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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 
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ACTUALITAT
LA PRIMERA: Oportunitats virals per al periodisme
DOSSIER: Efectes de la COVID-19 en el món de la Comunicació
D’AQUÍ I D’ALLÀ: TV3, La Vanguardia, IB3 i fins a més de 80 mitjans divulguen el comunicat de l’AMIC: “La premsa de proximitat, 
un bé essencial en risc”

COMUNICACIÓ DIGITAL
Quantitat o qualitat, en la informació?

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Gairebé la meitat del sector espera que la inversió publicitària caigui més del 20%

NOVES EINES
Els millors webs d’antivirus en línia gratuïts

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Quatre-cents periodistes protesten contra el Govern espanyol per les seves rodes de premsa selectives

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: S’han acabat les galetes de tercers... i ens sembla bé
TRIBUNA: Periodisme de qualitat en temps d’alarma 
ENTREVISTA:Fernando de Yarza: “Va ser un error no implantar ajudes en el passat, ara podria ser letal”
ANÀLISI: Tuatre onades d’estudis de periodisme durant els darrers vint anys: participatives, de crisi, de plataformes i populistes
OPINIÓ: Una víctima colateral
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Oportunitats virals per al periodisme
Per Jeff Jarvis, professor de la escola J. Newmark, Universitat 
de Nova York / Medium

Les circumstàncies extraordinàries d’una pandèmia i l’aïllament 
generalitzat que estem patint presenta desafiaments, -però 

més oportunitats noves- per al periodisme i l’educació de pe-
riodisme. Podem utilitzar aquest moment per replantejar el què 
fem i per què. En primer lloc, atesos els reptes, és fonamental 
que els periodistes redueixin el valor essencial del reportatge. 
Pregunteu-vos si el que esteu fent realment informa el públic. 
Pregunteu-vos si allò que esteu signant posa en perill el perio-
dista i el públic.

Això vol dir que, per començar, ens hauríem de desfer de la 
presa de sentit de la ubicació sense TV. Veig periodistes sortir a 
preguntar a la gent com se senten fent cua per comprar paper 
higiènic. Els fotògrafs són enviats a fer fotos que ens diuen que 
hi ha una filera de persones a l’espera d’aquest paper higiènic. 
La mateixa pregunta: per què? Què em diu això que afecta les 
meves decisions? Així que atureu-vos. El món no és un escena-
ri i els periodistes no són escenaris. Deixeu de tractar el públic 
com a bobalicons. Feu només aquelles coses que informin. (I 
si voleu que aquestes imatges m’expliquin el que ja sé sobre el 
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paper higiènic desaparegut, podeu demanar-ho a molta gent a 
Instagram i fer servir les seves fotografies, potser pagant-les.)

Al mateix temps, estic encantat d’informar que aquest cap de 
setmana, a la televisió,  vaig veure el reporter polític comentant 
des de la seva sala d’estar a través de Skype. Vaig aplaudir. No 
hi cap “cap raó” per arrossegar-lo a l’estudi i exposar-lo als gè-
rmens i els seus gèrmens als altres (suposant que en tingués). 
El reporter, com sempre, fa una informació clara i concisa i el 
comentari a una càmera i que diu no difereix pas on es trobi la 
càmera.

La tecnologia ha avançat molt. Skype és bo. Hi ha innombra-
bles experts que poden ser portats a l’aire des de les seves llars 
i oficines, a qualsevol lloc del món, per ampliar les perspectives 
que ofereix al públic sense posar-los en perill. Això hauria de 
ser l’estàndard, no l’excepció. Milloraria de manera substancial 
TV. No hi havia cap raó per als reporters de ràdio i premsa per 
haver de ser cara a cara amb cada font per obtenir informació 
útil. Per això, sempre tenien el telèfon. Ara tenim la xarxa.

En segon lloc, aquesta crisi ofereix als periodistes l’oportunitat 
d’aprendre a escoltar al públic -a ciutadans i testimonis, a ex-

perts i responsables de la presa de decisions- de noves ma-
neres. En només unes hores,  l’altre dia vaig he trobar una 
gran quantitat d’experts-metges, epidemiòlegs, acadèmics, que 
parlen directament entre si i amb el públic a Twitter. He après 
molt d’ells. D’aquesta manera podem obtenir més perspectives 
i més dades de fonts més autoritzades. Certament, els perio-
distes han anat a les xarxes socials a buscar fonts des de fa 
temps. Però ara, en el temps de la desinformació, la necessitat 
de centrar-se en més maneres de trobar fonts versemblants és 
més gran; les oportunitats també són més abundants. Ja no 
es tracta que els periodistes establim l’agenda amb les nostres 
preguntes. Avui he llegit tuits de metges que venien directa-
ment d’haver intuït pacients, parlant amb altres metges sobre el 
motiu pel qual passen de les màscares d’oxigen als tubs. Mai 
m’hauria pensat preguntar-los sobre això. Des de que llegeixo 
el que comparteixen, estic aprenent molt.

Més important encara, tenim l’oportunitat d’utilitzar les xarxes 
socials per trobar persones que es troben enmig de la història. 
A les xarxes socials, veig històries punyents i commovedores 
de la Xina, d’Espanya i d’Itàlia sobre el que la gent aguanta: 
testimonis i participants que ens ofereixen el seu testimoni. Els 
periodistes també poden demanar al públic què necessiten sa-
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ber, què estan passant, quina informació i experiència han de 
compartir. Això és el que fa possible la xarxa. Utilitzem-la.

En tercer lloc, el periodisme hauria d’aprendre a desenvolupar 
nous músculs per convocar comunitats, a unir les persones de la 
mateixa manera que se senten les més aïllades. La nostra qua-
rantena internacional farà que tothom se senti separat i solitari. 
La tasca del periodista social –com ensenyen a la Newmark J-
school– és reconèixer com es defineixen les comunitats per aju-
dar a convocar-les. No ho podríem fer amb les nostres antigues 
eines de comunicació massiva (paper i ones a l’aire), però sí amb 
les noves eines de les xarxes socials. Llavors, com podem actuar 
com a organitzadors comunitaris, per ajudar a fer que la gent 
se senti menys sola, per mostrar-los la seva comunitat, fes que 
els estranys siguin menys estranys i temibles, per respondre les 
seves diferents preguntes, per ajudar-los a compartir respostes 
i donar-se suport mútuament, per ajudar-los a deliberar els seus 
desitjos? Aquestes són les nostres oportunitats.

Així, a l’infern, amb l’enginy del vell periodisme de pells de sa-
bates verdes. No dic quants quilòmetres conduïu o camineu o 
aneu en metro per agafar una escena. Vull veure quina valuo-
sa informació em porta a ajudar-me a prendre decisions en la 

meva vida i comunitat. Cargolem el vell al carrer. No vull sen-
tir parlar de passants aleatoris; vull sentir experts i autoritats 
i persones que es preocupen prou com per compartir el que 
estan experimentant. Prescindiu de la necessitat de la imatge 
de configuració d’escena en tòpics. Prefereixo tenir dades que 
recopileu, analitzeu i expliqueu per ajudar-me a prendre una 
decisió. La pell del calçat no ho farà. Voluntat d’informació. El 
periodisme ho farà.

Aquesta pandèmia arriba en un moment en què cada mitjà s’ha 
fet més prim i intenta fer el que solia fer amb menys gent per 
fer-ho. Així que atureu-vos. Retireu-vos i pregunteu a la gent 
què necessiten i trobeu noves maneres, millors maneres de fer-
ho. No jutgeu el vostre valor, ni el grau de treball que heu fet, ni 
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la distància d’on vas anar o quant els costa als teus caps fer el 
que fas. Valoreu el vostre valor quant informeu de les decisions 
del públic.

El nostre avantatge és que un nou coronavirus és nou. És nou!. 
És més fàcil crear nous hàbits en la notificació d’aquest es-
deveniment que no pas trencar els hàbits antics en els infor-
mes, diguem, les campanyes -i aquests són hàbits maleïts que 
mereixen ser trencats. Utilitzem això com una oportunitat per 
aprendre. Els mitjans que segueixo fan un bon treball amb la 
història de coronavirus- una feina molt millor que la que fan en 
política. Potser aquí hi ha lliçons a impartir al cos de premsa 
política.

A Twitter, vaig veure que un altre professor de periodisme d’una 
altra universitat es vanagloriava davant els seus estudiants que 
incomplien les regles per trobar noves maneres d’exposar el 
seu paper universitari. Em vaig incorporar i vaig dir que la in-
fracció de les regles és ara la lliçó més gran. Espero que anys a 
venir, els nostres estudiants puguin mirar enrere i dir que durant 
la pandèmia COVID-19 del 2020, van explorar i experimentar, 
van preguntar i van aprendre noves maneres de fer periodisme. 
És la nostra feina com a professors i veterans de les redaccions 

de mitjans que els ajudaran a aprendre perquè es puguin en-
senyar mútuament –i a nosaltres-.

També és la nostra responsabilitat veure que, en aquesta crisi, 
siguin segurs i puguin fer la seva important tasca. (Infografia: 
Regió 7- foto: CCMA)
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Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: isglobal, Garrotxa Digital, Good Rebels, AMIC, mi-
lanuncios, FIPP i AMI
 

Així cobreixen els mitjans l’última hora del coronavirus: teletre-
ball, comitès de crisi i eines digitals.- David González, des de la 
Xarxa Internacional de Periodistes, explica que el coronavirus 
buida també les redaccions i el teletreball s’implanta en els mi-
tjans. Quines eines digitals fan servir per coordinar-se en remot 
i com s’organitzen? Apps de missatgeria, comitès de crisi, reu-

nions de temes per videoconferència, a més de guàrdies pre-
sencials i per torns a les redaccions sempre que sigui impres-
cindible. Així cobreixen els mitjans l’última hora de la COVID19: 
del teletreball als comitès de crisi.

González ha preguntat a diversos mitjans com estan organit-
zant el teletreball, com són les reunions de redacció i com ges-
tionen deslocalitzats l’última hora d’aquesta pandèmia global. 
A més, ens expliquen amb quines eines digitals teletreballen, 
quins apps de missatgeria fan servir, quines plataformes de vi-
deoconferència i com organitzen el seu dia a dia en remot.  Els 
mitjans consultats també expliquen si han assignat o no retens, 
personal imprescindible o responsables d’àrea que han d’acudir 
a les redaccions per coordinar l’operativa diària.

Els mitjans consultats –pel que fa referència a l’Estat espanyol- 
són: Agència SINC (La ciència és notícia), Diario Público, El 
Español. El Mundo, Maldita.es, La Razón i La Veu de Galícia. 

Agència SINC.- L’agència de notícies científiques SINC fa sa-
ber que “tot l’equip de redacció està fent un enorme esforç per 
adaptar-se a la modalitat de teletreball i el resultat està sent 
molt satisfactori”, segons explica Pampa García Molina, re-

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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dactora en cap de l’agència. “Mantenim comunicació diària i 
la mateixa coordinació que en condicions normals però en lloc 
de ser presencial ho fem a través de l’Skype empresarial (text, 
veu o vídeo) i el WhatsApp quan és alguna cosa més urgent”, 
afegeix. “En el cas que hi hagués una necessitat de força major 
d’assistir al centre de treball perquè el servei així requereixi ho 
faríem respectant les indicacions de Sanitat”, finalitza.

Diario Público.- “Ens coordinem amb Slack; ja des de fa tres 
anys, i encara sort que se’ns va acudir implantar-lo com a eina 
de treball en la redacció, perquè ara ja el tenim més que rodat“, 
revela Virginia P. Alonso, directora del diari Público. “Les reu-
nions de redacció les fem per Teams (videoconferència o àudio, 
depèn de moment)”, ens diu. Els integrants del comitè de crisi 
del coronavirus de Público vam decidir el dia 26 que aquest 
fos l’últim dia de treball presencial, perquè vam entendre que 
l’escenari canviava a pitjor. Tots estem treballant des de casa”, 
postil·la.

El Español.- “Abans que es decretés l’estat d’alarma teníem 
previst fer torns amb un petit reforç en la redacció, però vista la 
gravetat de l’assumpte hem decidit estar, al menys, durant 15 
dies treballant plenament en remot”, confirma Daniel Muñoz, 

director de estratègia del diari. “Només es va a la redacció, si 
és estrictament necessari. Les reunions (comitè de direcció, 
equips i reunions de contingut) s’està organitzant perfectament 
per videoconferència (Google hangouts)”, afirma. “L’última hora 
i la coordinació diària és a través d’Slack , com ja veníem fent 
des d’abans. Els missatges per WhatsApp i les trucades tele-
fòniques queden per converses un a un”, ens explica. “En Pro-
ducte, les reunions de definició es fan amb taulers col·laboratius 
(Miro) més videoconferència i es gestiona el treball a través de 
Trello. Per a nosaltres, tot ha anat força bé perquè ja fèiem ser-
vir aquestes eines”, conclou.

El Mundo.- “Ens hem organitzat enviant a la majoria de la re-
dacció a casa a teletreballar. Només vénen a la redacció el res-
ponsable de cada secció i una part de les taules de Breaking i 
de Print”, confirma Vicente Ruiz, subdirector d’ El Mundo. “Hem 
eliminat reunions i les bàsiques que es fan es fan en la redacció 
(en què a penes hi ha gent), de peu i amb distància i ens coor-
dinem fonamentalment per WhatsApp, mail i Microsoft Teams”, 
exposa. “De les seccions només ve el responsable per coordi-
nar el seu equip, que teletreballa. I en l’equip de Breaking, sí 
que ve a redacció el cap del matí i el de la tarda, acompanyat 
d’un redactor. Després, la resta de l’equip dóna suport des de 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

casa. És a dir, dues persones per torn físicament a San Luis 
(seu del diari a Madrid”, finalitza.

Maldita.es.- “Fem servir Telegram diàriament i reunió de re-
dacció setmanal per Zoom o trucades soltes, segons Beatriz 
Lara, responsable de Comunitat a Maldita.es. “Ningú va a la 
redacció, tot és en línia. No canvia molt la forma de treballar ex-
cepte pels torns”, afegeix. “Anem adaptant-nos segons passen 
els dies, però anem, que no és massa diferent en la forma de 
treballar (que ja teníem)”, assegura.

La Razón.- “Ens coordinem de dues maneres: una és Whats-
App, on hi ha un grup de coordinació de director, subdirectors 
i responsables de cada secció que treballen a Madrid; a més, 
hi ha un altre grup de coordinació amb les nostres delegacions 
(Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella i Lleó)”. 
“En aquests grups es coordina la informació que es publica, se 
sol·liciten reportatges i es debat, si cal, algun tema concret”, re-
vela Sergio Rodríguez, subdirector digital de La Razón. “A més 
d’això, per a l’edició digital ens coordinem a més per Slack, in-
tegrat amb ARC, el nostre CMS, i on també estan els nostres 
tècnics, dissenyadors i equips de gestió (analítica, publicitat, 
etc.)”. «En cas de necessitar trucades comptem amb Skype Em-

presarial i més amb One Drive per a emmagatzematge d’arxius. 
D’aquesta manera, fins a les 14.30 tota la feina és 100% digital 
», explica. “En les seccions que necessiten una major presència 
per a l’edició del diari imprès (fotografia, maquetació i el trac-
tament d’imatges en tancament), hi ha actualment una o dues 
persones de guàrdia a la redacció, a més d’un sotsdirector, però 
en tot cas l’objectiu és poder fer teletreball 100% en línia“.

La Voz de Galicia.- “Per a la redacció de La Voz, treballar en re-
mot no és una novetat. A l’escenari habitual, sense coronavirus, 
el 65% dels periodistes de La Voz no treballen en la redacció 
central, sinó que ho fan des d’una delegació local o correspon-
salia”, recorda Tomás García Morán, CDO de La Voz de Galí-
cia. “Per això, fa anys que treballem amb grups de WhatsApp, 
tot i que en l’últim any hem anat migrant a Slack”. “A la redacció 
central només queda un petit reforç, de prop de 20 persones, a 
les taules que s’ocupen de la distribució dels continguts (Taula 
Central), la secció de Societat ampliada en l’equip especial del 
coronavirus, i la secció de tancament del diari”, comenta. “La 
resta de la redacció treballa ja des de casa i les delegacions 
s’han anat totes íntegrament a teletreball. Totes les reunions 
són des de la setmana passada per Hangouts, inclòs per a les 
persones que estem a les dependències de la redacció central”.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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El Govern de l’Estat prepara ajuts a la premsa.- El Govern de 
l’Estat espanyol està treballant en un paquet d’ajudes públiques 
per a la premsa i els mitjans de comunicació amb l’objectiu de 
donar suport a un sector que s’ha vist durament colpejat pels 
efectes que el coronavirus està tenint en l’economia i en la in-
versió publicitària, la seva principal font de finançament.

Segons publica Invertia, sembla ser que ara mateix diversos 
ministeris estan avaluant les peticions del sector, que van des 
de les desgravacions fiscals a les campanyes institucionals, 
passant per les suspensió de la taxa RTVE o la inclusió de la 
premsa en paper com a servei postal universal. “La idea és do-
nar suport a al sector”, diuen les fonts consultades per Invertia, 
encara que també adverteixen que moltes d’elles no són fàcils 
d’aplicar ja que involucren molts ministeris i són transversals 
fins i tot a diferents administracions.

La decisió d’atorgar ajuts està presa, tot i que ara només falta 
articular en quina direcció es poden orientar. En aquesta línia, 
altres fonts indiquen que en els pròxims dies es podria aprovar 
un primer paquet amb mesures que siguin transversals i que a 
més no reportin massa traves administratives. Sembla que està 
sobre la taula la possibilitat d’activar la desgravació fiscal del 

30% sobre tota la inversió publicitària en mitjans, cosa que la 
setmana passada van demanar tots els actors del sector.

Dinamarca compensarà part de la caiguda dels ingressos 
publicitaris dels diaris.- Segons informa el diari El País, Di-
namarca ha dissenyat un esquema d’ajudes per compensar 
els mitjans de comunicació que hagin registrat fortes pèrdues 
a causa de la caiguda dels ingressos publicitaris per la crisi del 
coronavirus. La compensació oscil·larà entre el 50% i el 80% de 
les pèrdues registrades i suposarà per a l’Estat un desembor-
sament de 180 milions de corones daneses, equivalents a una 
mica més de 24 milions d’euros.

La mesura va dirigida a tots els diaris la facturació dels quals 
es ressenti més d’un 30% en comparació amb els ingressos 
publicitaris de mitjana registrats en 2019. En aquest cas, l’Estat 
cobrirà el 60% de la minva en els ingressos publicitaris. Si la 
caiguda ha estat més gran, més elevada serà l’ajuda: per a 
les caigudes en facturació superiors al 50%, la compensació 
pública serà del 80%.

Salut, confiança i periodisme: un “Pla Coronavirus” per als 
mitjans.- L’actual pandèmia de coronavirus colpeja la nostra 
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infraestructura democràtica. A l’igual que els bancs durant la 
crisi financera, seran rescatats els mitjans de comunicació? Per 
això, les institucions i els governs haurien d’actuar a curt ter-
mini, al mateix temps que segueixen treballant en polítiques a 
mitjà i llarg termini. En una carta oberta a la presidenta de la Co-
missió Europea, mitjans i experts, en representació personal, 
a més d’eurodiputats i exeurodiputats demanen a la Comissió 
que doni suport a la confiança en la tasca pública, i que ajudi a 
donar suport als mitjans en aquests temps difícils.

En la carta, dirigida a  la presidenta de la Comissió, von der 
Leyen, es diu que “per ajudar a que els mitjans sobrevisquin, i 
s’adaptin, es necessiten estratègies per al sector, tant des dels 
mitjans públics com dels privats. La UE no pot fer-ho sola -els 
estats membres i la filantropia tenen un paper clau-, la Unió 
està preparant un millor marc polític, i ara ha de liderar-ho amb 
l’exemple”.  Concretament, es demana: Estratègia a mig termini: 
polítiques per a l’ecosistema. Accions necessàries ara: els pro-
cessos existeixen. Podeu llegir sencera aquesta extensa carta, 
on es crida salut, confiança i periodisme, en aquest enllaç.

Les televisions de proximitat privades demanen suport.- 
L’Associació de Televisions de Proximitat de Catalunya, que 

representa al 99% del sector privat i dona feina a centenars de 
professionals del país,  ha fet un comunicat en que fan arribar la 
petició de suport al Govern de Catalunya. Després de recordar 
que la situació que viu el nostre país, i el món, no té precedents 
i les mesures que s’han hagut de prendre, des de tots els ni-
vells, tampoc en tenen, demanem ajuda “des de la sinceritat i 
des de la necessitat”.

El comunicat fa saber que s’han hagut de prendre decisions 
molt dràstiques en un marge curt de temps sense deixar de fer 
la feina per la qual ens devem als nostres ciutadans: la infor-
mació de proximitat rigorosa, veraç i de qualitat. Els associats 
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i les seves plantilles –diu més endavant el comunicat- fan un 
esforç perquè som conscients de la necessitat de mantenir una 
programació estable informativa; sense interrupcions, amb més 
creativitat que mai i unint esforços.

Les televisions de proximitat privades de Catalunya demanen, 
en primer lloc, una partida pressupostària extraordinària per po-
der contenir la falta alarmant d’ingressos i poder seguir oferint 
el servei públic informatiu. Al mateix temps, es fan un seguit de 
peticions totes elles encaminades a assegurar la subsistència 
del sector, com per exemple, ampliar la partida dedicada a pu-
blicitat per part de la Generalitat destinada a les Televisions pri-
vades i accelerar el pagament de les campanyes contractades 
dels exercicis 2019 i 2020. 

La Premsa surt reforçada de la crisi.- Potser perquè el con-
sumidor recela de la informació que circula per internet, el 15% 
dels consumidors declara tirar mà dels clàssics diaris impresos 
amb més freqüència que abans. Els mitjans impresos, sumits 
en una profunda crisi abans de la COVID19, gaudeixen fins i tot 
de més abast i popularitat que els puixants serveis de vídeo en 
streaming (14%). Des de l’inici de la pandèmia el consumidor 
llegeix més el contingut allotjat en els diaris de manera molt 

més intensa i es capbussa també en lectures més llargues i 
profundes.

La COVID 19 fa augmentar el consum de ràdio i TV.- TV, 
ràdio, internet i plataformes vídeo a la carta, incrementen els 
seus usuaris a la quarantena.-  El confinament nacional ha can-
viat les regles de joc. Els espanyols romanen a casa seva i el 
percentatge de penetració dels mitjans ha crescut en aquestes 
últimes setmanes, destacant majors consums en televisió i rà-
dio, així com també en accessos a la Xarxa. 

La caixa “tonta” va registrar un increment del 46% en el nom-
bre d’individus que dedicaven quatre hores o més a veure 
continguts, en la primera setmana de la quarantena, del 16 al 
22 de març, segons les dades d’IMOP Insights Top of Mind i 
Comparteix, recollits en el baròmetre “Els mitjans en la crisi 
del coronavirus”. La ràdio, un altre gran mitjà en alça, té un 
9% més d’oients diaris des el nou de març. Les quatre prin-
cipals emissores estatals (no dona dades de Catalunya) tam-
bé han incrementat els seus números: Cadena SER (+13,1%), 
Cope (+14,6%), RNE (+ 12,9%) i Onda Cero (+ 5%). En el cas 
d’Internet, el nombre d’usuaris connectats va augmentar en un 
83%, enfront de les setmanes anteriors (78,8%).
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Aquestes dades confirmen les conclusions d’un altre informe cone-
gut aquesta setmana i avalat per Havas Media Group. D’acord amb 
aquest segon sondeig, la ràdio lidera el rànquing de credibilitat i de 
confiança en la demanda d’informació amb un 5,3 sobre 7 enfront 
de les xarxes socials, que suspenen i se situen com a mitjà menys 
creïble. A aquests els seguirien Internet i els amics i familiars.

Els professionals del màrqueting preveuen una reducció 
de la inversió publicitària del 20%.- El 61% dels professio-
nals del màrqueting creu que la confiança del consumidor es 
recuperarà abans d’octubre, i un 44,8% dels quals preveu una 
reducció de la inversió publicitària del 20%, fins i tot per sobre, 
en els propers sis mesos a Espanya. Són dades del baròmetre 
“COVID-19 i Màrqueting”, llançat per Good Rebels i l’Associació 
de Màrqueting d’Espanya, que s’actualitzarà cada dues setma-
nes mentre duri la crisi sanitària.

L’enquesta mostrarà la percepció dels professionals del màr-
queting en qüestions com la confiança al consumidor, l’impacte 
en la inversió publicitària o la seva perspectiva sobre la recu-
peració. En properes onades, assenyalen, s’inclouran anàlisi 
d’altres partides rellevants de les inversions de màrqueting, tal 
com les ve recollint l’estudi AMES (Anàlisi de les Inversions de 
Màrqueting a Espanya) que des de fa deu anys elaboren Infoa-
dex i l’Associació de Màrqueting de Espanya.

La percepció dels directors de màrqueting pel que fa a recuperació 
de la confiança de consumidor, contrasta amb l’Índex de Confiança 
de l’Consumidor (ICC) elaborat pel Centre d’Investigacions Socio-
lògiques (CIS) que parla d’un descens de 1,5 punts en el mes fe-
brer, aconseguint els 85,7 punts (sense comptar amb l’impacte de 
l’coronavirus) i ho fa, encara més, sobre les perspectives de recu-
peració de l’economia en el seu conjunt, llastada per la incertesa 
en tots els àmbits i sectors d’activitat. El 10,7% dels professionals 
de sector considera que hi haurà una recuperació ràpida; el 44,6% 
una recuperació lenta i el 44,6% parla d’una recessió llarga, de 
manera que 2021 també serà un any dur.
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Més de 80 mitjans de l’AMIC participen en la campan-
ya “joActuo amb responsabilitat” i “joemquedoacasa”.- 
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC 
va decidir que, a banda de donar suport a les accions de les 
nostres Institucions adreçades a la ciutadania, com a col·lectiu 
d’editores i editors de mitjans d’informació, havia d’assumir 
la responsabilitat social que li pertocava. Per aquest motiu, 
ha impulsat una campanya per contribuir a informar de la mi-
llor manera possible a la ciutadania a través dels mitjans de 
l’associació, segons informa la mateixa AMIC.

La campanya es composa, per una banda, de dos tipus de 
continguts: #joActuo amb responsabilitat–covid-19, amb infor-
mació vinculada a la pandèmia i #joemquedoacasa-Activitats, 
amb informació d’activitats per passar millor el confinament, 
com recomanacions de què puc fer, entreteniment, acompan-
yament, motivadores... i, per una altra, de baners i anuncis que 
s’actualitzen en funció de les urgències que es transmeten des 
dels serveis bàsics, institucions i ciutadania. Aquesta iniciativa 
està tenint una gran acceptació per part dels associats, perquè 
en només els tres primers dies ha estat publicada per més de 
80 mitjans associats a l’AMIC.

El Govern espanyol injecta 15 milions a les televisions.- El 
Govern de l’Estat ha aprovat en un Reial Decret una compen-
sació de 15 milions d’euros a les televisions. Aquest ajut servirà 
per cobrir una part dels costos dels prestadors del servei de 
comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d’àmbit 
estatal, derivats de mantenir durant un termini de sis mesos 
determinats percentatges de cobertura poblacional obligatòria, 
segons informa l’agència Efe. Cal recordar que les majoria de 
les televisions -representades per UTECA- van sol·licitar fa uns 
dies a l’Executiu una sèrie d’ajudes per afrontar la caiguda pu-
blicitari, xifrada en un 45% durant aquests dies.
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Però Mediaset España puntualitza que aquesta companyia es 
troba totalment al marge i en contra dels ajuts. En un comuni-
cat, Mediaset considera que “la responsabilitat d’una empresa 
audiovisual espanyola davant d’una crisi mundial com l’actual 
s’ha de dirigir de manera prioritària a donar informació veraç 
i entreteniment als ciutadans i suport a les empreses i institu-
cions, en lloc de a demanar ajudes oficials”.

L’Associació Catalana de Ràdio urgeix un pla d’ajudes.- 
Els efectes demolidors de  la pandèmia desencadenada pel 
COVID-19, ha provocat l’anul·lació de comptes publicitaris en 
aquests primers dies de la crisi. En un comunicat, l’Associació 
Catalana de la Ràdio es mostra atemorida per la seva rapidesa 
i abast de la baixada de la publicitat, que apunta a caigudes 
d’entre el 75% i el 80% en relació al mateix període de l’any 
anterior. “I ja estem a punt d’entrar al trimestre més important 
de l’any en facturació”. El sector s’enfronta, per tant, a una cai-
guda lliure que pot doblar els efectes negatius de la crisi de 
2008-2010.

El comunicat de l’ACR diu al Govern que el sector de la ràdio 
necessita, com a mínim, mesures concretes que vinguin a do-
nar resposta al desastre que es dibuixa en l’esdevenidor del 

sector en el present exercici i que, sens dubte, condicionarà el 
proper. “Cal estabilitzar les plantilles en un moment tan crític”, 
afirma l’entitat. Es pot llegir el comunicat sencer en aquest link.

Prisa activa dos ERTO.- L’última companyia a acollir-se a ex-
pedients de regulació temporal de l’ocupació ha estat Prisa, 
que aquest mateix dimarts ha informat als seus treballadors 
que activarà dos ERTO que seran comuns i transversals per 
a totes les companyies que integren el grup, entre les quals 
es troben Santillana, Cadena SER, Los40, El País, AS, Cinco 
Días, Cadena Dial, El Huffington Post, Los40 Classic, Los40 
Dance, Radiolé o KeBuena.

D’una banda, l’editora negociarà amb el Comitè Intercentres la 
posada en marxa d’un ERTO que afecta tots els seus empleats i 
que suposarà una reducció de jornada i de salari (una retallada 
que serà d’entre un 10% i un 15%) fins a desembre de 2020.

Cal afegir, però, que la plantilla d’El País considera inviable compa-
ginar l’ERTO amb la implantació del mur de pagament. En un co-
municat que recull Prnoticias, els empleats del diari no s’expliquen 
com El País pretén implementar un model de negoci basat en la 
qualitat al mateix temps que imposa retallades a la seva plantilla.
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El Grup Godó també aplica un ERTO.- L’expedient de regu-
lació temporal d’ocupació –que s’està negociant- s’aplicarà els 
propers mesos d’abril, maig i juny a tots els mitjans i àrees del 
grup, inclosa La Vanguardia, segons informa la mateixa empre-
sa als seus treballadors. És part de les mesures de xoc que els 
directius de l’empresa ja executen, entre altres la reorganització 
de la distribució dels diaris, reducció en les despeses de pu-
blicitat i màrqueting, rebaixa de les tarifes dels col·laboradors, 
estalvis en viatges i dietes. Mundo Deportivo ja ha tancat un 
acord, pel que la jornada laboral es rebaixa a 5 hores i mitja i el 
sou es redueix en un 20%.

OJD ofereix descomptes i facilitats de pagament als mi-
tjans.- OJD ha decidit implementar dues mesures de caire 
econòmic per “contribuir a mantenir la viabilitat” de les edito-
res que en formen part en el marc de la crisi del coronavirus, 
segons informa Comunicació 21. Per una banda, l’empresa 
auditora aplicarà un descompte del 25% en les factures de ser-
veis durant els propers sis mesos. A més, oferirà tres mesos 
d’ajornament del període de pagament. La setmana passada, 
OJD ja havia informat que contemplava la possibilitat que les 
editores no computin la difusió dels exemplars publicats durant 
l’estat d’alarma decretat per a la prevenció i el control de la 

pandèmia del coronavirus. A més, va flexibilitzar el termini en 
què han de fer les comunicacions sobre difusió.

El primer EGM de 2020, a l’espera.- En un comunicat, 
L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
fa saber que ha endarrerit cinc dies la publicació de la prime-
ra onada de 2020 de l’Estudi General de Mitjans a causa de 
les “circumstàncies molt adverses” en què s’està treballant per 
enllestir els resultats. Així doncs, la nova data de publicació 
del primer EGM de l’any és dilluns vinent, 6 d’abril. Com recor-
da Comunicació 21, a mitjan de mes, l’AIMC ja va suspendre 
temporalment l’inici del treball de camp de la segona onada de 
2020 de l’EGM, previst per al 25 de març, a causa de la crisi de 
la COVID19.

Els quioscos, establiments essencials.- El Reial Decret 
Llei 10/2020 reconeix el caràcter essencial dels establiments 
i l’autorització a la venda de premsa i revistes. En un primer 
moment, però, en alguns municipis d’Espanya les forces de se-
guretat havien comunicat als ciutadans que no està autoritzada 
la sortida del domicili per adquirir la premsa, cosa que sí recull 
la nova regulació. També està permesa la circulació per poder 
lliurar diaris i revistes als ciutadans que desitgin rebre’ls en els 
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seus domicilis (subscripcions), minimitzant els riscos per a la 
salut.

Gairebé tres terços dels quioscos obren però amb un horari 
reduït.- Inclosos en el llistat de serveis essencials decretat pel 
govern espanyol, el 85% dels quioscos de Catalunya mantenen 
la seva activitat, si bé amb horari reduït, segons l’Associació 
Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província. 
Les vendes, però, han baixat un 50%, una caiguda que arriba al 
70% en zones turístiques. Fonts de l’associació recorden que 
el sector quiosquer arrossega una crisi en els últims deu anys 
que ha fet desaparèixer al voltant del 50% dels establiments. 

El declivi del paper i la falta d’ajudes, denuncien, fan que amb 
l’actual daltabaix pel coronavirus si tanquen el quiosc, “difícil-
ment el puguis tornar a obrir”.

El COVID19 no és transmet a través de periòdics ni superfí-
cies impreses.- Earl J. Wilkinson, director de l’Associació Interna-
cional de Mitjans Informatius (INMA) explica en un article al bloc 
de l’entitat que “fins al moment no s’han detectat casos de contagi 
de coronavirus que s’hagi transmès a través d’un diari, revista o 
material imprès. La possibilitat de contraure el virus que causa la 
Covid-19 i que una persona infectada contamini els productes im-
presos és baixa, indica l’Organització Mundial de la Salut.

Entre les característiques del coronavirus, els científics han as-
senyalat que dura més en superfícies llises i no poroses, i que 
era viable fins després de tres dies. No obstant això, els investi-
gadors asseguren que això no és tan perillós com sona perquè  
la força del virus disminueix ràpidament quan s’exposa a l’aire 
i el virus perd la seva potència, després de sis hores la seva 
viabilitat és només del 2%, assenyala l’article de Wilkinson.

La màxima prioritat és la seguretat per als periodistes.- La 
FIP (Federació Internacional de Periodistes) ha publicat una 
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guia d’assessorament als mitjans de comunicació que inclou 
les precaucions essencials que els periodistes han de tenir en 
compte a l’hora d’informar sobre la crisi de salut. 

La pandèmia global pel coronavirus (COVID-19) ha afectat als/
les periodistes en el seu lloc de treball, en els seus viatges i en 
la seva forma de treballar a tot el món. En situacions tan delica-
des com aquesta, la salut dels/de les professionals dels mitjans 
així com la de les persones amb les que entren en contacte ha 
de ser de prioritat màxima en tot moment.

  

Els sindicats estan treballant amb els empresaris dels mitjans 
de comunicació i els governs per tractar els problemes de se-
guretat sorgits per aquesta crisi i que tant preocupen als/les 
treballadors/es. També estan donant suport i assessorament 
als seus afiliats/es a nivell local. És amb aquest mateix propò-
sit que la Federació Internacional de Periodistes (FIP), la més 
gran organització de periodistes del món -que representa més 
de 600.000 professionals en 146 països-, publica una guia de 
treball per a periodistes amb les recomanacions dels experts en 
salut en aquests temps de crisi sanitària, sota el nom Covid-19: 
la vostra màxima prioritat és la vostra seguretat. (Infografia: 
FIP)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix completa la guia  Coro-
navirus (COVID-19 ): Consejos de la FIP para profesionales de 
la comunicación. CLIQUEU AQUÍ 

Com els periodistes poden ajudar a aturar la propagació 
del brot de coronavirus.- COVID-19 serà una història que 
tothom consumirà durant els propers mesos. Els periodistes re-
quereixen l’accés als coneixements i la capacitat d’entendre les 
disciplines complexes, com ara l’epidemiologia i la salut mun-
dial. També és exigible una quantitat considerable de recursos 
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de les redaccions, que ja estaven sobrecarregats. El Reuters 
Institute va encarregar un treball que recull 11 consells sobre 
com informar sobre el brot, a càrrec de Trudie Lang i Peter Dro-
bac, dos experts en salut pública de la Universitat d’Oxford. Ho 
podeu llegir des d’aquest enllaç.

Google llança un web a Espanya amb informació oficial 
sobre el COVID19.- Google ha llançat una pàgina web a Es-
panya en la qual els usuaris podran trobar dades i continguts 
procedents dels governs i de les autoritats sanitàries sobre la 
prevenció del coronavirus, així com recursos locals per a usua-
ris, professors i empreses, segons informa la mateixa compan-
yia que, amb aquesta iniciativa se suma a altres accions que 
està posant en marxa tant de forma local com global per lluitar 
contra la pandèmia del COVID19.

IAB Spain estableix una moratòria en el cobrament de les 
quotes.- Des d’IAB Spain, que afirmen ser conscients del gran 
impacte econòmic que aquesta crisi sanitària està tenint en els 
diferents actors de l’ecosistema del màrqueting i la publicitat 
digital, i com està afectant el dia a dia de tot el món de la Co-
municació, i per tant, han cregut que des de l’associació han 
d’aportar el seu petit granet de sorra per donar suport a tots 

els seus associats en aquests moments tan complicats. Per 
tot això, la Junta d’IAB Spain ha aprovat una moratòria en la 
facturació i cobrament de les quotes del segon trimestre del 
l’any que anaven a ser facturades a primers d’abril. Les quotes 
anuals que tenien venciment durant abril, maig o juny, també es 
traslladen per la seva facturació a l’1 de juliol.

WAN-IFRA llança coronanewsroom.org, un web ple de re-
cursos sobre el Covid-19.- L’associació mundial d’editors de 
premsa WAN-IFRA ha creat www.coronanewsroom.org, un 
web amb tot tipus de recursos per compartir les experiències 
dels periodistes i les seves millors pràctiques, recursos de 
tota mena per estar puntualment informats a cada moment i 
iniciatives que s’estan realitzant en el món de la premsa i que 
puguin servir d’exemple i inspiració. Segons un comunicat de 
l’associació, “es tracta d’un centre de recursos adreçat als mi-
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tjans de comunicació i els seus equips, en desenvolupament i 
en evolució contínua, i on els professionals poden, a més, par-
ticipar activament a l’hora de compartir les seves experiències i 
impressions de forma global.

Recursos i eines per a cobrir el coronavirus.- El Col·legi de 
Periodistes de Catalunya recomana recursos útils que facilitin 
la feina als periodistes, tant si estan cobrint la pandèmia com si 
volen estar informat de les últimes notícies. El Col·legi també 
ofereix webs d’interès, newsletters especials, videotrucades, 
glossari de paraules i consells. Accediu a aquest enllaç.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/recursos-i-eines-cobrir-el-coronavirus
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TV3, La Vanguardia, IB3 i fins a més 
de 80 mitjans divulguen el comunicat 
de l’AMIC: “La premsa de proximitat, 
un bé essencial en risc”
Per Redacció AMIC
  

És ben cert que cada vegada més la premsa de proximitat és 
cada vegada més reconeguda pels mitjans tradicionals que, en 
general, han menystingut els periòdics locals. Un bon exem-
ple és que TV3, La Vanguardia, IB3 i fins a més de 80 mitjans 
impresos i digitals han divulgat el comunicat de l’AMIC: “La 

premsa de proximitat, un bé essencial en risc”, on l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació demana a les administra-
cions que els mitjans de proximitat siguin considerats un servei 
essencial i se li concedeixin ajudes públiques i moratòries de 
pagament davant la situació actual. El comunicat va veure la 
llum en la darrera edició d’El Butlletí de l’AMIC.

Pel que fa a IB3 Ràdio, de les Balears, va realitzar un interes-
sant debat entorn al comunicat amb la presència dels direc-
tors de Diario de Mallorca, IB3 ràdio i la Delegació Territorial de 
TVE a les Illes Balears, i Bep Al·lés, com a membre de la junta 
d’AMIC-IB. En aquesta conversa tots van estar d’acord en el fet 
que els mitjans de proximitat són complementaris a la premsa 
diària, ja que arriben més a la gent dels municipis i pobles de 
les Illes i que té tot el sentit que rebin un tractament similar i pro-
porcional als grans mitjans pel que fa als ajuts i les campanyes 
de publicitat institucionals.

El comunicat també ha tingut una bona benvinguda entre els mi-
tjans de l’AMIC, doncs molts d’ells l’han propagat amb l’objectiu 
d’advertir que la crisi sanitària i econòmica afecta greument a 
les seves capçaleres i sol·licitar a les administracions que “uti-
litzin els mitjans de proximitat com a vehicle de comunicació i 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/noticies/detail.php?id=5408
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publicitat, incrementant les insercions que ajudin a pal·liar la 
manca i caiguda de publicitat privada”.

El públic dubte de la fiabilitat dels 
periodistes

La desconfiança cap als periodistes és forta, inclòs avui, per 
desgràcia. Segons un recent estudi internacional realitzat pel 
gabinet Edelman, només el 43% dels enquestats afirma que 
confien en els periodistes en les notícies de la COVID-19 i els 
converteixen en la font d’informació menys fiable sobre la pan-
dèmia. Si els mitjans tradicionals són la font d’informació més 
utilitzada (el 64% dels enquestats), són les paraules dels ex-
perts (científics i metges) i el paper de l’empresari el que més 
es valora.

Però la desconfiança en la feina dels periodistes no ha estat 
mai més forta. Es considera que els periodistes són la font de 
notícies menys fiable sobre el virus “darrere dels països més 
afectats” (46%) i membres del govern (48%). 

  

Gairebé la meitat dels enquestats (45%) troba difícil trobar “in-
formació fiable” sobre el virus i els seus efectes, mentre que 
el 85% afirma que voldria escoltar més els científics i menys 
els polítics als mitjans de comunicació. En aquesta situació de 
salut, els ciutadans busquen sobretot la informació d’experts: 
científics (83%), metges practicants (82%) i autoritats sanitàries 
com el CDC (75%) i l’OMS (72%). El 51% dels enquestats con-
sidera que la informació COVID-19 dels mitjans de comunicació 
és fiable davant del 58% per a informació governamental i el 
63% per a informació difosa per l’empresari.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.cdc.gov/spanish
https://www.who.int/es
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Les notícies de la COVID 19 confirmen la gran disparitat segons 
els grups d’edat quant a informació: dels 18 als 34 anys, les 
persones utilitzen els mitjans socials (54%) de mitjana, sem-
blantment per als mitjans tradicionals (56%); mentre que els 
adults de 35 a 54 anys i els de 55 anys o més passen massi-
vament a mitjans tradicionals (63% i 71%, respectivament). Es 
considera que els mitjans tradicionals són més fiables que les 
xarxes socials, que només obtenen el suport del 28% dels en-
questats. El 35% dels enquestats declara que mai considera la 
informació veritable si només la veuen aparèixer en una xarxa 
social. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí ofereix als sectors lectors l’Special Report: 
Trust and the Coronavirus, d’Edelman. CLICAR AQUÍ 

Espanya és el país més pessimista pel 
que fa a la recuperació econòmica 

 
Segons dades del Baròmetre COVID-19, de Kantar, que ha pre-
guntat a més de 30.000 consumidors en més de 50 països, la 
preocupació per la situació generada pel COVID-19 varia se-

gons la fase en què es trobi el país analitzat, i un 74 % de la 
població global se sent preocupada per aquesta situació (un 
41% molt preocupada). En el cas de Espanya, en el moment 
de realitzar-se la primera onada de l’estudi (del 14 al 23 de 
març) s’acabava de declarar l’Estat d’Alarma, i pràcticament la 
totalitat dels espanyols mostraven preocupació (86%) i més de 
la meitat (55%) es declaraven molt preocupats.

Sempre segons aquest Baròmetre, només un 20% dels espan-
yols pensa que un cop superada la pandèmia hi haurà una ràpi-
da recuperació econòmica, dada que contrasta molt amb la de 
la Xina, on tot i l’elevat nombre de població afectada, un 65% 
de la població creu en una ràpida recuperació econòmica un 
cop acabi la crisi. Davant d’aquesta situació crítica, el 32% dels 
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2322.pdf
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espanyols assenyalen que prioritzen estar preparats i ben infor-
mats i 2 de cada 10 esmenten com la seva prioritat preocupar-
se de si mateixos i dels seus éssers estimats. 

  
Consum de mitjans.- El baròmetre COVID-19 de Kantar mostra 
com la crisi sanitària ha revolucionat el consum de mitjans, pro-
duint un important increment en tots aquells que poden ser consu-
mits des de la llar, amb especial incidència en navegar per Internet 
i veure la televisió. A Espanya, 7 de cada 10 consumidors declaren 
que el seu consum de TV i Internet s’ha incrementat significativa-
ment en l’últim mes. De la mateixa manera, també ha crescut l’ús 
de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània, així com 
el consum audiovisual fruit dels vídeos en línia o de la TV a la car-
ta. Podeu ampliar la informació en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografies: Kantar- tnsglobal)

Fer dels lectors copropietaris del mitjà 
local

Aquesta particularitat l’han posat en marxa alguns mitjans lo-
cals anglosaxons. O bé el mitjà local es converteix en una coo-
perativa, i tots els lectors que ho desitgin poden formar part 
d’ella, abonant una entrada i/o quota mensual -amb veu en les 
assemblees-, o s’allibera una àmplia participació perquè els 
lectors, més que subscriptors, esdevinguin copropietaris, però 
amb moltes participacions repartides per intentar implicar el 
major nombre possible de ciutadans i que no s’acumulin les 
participacions en unes mateixes mans. El Bristol Cable, The 
Devil Strep i altres, ja han fet passos semblants. També Salt 
Lake Tribune, Berkeleyside, Chicago Reader, etc., han anunciat 
que seguiran camins similars. (Font: LdeP)

El grup Mediapro obté un benefici brut 
d’explotació de 224 milions el 2019

L’any passat el grup Mediapro va registrar un benefici brut 
d’explotació (sense comptar amortitzacions ni impostos) de 224 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://es.kantar.com/politica-y-social/economía/2020/marzo-2020-barometro-covid19/
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milions d’euros, molt similar als 222 milions d’un any abans, 
segons una informació distribuïda pel propi grup. En l’exercici, 
el grup va tenir una facturació de 1.817 milions d’euros, 7,5% 
menor que la de 1.966 milions de 2018.

D’acord amb l’esmentada informació, l’any passat el grup va 
escometre inversions per valor de 80 milions euros en diver-
ses de les empreses del grup, incloent la creació de The Me-
diapro Studio. Aquesta empresa, centrada en la producció de 
continguts, ha posat en marxa 37 produccions en 2019, a més 
d’adquirir El Terrat. Entre altres operacions, el grup Mediapro va 
adquirir el 2019 la productora canadenca Tri Lite TV i l’empresa 
Visyon, centrada en la realitat virtual. A més, el grup està da-
rrere del llançament de la plataforma Ubeat de Esports. (Font: 
Digimedios)

Unidad Editorial va ingressar un 5,8% 
menys el 2019 

El grup editor d’El Mundo, Marca i Expansión va ingressar 295 
milions d’euros durant l’any 2019, fet que suposa una caiguda 
interanual del 5,8%, segons consta en els resultats econòmics 

remesos per la seva matriu italiana RCS Mediagroup al regu-
lador del país transalpí. Aquesta xifra de facturació representa 
un descens de 15,8 milions d’euros respecte a l’exercici ante-
rior, quan va generar 310.800.000. L’evolució negativa és ex-
trapolable al volum de negoci global de RCS, que va registrar 
923.600.000 d’euros, un 5,3% menys. 

En termes publicitaris va afrontar una pèrdua de 21,3 milions 
d’euros, ja que els ingressos es van situar en 384.500.000. 
Com a aspecte positiu, les vendes de publicitat digital van arri-
bar als 129 milions d’euros i ja suposen el 33,6% del segment. 
A Espanya representa més del ‘50% dels ingressos comercials 
totals. (Font: Dircomfidencial)

Ara Balears compleix 1.000 exemplars 
publicats
  
El mitjà de comunicació Ara Balears, va publicar el passat 
dissabte el número 1.000 del diari imprès. El director de l’Ara 
Balears, Enric Borràs, explica que “teníem previst publicar un 
número especial per celebrar haver arribat a aquesta xifra i per 
explicar que en volem fer, com a mínim, 1.000 més. Però hem 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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hagut d’ajornar-ho perquè ara no és moment de celebracions i 
la nostra prioritat és dedicar tots els esforços a explicar-te la cri-
si sanitària que vivim amb professionalitat i rigor, tal com estam 
fent.” El director també explica que la pandèmia del coronavirus 
està afectant als mitjans de comunicació, ja que l’interès per 
la informació s’ha disparat, i conseqüentment, la feina, però la 
publicitat ha caigut en picat. És per aquest motiu que aprofita 
i demana als lectors que se subscriguin al mitjà amb l’objectiu 
de defensar un periodisme lliure, compromès, veraç i rigorós. 
(Font: Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Quantitat o qualitat, en la informació?
Per WAN-IFRA

Sorgeix en el panorama periodístic dues vessants a l’hora de 
produir contingut: la que prima la qualitat i ofereix als el lector 
informació més elaborada, o la que creu que és preferible apro-
fitar tots els seus recursos per oferir el major nombre de peces 
possible. Les dues corrents hi són a Espanya i es reflecteixen 
en les diferents capçaleres de país.

Amb l’arribada dels murs de pagament i el contingut Premium 
els mitjans de comunicació poden prémer perfectament els gus-
tos i preferències dels seus lectors. Aquest model ens condueix 
a una personificació del contingut, una adaptació de les notícies 
als lectors. Cada persona s’interessa per la informació que li 
és més propera, ja sigui per localització, sector empresarial, 
creences, estil de vida, etc.

Està clar que gràcies a aquesta especialització els diaris arriben 
a un públic més concret, no tan generalista. I està clar també 
que, si el ciutadà paga per una informació, el que busca és un 
contingut amb més detall, profunditat, més punts de vista, més 
desenvolupament i més elaboració. No obstant això, la majoria 
de les redaccions compten amb el mateix nombre de periodis-
tes de manera que el treball ha de fraccionar-se. Si el professio-
nal que fa una informació ha de elaborar-amb més profunditat, 
aquest temps ha de restar a una altra tasca.

Amb aquesta mentalitat, alguns diaris han decidit primar la qua-
litat enfront de la quantitat. Exemple d’això és The Guardian, 
que va reduir la seva producció de notícies un terç durant l’any 
passat, o Le Monde, que durant els dos últims anys ha rebaixat 
fins a un 25% la quantitat de notícies elaborades, o The Times, 
que va disminuir un 15% les seves històries de Home News el 
2019.

El seu esforç i recursos es concentren en fer notícies deman-
dades pels seus lectors amb molt més desenvolupament. En 
aquesta mateixa línia es troben diaris espanyols de la talla d’El 
Mundo, El Espanyol o El País. En el cas d’El Mundo, el seu 
subdirector i responsable web, Vicente Ruiz, explica que si no 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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s’augmenta la plantilla, però s’eleva el nombre de notícies de 
temes propis i de qualitat, “has de sacrificar alguna cosa”. Com 
a conseqüència, la capçalera ha decidit suprimir l’edició de te-
letips per aprofitar aquest temps en elaborar peces que tinguin 
un valor afegit per als lectors.

Sota aquesta mateixa línia de treball, El País, que té decidit el 
seu contingut Premium (però aturat per la COVID19), té molt 
clar que l’objectiu d’aquesta “comercialització” del seu mur és 
un augment en la qualitat dels seus continguts. Borja Echeva-
rría, director adjunt, assegura que per a ell “l’important és la 
qualitat, dedicar-li més temps i finor al que fem”. Així que també 
ells “indefectiblement” publicaran menys quantitat de notícies.

De la mateixa manera, El Espanyol aposta fermament perquè 
el subscriptor obtingui més qualitat en el que llegeix. Si és el 
cas, abasta també el fenomen de captació de trànsit a les re-
daccions. El seu director d’Estratègia i Negoci, Daniel Muñoz, 
està convençut que “cada vegada té més importància fer pocs 
continguts amb gran abast que molts amb poc”.

No obstant això, hi ha altres diaris que segueixen apostant per 
la diversitat. Creuen que, com més quantitat de continguts ofe-

reixin, més gran serà el nombre de seguidors que obtinguin. En 
aquest vessant trobem a capçaleres com La Vanguardia o ABC, 
que generen al voltant de 400 peces diàries. Una quantitat que 
els ajuda a obtenir més trànsit web a causa de les recerques.

En paraules de Pau Rodríguez, director de Màrqueting de La 
Vanguardia, el seu propòsit no és altre que el de “millorar el 
producte perquè agradi més als lectors i Google premiï per 
això”. Per al diari l’important és optimitzar el treball, treure el 
màxim rendiment i, al seu torn, cobrir les necessitats dels lec-
tors. Oberta queda la controvèrsia i només el temps dirà quina 
d’aquestes vessants, quantitat Vs qualitat és la més demanda 
pels lectors. (Infografia: Sky News)

Digital Newsreport 2019: El públic 
espanyol demana als mitjans més 
profunditat i vigilància
El Digital Newsreport 2019 Spain (el capítol de l’extens treball 
dedicat a l’Estat espanyol, està elaborat pel Center for Internet 
Studies and Digital Life de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat de Navarra. L’estudi forma part de la major investi-
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 
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gació global sobre consum de mitjans coordinada per la Univer-
sitat d’Oxford en 38 països.

La majoria dels internautes espanyols (68%) declara estar pre-
ocupat per discernir el què és vertader o fals a Internet i ha 
pres mesures per prevenir-se davant el risc de desinformació 
o manipulació informativa. Les dades mostren que el 85% dels 
enquestats va modificar els seus hàbits informatius en l’últim 
any per combatre els rumors o notícies falses .

Si el que més valoren els internautes és que els mitjans espan-
yols ofereixin informació immediata -una cosa molt abundant i 
gratuït- però no aportin alguna cosa més diferenciat com és la 
comprensió dels assumptes i la vigilància dels poders polítics 
i econòmics, potser hem trobat una de les claus per explicar la 

resistència de el públic a pagar per notícies digitals. Les dades 
de l’enquesta mostren que només el 10% dels internautes va 
pagar per informació digital durant l’any passat en qualsevol 
de les seves múltiples modalitats (pagament per unitat, subs-
cripció individual o combinada, o donació). Aquesta xifra amb 
prou feines ha variat des de 2015, no només a Espanya, sinó 
en la majoria de països analitzats. De manera paral·lela, el pa-
gament per premsa segueix la seva tendència baixista i tot just 
un 39% dels usuaris espanyols va comprar un diari imprès la 
setmana prèvia a la realització de l’enquesta, acumulant així 18 
punts de caiguda des 2014. Amb caràcter general, la cultura de 
la gratuïtat s’ha anat imposant en el mercat de la informació i 
aconsegueix a l’57% dels enquestats, que no va comprar mai 
ni publicacions impreses ni digitals per estar informat, set punts 
més que l’any passat.

Totes aquestes dades mostren que la majoria dels ciutadans 
no està preparat per al pagament, i els indicis suggereixen 
que tampoc ho estan per fer-ho en el futur, al menys pel tipus 
d’informació no diferenciada, abundant (més de la meitat dels 
enquestats consulta més de 7 marques informatives a la setma-
na per estar informat) i gratuïta que s’ofereix actualment. (Font: 
Mediàtic(Àmbit d’Estratègia – Infografia: digitalnewsreport.org)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Digital News Re-
port Espanya 2019. El capítol referit a Espanya –elaborat des 
de l’UNAV- el trobareu a la pàgina 108. CLIQUEU AQUÍ  

Isobar llança Good News, un informe 
de bones notícies

L’equip de Isobar Espanya ha posat en marxa Good News, 
un informe diari que recull les notícies més positives dels mi-
tjans de comunicació. Per a la seva elaboració, Isobar detecta 
diàriament les notícies positives de diferents fonts d’informació 

fiable, amb l’anàlisi semàntica dels titulars i els textos de les no-
tícies, a partir del qual extreuen el sentiment per identificar-les. 
Aquestes notícies es comparteixen diàriament en els Stories 
d’Instagram. A més, en aquesta xarxa social, es crearà l’apartat 
de “destacats” en què cada divendres es pujarà una infografia 
amb l’informe setmanal de les Isobar Good News dels últims 
set dies.

Siguin reals o no, totes aquestes notícies tenen en general una 
cosa en comú i és que aquesta informació sol ser negativa o 
amb tocs bastant pessimistes . I ni la sobreinformació ni per 
descomptat el seu enfocament negatiu ajuda a millorar la psi-
cologia del confinament. Però per molt fosc que sembli tot, sem-
pre hi ha llum amagada.

Davant la saturació d’informació, de notícies de tota mena, mol-
tes d’elles fake news, rumors, que ens arriben a través de notes 
de veu, memes o missatges de WhatsApp, amb grups que es 
saturen de persones que ara són jutges, metges, polítics, ex-
perts en sanitat i pandèmies... neix la iniciativa d’Isobar Good 
News, en la qual, a través d’intel·ligència artificial, detecta notí-
cies positives de diferents fonts d’informació fiables. Perquè si 
la informació es converteix també en un “virus” cal combatre’l 
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destacant les bones notícies com a antídot i demostrar que en 
tots nosaltres hi ha la solució. (Font i infografia: Marketing Di-
recto)

La Marina Plaza aconsegueix un 
record de visites
  
El mitjà de comunicació del País Valencià, La Marina Plaza, va 
superar el passat mes de març 2020, per primer cop, la xifra 
del milió de visites en un mes. El digital ha estat escollit pels 
ciutadans com un bon mitjà per informar-se i ha aconseguit un 
mes de rècord en aquests temps difícils de pandèmia i confina-
ment. El digital, que va començar l’any 2013 amb 30.000 visites 
diàries, aproximadament, ha anat creixent progressivament i 
s’ha col·locat com el digital d’àmbit comarcal amb més difusió 
de tota la península. Aquest març ho va a tancar a més amb 
més de 400.000 usuaris o visitants únics, és a dir, 400.ooo IP 
diferents. (Font: La Marina Plaza)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Gairebé la meitat del sector espera 
que la inversió publicitària caigui més 
del 20%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
Com ja es recull més breument en la secció “Dossier”, d’aquest 
butlletí, l’agència Good Rebels  ha publicat el I Baròmetre CO-
VID-19 i Màrqueting a Espanya, per oferir la visió de el sector 
davant l’impacte de la pandèmia de l’ coronavirus en la inver-
sió publicitària i les perspectives de recuperació econòmica. 
L’informe recull les respostes de 120 participants, tots ells res-
ponsables i professionals l’àrea de màrqueting i comunicació , 
entre els dies 23 i 25 de març. Cada dues setmanes l’agència 

actualitzarà les dades i llançarà noves conclusions sobre el 
desenvolupament de la situació.

Les primeres sensacions que fa a la  recuperació econòmica no 
semblen molt favorables. El 44,6% dels enquestats consideren 
que Espanya s’enfronta a una recuperació lenta en forma d’U 
i un altre 44,6% assegura que la recessió serà llarga i 2021 
un any dur. Per la seva banda, tan sols el 10,7% aventura una 
recuperació ràpida en V.

Com estan actuant les marques davant el coronavirus?
Pel que fa a la inversió publicitària durant els propers sis mesos, 
el 48,8% dels professionals del sector opinen que es reduirà un 
20% o més, davant el 21,5% que sostenen que es reduirà un 
15%. Tan sols el 4,1% dels participants esperen que la inversió 
es mantingui igual que el previst o millori.
 
Davant aquesta conjuntura, el sector ja està prenent mesures 
per pal·liar les conseqüències del coronavirus. En aquest sen-
tit, el 25,7% reduirà la inversió en mitjans; el 16,9% mantindrà 
o reforçarà l’activitat en mitjans socials i el 16% durà a terme 
un transvasament de la inversió cap als mitjans digitals. Per 
la seva banda, el 15,3% dels enquestats posposaran els drets 
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de joc d’agències i el 9,1% derivarà els recursos per enfortir el 
comerç electrònic.
 
Pel que fa a l’hora de recuperació de la confiança dels consu-
midors, el 26,4% dels professionals estimen que tindrà lloc al 
setembre, mentre que el 24% consideren que això es produirà 
més endavant. Els més optimistes, concretament el 17,4%, opi-
nen que es donaria al juliol.
 
En aquest context, moltes marques han optat ja per la austeritat 
i l’aïllament i consideren que no és el moment de vendre els 
seus productes o serveis o de treballar en les seves estratègies 
comercials. La sensibilitat de l’audiència i les seves expectati-
ves de compromís respecte a les marques, planteja un profund 
desafiament en matèria de comunicació. Malgrat tot, el silenci 
social i la desconnexió digital no serà una estratègia vàlida, que 
pot arribar a ser tan perjudicial com una comunicació desafor-
tunada.

El confinament de la població i la cancel·lació o ajornament de 
grans esdeveniments, com els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, 
suposen un dur cop per a la indústria publicitària i les previ-
sions d’inversió estan disminuint dràsticament. Un dels princi-

pals afectats és Google, que preveu reduccions d’entre el 15% 
i el 20%.

Des Good Rebels s’han definit tres fases per arribar a aquest 
revenge spending:

• Fase I: Shock and Adjustment: és el moment actual, carac-
teritzat per l’austeritat i la comunicació al servei de la gestió de 
la crisi. Això suposa que la inversió de mitjans queda relegada a 
la comunicació corporativa de crisi, l’aturada immediata de cam-
panyes comercials i una baixada dràstica del total de la inversió.
• Fase II: Reactiva’t and Engage: és el temps per anticipar-se 
a la recuperació. Les marques han de construir la seva credi-
bilitat, compromís i vinculació amb la societat. Les companyies 
han de fer un esforç per no desconnectar i preparar la sortida 
de la crisi anticipant amb estratègies de revitalització.
• Fase III: Revenge Spending: un cop es reactivi l’economia, 
les marques impulsaran de nou les seves comunicacions per 
aprofitar la “fam de consum” i navegar amb intel·ligència i crea-
tivitat el nou escenari.

Arribat el moment de la recuperació econòmica, les marques 
han de abocar-se a l’Employee Advocacy, el Brand Advocacy 
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i l’influencer màrqueting per donar veu a les noves vivències i 
experiències. Així mateix, podran posar en marxa programes 
d’ambaixadors i reforçar les estratègies de Loyalty Màrqueting 
i, sobretot, crear accions de vinculació i proximitat social per 
sobre d’objectius comercials.

En conclusió: A la indústria publicitària li costarà déu i ajuda 
recuperar-se de la crisi de la COVID19. Quan tot acabi, a la 
publicitat no la coneixerà ni la mare que la va parir. (Infografia: 
cineytele)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament el I Baròmetre CO-
VID-19 i Màrqueting, de Good Rebels. CLICAR AQUÍ  

La premsa, el mitjà més castigat: 
redueix la seva ocupació publicitària 
un 28% al març
Certament, la crisi de la COVID 19 està carregant amb dure-
sa contra tots els mitjans de comunicació com a conseqüència 
de l’ajornament de diverses campanyes publicitàries. Però el 
mitjà més colpejat està sent la premsa en paper, suport que, 

a més, arrossega un deteriorament publicitari des de fa anys. 
En aquest cas, l’ocupació publicitària s’ha desplomat un 28% 
al març (fins al dia 25) en comparació amb el mateix mes del 
2019. Si l’any passat va tenir 24.695 insercions en el període 
analitzat, en el 2020 han estat 17.781, segons les dades pro-
porcionades per Arce Media.

Les principals associacions de el sector xifren el deteriorament 
provocat per la crisi del coronavirus en uns 250 milions d’euros. 
Parlen d’una reducció de la inversió propera als el 80%.
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En general, l’ocupació publicitària, entre l’1 i el 25 de març –
sempre segons Arce Media-, va registrar caigudes en els di-
ferents mitjans tradicionals i no convencionals, com Internet, 
en comparació del mateix període de l’any passat. Les revistes 
setmanals (que no la premsa local) han experimentat els pitjors 
números, amb un descens del 39,13% en la xifra de pàgines co-
mercials, passant de les 568 a les 346. Internet, en tercera posi-
ció, va registrar un descens de l’23,40% en impactes comercials 
durant el període esmentat. En quart lloc, la ràdio va baixar els 
seus minuts en un 21,40%, passant dels 62.546 el 2019 als 
49.160. El segueix les revistes mensuals, amb una baixada en 
presència del 13,47%, fins a les 2.492 pàgines. En l’últim lloc, 
la televisió, que va experimentar una caiguda del11,83% al mi-
nuts, dels 81.757 als 72.082 en les dates esmentades del pre-
sent mes. (Font i infografia: Ipmark)

Béns de consum i COVID-19

Warc by Ascential ens pregunta si volem una manera de mante-
nir-nos al corrent del que està succeint en el mercat de mitjans 
dinàmics? L’informe ARM dades aporta informes mensuals amb 
l’anàlisi dels mitjans de comunicació, la intel·ligència en media i 

les últimes dades i xifres sobre el mercat publicitari global. Warc 
acaba de fer pública una nova edició, en la qual comparteix 
també l’efecte de COVID-19 en la indústria de béns de consum. 
Aquest informe inclou idees com:

• Una recessió econòmica és ara molt probable; això pot com-
portar que condueixi a una recessió publicitària.
• Durant la darrera recessió, els diners publicitaris es van tras-
lladar a la cerca de vies de pagament,  però els jugadors purs 
en línia com Facebook i Google ara són vulnerables.
• Els sectors d’aliments i begudes redueixen la despesa a un 
ritme molt més suau que la resta del mercat.
• Anunciants important de béns de consum van baixar la publi-
citat i la inversió en màrqueting en l’última recessió en 2008/09, 
però es duen a terme com a part dels ingressos per vendes. 
• Diners de la publicitat de béns de consum s’estan movent en 
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línia, però la construcció de marca segueix sent important però 
l’edificació de la marca continua essent important mentre es ven 
a través de minoristes de tercers i no directament als clients.
• Les vendes de béns de consum a Tmall i Amazon s’han dispa-
rat. Els reproductors en línia poden esdevenir més significatius 
per als compradors de FMCG, augmentant la importància de 
les ofertes de DTC o de subscripció.
• Els jugadors en línia poden ser més significativa per als com-
pradors de béns de consum, l’augment de la importància de 
DTC o ofertes de subscripció. 
• Els consumidors s’estan adaptant a “viure una nova normali-
tat” i els nous hàbits de compra poden provocar canvis perma-
nents en el comportament.
 
Aquesta edició del Warc by Ascential també recull l’impacte de 
virus COVID-19 en la indústria de béns de consum. Segons 
l’informe, la recessió econòmica mundial és molt probable, i 
afectarà la indústria de la publicitat, també. Les previsions són 
que els diners per a la publicitat en els mitjans tradicionals es 
desviarà a la publicitat en xarxes com Facebook i Google.

Els sectors d’aliments i begudes tenen pressupostos congelats 
molt més ràpid que totes les altres indústries, segons aquest 

informe de l’ARM. Els consumidors s’estan adaptant a un nou 
“estil de vida normal” i nous hàbits de compra podrien portar-
nos cap un canvi durador en el comportament al consumidor. 
(Font i infografia: WARC)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informa Global ad Trens Warc by 
Ascential. CLIQUEU AQUÍ  

Queda restringida la publicitat de jocs 
i apostes durant l’estat d’alarma
 
El Govern espanyol ha decidit limitar les comunicacions co-
mercials sobre jocs d’atzar i apostes en qualsevol mitjà o su-
port mentre dura l’estat d’alarma per la pandèmia del corona-
virus. Segons indica el BOE, l’emissió d’anuncis d’activitats 
de joc queda restringida entre la 1 i les 5 de la matinada, tant 
en serveis de comunicació audiovisual com en plataformes 
d’intercanvis de vídeo. A més, no es poden emetre comunica-
cions comercials en serveis de la societat de la informació (in-
closes xarxes socials). L’articulat també prohibeix que la publi-
citat faci referència de forma implícita o expressa a la situació 
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d’excepcionalitat pel coronavirus o interpel·li al consum de jocs 
d’atzar i apostes en aquest context.

Per altra banda, durant l’estat d’alarma el Govern espanyol 
prohibeix a les empreses de joc les promocions dirigides a la 
captació de nous clients o de fidelització dels existents que re-
cullin quanties econòmiques, bons, bonificacions, descomptes, 
regals d’apostes o partides, multiplicadors de quotes o premis, 
etc. El Ministeri de Consum està elaborant una normativa més 
àmplia per regular el sector. (Font: Comunicació 21)

Restringir la publicitat de jocs i 
apostes fa perillar la premsa esportiva

A la manca d’ingressos per publicitat que ha provocat la crisi de 
la COVID19 a la premsa esportiva cal sumar-li la que ocasio-
narà la prohibició d’anuncis de cases d’apostes. Cal tenir pre-
sent que el sector de la premsa esportiva, a més, ha d’afrontar la 
cancel·lació de la totalitat de tots els esdeveniments. Recordem 
que el Consell de Ministres de dimarts va aprovar l’enduriment 
de les prohibicions a la publicitat del joc en línia. El nou decret 

adverteix que la publicitat d’apostes a través d’internet només 
estarà permesa entre la 1 i les 5 del matí.

Cal destacar igualment que la premsa esportiva té dos fronts 
oberts: la caiguda sistemàtica d’ingressos –agreujada, com 
diem,  per la crisi del coronavirus- i la caiguda en les vendes 
que s’ha intensificat en els últims anys. Per aquest motiu, el 
sector alerta que el deteriorament de les fonts de finançament 
poden tenir un efecte devastador i repercutir negativament en 
els quatre mitjans esportius rellevants que existeixen a l’Estat 
espanyol. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els ajuntaments es juguen ingressos 
milionaris amb la caiguda de la 
publicitat exterior
La gestió de la publicitat exterior procura ingressos milionaris 
als ajuntaments i a empreses públiques (com AENA) per la di-
fusió de campanyes en suports públics de la seva propietat, 
com són les marquesines, mupis o autobusos de línia. Per re-
bre aquests ingressos, els ajuntaments treuen a concessió de 
tant en tant la gestió de la seva publicitat exterior. A canvi, les 
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empreses adjudicatàries -les exclusivistes- abonen, o bé un cà-
non anual a la institució pública, bé un percentatge de la factu-
ració obtinguda pels anuncis. Ara, aquests ingressos per a les 
arques públiques estan en qüestió, ja que la publicitat exterior 
ha patit un enfonsament històric com a conseqüència de la crisi 
del coronavirus.

En el context que estem vivint –amb els carrers pràcticament 
deserts- amb prou feines ingressos, les empreses conces-
sionàries de publicitat exterior no estan en condicions de poder 
abonar els cànons als ajuntaments que tenen compromesos 
per contracte. (Font: La Publicidad)
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Els millors webs d’antivirus en línia 
gratuïts
Per Marc Merino / Genbeta

Com podem saber si aquest arxiu que ens acaben d’enviar per 
correu o que ens hem descarregat d’alguna pàgina web és o no 
segur sense obrir-lo ? En alguns casos, tindrem al nostre equip 
alguna eina antimalware amb protecció en temps real que, di-
rectament, bloquejarà la seva descàrrega o la seva execució. 
Però aquesta opció no sempre estarà disponible (l’equip pot no 
ser el nostre, o ser massa antic, o...), i haurem de buscar una 
manera d’analitzar el fitxer en qüestió. Per fortuna, hi ha múlti-
ples antivirus online que ens facilitaran aquesta tasca.

VirusTotal.- Possiblement. VirusTotal sigui el servei web més 
popular en aquesta categoria; contribueix a això que fos ad-
quirit fa 8 anys per Google, i que guanyi a tots els seus rivals 
en aspectes com la velocitat, el nombre de motors antivirus 
utilitzats o les alternatives disponibles per enviar els fitxer s 
als seus servidors. Aquest enviament pot ser realitzat pujant 
l’arxiu del nostre interès (550 Mb com a màxim) a través del 
web, s’adjuntarà en un correu electrònic (i remetent a scan@
virustotal.com), recorrent a extensions per al navegador o bé 
a aplicacions mòbils o d’escriptori.

Una vegada en els servidors de VirusTotal, l’arxiu serà analitzat 
per un total de 58 motors antivirus diferents, i ens comunicarà el 
‘diagnòstic’ de cada un d’ells. A més, l’eina ens proporciona da-
des extra sobre l’arxiu maliciós (metadades, hash, altres noms 
amb els que sol aparèixer, la primera vegada que va ser repor-
tat, etc.), així com comentaris de la comunitat. Cal destacar, fi-
nalment, que també podem consultar a la plataforma la fiabilitat 
d’una URL o adreça IP, i no només d’arxius determinats.

MetaDefender Cloud.- Una de les principals alternatives a Vi-
rusTotal és MetaDefender Cloud, una plataforma amb funcions 
molt similars: ens permet remetre arxius (de fins a 140 Mb) i 
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URL a través del seu web, perquè siguin sotmesos a anàlisi 
per part de 40 motors antivirus diferents. El seu percentatge de 
detecció és clarament menor que el de l’eina de Google, això 
sí. No té una opció que ens permeti enviar arxius per correu, i 
tampoc ofereix extensions per al navegador, però a canvi ens 
facilita accés al seu API per mostrar a les nostres aplicacions 
informació de les consultes sobre els arxius.

Kaspersky VirusDesk.- Kaspersky VirusDesk, al contrari que 
la resta d’eines d’aquesta llista, no ens ofereix accés a múltiples 
motors antivirus: en té prou amb utilitzar el motor de l’antivirus 
d’escriptori homònim , un dels més prestigiosos de el sector. 
Com els anteriors, l’eina web ens donarà l’opció de pujar l’arxiu 
directament, o bé d’enganxar un URL en el formulari. Malaura-
dament, és parca en informació: malgrat haver-ho provat per 
analitzar un arxiu de fals malware que porta anys usant-se per 
aquestes proves, la plataforma es va limitar a indicar-nos que 
havia detectat una amenaça a l’arxiu ZIP que havíem pujat, i a 
demanar-nos permís per enviar-lo a la seva Antivirus Lab per-
què ho analitzessin amb més deteniment.

Hybrid Analysis.- Hybrid Analysis permet consultar simultà-
niament Metadefender i VirusTotal. El punt negatiu és que re-

quereix més clics que els seus rivals per arribar als resultats 
(primer ens demana omplir un captcha i facilitar el nostre mail 
-opcional- i després triar amb quina màquina virtual es porta a 
terme l’anàlisi).

Jotti.- És ràpid, senzill, amb una interfície una mica lletja, ofe-
reix accés a 15 motors antivirus. (Infografia: adslzone)

Web per fer “fotos carnet” a casa 
vàlides en 150 països

Vivim en una era en què els selfies ja estan totalment acceptats 
i integrats en el nostre dia a dia. Curiosament, segueix sent 
bastant habitual que seguim recorrent a botigues de fotografia 
(o fins i tot fotomatons) quan necessitem fer-nos les anomena-
des “fotos carnet”. El problema és que cada país i cada tipus 
de document tenen unes mesures específiques, així que si de-
cidim fer-ho pel nostre compte haurem de fer-ho correctament 
si volem que ens les acceptin. Aquí és on entra Make Passport 
Photo, una pàgina web que ens ajudarà a crear una plantilla 
d’impressió per a documents oficials (passaport, DNI o VISA) 
de cent cinquanta països diferents.
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Hi ha dues maneres: un de pagament i un de gratuït. En el pri-
mer (després de pagar 4 dòlars) una intel·ligència artificial ens 
ajudarà a retocar tots els aspectes de la nostra foto (eliminar 
el fons, ajustar el contrast o col·locar-perfectament en l’espai). 
Si ho preferim, però, podem fer-ho gratis i de manera manual. 
Simplement haurem de triar el país i el tipus de document per 
al qual les utilitzarem les. Ens demanaran que arrosseguem 
la imatge i triem el tipus de paper en el qual l’anem a imprimir.

En el següent pas serà necessari retallar i ajustar-les perquè la 
nostra cara aparegui centrada. És molt senzill, ja que apareixen 
unes guies superposades sobre del cap. S’agraeix que aquesta 
web incorpori una manera d’edició, i en el següent passos és 
possible ajustar la brillantor, contrast, exposició o saturació de 
la fotografia. Per si fos poc, inclou l’opció de col·locar-nos ves-
tits d’una manera molt senzilla:

Si tot està correcte, simplement haurem de prémer el botó “fi-
nish” i descarregar el mosaic al teu equip per poder imprimir-lo. 
Makepassportphoto és la típica web que ens pot treure d’una 
dificultat en més d’una ocasió, a més de permetre’ns estalviar 
diners cada vegada que hàgim de portar fotografies per renovar 
documents oficials.

Instagram llança Co-Watching, 
per veure continguts durant les 
videotrucades

Instagram ha anunciat aquesta setmana una sèrie de mesures 
addicionals a les que ja havia adoptat en les últimes setmanes 
per lluitar contra la desinformació entorn de la pandèmia del co-
ronavirus que assola el planeta i manté a casa a milions de per-
sones. Algunes de les mesures anunciades ja podíem fer-les 
servir des de fa uns dies, com el nou sticker de “A Casa”, per a 
les històries, però altres eines llançades ara són bastant noves.

NOVES EINES
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Potser la que crida més l’atenció, i que molts usuaris podran 
provar en aquests dies, sigui l’anomenada Co-Watching, que 
no és més que una nova funció que es pot desenvolupar mentre 
es manté una trucada de vídeo amb amics. Instagram permet 
que fins a sis persones comparteixin un vídeo xat i amb aquesta 
nova funcionalitat les persones que comparteixen una trucada 
de vídeo poden veure continguts d’Instagram al mateix temps, 
per comentar-junts i en temps real.

Per fer això, els usuaris han començar un xat en directe a tra-
vés de l’icona de videoxat, o entrar a una conversa i iniciar el vi-
deoxat, individual o grupal, des d’ella. Una vegada que s’estigui 
desenvolupant la videotrucada, només cal prémer la icona iden-
tificada amb una fotografia que es mostra a la part inferior dreta 
de la pantalla. Així, ens podem mostrar a les persones amb els 
que estem en directe, aquest contingut d’Instagram que volen 
comentar, ja siguin fotografies o vídeos. (Font i il·lustració: Tre-
cebits)

Google Podcasts arriba a iOS i 
estrena disseny en Android

Google va anunciar el dimecres, 25 de març, el desembarca-
ment de la seva app de podcasts a iOS; revelar un nou dis-
seny a la interfície de l’app per Android i noves funcions per 
a Google Podcasts en la seva versió web. Google Podcasts 
està centrada en tres columnes: Home, Explore i Activity. Home 
és on els usuaris trobaran tots els nous episodis dels progra-
mes als quals estan subscrits; Explore mostra suggeriments i 
recomanacions d’episodis o programes que podrien agradar a 
l’usuari basant-se en el seu historial. Finalment, Activity mostra 
els episodis escoltats, programes en cua i les descàrregues.

Google Podcasts ja està disponible a iOS i el nou disseny està 
arribant de forma gradual a tots els usuaris d’Android. Google 
també va revelar que la versió web de Google Podcasts per fi 
ofereix l’opció de subscriure’s a programes. (Font: cnet)
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Quatre-cents periodistes protesten 
contra el Govern espanyol per les 
seves rodes de premsa selectives
 

Desenes de periodistes de diversos mitjans de comunicació, 
amb línies editorials molt variades, han subscrit un manifest en 
què lamenten les dificultats a què s’ha enfrontat la professió du-
rant la crisi del coronavirus per exercir la seva legítima tasca de 
control a Govern. Entre altres coses, denuncien la impossibilitat 
de preguntar directament als portaveus governamentals durant 
les rodes de premsa, en què el secretari d’Estat de Comuni-
cació, Miguel Ángel Oliver, és qui decideix en últim terme les 
qüestions que s’han de contestar .

El manifest, titulat La llibertat de preguntar, incideix que, amb 
Espanya en estat d’alarma, el Govern gaudeix d’uns poders 
molt superiors als normals, pel que és important que la premsa 
realitzi la seva tasca de control, més quan el Parlament ha li-
mitat enormement la seva activitat. “La principal forma d’exercir 
aquesta funció des del Periodisme és a través de les preguntes 
-i les repreguntes- als membres de Govern”, expressa.

Malestar amb l’Executiu
El text explica que la Secretaria d’Estat de Comunicació ha or-
ganitzat un sistema en què totes les preguntes enviades pels 
periodistes passen necessàriament pel filtre de Miguel Ángel 
Oliver, que és qui s’està ocupant personalment de formular-
les al president, als ministres o els tècnics. “El mateix secretari 
d’Estat ha arribat a formular alguna pregunta al president de 
Govern, o fins i tot ha tractat de corregir públicament algun dels 
tècnics”.

Els signants reclamen que l’Executiu adopti mesures per ga-
rantir “un immediat canvi en el procediment” de les rodes de 
premsa. “Que les preguntes a Govern les formuli un membre 
del mateix Govern revela una absoluta falta de transparència 
i un interès per controlar la informació. És una nova forma de 
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censura als mitjans i un menyspreu intolerable als mateixos ciu-
tadans als quals es reclama enormes esforços que majoritària-
ment estan complint rigorosament”, apunten.

Aquest comunicat sorgeix davant el malestar dels professionals 
dels mitjans de comunicació amb l’actitud de l’Executiu. En ell 
es recull que en cap cas la declaració de l’estat d’alarma su-
posa una minva en l’aplicació de l’article 20 de la Constitució 
Espanyola, que reconeix un dret fonamental com és el dret “a 
comunicar o rebre lliurement informació veraç” (20.1.d CE) i 
que el exercici de la mateixa “no pot restringir-se mitjançant cap 
tipus de censura prèvia” (20.2 CE). (Foto: La Moncloa)

El Confidencial amplia la seva oferta 
en un acord amb The Wall Street 
Journal
El Confidencial  ha arribat a un acord amb  The Wall Street 
Journal. D’aquesta manera, els lectors d’El Confidencial tindran 
accés a continguts de The Wall Street Journal. A partir d’ara, 
els continguts del diari nord-americà passaran a formar part de 
l’oferta informativa del digital espanyol. Fa dues setmanes el 

mateix mitjà va arribar a un acord amb The Guardian, que li 
permet incorporar alguns dels reportatges del diari britànic a la 
seva oferta. 

“El fet que The Wall Street Journal s’hagi fixat en nosaltres per 
segellar aquesta aliança suposa un reconeixement als gaire-
bé 20 anys d’aposta per la informació econòmica exclusiva i 
d’investigació. En aquest temps, lluny de retallar la secció 
‘salmó’, com ha passat en el conjunt de mitjans, hem decidit 
augmentar-la amb més professionals, més investigació i més 
qualitat”, ha comentat Nacho Cardero, director d’El Confiden-
cial, un mitjà econòmic i financer molt reconegut. Les dades 
de l’últim mes oferts per comScore són favorables per al mitjà 
digital que, amb 17.483.000 usuaris únics, segueix molt de prop 
a El Español. (Font: Prnoticias)

Formació amb Google Actívate
Google ofereix formació amb Google Actívate i els seus cursos 
en línia per a molts professionals que han de treballar des de 
casa. Els cursos són gratuïts i en ells es pot seguir aprenent ha-
bilitats útils per als negocis, alguns d’ells amb certificat, i comp-
ta amb alternatives flexibles i personalitzades que s’adapten a 
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les necessitats de cada usuari. Llançat en l’any 2014, Google 
Actívate sorgeix de la voluntat de Google d’oferir accés a la 
formació com a aspecte essencial perquè les persones puguin 
desenvolupar idees que els permetin assolir allò que es propo-
sen beneficiant-se de la revolució tecnològica. 

Amb un focus especial en les àrees de màrqueting digital, da-
des i tecnologia, i desenvolupament professional, la platafor-
ma oferta més de 160 hores de formació en línia repartides en 
més de 30 cursos. A continuació us destaquem alguns d’ells: 
Màrqueting digital;  Dades i tecnologia; i Desenvolupament pro-
fessional. Google Actívate té el suport del Fons Social Euro-
peu, la Cambra de Comerç, SEPE (Servei d’Ocupació Estatal), 
així com de la majoria d’universitats espanyoles. Podeu des-
cobrir tots els cursos en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: ) 

Formació (digital) al Col·legi de Periodistes

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes ha fet un esforç per adaptar-se a la situació extraor-
dinària que estem vivint, i et proposa un piló de cursos online  
i webinars (un d’ells, gratuït per a col·legiats) que pots fer des 
de casa. 

Introducció a la Analítica web, amb Pilar Yépez. Fins al 22 
d’abril, 10 hores. Preus per a col·legiats: 70€ (40€ col·legiats a 
l’atur i jubilats). Consultar altres preus. 

Iniciació a Wordpress per a periodistes, amb Xavier Codony. 
Fins al 30 d’abril, 10 hores. Preus per a col·legiats: 70€ (40€ 
col·legiats a l’atur i jubilats). Consultar altres preus. 

Com utilitzar Instagram Stories, amb Laia Ros. Fins al 24 
d’abril, 8 hores.  Preus per a col·legiats: 56€ (32€ col·legiats a 
l’atur i jubilats). Consultar altres preus. 

Personal Branding 3.0, amb Chal Jiménez. De l’1 al 29 d’abril, 
10 hores. Preus per a col·legiats: 40€ (20€ col·legiats a l’atur i 
jubilats). Consultar altres preus.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital, amb 
Ismael Nafría. Entre el 2 i el 30 d’abril, 6 hores. Preus per a 
col·legiats: 24€ (12€ col·legiats a l’atur i jubilats). 

E-mail marketing: una eina per redescobrir, amb Pilar Yé-
pez. Entre el 2 i el 30 d’abril, 12 hores. Preus per a col·legiats: 
102€ (54€ col·legiats a l’atur i jubilats). 

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi, amb Ne-
reida Carrillo. Entre el 3 i el 30 d’abril, 12 hores. Preus per a 
col·legiats: 84,01€ (48€ col·legiats a l’atur i jubilats). 

Lateral thinking per a autònoms, amb Txomin Mateos. 6, 7 i 
8 d’abril, 3 hores. Preus per a col·legiats: 26,00€ (Bonificació 
completa prèvia sol·licitud col·legiats a l’atur i 12,75€ jubilats). 

Webinars
Els webinars són píndoles formatives a distància i en directe, 
normalment d’una hora de durada, en les quals el professor fa 
una exposició i els alumnes poden interactuar amb ell a través 
d’un xat. D’aquesta manera, els assistents poden fer un tast 
d’un tema concret i aprofundir després en el seu aprenentatge 
a través de cursos presencials o de l’Aula Virtual.

Teletreballa de forma segura, amb Genís Margarit. Dimecres 
1 d’abril a les 16h (una hora). Gratuït per a col·legiats! 

Com arribar als teus clients a través de Whatsapp?, amb 
Sílvia Llombart. Dijous 2 d’abril a les 16h (una hora). Preus per 
a col·legiats: 9,95€ (4,99€ col·legiats a l’atur i jubilats). 

Introducció al Branded Content, amb Pilar Yépez. Divendres 
3 d’abril a les 16h (una hora). Preus per a col·legiats: 9,95€ 
(4,99€ col·legiats a l’atur i jubilats). 

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

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

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


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

S’han acabat les galetes de tercers... i 
ens sembla bé
Per Diarmuid Gill, director de Tecnologia en Criteo / Marketing 
Directo

  
Fa poc Google va anunciar que eliminaria les galetes de tercers 
a Chrome en un termini de dos anys, i des de llavors, tinc la 
cançó “It ‘s the End of the World es We Know It” al cap. La cançó 
de REM parla de la fi del món, i la seva lletra em recorda a la for-
ma en què s’ha parlat d’un Apocalipsi de les galetes que podria 
destruir la publicitat digital i amenaçar el futur d’un internet obert.

La veritat és que Google va anunciar aquest canvi ja a l’agost 
de 2019, i es tracta d’això, d’un canvi més, a què el mercat 
s’adaptarà sense problemes, com ja ha fet en altres ocasions. 
Hi ha una confusió generalitzada sobre el perquè d’aquesta me-
sura i sobre les conseqüències que tindrà, així que m’agradaria 
desmentir alguns dels rumors sobre l’”Apocalipsi de les Gale-
tes” compartint algunes veritats.

Veritat 1: no totes les galetes desapareixeran.- La notícia de 
Google fa referència únicament a les galetes de tercers: les ga-
letes d’origen seguiran vives, funcionant com sempre. És a dir: 
Les galetes d’origen són aquelles que un web envia a un cerca-
dor quan un usuari la visita. Retailers, publishers i anunciants 
les utilitzen per entendre als seus clients i oferir experiències 
positives.

A més, moltes webs col·laboren amb partners tecnològics per 
poder mostrar anuncis rellevants a l’usuari, productes i serveis 
en què és més probable que hi estiguin interessats: aquí entren 
en joc les galetes de tercers, que permeten reconèixer a un 
usuari a través de diferents webs per entendre i personalitzar la 
vostra experiència, mostrant-li contingut i publicitat rellevants.
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Amb la qual cosa no totes les galetes desapareixeran a Goo-
gle, només les de tercers, les que “segueixen” a un usuari per 
internet. Lògicament, això tindrà conseqüències: per exemple, 
la indústria de la publicitat podria fer un pas enrere en el terreny 
de l’atribució al no poder seguir al client i no poder mesurar 
correctament el ROI.

Veritat 2: la publicitat en un ecosistema d’internet obert és 
molt més privada del que creus.- A la notícia del bloc de Goo-
gle, Justin Schuh, autor i director de l’enginyeria de Chrome, ar-
gumenta que les galetes de tercers s’eliminaran amb la intenció 
de “construir un internet més privat”. Però, és realment l’internet 
actual tan poc privat?

La realitat és que no tant com solem pensar. Les galetes de 
tercers no revelen informació personal d’identificació (PII) 
a agents externs: es tracta la informació que pot usar-se per 
identificar, contactar o localitzar una persona en concret. En 
l’internet obert, l’usuari és identificat amb una marca aleatòria 
i el seu PII roman encriptat, de manera que els anunciants i 
partners tecnològics només poden accedir als interessos i com-
portaments registrats d’un usuari no identificat.

L’excepció està en l’altre internet, el dels gegants tecnològics 
(els grans cercadors i les xarxes socials) que sí que recullen i 
arxiven dades personals com amistats, connexions personals, 
historial de cerca i de compres i fins i tot tendències polítiques, 
però això no passa en l’internet obert.

Per tant, les galetes de tercers no són tan intrusives com es pot 
arribar a pensar, però plantegen una sèrie de reptes: la dificul-
tat per determinar i gestionar el consentiment dels usuaris i la 
poca visibilitat i control sobre quines dades s’arxiven i sobre la 
informació que es comparteix. Per aquests motius, el canvi serà 
benvingut per tots els que valorem la privacitat a internet.

Veritat 3: l’internet obert depèn de la personalització, i ara 
també de la transparència i la col·laboració.- Les experièn-
cies personalitzades generen un gran valor per als usuaris, que 
prefereixen veure anuncis de productes del seu interès abans 
que un contingut completament aleatori. Així mateix, aques-
tes experiències rellevants suposen un gran percentatge dels 
ingressos que financen l’internet obert, on la gent gaudeix de 
contingut i serveis gratuïts. Aquesta publicitat personalitzada 
finança, per exemple, molts dels mitjans de lliure accés que 
llegim diàriament.
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La pèrdua de la personalització afectaria la inversió en publi-
citat, el que podria provocar una gran pèrdua de contingut en 
l’internet obert, com la desaparició de veus crítiques dels ja 
esmentats mitjans gratuïts. I passarà. Una investigació de OKO 
Digital mostra que els ingressos per anuncis de publishers en 
Safari, on les galetes de tercers ja estan bloquejades, suposen 
la meitat que a Chrome. Això podria desencadenar un augment 
de la inversió publicitària en els gegants tecnològics, a la recer-
ca d’aquestes audiències personalitzades, amb el consegüent 
augment de preus en aquestes plataformes.

No obstant això, la indústria té altres formes de buscar aquesta 
rellevància. Molts partners porten un temps desenvolupant la 
seva tecnologia tenint en compte la privacitat com a part del 
disseny, operant estrictament sota el consentiment de l’usuari 
i sense emmagatzemar PII. És fonamental recolzar-se en ells 
i utilitzar dades originals, ja que permetran analitzar senyals 
d’intenció a través d’una varietat de fonts, i les marques i re-
tailers poden adreçar la seva publicitat a especifiques audièn-
cies amb recomanacions personalitzades, deixant enrere les 
esmentades galetes de tercers.

Llavors, és l’apocalipsi?.- En absolut. Només hem de cons-
truir un internet que funcioni protegint la privacitat. I la forma 
de fer-ho és junts. Alguna cosa en el que tota la indústria (fins 
i tot Google) està d’acord és en que la col·laboració serà fona-
mental durant aquesta transició. Pot semblar que eliminar les 
galetes de tercers a Chrome donarà a Google tot el poder, però 
la realitat és que això només passarà si nosaltres, com a eco-
sistema, permetem que passi. (Infografia: ADSLZone)
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Periodisme de qualitat en temps 
d’alarma
Per Fernando de Yarza López-Madrazo, president d’HENNEO 
/ El Periódico

En el termini de molt poques setmanes, Espanya i el món sen-
cer s’han submergit en un malson. La primera epidèmia global 
en més de 100 anys ha provocat una psicosi col·lectiva sense 
precedents, que augmenta dia a dia a través de la por que pro-
voca la incertesa sobre el present i el futur. Els que ens envolten 
emmalalteixen i moren. Els records de les trobades amb amics 
i familiars queden llunyans. El confinament multiplica l’ansietat. 
Una situació que sembla no tenir final.

Però la progressió del virus es contindrà –això ho comprovarem 
abans o després–, amb investigació, amb consciència social i 
amb mesures de prevenció i d’aïllament. I haurem de superar 
la de la por, que travessa portes i fronteres a una velocitat es-
garrifosa. Superar-la necessitarà un esforç col·lectiu sense pre-
cedents en què el paper dels mitjans d’informació, dels editors i 
periodistes, serà essencial. Només proporcionant una informa-
ció pròxima, útil, veraç, completa, ràpida, precisa i compromesa 
amb els ciutadans aconseguirem frenar el temor del contacte 
social. El temor de la normalitat.

El periodisme és, sens dubte, el millor antídot contra la des-
informació, els silencis i les mentides que, premeditadament, 
generen moviments interessats en el desequilibri de les institu-
cions. Interessos que es multipliquen amb igual rapidesa que el 
coronavirus, generant una situació greu i confusa, nociva per a 
tots els que l’estem patint.

Un servei públic de primera necessitat
En vista d’aquestes circumstàncies, la nostra responsabilitat 
com a editors i periodistes és més important que mai. Segu-
rament, el repte més important a què ens hem enfrontat des 
de la segona guerra mundial. Els ciutadans de tots els països 
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ara tenen no només el dret sinó la necessitat urgent de la nos-
tra feina. És veritat que ens trobem davant d’una contingència 
nova i, per tant, desconeguda per a tothom, però els mitjans 
de comunicació hem demostrat històricament que sabem com 
reaccionar davant d’aquest desafiament; com més complicada 
era la situació, més evident ha sigut la nostra capacitat de re-
accionar, fent la nostra feina amb més esforç, més cura, més 
serietat i més eficàcia.

Els periodistes i editors som, abans que cap altra cosa, un ser-
vei públic de primera necessitat. El mateix que els metges, els 
infermers, els fabricants de material sanitari, els policies o sol-
dats, els repartidors... som en la primera línia d’aquest combat 
comú, fins i tot a costa de la nostra salut, conscients que tenim 
el deure inexcusable de garantir el dret dels ciutadans a saber 
la veritat. No una altra cosa. La veritat del que passa.

Per tant, mai com ara hem sigut tan necessaris. Mai com ara ha 
sigut tan evident la nostra funció de cohesió social, de defensa 
del sistema democràtic, d’estímul de la solidaritat i de la cons-
ciència ciutadana. Mai com ara ha sigut tan gran el nostre afany 
de fer el millor periodisme. Mai tan lloable el nostre compromís 
amb la veritat; un deure social i ètic inexcusable.

Superar un tràngol difícil
I, malgrat tot, mai ho hem tingut més difícil que ara. La immensa 
majoria dels nostres mitjans no són de titularitat pública, sinó 
privada. Som empreses que necessitem recursos per fer la nos-
tra feina i prestar eficaçment el nostre servei a la societat. El 
terratrèmol d’internet i la terrible crisi econòmica mundial, que 
va començar el 2008, van suposar per a la premsa lliure i de-
mocràtica de tot el món un cop duríssim i un repte sense prece-
dents. Molts no hi van sobreviure. D’altres vam emprendre una 
difícil transformació professional i estructural per adaptar-nos a 
les necessitats informatives d’una societat canviant en els seus 
valors, però sobretot en la seva tecnologia. A un ritme sense 
precedents. Després d’anys de sacrificis ho estàvem aconse-
guint. Amb enormes dificultats, però veient ja la llum al final del 
túnel.

I llavors arribem a aquest nou escenari, d’improvís, sense pre-
cedents pròxims, gairebé amb la virulència i la rapidesa d’un 
llamp. I es produeix una paradoxa perversa; el periodisme es 
fa més necessari que mai, les audiències es multipliquen, però 
els nostres mitjans de subsistència s’evaporen en dies, i amb 
aquests el nostre aliment per sobreviure. La publicitat pràcti-
cament ha desaparegut. Comprar diaris és cada vegada més 
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complicat. La frenada econòmica mundial, que amb prou feines 
té precedents en el temps que ens ha tocat viure, ens ha afec-
tat d’una forma brutal. Precisament ara, quan se’ns exigeix –i 
ens exigim a nosaltres mateixos– més que mai, tenim menys 
mitjans que mai.

Prestem un servei essencial en unes circumstàncies tan excep-
cionals com les actuals. No podem cessar en la nostra activitat. 
No podem tancar ni agafar-nos unes setmanes de descans fins 
que passi tot això, perquè seria trair la societat, que ara mateix 
ens necessita de manera peremptòria. Però necessitem tro-
bar solució als nostres problemes. Necessitem finançament a 
curt termini, necessitem liquiditat, necessitem un pont que ens 
permeti arribar fins a l’altre costat del riu sense ofegar-nos en 
l’intent. (Fotografia: La Información)
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Fernando de Yarza: “Va ser un error 
no implantar ajudes en el passat, ara 
podria ser letal”
Per Telmo Ava / Dircomfidencial

  
Els mitjans de comunicació estan a la vora del col·lapse econò-
mic. La publicitat, la seva principal font de vida, pràcticament 
s’ha evaporat i les associacions estatals i autonòmiques de 
premsa, ràdio i televisió han reaccionat donant la veu d’alarma. 
Urgeixen al govern a establir mesures de suport específiques 
per a sostenir la seva activitat. 

“Si no s’articulen ajudes, serà un tsunami i una tragèdia per a 
la democràcia”, manifestava fa uns dies Fernando de Yarza, 

president de l’Associació Mundial de Periòdics i Editors de No-
tícies (WAN-IFRA). En una entrevista a Dircomfiencial, l’editor 
del grup aragonès Henneo, i cap visible dels editors de premsa, 
exposa les greus conseqüències que tindria per al sector i el 
sistema democràtic el tancament de mitjans.

Com d’alarmant és la situació econòmica dels mitjans de 
comunicació?
La situació econòmica és tremendament complicada per unes 
caigudes que, pel que he pogut contrastar, no només a Espan-
ya sinó a nivell mundial, s’acosten al 80% de la publicitat. Frega 
el drama. La veritat és que amb un horitzó de recuperació que 
pot ser de mesos, les tensions que tindrien els grups, més enllà 
de comptes de resultats, poden ser letals perquè les empreses 
moren per la caixa.

Això agafa al sector en un moment molt delicat: amb els models 
de pagament nounats, en una fase molt primigènia, i amb unes 
empreses que venien molt afeblides de l’anterior crisi. Amb la 
qual cosa, és com una segona tempesta perfecta. La primera la 
vam tenir amb la irrupció dels smartphones i la crisi econòmica, 
i aquesta va lligada amb la crisi de liquiditat que poden tenir els 
mitjans a mig termini.
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La crisi de liquiditat ja està deixant víctimes?
Pot deixar-les. Hi ha una preocupació en el curtíssim termini i 
és què passarà amb la nòmina de març i d’abril si hi ha hagut 
una caiguda del 80% en els ingressos de març. Hi haurà molta 
gent a la qual li costi moltíssim pagar les nòmines perquè no 
han pogut implantar línies d’estalvi i no obstant això se li han 
caigut els ingressos. Però l’important és habilitar línies de crèdit 
per tallar aquesta primera sagnia de liquiditat.

Tot i que les converses s’estan portant des de les asso-
ciacions quina seria la forma més adequada d’articular 
aquests ajuts?
Una vindria pel tema de cotitzacions socials o ajornament 
d’impostos, perquè són les que cauen tots els mesos i això po-
dria haver ajudat. Però realment la manera més directa d’ajudar 
és via tipus impositiu i habilitant el més aviat possible línies de 
crèdit.

El sector té capacitat per a resistir un nou procés d’ajust?
Si se li dóna suport, si. I si no se l’hi dóna suport, igual que vam 
patir molt en l’anterior, per descomptat a mig termini crec que 
les operacions corporatives seran obligades. Si no hi ha suport 
veig impossible que es mantingui l’ecosistema actual, però aquí 

i en altres llocs. I especialment estic pensant també en els pe-
tits mitjans locals que també ho poden passar molt malament. 
Els grans ja van sortir bastant tocats de l’anterior crisi. Però la 
veritat és que pot ser dramàtic, i en termes democràtics una 
tragèdia, una pèrdua de diversitat i pluralitat de l’ecosistema en 
un sector estratègic com aquest.

Si pot reactivar les consolidacions en el sector, de quina 
forma creu que afectaria el canvi de model de negoci?
Potser l’acceleri. Perquè si el mercat publicitari es constreny 
més ràpid del que s’esperava i no hi ha mesures d’incentiu, 
com a Itàlia, perquè això es recuperi, ens obligarà a córrer en 
la implantació de models de pagament. A més, la gent està sent 
conscient que en aquest mar de Fake News que corren en xar-
xes socials els legacy media ens hem convertit en aquest lloc 
de refugi per a una informació rigorosa i de qualitat. És un mo-
ment que el públic i els lectors estan valorant. En definitiva, el 
pot alentir o pot ser un estímul per a les empreses.

Quins criteris es poden aplicar per controlar que la distri-
bució d’ajuda sigui justa?
És important que el filtre de les associacions hi estigui involu-
crat. Que hi hagi transparència i que sigui públic. Crec que és 
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igual d’important el fet que les ajudes s’implantin com que el 
deure de transparència i de publicitat, en el sentit que siguin ac-
cessibles i amb regles clares i definides, es facin molt de la mà 
de les associacions com a garants de aquest bon fi. Per exem-
ple, les empreses han d’estar auditades. El repartiment no pot 
ser indiscriminat, sinó just. La part bona d’aquesta unitat és que 
tothom ha de tenir clar dues coses respecte a aquests ajuts: no 
condicionar la independència dels mitjans i ser transparents, 
perquè no hi hagi cap tipus de suspicàcia.

Fins a quin punt les reaccions governamentals serviran per 
mesurar el seu compromís amb la llibertat d’expressió i el 
dret a la informació?
És definitiu i global. Serà un gran termòmetre del compromís demo-
cràtic, perquè és evident que a menor diversitat i pluralitat d’un eco-
sistema de mitjans lliures i independents, més gran és la pèrdua de 
democràcia i llibertat per als ciutadans. (Fotografia: La Información)

NOTA: Els diaris catalans Ara, Diari de Girona, Diari de Tarra-
gona, Diari de Terrassa, El Periódico, La Vanguardia, Mundo 
Deportivo, Sport i Regió 7 estan associats a l’AMI (l’associació 
espanyola d’editors de diaris), independentment que bona part 
d’ells també siguin socis de l’AMIC de Catalunya. 
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Quatre onades d’estudis de 
periodisme durant els darrers vint 
anys: participatives, de crisi, de 
plataformes i populistes
Per Joshua Benton, director del Laboratori Nieman de Periodis-
me / NiemanLab

  
Fa uns vint anys que el camp acadèmic dels “estudis de perio-
disme” va arribar a tenir una forma primerenca. Per descomp-
tat, hi havia gent que estudiava periodisme molt abans, però, en 
bona part, ho feien des de la base intel·lectual d’un altre camp. 
Van ser sociòlegs, economistes, politòlegs, estudiosos de co-
municació -o part d’alguna altra submarca acadèmica- que van 
triar estudiar algun element del periodisme.

Va ser el 2000 quan la International Communications Associa-
tion americana va crear una divisió d’Estudis del Periodisme 
i es van fundar dues revistes, Journalism: Theory, Practice, 
and Criticism and Journalism Studies. Han passat també 
vint anys des de la creació de la revista italiana.
 
Comunicazione politica. Per marcar els dos aniversaris, la 
revista italiana ofereix un número especial en què planteja a 
diversos estudiosos una pregunta: “Què vol dir, des del vostre 
punt de vista erudit, estudiar la comunicació política avui?”

Vull destacar una de les seves respostes, un treball de C.W. An-
derson, que fou col·laborador del Nieman Lab i ara professor de 
mitjans de comunicació i periodisme a la Universitat de Leeds. En 
ell, Chris intenta resumir els darrers vint anys d’estudis periodístics 
en dos eixos, un basat en el temps i un altre geogràfic. Per a mi, 
com a mínim, serveix com a una bonica visió intel·lectual del que 
la gent parla sobre periodisme, tant acadèmica pura com no.

El més interessant per a mi és l’eix del temps: “Des de finals 
dels anys 90, defensaria que en realitat hem vist com a mínim 
quatre“ èpoques ”anant i venint com a periodisme en línia, i la 
cultura més gran en la qual s’inscriu, ha evolucionat”. 
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1. L’era participativa. “Els primers anys d’internet estaven marcats 
per la il·lusió que els costos relativament baixos de la producció de 
contingut digital, combinats amb la facilitat mitjançant la qual es po-
dia distribuir aquest contingut, marcarien el floriment de les pràcti-
ques creatives en general.” Eren creixements creixents, les noves 
xarxes brotaven, Internet esdevenia com a eina per a la democra-
tització dels mitjans. Es dibuixava una utopia d’informació del segle 
XXI en què un flux relativament baix de contingut digital circulava re-
lativament sense friccions, es podia combinar amb altres productes 
culturals, gràcies a un règim de drets d’autor relativament permissiu.”

La preocupació bàsica, erudita i popular, durant l’època par-
ticipativa es podria resumir amb una pregunta que abans es 
volia fer seriosament i que ara ha esdevingut una broma en els 
cercles de la sociologia dels mitjans de comunicació: “El perio-
disme és un bloc?” Aquesta pregunta, tot i que ara és una mica 
tonta, té una preocupació intel·lectual fonamental de l’època 
participativa. En un món on tothom pot aportar, almenys en teo-
ria, fragments de contingut mediàtic factual al terreny públic, el 
que separa el periodisme professional (amb les seves barreres 
baixades d’entrada, manca de mecanismes d’exclusió laboral i 
formes aparentment simples de treball i producció de contingut) 
a partir de les activitats que generen fets de la gent normal?

2. L’època de la crisi. Quasi totes les angoixades discussions 
sobre “Els bloggers són periodistes ????” van tenir lloc en un 
entorn on el negoci tradicional del periodisme professional es 
trobava en un estat de col·lapse financer, especialment durant 
la crisi financera global. “Una vegada més, el discurs dominant 
sobre aquests desenvolupaments en el camp dels estudis de 
periodisme va ser americà. Als Estats Units, entre el 2003 i el 
2015, els ingressos en publicitat impresa de notícies van cau-
re més del 50%. L’ocupació a les redaccions, de la mateixa 
manera, es va reduir un 30% al mateix temps, fins a un nivell 
desconegut des del 1978”.

Si una part de la destrucció del model tradicional de negoci del 
periodisme era la caiguda dramàtica del valor de la publicitat 
en pantalla a causa d’un subministrament il·limitat d’inventaris, 
la culpa d’això podria estar en part als peus dels milers de mi-
tjans de comunicació que poblaven aquest nou espai digital. 
Tanmateix es tractava d’un argument incorrecte. Els culpables 
més importants en el col·lapse del model de negoci de les re-
daccions no eren l’augment de la competència, sinó l’eficàcia 
de la publicitat digital hiper-personalitzada i el poder concentrat 
del mercat de les plataformes digitals.
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3. L’era de la plataforma. Hem passat dels “bloggers aleatoris 
com una amenaça per al sentit de l’autoritat dels periodistes” a 
“Els mitjans digitals són una amenaça als models de negoci de 
les organitzacions de notícies” a Facebooooook! (amb el puny 
assenyalant el cel). El web havia obert un univers completa-
ment nou de fonts d’informació (blocs, editors nadius digitals, 
etc.), però el consum de notícies va ser fortament impulsat per 
la iniciativa del lector. 

Va ser necessari que les plataformes de xarxes socials 
s’inserissin en aquella capa d’atenció a l’audiència directa per 
llançar una nova era, en què l’amenaça real no era el ciutadà 
individual que optava en línia, sinó les megacorporacions de 
Silicon Valley que fan servir l’agregació de tot allò que opta per 
aportar un nou grau de poder al mercat al que, no gaire anys 
abans, s’havia estimat com a mitjà definidament “obert”.

4. L’època populista. Aquesta era última està íntimament lliga-
da a l’auge de candidats com Donald Trump als Estats Units i a 
moviments nacionalistes/quasi nacionalistes com el Brexit. Això 
ha suposat un cert interès revocat pel paper de les organitza-
cions de notícies com a institucions que estableixen fronteres 
al voltant dels aspectes menys generosos del comportament 

humà, així com els papers de les plataformes per promoure’ls. 
Aquesta onada també ha suposat una inversió dels escenaris 
periodístics antigament utòpics de l’època participativa. Tot ple-
gat demostra quant ha canviat el debat sobre el futur del perio-
disme durant els últims deu anys.

A partir d’un debat una mica abstracte sobre qui es considera 
periodista en línia i fora de línia, l’augment de les anomenades 
“fake news” ha injectat inquietuds sobre seguretat nacional, ci-
berspying, propaganda enemiga i el poder tòxic dels trolls en 
arguments sobre els límits de la professió periodística. Grans 
canvis, en vint anys! (Infografia: NiemanLab)
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Una víctima colateral
Per Javier Mato / Última Hora

A la primera gran guerra electrònica contemporània, els ‘Exocet’ 
de precisió que els americans llançaven sobre Bagdad sempre 
produïen danys col·laterals. Víctimes civils, hospitals, infraes-
tructures no relacionades amb la guerra van patir aquestes ‘im-
perfeccions’ de la maquinària bèl·lica. La crisi del coronavirus 
té, també, els seus danys col·laterals. El virus mai va pensar a 
atacar el periodisme o al comerç, però els està delmant.

Diversos diaris espanyols descriuen la seva situació financera 
com dramàtica: en aquests dies de quarantena, la seva difusió 
s’ha multiplicat al temps que els seus ingressos s’han reduït fins 

a pràcticament extingir-se. Tots els anunciants, sense excep-
cions, han retirat la publicitat, ja que el món s’ha aturat. En certa 
mesura, la seva situació és comparable a la del comerç tradi-
cional: mentre ha de romandre tancat amb pany i clau, perdent 
una milionada cada dia, amb els treballadors a casa i sense 
capacitat de resposta, el seu veritable rival, el seu gran enemic, 
Amazon i els seus equivalents, venen com mai, reparteixen 
com mai, es folren com mai i exploten com sempre.

La crisi del periodisme, especialment l’imprès, és anterior al vi-
rus. Els ingressos havien caigut des de la crisi de fa deu anys. 
Però és que ara han desaparegut. De sobte, de febrer a març, 
el món s’ha enfonsat. Com a representació gràfica de la desti-
nació atroç, l’única publicitat que queda són les esqueles. Un 
diari italià ha automatitzat la seva inserció davant de la deman-
da desbocada; clar que cadascuna és un clau més en el taüt.

Paradoxalment, mai com ara els periodistes havien donat un 
servei tan útil a la societat, mai havien estat treballant a preu 
fet com ara, i mai la retribució pel seu esforç havia estat menys 
prometedora. Gràcies al periodisme sabem que els metges no 
tenen mascaretes, que la gent gran es mor a les residències, 
que hi ha detencions perquè molta gent ignora el confinament, 
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que les regulacions d’ocupació són massives. Enmig del mar 
de mentides en què s’ha convertit Twitter, el periodisme presen-
ta una visió incomparablement més equilibrada.

Malgrat això, els periodistes, després de setmanes de treball in-
cansable, només poden esperar que els seus gerents els cridin 
per acomiadar-los, perquè no hi ha diners per pagar-los.

La tragèdia d’avui del periodisme té arrels antigues. Les em-
preses periodístiques guanyaven diners a palades abans de 
l’aparició d’Internet, perquè eren les explotadores en règim 
d’oligopoli de la necessitat social d’informació. Amb Internet, 
després de moltes vacil·lacions, es va imposar la idea que era 
millor donar la informació gratuïtament, perquè això es podria 
finançar, com succeeix amb la televisió, mitjançant publicitat. 
Va ser veritat, però qui es va emportar els diners d’aquesta pu-
blicitat va ser Google, mentre el periodisme posava el treball. 
Busqui ara mateix a Internet qualsevol notícia, Google li servirà, 
cobrarà per la publicitat que s’insereix, mentre que el mitjà de 
comunicació que va pagar al periodista no veu ni un cèntim.

Com han demostrat altres productes culturals, com la música i 
el cinema, l’única sortida per al periodisme probablement sigui 

la informació per subscripció. No obstant, això xoca amb les ten-
sions entre les empreses de comunicació. Si una s’autoexclou 
i ofereix el seu material gratuïtament, impedeix la viabilitat del 
model. Així que, com res sembla que pugui arreglar-ho, el pe-
riodisme està abocat a passar per moments molt difícils.

En tota aquesta crisi, Estats Units ens porta quinze anys 
d’anticipació. Avui allà ja hi ha mitjans que són (molt) rendibles 
sota un model de pagament per visió. Això exigeix, d’una ban-
da, d’una societat madura que vulgui saber la veritat, encara 
que per això hagi de pagar i, de l’altra, de comunicadors pro-
fessionals, competents, documentats i desapassionats. Sé que 
aquest és l’únic camí possible. Però no estic tan segur que la 
nostra societat respongui a aquesta descripció i tampoc sé si hi 
ha prou periodistes disposats a explicar la veritat per sobre de 
la seva ideologia. (Fotografia: Oscar Bayona/Regió 7) 
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