcionar informació local oportuna i rellevant, així com 
de responsabilitzar els polítics locals.

Mesurar el consum de notícies locals i regionals en 40 països, 
com s’ha fet al Reuters Institute, no és una tasca fàcil. Els sis-
temes polítics varien molt pel que fa al seu grau d’autonomia 
regional, que pot influir en la importància relativa de les notícies 
locals, regionals i nacionals. Així que es va donar als enques-
tats de 40 països una definició relativament àmplia de notícies 
locals que podrien incloure “notícies de la ciutat, el municipi o 
la regió on viuen”.

Fins i tot abans de la crisi de la COVID-19, gairebé la meitat 
dels enquestats (47%) de tots els països van dir que estaven 
molt o força interessats en les notícies locals. Es compara amb 
un 37% que va dir que estava interessat en la política. Si ho 
desglossem a través del mercat, observem diferències sorpre-
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nents, amb un interès més alt en països amb un sistema federal 
o un alt grau d’autonomia regional. Gairebé tres quartes parts 
dels brasilers (73%) afirmen estar interessats en les notícies 
locals, dos terços dels espanyols (62%) i aproximadament la 
meitat (54%) a Alemanya i els Estats Units (48%). Per contra, 
les persones que viuen en països amb sistemes més centralit-
zats mostren relativament poc interès per les notícies locals, 
tot i que és important tenir en compte que hi pot haver molts 
altres factors que expliquin les diferències trobades a les nos-
tres dades.

Tot i que l’interès general continua sent elevat, les editores de 
notícies locals han lluitat per adaptar-se a les noves platafor-
mes digitals i, en molts casos, els diaris de proximitat havien 
continuat prioritzant la importància econòmica dels seus pro-
ductes impresos, almenys abans de la crisi. Això es deu, en 
part, no només a que el seu públic principal tendeix a ser més 
tradicional, sinó també perquè els mitjans locals han invertit 
més lentament en innovacions de productes com ara llocs per 
a mòbils i formats de vídeo. Un gran nombre d’editores seguei-
xen sent altament dependents d’un gran nombre de majors de 
55 anys que són tres vegades més interessats en les notícies 
locals que entre els 18 i els 24 anys.

L’interès per les notícies locals sembla que es reparteix de manera 
més uniforme entre aquells amb un nivell d’educació elevat i baix 
que no pas per a altres tipus de notícies. De fet, en alguns mercats, 
com el Regne Unit, l’interès és més gran entre aquells amb nivells 
educatius més baixos. Cal destacar-ho, ja que és probable que les 
desigualtats en la informació empitjorin encara més si els mitjans 
de comunicació locals es contrauen o desapareixen en algun país.

Tot i que les editores locals de notícies han tingut dificultats 
per passar a la xarxa, altres actors regionals i locals han fet 
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ús de les infraestructures digitals per establir un contacte di-
recte amb les seves comunitats rellevants. Els grups de Face-
book, els partits polítics, les empreses locals, les escoles, les 
entitats i les esglésies ara representen suplements importants 
i, de vegades, una competència seriosa de les notícies locals 
tradicionals en línia, ja que proporcionen informació hiperlocal 
important per a públics molt específics que potser mai no han 
estat buscant tot el paquet de notícies locals. Tanmateix, però, 
les fonts de notícies locals tradicionals encara són líders en 
general, i el 71% de tots els enquestats de països ben diferents 
confien en els serveis fora de línia i en línia oferts pels mitjans 
de comunicació de proximitat tradicionals. De mitjana, la prem-
sa local segueix sent la més important (44%), seguida de la 
televisió local (33%).

Sovint es considera que les notícies locals ofereixen un perio-
disme més fiable i menys partidista que les publicacions nacio-
nals. Això és en part una funció del fet que moltes capçaleres 
de proximitat tenen un interès comercial per atendre el grup 
més ampli d’usuaris i molts mitjans de comunicació públics 
tenen l’obligació de fer-ho. Dit d’una altra manera, els mitjans 
locals sovint no tenen el luxe d’informar en nom d’una part polí-
tica mentre ignoren l’altra. I la pluralitat es premia.

Les nostres dades mostren que, en molts dels nostres mercats 
enquestats, les notícies regionals i locals solen funcionar bé en 
termes de confiança. A França i Espanya, les notícies locals 
són la marca de notícies amb més confiança, mentre que a Fin-
làndia, Noruega i Alemanya els diaris locals són el segon dels 
radiodifusors públics, que també han consolidat gran part de la 
seva reputació en els serveis de ràdio i televisió locals. Al Reg-
ne Unit, els diaris locals tenen confiança en un 55%, el quart 
de la llista i molt superior a la mitjana dels mitjans comercials. 

Les notícies locals tindran l’oportunitat?
La crisi del COVID-19 centra les ments en el valor dels informes 
locals, però també en el que aviat es podria perdre. Tot i que 
alguns títols ja han desaparegut, altres han intentat demostrar 
el valor que encara poden aportar a les portades i als infor-
mes que ajuden a la gent a passar la crisi. Però les pressions 
econòmiques estan augmentant. Els canvis que podrien haver-
se desenvolupat durant una dècada ara es produiran en un pe-
ríode de temps molt més comprimit i caldrà suport. 

Facebook ja ha promès un paquet de 100 milions de dòlars per 
als mitjans locals, Google ha anunciat un nou fons de socors 
d’emergència en periodisme i la UE i alguns governs d’arreu 
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han intensificat el finançament provisional i altres formes de 
suport a una escala molt més significativa. Però la crisi, sens 
dubte, perjudicarà el negoci de les notícies, incloses les locals, 
molt més del que pot compensar qualsevol d’aquests paquets. 
La supervivència a llarg termini dels mitjans de proximitat de-
pendrà, per tant, de trobar nous models de negoci sostenibles, 
atraure la propera generació d’usuaris i avançar més ràpida-
ment cap al contingut i el compromís en línia. Al mateix temps, 
el periodisme professional per a àrees locals encara és im-
portant, oferint orientació als lectors i reflectint els interessos 
locals. Les empreses de notícies locals hauran de mostrar-se 
creatives i valentes per reaccionar ràpidament a un entorn tec-
nològic en constant canvi. La bona notícia és que les nostres 
dades suggereixen que encara hi ha demanda i confiança per 
a ells, en general i més encara en temps de crisi. L’any que ve 
serà una autèntica prova per veure quantes capçaleres locals 
són realment valorades pel públic i els governs de tot el món. 
(Infografies: 123RF i Reuters Institute)
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Deu claus per a l’organització de 
mitjans digitals que busquen la 
sostenibilitat
Per José Maria Valero, investigador Periodisme / UMH bloc

 
La innovació en mitjans de comunicació s’ha identificat habi-
tualment amb la implementació de tecnologies emergents. No 
obstant això, nombrosos estudis han desmentit aquesta con-
cepció tecno-determinista. Els avenços tecnològics possibili-
ten i motiven l’adopció d’algunes iniciatives noves, però hi ha 
moltes altres possibilitats per millorar els productes informatius 
que poc o gens tenen a veure amb aquest factor. De fet, el 

Rànquing d’Innovació Periodística publicat en 2015 pel grup de 
recerca GICOV de la UMH registrava que el 44,4% de les inno-
vacions adoptades pels mitjans espanyols punters no depenien 
en grau algun de la tecnologia.

Per contra, si alguna cosa tenen en comú totes les iniciatives 
innovadores és que la seva implementació depèn de les estra-
tègies corporatives, les pràctiques productives i les configura-
cions internes dels mitjans. Com explica la teoria de la difusió 
de les innovacions, aplicada a aquest sector per autors com 
Micó, Masip i Domingo, el procés recau en factors estructurals i 
socials propis de les companyies.

A continuació, es presenten deu claus per a una organització 
dels mitjans de comunicació nadius digitals que permeti la ge-
neració de productes i serveis innovadors. Han estat extretes 
d’una investigació pròpia basada en casos d’èxit, que actual-
ment es troba en fase de revisió. Com adverteix Ismael Nafría 
al seu estudi sobre la transformació de The New York Times, 
aquest tipus de lliçons s’han d’aplicar sempre amb cautela, 
ja que cada organització és un món i els diferents contextos 
afecten en gran mesura a l’acompliment de les empreses. No 
obstant això, les recomanacions es formulen aquí de manera 
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àmplia, amb la intenció que puguin resultar aplicables a la ma-
joria dels mitjans.

1.- Percebre la innovació com a mitjà, no com a fi: Experi-
mentar amb les últimes tendències en formats, tecnologies i ca-
nals de distribució pot convertir-se en una temptació irresistible 
per als responsables de mitjans amb afany innovador. Per això, 
s’ha d’evitar que la “brillantor” de les novetats eclipsi la seva ve-
ritable utilitat per a perseguir els objectius de la companyia. La 
innovació s’ha d’entendre com un mitjà per maximitzar el valor 
dels productes i serveis que s’ofereixen als usuaris, i millorar la 
forma en què es distribueix i captura aquest valor. Encara que 
invertir recursos a explorar iniciatives disruptives no consolida-
des pot resultar positiu a la llarga, sempre s’ha de qüestionar 
quins beneficis poden reportar en el futur a l’organització, i estar 

preparats per a rebutjar-les si es demostra la seva ineficàcia. 
Per exemple, la majoria dels mitjans innovadors que van po-
sar en marxa interfícies conversacionals o chatbots a partir de 
2017, a la calor de la seva irrupció, han decidit tancar-los al 
comprovar que no contribueixen en la seva estratègia de fide-
lització d’audiències.

2.- Fer que tota l’organització pensi en l’usuari: L’atenció 
a les necessitats de l’audiència i l’esforç per satisfer-la ha 
d’impregnar tot el procés productiu dels mitjans de comunica-
ció. Els professionals han de tenir en ment al seu públic objectiu 
des de la fase més embrionària d’ideació del producte fins a la 
comunicació directa amb els usuaris, passant per l’elaboració 
dels continguts i els diferents processos de desenvolupament 
tecnològic i disseny. Per això, resulta essencial que l’analítica 
de dades s’estengui a tots els àmbits de l’organització, facilitant 
la comprensió i l’empatia. A més, es considera cabdal comptar 
amb experts en optimitzar la relació amb el públic digital, com 
els especialistes en desenvolupament d’audiències i experièn-
cia d’usuari.

3.- Apostar fort pel talent humà: Comptar amb professionals 
que reuneixin capacitats, coneixements i actituds de treball 
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excel·lents sempre ha estat important per als mitjans, ja que 
garanteix la qualitat dels seus resultats. Al mercat actual, en-
cara ho és més. Els recursos tecnològics són més accessibles, 
de manera que ja no marquen la diferència entre companyies, 
que ara es basa més en el talent que són capaços de reunir. 
L’ecosistema digital fa indispensable comptar amb treballadors 
que també siguin innovadors, creatius, proclius a la feina en 
equip i amb un bagatge multidisciplinar. Els mitjans innovadors 
han de fer un esforç per reclutar i retenir aquest tipus de talent.

4.- Fomentar una cultura de treball col·laborativa: La cultu-
ra periodística ha estat tradicionalment individualista, fruit dels 
ritmes de treball frenètics i la persecució contínua de les ex-
clusives informatives. No obstant això, la necessitat de crear 
productes i continguts més atractius, complets i valuosos re-
quereix la col·laboració de professionals amb especialitats di-
verses. Per això, es recomana que les àrees dels mitjans els 
objectius de les quals resulten més ambiciosos, com les de des-
envolupament de productes o aquelles dedicades a l’elaboració 
de peces especials, s’organitzin al voltant de grups de treball 
multidisciplinaris. A més, s’ha de fomentar la col·laboració fre-
qüent entre els redactors d’actualitat i altres equips, com els de 
periodisme de dades, vídeo o desenvolupament d’audiències, 

per optimitzar el format i la distribució de les seves peces. Fins 
i tot la col·laboració entre diferents iniciatives mediàtiques es 
considera una bona forma d’impulsar el valor que aporta als 
usuaris mitjançant la combinació dels seus recursos.

5.- Dissenyar espais de treball oberts: Les eliminació de les 
barreres físiques entre les unitats faciliten la col·laboració en 
les redaccions, per la qual cosa es recomana habilitar espais 
diàfans que fomentin la mobilitat i el contacte entre els profes-
sionals. Els consells més radicals proposen fins i tot eliminar els 
llocs de treball assignats i convertir la redacció en una espècie 
de think tank en el qual l’espai s’ocupi en funció dels projectes 
que s’estan desenvolupant en cada moment. No obstant això, 
l’habitual en les organitzacions innovadores és que els profes-
sionals comptin amb llocs assignats que canvien freqüentment 
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a causa de les habituals reestructuracions dels equips de tre-
ball. Comptar amb espais de descans comuns també és una 
pràctica recomanable, ja que permet que els empleats cone-
guin les inquietuds personals dels seus companys, augmentin 
la seva confiança mútua i trobin interessos compartits que po-
den servir com a base per a futurs projectes. L’actual pandèmia 
global complica la presencialitat i el contacte entre individus, la 
qual cosa subratlla la importància de comptar amb redaccions 
virtuals sòlides.

6.- Flexibilitzar l’organització: Si alguna cosa caracteritza el 
nou paradigma de la indústria mediàtica és el canvi. Hàbits de 
consum, tecnologies, condicions econòmiques, regulacions... 
Tot es transforma constantment, de manera cada vegada més 
acusada i accelerada. En aquest context, resulta vital que la 
configuració dels mitjans sigui flexible, perquè puguin respon-
dre ràpidament a les noves condicions de mercat i continuar 
generant i capturant valor. Així, per exemple, la companyia ha 
d’estar oberta a modificar els seus equips de treball quan la 
situació requereixi de noves formes de combinar el seu talent 
humà. A més, les metodologies àgils d’ideació i desenvolupa-
ment de productes, Utilitzades per mitjans com El Confidencial, 
faciliten l’adaptabilitat i l’aprenentatge continu. Aquest tipus de 

fluxos de treball, com Design thinking, Lean startup o Scrum, es 
basen en avaluar de manera sistemàtica les necessitats dels 
usuaris i modificar constantment els productes i serveis per op-
timitzar la seva satisfacció.

7.- Habilitar diverses velocitats de treball: El periodisme no 
pot desvincular-se de l’actualitat, però la gestió d’empreses 
requereix d’una visió estratègica a llarg termini que permeti 
afrontar reptes venidors. L’empresa informativa es troba, per 
tant, davant el que Clayton Christensen defineix com “el dilema 
de l’innovador”; l’elecció entre dedicar recursos a explotar el 
negoci actual o concentrar-los en trobar oportunitats de futur. 
Per als mitjans de comunicació que aspiren a ser innovadors 
-i, amb això, sostenibles- no hi ha altre camí que el d’establir 
velocitats de treball diferenciades, en què alguns professio-
nals s’encarreguin de les tasques tàctiques i més lligades a 
l’actualitat, mentre que altres es preocupen de fixar un rumb 
estratègic i exercir labors amb major incidència sobre el mo-
del de negoci de la companyia. Els laboratoris d’innovació dels 
mitjans representen un exemple inequívoc d’unitats amb visió 
estratègica.
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8.- Promoure l’alineació dels treballadors amb els objectius 
de la companyia: En una indústria creativa, com la mediàtica, 
és convenient exercir un lideratge que faciliti la identificació dels 
professionals amb les metes de l’empresa. Al contrari que els 
estils basats en el seguiment irreflexiu d’ordres, aquest liderat-
ge transformador promou la motivació personal dels empleats 
i, amb això, la proactivitat, la creativitat i el compromís amb la 
innovació i els resultats del mitjà. A més, afavoreix la retenció 
de talent, al crear-se un clima de treball agradable i estimulador. 
Com explica l’investigador John P. Kotter en la seva obra semi-
nal Leading Change, els líders han de formular i transmetre de 

forma efectiva una visió empresarial que sigui ambiciosa, asso-
lible, estimulant i desitjable tant per als treballadors com per a 
l’organització. També han de dotar els empleats de la suficient 
autonomia i poder de decisió sobre la seva tasca, que els em-
poderi per perseguir els objectius per si mateixos.

9.- Identificar i cobrir bretxes de coneixement: El coneixe-
ment és un dels actius més valuosos per a les organitzacions 
innovadores, ja que es tracta d’un recurs difícilment imitable 
que permet resoldre de la millor manera possible les activitats 
quotidianes i trobar solucions originals a nous problemes. Les 
empreses han de ser conscients de quins coneixements ne-
cessites i quins ja posseeixen, i importar o generar aquells dels 
que no disposin. A més, si es detecten mancances en algunes 
àrees de la companyia de nocions que sí es posseeixen en 
altres han d’estimular el procés de transferència de coneixe-
ments mitjançant els diferents mètodes d’ensenyament (semi-
naris i tallers), comunicació (butlletins, memoràndums i repo-
sitoris interns) i altres recursos professionals, com les visites 
interdepartamentals.

10.- Consolidar una cultura organitzacional basada en 
l’aprenentatge continu: En resum, els mitjans de comunica-
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ció han d’incorporar al seu ADN l’adaptació constant, no només 
com a forma de generar uns productes i serveis més ajustats a 
les necessitats dels usuaris, sinó també com a mecanisme que 
permeti aprendre i augmentar la seva base de coneixement al 
mateix temps que desenvolupa la seva activitat. La col·laboració 
entre professionals amb especialitzacions diverses, la creació 
d’un clima de treball motivador, l’autonomia dels treballadors i 
els equips i el seguiment d’un mètode de treball assaig-error 
afavoreixen l’emergència d’ una cultura d’aprenentatge innova-
dora que impedeix als mitjans adormir-se en els llorers d’èxits 
passats i buscar sempre la sostenibilitat futura. 
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Premsa al rescat de la democràcia
Per Tino Pertierra / Levante (EMV)

L’essència del bon periodisme és una fórmula que garanteix 
la salut de les democràcies. La protegeix contra els excessos 
manipuladors i la pesta de les notícies falses. La premsa rigo-
rosa, veraç i combativa té futur com a model informatiu que fuig 
dels usos i costums que els gegants tecnològics han convertit 
en el pla el nostre de cada dia. I que amenacen l’estabilitat de 
les democràcies amb el seu domini implacable de l’escenari 
de la transmissió comunicativa, on exhibeixen un poder avasa-
llador a l’hora de marcar hàbits de consum, preferències ideo-

lògiques, orientacions polítiques. Amazon, Google, Facebook, 
Twitter o Apple són els reis del comandament que treballen dia 
a dia per a fer ballar als altres al són que ells imposen amb la 
seua fortalesa econòmica i política. Davant eixe panorama, el 
politòleg Francis Fukuyama (influent autor de la fi de la his-
tòria), la jurista Barak Richman i l’enginyer Ashish Goel han 
eixit a la palestra amb un demolidor i audaç article en el qual la 
por és el missatge: estos titanes empresarials amb «una arma 
carregada sobre una taula».

Com salvar la democràcia de la tecnologia és el títol d’un 
text que adverteix de les ferides polítiques obertes pel crei-
xent poder polític de les empreses, més perillós fins i tot que 
l’econòmic. I la pandèmia no ha fet més que augmentar les con-
seqüències d’eixe impacte, sense que les mesures adoptades 
per les autoritats polítiques mundials tinguen molta capacitat 
d’intimidació. El que proposen Fukuyama i els seus col·legues 
és, bàsicament, posar en circulació programari anomenat 
middleware que faria les vegades de filtre purificador entre les 
plataformes i els usuaris perquè estos siguen els que decidei-
xen com els arriben els continguts relacionats no només amb 
la informació professional, des de notícies a comunicats o tuits 
de personatges públics, sinó també amb materials audiovisuals 
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fets per particulars i també d’índole privada, com a missatges 
en WhatsApp o xarxes socials.

Els algoritmes manipulats i manipuladors generats per progra-
mes d’intel·ligència artificial perdrien el seu poder, que passaria 
a les mans dels consumidors. La idea de Fukuyama, adoptada 
als nous temps tecnològics i que s’enfronta a grans obstacles 
tècnics i ètics, no deixa ser d’una posada al dia d’allò que ca-
racteritza al bon periodisme des de sempre, i que converteix 
els mitjans en transmissors de continguts contrastats, indepen-
dents i plurals, que donen als consumidors les dades neces-
sàries i justes per a decidir per ells mateixos el que és impor-
tant, ordenant l’actualitat amb criteris professionals i honests 
que responen l’algoritme de la veritat i el rigor. (Infografia: Lo 
Campus Diari)
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Els mitjans locals resisteixen a la 
pandèmia
Per equip “Cooperació” (Universitat de Girona): V. Font/P. 
Comas/C. Galán/C. Tirado

La crisi de la Covid-19 ha provocat grans canvis en la societat 
en què vivim, tant a nivell econòmic com a nivell social i polític. 
El món de la comunicació no n’és una excepció, i també s’ha 
vist afectat durant la pandèmia.

D’una banda, ha augmentat l’activitat a les xarxes socials, fet 
que ha provocat que les fake news sobre el virus s’hagin estès 
de forma més ràpida. Un estudi realitzat per el Pew Reasearch 
Center afirma que els ciutadans que s’informen prioritàriament 
per les xarxes socials són els que menys saben sobre l’evolució 
de la Covid-19. I un 57% d’aquests són conscients que acce-
deixen a dades falses sobre el tema. En aquesta situació la 
feina dels periodistes és més necessària que mai, per a destriar 
la informació verídica de la que no ho és. En aquest sentit, la 
feina dels periodistes també és un dels aspectes que s’han vist 
alterats arrel d’aquesta crisi. El confinament sobtat va provocar 
l’adaptació a corre-cuita del teletreball, en molts casos sense 
comptar  amb  l’estructura  necessària. Tot i això, el periodisme 
a peu  de  carrer  no  es  va   aturar, i  sovint   sense   les   me-
sures protectores  necessàries, molts  periodistes es van veure 
obligats a fer la seva feina assumint el risc de contraure el virus, 
i veient com alguns dels seus companys ho feien, especialment 
en els països on els recursos sanitaris eren més limitats. 

D’altra banda, a mitjans de març, durant el principi del confina-
ment, i en vista de la situació d’incertesa que vivia el país, les 
audiències de les televisions (i especialment els informatius) 
van augmentar considerablement. Més de dos milions i mig de 
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nous espectadors es van asseure davant la televisió, segons    
l’agència   Barlovento.  La   premsa   digital gratuïta, al seu 
torn, també va patir un augment  de  visites. El  gran  perjudicat  
d’aquesta crisi va ser  la premsa en paper (i especialment la de 
pagament), que si bé ja duia una tendència de vendes negativa, 
va veure com les vendes disminuïen encara més, en un declivi 
imparable. A això s’hi van sumar els problemes d’impressió i 
distribució. Aquesta situació va provocar acomiadaments de tre-
balladors, ERTOS, retallades de salaris i problemes econòmics 
per a moltes empreses del món de la comunicació. Aquestes 
dades, però, es refereixen a grans empreses informatives i a 
mitjans reconeguts. Però, què ha passat amb la premsa local? 
Els mitjans de proximitat també han patit els greuges de la crisi 
de la Covid-19, i a continuació ens fixem en el cas d’un mitjà co-
marcal que està resistint a les conseqüències de la pandèmia.
 
El Nou de l’Empordà és una revista bimensual gratuïta del Baix 
Empordà que, amb més de 27 anys d’història, s’ha convertit en 
la revista més llegida de la comarca. Se   n’imprimeixen més de 
4.000 exemplars i té la vocació d’informar sobre el que passa 
a la comarca i mantenir-se al dia de les agendes i els serveis 
locals. Hem contactat amb Eva Vidal, directora i redactora d’El 
Nou de l’Empordà per saber com ha afectat la pandèmia al fun-

cionament del mitjà i quines conseqüències pot tenir en el futur 
a nivell local. 

Informar sobre la Covid-19
La situació actual, amb l’arribada del coronavirus, ha provocat 
una gran incertesa en la societat, fet que s’ha vist reflectit en els 
mitjans de comunicació. Durant mesos, ha circulat molta infor-
mació, no sempre fiable, i els mitjans han hagut d’adaptar-se a 
aquesta nova realitat. Això ha implicat que, tal i com afirma Eva 
Vidal, les xarxes socials (com Facebook, Instagram i Twitter) 
siguin la manera més efectiva d’informar en un context en què 
la informació canvia constantment. 

A més, cal tenir en compte que El Nou és una publicació en pa-
per i que, degut a les dificultats que suposava la impressió i la 
distribució de la revista, va estar aturada durant el confinament. 
Les xarxes socials, per tant, eren la única via per mantenir els 
lectors informats. De març a juny del 2020, la redacció d’aquest 
mitjà es va dedicar a crear continguts en format digital. 
Els continguts habituals d’El Nou també es van veure alterats 
per la Covid-19, ja que es van aturar totes les activitats dels 
municipis de la comarca. A mesura que avançaven      les fases 
del desconfinament i els pobles tornaven a organitzar esdeve-
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niments culturals, la revista tornava a imprimir en paper i va 
recuperar la seva línia de publicacions habitual.

Periodisme des de casa
El confinament ha popularitzat entre la societat noves formes 
de treballar, entre elles el ja conegut teletreball. En el cas d’El 
Nou, Eva Vidal explica que ella treballa des de casa. Els proble-
mes econòmics que ha comportat la crisi de la Covid-19 han fet 
que hagi hagut de prescindir d’una treballadora, i ella ha quedat 
com a única responsable de l’empresa. D’aquesta manera, ella 
mateixa gestiona totes les tasques que comporta el mitjà.

A través del teletreball la revista empordanesa ha accelerat la 
seva conversió al digital. El mitjà ja comptava amb una pàgina 
web (elnou.cat), que juntament amb les seves xarxes socials 
(sobretot Facebook), va ser la plataforma utilitzada per informar 
els seus lectors durant el confinament.

Fer periodisme des de casa és un concepte diferent. I enca-
ra més quan es fa periodisme per un mitjà de comunicació a 
nivell comarcal, on el contacte amb la gent i els pobles veïns 
és essencial. Eva Vidal, però, assegura que el periodisme no 
s’ha endut ni aspectes positius ni negatius d’aquesta pandèmia. 

Creu que el periodisme és una veu per al poble, i no depèn 
d’ells la informació: “Nosaltres només som l’enllaç amb el client 
que agafa les revistes o compra els diaris”.

El finançament dels mitjans en temps de Covid-19
Molts mitjans de comunicació s’han vist afectats econòmica-
ment per la pandèmia. En el cas d’El Nou de l’Empordà, la seva 
directora assegura que està essent un any difícil, amb moltes 
pèrdues econòmiques, i no creu que el mitjà es recuperi fins 
d’aquí a una llarga temporada. Això es deu a que la majoria dels 
ingressos del mitjà provenen de la publicitat, que és majoritària-
ment del petit comerç de la comarca. A causa del confinament 
i la situació actual d’incertesa respecte el virus, el comerç local 
ha perdut moltes vendes i això ha fet que no s’hi pugui anunciar. 
A aquest fet s’hi ha de sumar l’aturada de la impressió en paper 
de la revista i l’actual tancament de bars, restaurants i centres 
de bellesa, els anuncis dels quals també representaven una 
font d’ingressos per la revista. 

La premsa gratuïta, assegura Eva Vidal, viu dels diners de la 
publicitat. La intenció d’El Nou és la de mantenir el format en 
paper, tot i que el futur és incert, i la seva directora assegura 
que no se sap amb quina paginació ni amb quina durada. De 
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moment, però, la revista segueix disponible als municipis del 
Baix Empordà cada dos mesos. 

D’altra banda, i com a eina de suport al petit comerç local, Eva 
Vidal ha creat la plataforma Bravaway (bravaway.com) per a 
ajudar  les  botigues  de  poble  a  ampliar  el  negoci  a  partir de 
facilitar-los la venda online dels seus productes. Vidal assegura 
que “costa molt, perquè  a  la  gent  de  poble  li  agrada  molt 
anar  a  la botiga, però és un nou aparador del seu local i la 
plataforma, si la donem a conèixer, anirà creixent”. De moment, 
Bravaway compta amb 12 negocis de diversos municipis de la 
província de Girona.

La crisi del coronavirus ha tingut un gran impacte en els mitjans 
de comunicació en general, però per a El Nou de l’Empordà, 
que ha resistit als efectes de la pandèmia, s’obre un període 
d’incertesa. La crisi econòmica que derivarà d’aquesta pandè-
mia posa en dubte la continuïtat del mitjà, que de moment es 
manté viu tot i les dificultats econòmiques que això li suposa. 
De moment, però, El Nou continuarà vetllant per oferir als habi-
tants del Baix Empordà informació de qualitat i proximitat men-
tre la situació li permeti. (Fotografies: elnou.cat)
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