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Coronavirus: una amenaça per al 
pluralisme informatiu a l’Estat
Resum de l’informe de Media.cat

L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat acaba de fer públic 
l’informe Coronavirus, una amenaça per al pluralisme informatiu 
a l’estat. Es tracta d’un treball d’investigació del periodista Quique 
Badia Masoni - amb el suport de la Fundació Catalunya-Fons-,  
que analitza com la crisi del coronavirus ha “agreujat” la concen-
tració mediàtica a l’Estat espanyol, en detriment de la pluralitat 
informativa i “posant en perill” la supervivència de molts mitjans.

L’informe sosté que els diferents governs espanyols “han pro-
vat d’interferir en les línies editorials i el desenvolupament em-
presarial dels mitjans de comunicació, afavorint un gran grup 
mediàtic audiovisual”. L’anàlisi anticipa que ara creixeran les 
dificultats de les empreses per mantenir la seva independència 
i es produirà “una major concentració empresarial”.

La crisi econòmica derivada de la pandèmia i “la tendència a la 
promoció de grans grups comunicatius per part del govern es-
panyol pot posar en perill la pluralitat informativa”, alerta el nou 
informe de Media.cat, del grup de periodistes Ramon Barnils. 
L’informe exposa que, si bé la crisi sanitària ha colpejat la pro-
fessió periodística en general, en un sistema com l’espanyol, 
“amb una significativa concentració empresarial, es pot esperar 
que aquesta crisi del periodisme s’acarnissi especialment con-
tra la pluralitat informativa”.

En aquest sentit, l’informe repassa els mecanismes pels quals 
els diferents governs espanyols “han interferit a favor o en con-
tra” de grans grups empresarials durant les últimes dècades, 
“amb pràctiques que els tribunals han considerat anticompeti-
tives, forçant els procediments legals i arribant alguns cops a 
amenaçar dissidents”. No obstant això, l’autor assumeix que 
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pel que fa al finançament dels mitjans més o menys afins a 
través de la publicitat, “no és possible conèixer amb seguretat 
l’abast de la publicitat institucional del govern espanyol mal-
grat l’empara i aplicació de mecanismes garantits per la llei de 
transparència”.

Els principals afectats d’aquesta tendència històrica són ara 
mateix els mitjans petits i independents “que malden per fer 
periodisme d’investigació i que hem vist néixer els darrers anys 
en l’esfera digital”, apunta l’autor. “Aquests veuen que el mo-
del que ha permès arribar a la crítica situació actual sumat als 
efectes devastadors de la Covid-19 els pot deixar els comptes 
malmesos”, avança l’autor de l’informe. (Infografia: Media.cat)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi Coronavirus: 
una amenaça per al pluralisme informatiu a l’Estat, elaborat 
pera Media.cat per Quique Badia amb el suport de la Fundació 
Catalunya-Fons. CLIQUEU AQUÍ  
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La inversió total en màrqueting es 
reduirà en un -6,7%
Per Control Publicidad

Les expectatives sobre el comportament del mercat, les vendes 
i la inversió publicitària cauen fins a nivells de 2008, segons 
l’Onada XXVIII de l’Índex d’Expectatives dels directors de màr-
queting. L’ Associació de Màrqueting d’Espanya i la consulto-
ra en investigació de mercats GfK han presentat les dades de 
l’Onada XXVIII de l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màr-
queting (IEDM), un indicador que mostra les tendències que els 
professionals del màrqueting detecten per al segon semestre 

de 2020, en diferents sectors d’activitat, en comparació amb 
els resultats obtinguts en el primer semestre de 2020. Les con-
sultes es van realitzar entre el 28 de maig i el 23 de juny de 
2020, mitjançant entrevistes en línia a directors de màrqueting 
en grans empreses dels sectors d’automoció, banca, energia, 
gran consum, salut, assegurances, tecnologia, retail i serveis 
de màrqueting.

En aquesta oportunitat, els indicadors calculats per mesurar les 
seves expectatives pel que fa al comportament del mercat en el 
seu conjunt, les vendes de les empreses que representen, així 
com la inversió en publicitat que projecten realitzar en el que 
queda d’any, es mantenen en valors negatius des del primer 
semestre del l’any. Entre els tres, el valor més crític es refereix 
a les expectatives pel que fa al comportament del mercat (-4,4). 
El segueixen la inversió en publicitat (-3,5) i les expectatives de 
vendes de les seves pròpies companyies (-3,2).

Aquests dubtes pel que fa al mercat també han pogut consta-
tar-se en les seves respostes a la pregunta: Quan estima vos-
tè que finalitzarà la crisi actual? I la del seu sector d’activitat? 
De forma majoritària, els directors consultats indiquen que les 
seves empreses la superaran a la fi de 2021, mentre que a Es-
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panya li portarà un any més, produint-se aquesta millora en el 
segon semestre de 2022.

La previsió de la inversió en màrqueting, d’altra banda, es re-
dueix un -6,7%. Dins d’aquesta caiguda de pressupost els con-
ceptes amb major reducció són publicitat i costos de personal, 
i aquells que s’incrementaran seran la inversió en descomptes, 
la construcció de marca i relacions amb clients.

Pel que fa al primer semestre que ara finalitza, l’informe revela 
que els sectors representats en l’estudi han tingut un comporta-
ment “molt negatiu”. Tant és així, que 7 de cada 10 entrevistats 
considera que aquest període ha estat pitjor del que preveien. 

Pel que fa al repartiment de la inversió publicitària entre online 
i offline, el mix d’inversió publicitària en línia creix de manera 
significativa respecte a fa 6 mesos, afavorint als suports digi-
tals. Durant el semestre passat, 5 de cada 10 entrevistats els 
dedicava més del 20% de la inversió total, mentre que, a dia 
d’avui, són ja 7 de cada 10 consultats qui li assignen el mateix 
pes en els seus pressupostos.

Finalment, es va preguntar als directors de màrqueting partici-
pants: Quins departaments estan incrementant la seva impor-
tància dins de l’empresa i quins creu que estan reduint la seva 
capacitat d’influència? Les respostes van assenyalar de mane-
ra clara l’equip de Sistemes/ IT, que han hagut de digitalitzar 
les nostres organitzacions en qüestió de dies, una velocitat que 
molts desconeixien. Com era d’esperar, el pes estratègic i la 
visió de futur dels CEO cobren especial rellevància. Els seguei-
xen, molt igualats, els departaments financer, comercial i comu-
nicació. Màrqueting i operacions vénen a continuació. En les 
últimes posicions d’aquest rànquing figuren RRHH, innovació i 
compres. (Infografia: AMKT)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Ola XXVIII del Ín-
dice de Expectativas de los Directores de Marketing. CLIQUEU 
AQUÍ  

Els mitjans tornen als seus negocis 
bàsics i desinverteixen en altres àrees

Els mitjans de comunicació han reduït notablement les seves 
inversions, cosa que no passava des de fa 10 anys. La principal 
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desinversió s’està produint en àrees de diversificació de negoci 
alienes a el nucli principal del negoci dels mitjans. Aquest és 
el resultat d’un estudi dut a terme per la consultora estratègi-
ca EY-Parthenon, que recull Horizont, i que revela ara que les 
majors desinversions dutes a terme per les empreses editores 
de mitjans de comunicació s’han centrat en les seves partici-
pacions en incubadores. L’estudi està enfocat als mitjans de 
comunicació del mercat alemany. 

En general, segons l’estudi, el volum d’inversions de les empre-
ses de mitjans de comunicació alemanyes es va reduir en un 
7 per cent en comparació amb l’any anterior (febrer de 2020), 
amb el pic principal abans assenyalat de desinversió en incu-
badores d’empreses, que ha estat particularment significativa.

Segons l’estudi, la tendència pot ser encara més gran arran de 
la COVID-19: “En el cas d’inversions experimentals com les in-
cubadores, la crisi del coronavirus ha fet que es qüestioni amb 
més freqüència la relació entre despeses i beneficis”. Per con-
tra, augmenten les inversions purament financeres, fins a un 24 
per cent. En la majoria dels casos es tracta d’adquisició de par-
ticipacions minoritàries, amb la finalitat vendre-ho més tard amb 
un benefici.  També es redueixen les inversions en projectes els 
beneficis dels quals haurien d’arribar per publicitat.

Segons els experts d’EY-Parthenon, la crisi de la corona virus 
hauria d’ajudar les empreses de mitjans a repensar no només 
els seus models de negoci, sinó també les seves estratègies 
de participació: “Els obstacles interns en l’adaptació del model 
de negoci a la crisi es poden superar mitjançant adquisicions o 
start-up dirigides”, destacant des de EY. En el cas d’inversions 
més experimentals, com les incubadores, la crisi de la Covid-19 
condueix en freqüència a la relació entre despesa i ingressos.  
(Font: Laboratorio de Periodismo i Horitzon.net – fotografia: 
Consultancy.nl)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

AMB TU
informa-te´n >

QUAN I ON 
ET CALGUI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Govern impulsa una línia de crèdit 
de 9 milions per facilitar la liquiditat 
dels mitjans

El Departament de la Presidència posa en marxa una línia de 
crèdit per facilitar la liquiditat de les empreses editores de mi-
tjans de comunicació per pal·liar l’impacte de la crisi sanitària 
del coronavirus. La línia es vehicula a través de l’Institut Català 
de Finances i està dotada amb 9 milions d’euros.

S’hi podran acollir les editores de mitjans que anualment 
sol·liciten a l’Administració subvencions estructurals per al seu 
funcionament. Així doncs, podran demanar els imports que re-
ben habitualment com a bestreta de subvencions futures. Com 
a contrapartida, les empreses s’hauran de comprometre a man-
tenir els llocs de treball.

Es podran sol·licitar imports entre 10.000 i 700.000 euros per 
mitjà de comunicació, retornables en dos anys, i a un interès 
d’euribor a 12 mesos més un 3%, sense comissions. (Font: Re-
dacció AMIC)

Es convoquen ajuts a projectes pel 
foment de l’ús del català

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 
publicat al Diari Oficial la convocatòria de subvencions per a 
projectes d’entitats privades sense ànim de lucre per al foment 
de l’ús de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2020. El 
termini per presentar les sol·licituds està obert des del 23 de 
juny, i es tancarà el dia 9 de juliol. Trobareu tota la informació 
per fer els tràmits en aquest enllaç. Per a consultes, cal posar-
se en contacte amb Olga Calatayud (ocalatayud@gencat.cat) 
telèfon 93 554 72 54) o amb Montserrat Nadal (mnadal@gen-
cat.cat  93 567 10 29) (Font: Gencat)

L’SPIB reclama als grups 
parlamentaris ajuts per a la 
supervivència dels mitjans
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears ha reclamat al 
Govern i tots els grups parlamentaris un pla d’ajudes econòmi-
ques, condicionades al manteniment dels llocs de treball, que 
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“permeti sobreviure” els mitjans de comunicació de l’arxipèlag. 
L’organisme ha registrat la petició al Parlament balear. L’SPIB 
recorda que la pandèmia del coronavirus ha provocat molts ex-
pedients de regulació temporal d’ocupació, cosa que “ha deixat 
un panorama desolador”. En aquesta línia, adverteix que els 
mitjans i els seus treballadors “s’enfronten a un futur encara 
més incert” quan s’aixequin els ERTO.

Per pal·liar les conseqüències que pot tenir el final dels ERTO 
i ajudar a la “supervivència” de les empreses periodístiques de 
les Illes Balears, el Sindicat demana als partits parlamentaris 
que “contribueixin a cercar solucions” per al sector i la “promo-
ció de mesures concretes”. A més, remarca que les ajudes han 
d’estar condicionades al manteniment de l’ocupació. “Ara més 
que mai, els periodistes són imprescindibles per a una societat 
democràtica cada vegada més necessitada d’informació veraç, 
contrastada i precisa. Les institucions públiques mateixes són 
cada vegada més conscients que la informació professional de 
qualitat és la millor defensa davant el perill de les fake news”, 
defensa l’SPIB. (Font: Comunicació 21)

Prensa Ibérica tanca Cuore i Stilo i 
prepara nous ajustos a El Periódico

La realitat dels ajustos tor-
na a imposar-se al grup 
Zeta un any després de 
ser comprat per Prensa 
Ibèrica. Després d’haver 
estat la primera editora 
a aplicar un Expedient 
de Regulació d’Ocupació 

Temporal (ERTO) a la seva plantilla per frenar els efectes 
econòmics de la crisi sanitària, els seus responsables han co-
municat a les redaccions de Cuore i Stilo el tancament de les 
dues revistes en paper davant la manca de perspectiva en el 
negoci. 

“Premsa Ibèrica ha reordenat el seu mapa de mitjans com a 
conseqüència de la crisi de la Covid-19 i ha decidit l’extinció de 
la societat Zoom Edicions, el que implica el tancament de les 
revistes Cuore i Stilo”,  expliquen des del grup. La caiguda en 
la publicitat i venda d’exemplars patit en els últims mesos han 
sentenciat la seva sort.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La desaparició d’aquesta empresa implica l’acomiadament de 
poc més de vint empleats que treballaven actualment en ella, 
de manera que, a partir d’ara, s’obre un procés de negocia-
ció amb la plantilla afectada per determinar les condicions de 
l’acomiadament col·lectiu. (Font: Economia Digital – infografia: 
YouTube)

Eldiario.es frega els 7 M d’euros de 
facturació el 2019

eldiario.es sempre ha associat la seva independència com a 
mitjà a la rendibilitat dels seus comptes. En els seus vuits anys 
de camí no només no ha incorregut mai en dèficits ni endeuta-
ments, sinó que ha anat consolidant la diversificació dels seus 
ingressos. El 2019 el mitjà va aconseguir una facturació de 
6,9 milions d’euros, el que representa un increment del 6,4% 
respecte a l’exercici anterior. D’aquesta quantitat, 4.570.000 
d’euros es van obtenir a través de la publicitat, 2.140.000 de 
les quotes de socis i 27.865 euros de la venda en quiosc de la 
seva revista. També va percebre 166.554 euros del fons euro-
peu d’innovació per mitjans creat per Google.

La publicació va arrencar l’any amb 34.028 socis i el va tancar 
amb 34.737 socis, 709 més . “No és la primera vegada que 
ens passa alguna cosa així. Quan tenim un fort augment en el 
nombre socis, a l’any següent sempre arriba la ressaca per les 
renovacions de les quotes anuals”, explica Escolar. No obstant, 
aquesta tendència s’ha revertit en els últims mesos, principal-
ment arran de la crida a lectors perquè ajudaran amb la seva 
aportació a compensar els efectes de la caiguda publicitària. 
La comunitat d’eldiario.es va correspondre fins al punt que la 
base de socis ha crescut un 60% des de gener i ja supera els 
56.000. (Font: Ctr)

120 milions de la banca i de la Xina 
per salvar Mediapro

Jaume Roures ha arribat a 
un acord amb els creditors 
i amb els seus accionistes 
per apuntalar Mediapro, 
l’empresa audiovisual més 
gran d’Espanya, amb més 
de 7.100 empleats, a la qual 
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la Covid-19 ha posat en dificultats financeres. La companyia ha 
aconseguit un nou préstec de 55 milions d’euros, condicionat a 
una aportació de diners frescos dels seus socis per una quanti-
tat similar mitjançant una ampliació de capital, segons informen 
fonts financeres. En total, Imagina, la societat grup d’empreses 
de Mediapro, va rebre 120 milions per esquivar la crisi del co-
ronavirus.

Les mateixes fonts subratllen que la línia de finançament ha 
estat concedida per Deutsche Bank, com a banc director, que 
posteriorment va sindicar aquest crèdit amb les entitats tradi-
cionals de Mediapro, entre les quals es troben Goldman Sachs 
i Citi. Per la seva banda, els 55 milions que subscriuen els ac-
cionistes surten de forma proporcional de la butxaca de Orient 
Hontai, propietari del 53,5%, de la multinacional de la publicitat 
WPP (22,5%) i dels seus dos gestors històrics, Jaume Roures i 
Josep Maria Benet, tots dos amb un 12% del capital.

Aquests nous 55 milions d’euros en forma de crèdit engreixen 
el deute de Mediapro, que té un passiu de 920 milions d’euros, 
dels quals 50 els ha d’amortitzar aquest any i altres 50 el 2021. 
Al costat d’aquesta mesura financera, Mediapro va aplicar a 
finals de març un expedient de regulació temporal d’ocupació a 

1.200 treballadors a Espanya, mentre els directius no afectats 
per l’ERTO tindran rebaixes salarials d’entre el 15 i el 50% del 
sou. Roures i Benet es van reduir la seva retribució a la meitat i 
es van comprometre a que tots els afectats recuperaran el seu 
lloc de treball i el 100% del que cobraven quan l’activitat torni 
a les condicions normals. (Font: El Confidencial – fotografia: 
Mediapro)

Nomenaments a RTVE Catalunya

RTVE nomena a Catalunya a Alicia Gómez Sánche directora de 
Programes i a Rosa Maria Quitllet responsable d’Informatius. 
Gómez serà la nova directora de Programes i Quitllet, la nova 
responsable d’Informatius del Centre de Producció de RTVE a 
Sant Cugat, segons ha informat aquest dimarts la Corporació 
Pública. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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L’audiència dels mitjans digitals 
en català puja el 60% durant el 
confinament
Per Universitat Pompeu Fabra / Divulgació

Un estudi encarregat per l’Associació de Publicacions Periò-
diques en Català (APPEC) revela que l’audiència dels mitjans 
digitals en català s’ha disparat durant el confinament. L’interès 
informatiu de la crisi de la COVID-19 ha disparat l’audiència 
dels mitjans de comunicació digitals el 60% durant el confina-
ment, amb una mitjana de 2,6 milions d’usuaris únics. Els sis 
principals digitals en català van augmentar l’audiència un 61% 
al març respecte el març de l’any passat.

Reinald Besalú, ha estat l’investigador principal del projecte 
que ha dut a terme amb els investigadors Carles Pont, Joan 
M. Corbella, Lluís Codina i Eva Hernández, tots ells del Depar-
tament de Comunicació de la UPF, i de tres grups de recerca 
(Polcom, Unica i Digidoc).

“L’estudi és bàsicament una anàlisi de la situació econòmica, 
de les audiències i de la visibilitat digital dels mitjans digitals 
en català, tant informatius com temàtics. Les anàlisis es com-
plementen amb entrevistes amb alguns dels editors i amb una 
panoràmica de la situació dels mitjans digitals a nivell interna-
cional. L’estudi conclou amb algunes recomanacions/idees per 
enfortir el sector”, resumeix Besalú.

“De fet, l’estudi ja estava enllestit abans de la crisi de la Co-
vid-19, però s’hi ha afegit un annex amb l’anàlisi dels mesos de 
febrer, març i abril per saber quin ha estat l’impacte de la crisi 
del coronavirus”, afegeix l’investigador principal de l’informe.

Les xifres recopilades mostren com el mes de març de 2020 els 
mitjans estudiats registren un augment d’audiència en usuaris 
únics del 61% de mitjana respecte l’any anterior. Tots els mitjans 
d’informació diària van pujar, amb una mitjana de 2.604.000 
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usuaris únics contra 1.615.000 el març de 2019. A més, tres 
publicacions van superar àmpliament els 3 milions d’usuaris en 
un sol mes, i una altra s’hi va quedar a la vora. Pel que fa al 
número de visites, les capçaleres digitals van passar de 32,3 
milions de visites al febrer a superar els 56 milions el mes de 
març, i va mantenir una xifra pròxima a l’abril (49,2 milions).

 
Els digitals en català sumen nous lectors
A banda de l’impacte concret de la COVID-19 en les audiències, 
l’estudi analitza l’estat de salut de les principals capçaleres digi-
tals en català: Nació Digital, El Nacional, La República, Vilaweb, 

El Món, Ara, Sàpiens, ElPuntAvui, Enderrock i Time Out, analit-
zant dades ben diverses com les econòmiques o l’audiència, i 
conclou que els digitals en català sumen nous lectors i que, per 
tant, hi ha un mercat digital en català.

Les dades també mostren que el creixement de l’audiència 
està relacionat amb la intensitat informativa al país, ja que els 
darrers anys hi ha hagut dues puntes de creixement tant en 
usuaris únics com en visites i en pàgines vistes: la crisi política 
a Catalunya de la tardor del 2017 i ara l’emergència sanitària 
del coronavirus (tot i que en menor mesura probablement, se-
gons els analistes, perquè els mitjans estudiats són referents 
en informació política).

Canvi en els hàbits dels lectors durant el confinament
Una altra dada rellevant de l’estudi és el canvi d’hàbits dels 
lectors durant el confinament. D’una banda, perquè la població 
ha tingut més temps “disponible” i això ha fet créixer l’estona 
dedicada a consumir informació, i de l’altra perquè s’han modi-
ficat els patrons de consum de mitjans digitals al llarg del dia; 
si bé abans del confinament els pics de consum eren a primera 
hora del matí, al migdia-tarda i sobretot al vespre-nit, el model 
durant el confinament ha estat amb un nombre de visites més 
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estable al llarg de tot el dia i sense pics pronunciats, i un incre-
ment d’audiència també durant els caps de setmana. (Infogra-
fies: UPF)

NOTA: Per gentilesa de l’APPEC, els lectors d’El Butlletí poden 
accedir a l’estudi Mitjans digitals en català: situació i reptes de 
futur. CLIQUEU AQUÍ  

La prevalença de notícies gratuïtes un 
impediment a les subscripcions

Actualment, les tres quartes parts dels lectors de notícies habi-
tuals no paguen cap subscripció a cap fulletó o cap de notícies 
en línia, i més de la meitat asseguren que no tindran previst 
fer-ho en el futur. Una nova enquesta de YouGov, compartida 
exclusivament amb Press Gazette, va trobar que de 775 adults 
que llegeixen un diari imprès almenys una vegada al mes, ac-
tualment el 23% té almenys una subscripció de notícies mentre 
que el 8% solia tenir-ne una, però aturada.

Però, tot i que el 14% va dir que plantejarien obtenir la seva 
primera subscripció en el futur, el 52% va dir que no n’ha tingut 

mai i que no s’ho plantejaven. En una divisió generacional, en-
tre 18 i 25 anys eren els més propensos a dir que tindrien en 
compte obtenir la primera subscripció en el futur (33%), mentre 
que els de 55 anys i més tenien la probabilitat de dir que mai 
no obtindrien. un (57%) i entre 45 i 54 anys eren els que menys 
tenen possibilitat de subscripció actualment (14%). Totes les 
edats es van unir per la seva raó de subscripció i un 39% va dir 
que era perquè hi ha massa opcions gratuïtes. Un terç (32%) 
dels 2.145 enquestats de YouGov va dir que llegia la notícia al 
lloc web d’un diari cada dia, enfront del només 9% que llegeix 
un diari imprès. L’enquesta es va dur a terme els dies 29 i 30 
d’abril de 2020. (Font: Press Gazette)

Facebook domina el món de les 
xarxes socials

Segons escriu Mónica Mena Roca, a Statista, des del seu nai-
xement el 2004, Facebook no ha parat de créixer, convertint-se 
en un aliat fonamental per a moltes marques que s’anuncien en 
ella. No obstant això, ja són moltes les firmes que en els últims 
dies han decidit retirar la seva publicitat d’aquesta xarxa social 
acusant-la de no posar fre a “els discursos d’odi”. L’empresa 
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Facebook Inc és propietària de quatre de les xarxes socials i 
els serveis de missatgeria de major popularitat dins de la so-
cietat globalitzada actual: Facebook , Whastapp, Messenger i 
Instagram. 
  

Com a mostra, la infografia d’Statista que acompanya aquest 
text. Veieu que el grup nord-americà arriba als gairebé 6.800 
milions d’usuaris mensuals actius entre totes elles. Això sí, la 
marca insígnia segueix exercint un paper clau, ja que per si 
sola agrupa prop de 2.500 milions d’usuaris al mes, segons les 
últimes dades disponibles recopilades per DataReportal.

Per la seva banda, Tencent, la companyia xinesa darrere de 
WeChat, Qzone i QQ, s’està acostant a la marca de tres mil 
milions d’usuaris en totes les seves aplicacions, però la com-
panyia encara està lluny d’igualar l’abast global dels serveis 
gestionats de Facebook. (Font i gràfic Statista)

Cal registrar-se per accedir a 
determinats continguts d’El Periódico

L’edició digital d’El Periódico de Catalunya ha incorporat des 
de fa unes setmanes el segell +P (Más Periódico), amb el qual 
marca els continguts que la redacció elabora amb més profun-
ditat. Des de l’1 de juliol, l’accés a aquests continguts +P queda 
restringit als usuaris registrats (amb el nom i el correu electrò-
nic).
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Amb el registre, el diari aspira a conèixer millor els usuaris i 
els seus gustos, i “afinar” tant els continguts com els formats 
amb què els ofereix per, en definitiva, “donar un millor servei”, 
segons explica el seu director, Albert Sáez. També donarà ac-
cés a nous serveis com un nou butlletí diari o la participació en 
els debats d’Entre Tots o Primera Plana. “El registre no és més 
que un instrument per evidenciar la nostra aposta per la qualitat 
periodística com a garantia d’un dret fonamental”, assenyala 
Sáez. Aquest nou servei s’emmarca en l’aposta estratègica de 
Prensa Ibérica, que disposa de sis capçaleres amb subscripció 
digital, una tendència que s’està accelerant a l’Estat. M´s infor-
mació en aquest enllaç. (Font: Comunicació 21)

Neix Awesomething, un newsletter de 
tecnologia per a joves

L’ecosistema de mitjans digitals en espanyol creix amb el nai-
xement d’Awesomething, un newsletter sobre tecnologia que 
recull, de dilluns a divendres, una selecció de continguts sobre 
mòbils, apps, xarxes socials, gadgets, videojocs o actualitat de 
plataformes com Netflix i HBO, i d’empreses com Google, Ama-
zon o Apple.

Awesomething és un club de notícies per fanàtics de la tecnolo-
gia que volen alguna cosa diferent i que selecciona les notícies 
de tecnologia més rellevants i les comprimeix perquè siguin 
fàcils de llegir i comprendre, i amb un llenguatge col·loquial i 
divertit. A més, el seu disseny trencador crida l’atenció i s’ha 
convertit en un dels elements més rellevants d’aquest mitjà. Tot 
plegat crea una experiència de lectura agradable que convida a 
esperar la següent edició, que a l’arribar directament per email 
permet als amants de la tecnologia no haver de rastrejar Inter-
net a la recerca de les novetats que els van a interessar.

Per rebre la newsletter, que és gratuïta, cal sol·licitar subscriur’s 
a www.awesomething.net. Únicament cal proporcionar una 
adreça de correu electrònic. Els fundadors asseguren que no 
demanen cap altra dada personal perquè no van a comerciar 
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amb la privacitat dels lectors, com succeeix en altres webs i 
apps de el sector. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: pranjtech)

Take Me Back To: veure tot que va 
succeir en una data concreta

Take Me Back To és un web que ens permet tornar al passat 
i consultar l’esdeveniment en una data determinada con el fi-
nal d’una guerra. Des quins van néixer aquell dia, esdeveni-
ments històrics, quins llibres o discos es van publicar, quines 
estrenes de cinema i moltes dades més de qualsevol data que 
tries. Aquesta interessant web, un cop aterrat en un dia con-
cret, ens permet obtenir una mica d’informació general sobre 

el més destacat d’aquest dia i, a més, conèixer què triomfava 
en el món cinematogràfic, musical i editorial, així com recordar 
quins successos històrics es commemoraven o es van produir 
en aquesta data.

TakeMeBack.To ens permet accedir a compres que tenen a 
veure amb una data que seleccionem , i podrà obtenir revistes 
de llavors i altre tipus de material concorde a l’època. I pel que 
fa a nosaltres mateixos, simplement posa en el quadre la data 
del teu naixement i t’apareixeran tots els esdeveniments. (Font: 
Universo Abierto)

Facebook mostrarà als usuaris una 
advertència emergent abans que 
comparteixin una història obsoleta
Facebook va anunciar que introduiria una pantalla de notifica-
ció avisant als usuaris si intenten compartir contingut que tingui 
més de 90 dies. Ells tindran l’opció de “tornar” o fer clic si enca-
ra els agradaria compartir la història sabent que no és fresca.  
Facebook va reconèixer que les històries antigues compartides 
del context original tenen un paper important en la difusió de la 
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desinformació. La companyia de mitjans de comunicació social 
va dir que “els editors de notícies en particular” han expressat 
la seva preocupació per la recirculació de velles històries com 
si es tractessin de notícies.

“Durant els últims mesos, les nostres investigacions internes 
van descobrir que la puntualitat d’un article és un element im-
portant del context que ajuda la gent a decidir què llegir, confiar 
i compartir”, va escriure el vicepresident de Facebook de Feed 
and Stories, John Hegeman, al bloc de la companyia. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Infoadex: La inversió publicitària cau 
un -51,3% al maig de 2020
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons la NP que ens remet Infoadex, durant el mes de maig 
de 2020, tercer mes del confinament per la Covid-19, la inversió 
publicitària va arribar als 285.300.000 d’euros, un 51,3% menys 
que en el període equivalent de l’any anterior quan el volum 
registrat va ser de 586.200.000 d’euros. Infoadex ens fa saber 
que en les dades de la seva nota de premsa s’inclouen aquells 
mitjans i suports no controlats directament per InfoAdex sobre 
la base de dades declaratives del mercat publicitari. Els mitjans 
més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, 
aquest últim per la inclusió de dades de motor i Xarxes Socials.
  

Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per vo-
lum d’inversió publicitària durant el mes de maig, ha experimen-
tat un decrement del -31,3% enfront del mes de maig de 2019, 
obtenint 160.100.000 d’euros. Dins de Digital el millor compor-
tament el té Xarxes Socials, amb un descens del -16,9,0%, pas-
sant dels 60.100.000 d’euros al mes de maig de 2019, als 49,9 
milions del mes analitzat. Search, decreix un -34,1% amb una 
inversió de 58,2 milions davant els 88,2 milions d’euros que va 
obtenir en el mateix període de 2019. Websites, abans denomi-
nat Internet, que inclou Display i Video, tindria un descens una 
mica més gran, del -38,6%, passant d’una xifra de 84,7 milions 
d’euros a 52.100.000 en el cinquè mes de l’exercici actual.
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El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inver-
sió publicitària de 77,7 milions d’euros, amb un -61,1% menys 
que els 199.800.000 d’euros del mateix període del 2019. Rà-
dio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 20.800.000, 
per sobre del quart mitjà, Diaris, quina xifra puja el cinquè mes 
de l’exercici a 18,5 milions d’euros i suposa una caiguda del 
-52,7% sobre la xifra corresponent a l’any anterior.

El mitjà Revistes decreix un -73,8% el seu volum d’inversió 
publicitària. Exterior, sisè mitjà per volum d’inversió, decreix 
la seva xifra un -95,1%. Suplements i dominicals, registra 0,1 
milions d’euros i un descens del -95,8% respecte al mateix pe-
ríode del l’any anterior. Finalment, Cinema ha continuat sense 
activitat, donades les mesures adoptades durant la crisi sani-
tària durant el passat mes de maig.

Evolució abril 2020 vs. maig 2020
Analitzant ara l’evolució mes a mes en l’exercici actual, al mes 
de maig de 2020, tercer mes de confinament per la crisi sani-
tària, la inversió publicitària hauria arribat 285.300.000 d’euros, 
fet que suposa un 17,4% més que el mes anterior, abril, quan 
la inversió va assolir una xifra de 243.100.000. Tots els mitjans 
incrementen la seva xifra d’inversió respecte al mes anterior 
excepte el mitjà dominicals.

Diaris puja un 4,7%, dominicals baixa un 68,3€, revistes puja 
un 12,4% i websites (internet) puja un 19,6€. (Infografies: In-
doadex)
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El Govern de l’estat aprova el seu Pla 
de Publicitat amb 66 milions i tres 
mesos de retard

El Govern espanyol ha posat en marxa el Pla de Publicitat i 
Comunicació Institucional 2020 que preveu una inversió de 
66.050.000 d’euros. Ho ha fet amb tres mesos de retard res-
pecte dels seus terminis habituals, amb campanyes centrades 
principalment en la Covid-19 i amb un muntant molt inferior 
a l’esperat pels mitjans de comunicació. Moncloa va estudiar 
uns 100 milions d’euros per a la publicitat institucional d’aquest 
2020, en línia del que demanava el sector. No obstant això, el 

projecte es va retardar i els recursos es van reduir fins a supe-
rar lleument els 62.800.000 de 2019.

En aquesta ocasió s’han aprovat 107 campanyes institucionals 
que seran desenvolupades enguany, una bona part d’elles rela-
cionades amb l’emergència sanitària i les seves conseqüències. 
En aquest sentit s’han planificat campanyes en els ministeris 
de Sanitat, prevenció enfront de la Covid-19; Indústria, Comerç 
i Turisme, foment del turisme domèstic, Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic (Bo social i pobresa energètica), Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions (campanya informativa respecte 
a l’Ingrés Mínim Vital) i Igualtat (contra la violència de gènere 
davant la emergència Covid-19).

El 65,4% de les campanyes inseriran anuncis a Internet durant 
l’any 2020, el 46,7% utilitzarà ràdio i premsa (incloent domini-
cals i suplements) com a suports publicitaris, per la seva banda 
farà ús de la televisió el 40,2% i els suports exteriors seran utilit-
zades pel 26,2% i el 18,7% revistes. L’11,2% de les campanyes 
utilitzaran el cinema, el 8,4% emprarà les relacions públiques 
mentre que màrqueting l’utilitza el 4,7% com a eines de comu-
nicació. (Font: Invertia – infografia: Publico)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita el Plan 2020 de Publici-
dad y Comunicación Institucional. CLIQUEU AQUÍ  

Desconfinament i recuperació de la 
inversió publicitària

Ymedia ens aporta aquest mes que el Desconfinament i la re-
cuperació de la inversió publicitària, són dos factors claus en el 
mes de maig passat. Amb la publicació del tancament de dades 

del mes de maig d’Infoadex, es pot apreciar com l’avanç del 
Desconfinament a Espanya va suposar una reactivació per a 
la inversió publicitària en tots els mitjans excepte en cinema, ja 
que les sales no van obrir les portes fins al present mes de juny.

Així doncs, en línia amb el que comentàvem anteriorment, tots 
els altres mitjans han experimentat taxes de creixement positi-
ves pel que fa al mes d’abril a excepció de suplements domi-
nicals (SSDD) que, encara que no ha aconseguit registrar una 
variació favorable pel que fa al quart mes de l’any, si que ha 
aconseguit frenar la seva gran caiguda en un 10%.

No obstant això i, encara que les bones notícies comencin a 
aflorar, queda encara camí per recórrer i és que, tot i que la 
recuperació després de les fortes caigudes que l’arribada de la 
COVID-19 va provocar, els nivells d’inversió publicitària a l’Estat 
espanyol continuen sent molt inferiors per a tots els mitjans en 
la comparativa amb maig de l’any passat. Trobareu més infor-
mació en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
gràfic: Ymedia)
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El Govern espanyol vol limitar 
de forma permanent la publicitat 
d’apostes en línia

Alberto Garzón, ministre de Consum, ha anunciat davant la Co-
missió de Sanitat i Consum del Senat la intenció del Govern de 
l’estat de mantenir la limitació de la publicitat de joc en línia a 
l’horari restringit establert durant l’Estat d’Alarma. Això vol dir 
que les cases d’apostes només podran anunciar-se a televisió, 
ràdio i plataformes de vídeo en línia entre la 1:00 i les 5:00 de 
la matinada, tenint prohibida la seva promoció en pàgines web, 
xarxes socials i correus electrònics. Així mateix, les empreses 

del sector tampoc podran llançar ofertes de bons, promocions 
i regals que tinguin com a objectiu la captació o fidelització de 
clients.

Aquest projecte de regulació segueix la línia de l’article 37 del 
Reial Decret 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adoptaven 
normes urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic 
per fer front a la Covid-19. Llavors, el Consell de Ministres va 
aprovar amb caràcter urgent una sèrie de mesures per limitar la 
Publicitat d’apostes en línia i jocs d’atzar, a causa de l’avís de 
les associacions d’exjugadors sobre l’augment dels problemes 
relacionats amb la ludopatia durant el confinament. (Font: Rea-
son Why – fotografia: Paco Fuentes, El País)

Protecció de dades admet que les 
empreses poden enviar publicitat 
sense consentiment
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) estableix 
un precedent en la utilització de dades personals per a publi-
citat per part d’empreses. El principal organisme estatal inde-
pendent, creat per protegir la privacitat dels ciutadans, ha des-
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estimat una reclamació presentada per un consumidor contra 
Ryanair per l’enviament de missatges comercials. Així ho ha 
fet després de considerar que la Llei de Serveis de la Societat 
de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) permet dirigir 
publicitat a un usuaris que hagi contractat productes semblants 
als promocionats.

En aquesta protesta el reclamant exposava que un cop com-
prats els bitllets l’aerolínia sol·licitava activar una casella de 
verificació per no rebre publicitat, en comptes de venir desacti-
vada per defecte i necessitar verificar-la per rebre la informació 
comercial. El missatge en qüestió deia el següent “Els nostres 
subscriptors reben les millors ofertes de Ryanair i Lauda per 
correu electrònic, SMS, notificacions PUSH, telèfon. Si no vols 
rebre ofertes, marca aquesta casella”. 

La direcció de Protecció de dades acordar admetre a tràmit la 
reclamació, però després de consultar l’article 21 de la LSSI 
va considerar que l’empresa podia seguir enviat comunicacions 
amb fins comercials a clients per mitjans electrònics sempre 
que se’ls faciliti un mecanisme per oposar-se en el moment de 
la recollida de dades. Per això, concloïa que “Ryanair podria 
enviar-li publicitat dels seus productes per SMS, correu elec-

trònic o notificació PUSH sense necessitat de sol·licitar el seu 
consentiment ja que ha fet la compra de bitllets”. Una condició 
admesa en aquest cas perquè en el moment de comprar els 
bitllets li havia donat la possibilitat de rebutjar el tractament de 
la seva informació personal. (Font: Dircomfidencial)

Equmedia torna a guanyar el compte 
de Renfe, valorada en 83 milions 
d’euros
Equmedia ha tornat a guanyar el compte de mitjans de Renfe, 
client amb el qual l’agència espanyola treballa els últims anys. La 
notificació d’adjudicació va arribar ahir i ara s’obre el termini habi-
tual de quinze dies per si alguna agència vol recórrer el resultat. 
El procés de selecció ha durat molt més del previst, ja que es va 
iniciar a l’octubre de l’any passat i no ha estat fins a vuit mesos 
després quan s’ha resolt. En primera instància, el concurs va 
quedar suspès diverses setmanes per un recurs de l’Associació 
de Revistes. També ha influït la crisi del coronavirus. 

En qualsevol cas, l’agència de mitjans guanyadora ha estat no-
vament Equmedia, després d’haver presentat la millor proposta 
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de totes les presentades. Aquesta agència espanyola ja es va 
imposar en el concurs de l’any 2014 i ho va tornar a fer el 2017. 
Ara, es fa amb un compte que tindrà una durada de tres anys, 
encara que es podria activar una pròrroga d’un any més. En 
aquest cas, aconseguiria una valoració de 83 milions d’euros. 
És a dir, uns 20 milions d’euros anuals. Per a aquest any, Renfe 
tenia pressupostat invertir 15 milions d’euros en publicitat, el 
que el situa com una de les empreses públiques que més fons 
destina a això. (Font: Dircomfidencial)

Havas Media es fa amb el compte 
de 4,6 milions d’euros de la Loteria 
catalana
Havas Media s’ha fet amb el compte de mitjans de l’Entitat Au-
tònoma de Jocs i Apostes, que està valorada en 4,6 milions 
d’euros. Així doncs, la multinacional francesa gestionarà la 
compra de mitjans de les campanyes d’aquesta entitat catalana 
fins al tancament de l’exercici actual. En concret, manejarà les 
campanyes de la Grossa i altres jocs que organitza la institució 
pública, dependent de la Generalitat de Catalunya. 

Per elegir la seva agència de mitjans, l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes va convidar a un concurs públic a Havas Media, 
WaveMaker i Carat, que són les companyies que formen part 
del seu acord marc publicitari. (Font: Confidencial)

Nielsen Media i inLab Digital 
s’uneixen per impulsar el mesurament 
transparent de la publicitat en línia a 
Espanya

Nielsen Global Media, expert en mesurament en el sector de 
mitjans i la publicitat, ha segellat una aliança amb inLab Di-
gital, companyia de publicitat en línia amb algoritme propi, 
per impulsar el mesurament transparent i independent de 
la publicitat en línia a Espanya, segons una nota de premsa 
d’IonComunicación.

En virtut d’aquesta aliança, Nielsen Media aportarà la seva so-
lució tecnològica Digital Ad Ratings (per les seves sigles, DAR), 
que mesura l’abast, cobertura, freqüència i GRP de les cam-
panyes de publicitat en línia, mentre que inLab Digital aportarà 
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el seu coneixement de mercat, tant a anunciants com agències 
de mitjans, per donar força comercial al desplegament de la 
solució.

Aquesta aliança es produeix en un moment clau per a la pu-
blicitat, ja que segons dades de Nielsen Media, el 70% de les 
marques va reduir o directament eliminar la seva publicitat dels 
mitjans digitals durant l’Estat d’Alarma. Per aquest motiu, en 
l’actual “nova normalitat”, sigui imprescindible garantir que cada 
euro que s’inverteix en publicitat en línia es rendibilitza. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’estratègia)
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Google llança tres eines gratuïtes 
per ajudar els mitjans a millorar el 
rendiment
Per Thomas Coëffé / blog Du Moderateur

Fa dos anys, Google va llançar News Consumer Insights (NCI), 
una eina basada en Google Analytics per ajudar els periodis-
tes a trobar dades rellevants, sovint ofegades en un oceà de 
dades poc atractives. La firma de Mountain View va continuar 
aquest camí, el 2019, llançant Realtime Content Insights (RCI), 
una eina per visualitzar contingut popular en temps real. Google 
ofereix ara una nova versió d’aquestes dues eines i llança la 
guia d’etiquetatge de notícies per supervisar el rendiment amb 
precisió.

NTG: Guia d’etiquetatge de notícies, per seguir noves da-
des en temps real.- Primera novetat: Google llança la Guia 
d’etiquetatge de notícies. És un mòdul per generar una etiqueta 
de Google Analytics que integra funcions addicionals de me-
sura de dades. Aquestes dades són a continuació accessibles 
en temps real a l’informe Realtime Content Insights: audiència 
de vídeos, profunditat de desplaçament, ingressos generats per 
articles, però també clics en enllaços d’afiliació, subscripció a 
un butlletí, compartició a les xarxes socials, comentaris. ...

NCI: News Consumer Insights 2.0, recomanacions perso-
nalitzades.- Segona novetat: Google llança la segona versió 
de News Consumer Insights. Aquesta eina pot analitzar el ren-
diment del vostre lloc i enviar-vos diverses recomanacions. 
Alguns exemples: el vostre trànsit és baix, podríeu animar els 
usuaris a registrar-se oferint una inserció de registre més vi-
sible, amb un clic, amb finalització automàtica, utilitzar colors 
més contrastats, oferir un CTA més visible i un missatge per-
sonalitzat. O bé de nou: el temps de càrrega és llarg, haureu 
d’utilitzar el far, suprimir recursos innecessaris, optimitzar les 
vostres imatges, implementar la càrrega mandrosa...

NOVES EINES

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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RCI: Realtime Content Insights 2.0, mesura el teu rendi-
ment en temps real.- Tercera novetat: Google llança la segona 
versió de Realtime Content Insights. Aquesta eina, especial-
ment interessant per a les redaccions, permet als periodistes 
visualitzar els articles més populars en temps real. Google afe-
geix la mesura de popularitat del vídeo en RCI. Hi ha disponible 
un quadre de comandament de rendiment diari. El seguiment 
avançat, obtingut gràcies a les dades recollides amb NTG, es 
materialitza a partir de dades sobre la participació dels usuaris 
o fins i tot dels ingressos generats. (Infografia: sites.google)

Plugins de WhatsApp per a 
WordPress

Si estem ficant connectors que gestionin comparticions a Wor-
dPress, haurem vist que una plataforma que falta gairebé sem-
pre és WhatsApp, i és súper important de cara a comunicar-nos 
amb la nostra comunitat. De fet, en qualsevol web és bo que els 
usuaris puguin compartir el teu contingut al WhatsApp, però es 
torna crític si tenim una empresa de serveis o un eCommerce ja 
que, en aquest cas, podem captar leads per aquesta via d’una 
forma molt fàcil.

No ha estat fàcil trobar un connector que permeti realitzar aquest 
tipus d’accions i, fruit d’aquesta investigació en podem recoma-
nar algun perquè puguem fer tot el que vulguem amb WhatsApp 
i, el millor de tot, els connectors que recomanem són gratis o 
tenen una part gratis que permeten tenir moltes funcionalitats.

Join.chat és el primer.- Es tracta d’una personalització de 
l’antic Wame.chat. Excel·lent per afegir WhatsApp al nostre 
WordPress, via connector. Té molts punts al seu favor, per 
exemple: Està desenvolupat íntegrament a Espanya. Podem 
posar un botó de WhatsApp en el nostre WordPress sense tocar 
codi, a més, li podem dir les zones en què aparèixer, si només 
en mòbils o també en PC. Podem atendre des de diferents nú-
meros de telèfon, en el cas que tinguem un equip gran. Podem 
mostrar notificacions a la persona que ens contacta. Podem 
crear missatges de benvinguda i CTA personalitzats per cada 
pàgina, producte o fins i tot per secció. S’integra amb Google 
Analytics i Facebook Ads perquè tinguem totes les dades en 
un mateix lloc. També és multi idioma, ja que s’enganxa amb 
WPML i Polylang. I, finalment, el plugin és gratis.

Add to Any, el segon.- Add to Any és un plugin que, com el 
seu propi nom indica, ens permet afegir els botons de compar-
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https://realtime-content-insights.appspot.com/
https://join.chat/es/
https://wordpress.org/plugins/add-to-any/
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tició de pràcticament totes les plataformes i xarxes socials. I sí, 
entre elles hi ha WhatsApp. Funciona de forma súper senzilla 
i efectiva, així que més no es pot demanar. Add To Any és un 
gran plugin per compartició en xarxes socials. (Font: Bloc de 
Sergio Ramírez)

Media Impact Score, indicador per 
mesurar l’impacte de la Comunicació 

Acaba de sortir al mercat Media Impact Score, la nova aposta 
de Kantar per mesurar l’impacte de les mencions de la marca 
en els mitjans, tant de manera off-line com on-line, que comer-
cialitzarà a través de la seva Media Division. Amb impacte a 
nivell global en intel·ligència de mitjans, aquesta aplicació ja 
està disponible a Espanya per marques, companyies i agències 
de comunicació i relacions públiques, seguint una reconeguda 
metodologia que ajuda als professionals de la comunicació i 
les relacions públiques a obtenir informació sobre els impactes 
reals de les mencions que han obtingut en mitjans de comuni-
cació, ja sigui en el titular de la notícia, en el cos de text o en 
un destacat.

Media Impact Score té en compte variables com el to de la notí-
cia, la seva prominència, la representativitat o tenint en compte 
un grup de mitjans de comunicació predeterminats, com per 
exemple, els especialitzats en una temàtica concreta. Entre les 
principals característiques de Media Impact Score, destaquen 
l’estalvi de temps i també la seva versatilitat, especialment a 
l’hora d’aconseguir valoracions rellevants com un indicador 
d’impacte i un altre de percepció d’una marca. A més, és abso-
lutament personalitzable i ampliable als mitjans de comunicació 
que necessiti cobrir una companyia o agenda de comunicació o 
relacions públiques. Amplieu la informació des d’aquest enllaç. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Com desfer l’enviament d’un correu 
electrònic a Gmail

A qui no li ha passat haver-se penedit de donar-li el botó d’enviar 
d’un correu electrònic. Si el correu electrònic que utilitzes és Gmail, 
tens la possibilitat de gaudir de la possibilitat de desfer i deixar sen-
se efecte l’enviament del missatge. Encara que, això sí, disposes 
d’uns segons només per poder dur-lo a terme. A continuació veu-
rem com pot fer-se. Encara que els següents passos a seguir són 
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per a usuaris de Gmail, també es pot desfer l’enviament d’emails 
amb l’Outlook. En el cas de l’Outlook, per revertir l’enviament d’un 
correu ha de fer-se en un temps d’un màxim de 30 segons. Un fet 
que t’obliga a reaccionar amb certa rapidesa.

De manera predeterminada, Gmail només et permet gaudir 
d’un període de 5 segons per recuperar un correu electrònic 
després de pressionar el botó d’enviar. Si et suposa un temps 
massa curt per rectificar, hauràs de ser el teu mateix el que con-
figuri manualment una extensió del temps que Gmail mantindrà 
els correus electrònics pendents d’enviament abans que surtin 
definitivament. Ull que només es pot fer des de l’ordinador.

Per fer-ho n’hi ha prou amb obrir el compte de Gmail al navega-
dor i una vegada dins, prémer a la icona de configuració que té 

forma d’engranatge que es troba en la part de dalt a la dreta del 
compte de correu electrònic. A la pestanya General et trobaràs 
l’opció Desfer l’enviament i allà podràs escollir entre els 5, 10, 
20 i 30 segons que ofereix el menú desplegable. Lògicament, 
els 30 segons permeten no haver de sentir-se tan amoïnat quan 
s’envia un correu i així gaudir de més temps per rectificar.

Una vegada que hagis canviat la durada del període de 
cancel·lació d’enviament del correu, només et queda prémer 
el botó de pressioni el botó Guardar canvis de la part de baix 
del menú de configuració. Després d’haver seleccionat el nou 
període i haver guardat l’opció, el canvi s’aplicarà automàtica-
ment a la totalitat del compte de Gmail, amb la qual cosa podrà 
utilitzar-se tant en la versió web com en les del mòbil i la tablet.

L’única manera per recuperar un correu electrònic en la versió 
web passa per prémer el botó Desfer que apareix a la finestra 
emergent del missatge enviat a la cantonada inferior esquerra. 
(Font: El Nacional – infografia: Correo Hotmail)
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Com recuperar arxius esborrats en 
Windows 10 amb la nova app gratuïta 
de Microsoft

Microsoft ha llançat a la Botiga Windows File Recovery una in-
esperada aplicació gratuïta (i sorprenentment, Win32) que per-
met  recuperar arxius esborrats en Windows 10. Windows File 
Recovery té un sol inconvenient, que pot ser avantatge per a 
usuaris avançats. ** Per utilitzar-la, haurem de fer-ho a través 
de línia d’ordres **, ja que és una aplicació sense interfície gràfi-
ca. Això pot fer que molts usuaris busquin opcions més senzi-
lles en aparença i en funcionament.

El primer que caldrà fer és instal·lar-la, cosa que només podràs 
fer si estàs en l’última versió de Windows 10, la Windows 10 
May 2020 Update o versió 2004. Un cop instal·lada, cal donar-li 
permisos d’administrador, i apareixerà una pantalla que indi-
qui, en anglès, algunes instruccions. Us recomanem accedir a 
aquest enllaç, on trobareu les instruccions amb tot detall. (Font 
The Verge)

Terres de l’Ebre crea una nova 
eina d’incidències al servei dels 
professionals de la comunicació
La Demarcació Terres de l’Ebre del CPC ha posat en funciona-
ment al seu web una nova eina que sota el nom d’Incidències 
vol fer un pas més en l’intent de millorar el dia a dia dels pro-
fessionals de la comunicació del territori, a l’hora de desenvolu-
par la seua tasca professional. Incidències, doncs, és una eina 
oberta i participativa a través de la qual qualsevol periodista 
o comunicador de les Terres de l’Ebre del sector que siga, re-
dactor, fotoperiodista, càmera...,  col·legiat o no, pot fer arribar 
qualsevol queixa, incidència o suggeriment, que tinga a veure 
amb la seua feina i el sector en general. L’actual junta de go-
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https://www.genbeta.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fes-es%2Fp%2Fapp%2F9n26s50ln705%3Frtc%3D1%26irgwc%3D1%26OCID%3DAID2000142_aff_7791_1246483%26tduid%3D%2528ir__f1nf22owlgkft031kk0sohz3xm2xnaaxbb0qe3yr00%2529%25287791%2529%25281246483%2529%2528%25284ff4e6231357dccb42e7e38154772afc%2529%2528190947%2529%25282434087%2529%25280k00qp83lerb%2529%2528%2529%2529%25284ff4e6231357dccb42e7e38154772afc%2529%26irclickid%3D_f1nf22owlgkft031kk0sohz3xm2xnaaxbb0qe3yr00%26activetab%3Dpivot%3Aoverviewtab&category=windows
https://www.xataka.com/basics/como-recuperar-archivos-borrados-por-error-en-windows
https://www.theverge.com/21306670/microsoft-windows-file-recovery-tool-app-download-features
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vern ha volgut facilitar així la comunicació amb els periodistes i 
comunicadors i fer-ne més fluida la relació que, de vegades, es 
produeix en converses informals de carrer.

Retards injustificats en convocatòries de premsa, pressions a 
l’hora de cobrir informació, actes que dificulten la conciliació fami-
liar... poden ser alguns dels temes objecte d’Incidències. Un cop 
la queixa arriba al CPC, la junta de govern valorarà quines són 
les accions més adients per intentar solucionar-les o reconduir el 
tema. Incidències té un format de formulari, no és anònim però sí 
totalment confidencial, i ja s’ha posat en marxa al portal del CPC: 
https://www.periodistes.cat/home/terres-de-lebre. (Font: CPC)

Com utilitzar la recerca inversa 
d’imatges a Google

La cerca inversa d’imatges és una tècnica que permet a l’usuari 
utilitzar una imatge d’exemple per a realitzar una cerca a Goo-
gle a partir d’aquesta i obtenir resultats basats en el seu con-
tingut com colors, figures, textures i les metadades propis de la 
imatge. Realitzar una recerca inversa d’imatges a Google pot 
ser útil per trobar la font original o el propietari d’una fotografia, 

conèixer la data exacta en què es va crear o va aparèixer per 
primera vegada a la xarxa, descobrir versions manipulades de 
la imatge o, per els propietaris d’imatges de la mateixa, saber si 
algú les està utilitzant sense permís.

A Google, aquesta tècnica és molt senzilla d’utilitzar. L’usuari ha 
d’ingressar en https://images.google.com/ o accedir a la pes-
tanya «Imatges» en qualsevol pàgina de resultats de Google i 
punxar en la icona en forma de càmera de fotos que apareix a 
la barra de recerca. A continuació, l’usuari disposa de dues op-
cions diferents: a) URL: És possible fer la cerca escrivint l’URL 
de la imatge, que es pot obtenir punxant amb el botó dret sobre 
la mateixa i seleccionant “Copia l’URL d’imatge”. b) Carregar 
imatge: Aquest és el mètode més senzill, ja que n’hi haurà prou 
amb seleccionar una imatge des de l’ordinador i seleccionar 
“Carregar imatge”. c) Enviar: Hi ha un tercer mètode, només cal 
arrossegar la imatge des de l’escriptori de l’ordinador fins a la 
pàgina d’Imatges de Google i deixar-la caure.

Un cop realitzada la cerca inversa, els resultats apareixeran en 
una pàgina de Google, com ho farien amb qualsevol recerca i 
mostraran una relació de pàgines i notícies en què s’hagi utilit-
zat la imatge. (Font: Trecebits)
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https://images.google.com/
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Neix MetaData, un digital en català 
sobre les TIC

La fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha posat 
en marxa MetaData, un digital sobre tecnologia en català que 
aspira en convertir-se en el mitjà de referència del sector a Ca-
talunya. La voluntat és que la capçalera esdevingui una eina de 
divulgació de la capacitat productiva i del creixement econòmic 
de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
El CTecno ha decidit apostar per la creació de MetaData com 
a coneixedora del sector (fa més de 15 anys que la fundació 
acompanya la recerca i el desenvolupament científic i tecnolò-
gic) i conscient de la necessitat d’establir canals de comunica-
ció amb la societat. La voluntat és donar a conèixer el potencial 
del teixit empresarial TIC del país i l’impacte de les innovacions 
en la societat.

La missió de MetaData és actuar de corretja de transmissió de 
coneixement entre els diferents actors que vertebren el sector 
TIC, des de les empreses i startups fins a universitats i entitats, 
sense oblidar la ciutadania. (Font: Comunicació 21)
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La confiança del periodisme local
Per WAN-IFRA

 
Construir una relació de confiança entre periodistes i els mi-
tjans locals amb la seva audiència és una cosa tan important, 
com senzilla d’aconseguir. Sense aquesta confiança l’empresa 
periodística fallaria. Els mitjans locals compten amb un factor 
determinant que pot conduir-los a l’èxit: la proximitat. Els seus 
periodistes estan en contacte diari amb persones sobre les que 
poden informar. Tant les fonts com els temes poden ser els seus 
veïns, familiars d’amics, etc. Aquesta situació privilegiada, fa 
que els periodistes locals tinguin un punt de vista privilegiat a 
l’hora de comprendre el que els envolta i, per tant, les comuni-
tats sobre les quals informen. Una cosa que els ajuda a generar 
confiança entre el seu potencial audiència.

A més, el format digital ve augmentant durant els darrers anys 
tant la credibilitat com el compromís entre els periodistes i mi-
tjans amb la seva audiència. El secret? Interactuar a través de 
les xarxes socials i demostrar un costat més humà.

Mostra d’això és The Scope, un periòdic digital independent 
que opera a Boston (Estats Units), que tracta temes de justícia 
social i que amb prou feines compta amb dos anys de vida. Per 
a aquest nou projecte digital ha estat fonamental tenir clar quina 
és la seva missió, què els motiva a fer la seva feina, què espe-
ren els seus lectors d’ells i què els diferència d’altres mitjans. 
Donar a conèixer la seva vocació de manera directa marcar la 
diferència amb els seus competidors.

Un altre dels seus punts forts és que es dediquen a explicar a la 
seva audiència què fan i com ho fan. Per als periodistes sembla 
evident com funciona el sector, però per al públic en general 
no ho és tant. Aquesta transparència els ha ajudat a connectar 
amb les seves audiències. Una cosa que també s’ha valgut de 
demostrar que, darrere dels articles, hi ha persones.

Un estudi de Pew Research de l’any passat va demostrar que 
el 78% de les persones mai han conegut a un periodista. No 
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obstant això, en el periodisme local aquest fet és més senzill 
del que sembla. No només perquè se’ls pot trobar a la botiga de 
barri, sinó perquè que les xarxes socials han ajudat a connectar 
a les persones en tots els àmbits. També en el periodisme. Grà-
cies a la humanització dels professionals, el contacte amb les 
fonts és més proper i, sobretot, més creïble.

Encara que cal ser conscient que no tothom està en línia, de 
manera que un mitjà que vulgui reconnectar amb audiència per-
duda o nova no pot perdre de vista el món offline. Ha d’estar 
sempre en el moment adequat, en el lloc perfecte i parlant amb 
la persona apropiada. La pedra angular perquè les audiències 
creguin en els mitjans és la confiança i això s’aconsegueix amb 
temps, professionalitat i treball dur.

Un altre aspecte que fa marcar distàncies amb els competidors de The 
Scope és el fet de donar veu als seus lectors, deixar que siguin ells 
els que escriguin les seves pròpies històries, sobretot a aquells que en 
molts casos no són escoltats com adolescents, immigrants, etc.

La proximitat, la transparència, posar el focus en l’audiència i 
en el que li interessa a la ciutadania han ajudat a aquest periò-
dic digital a sobreviure, fins i tot, en temps de pandèmia. 

Grans anunciants retiren la seva 
inversió en xarxes socials per no 
frenar els discursos d’odi
Per Marketing News

Els recents moviments de Unilever, Procter & Gamble i Coca-
Cola, sumats als de més d’un centenar de marques que els 
darrers dies han anunciat que deixaven d’invertir a Facebook 
per la seva ineficàcia per eradicar els discursos de l’odi, poden 
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suposar un important tomb, no només als Estats Units, origen 
de la iniciativa, sinó a tot el món.

Aquestes decisions estan directament relacionades amb “Stop 
the Hate for Profit” (No a l’odi pels guanys) una campanya posa-
da en marxa per la Lliga Antidifamació (ADL) dels Estats Units, 
convocant al boicot de les marques a les xarxes socials en re-
lació al moviment antiracista deslligat en l’últim mes arran de 
l’assassinat del ciutadà afroamericà Georgle Floyd a mans d’un 
policia durant una detenció.

Com informava Anuncios Live la setmana passada, un cente-
nar de marques, entre elles Patagònia, The North Face, REI, 
Verizon, Ben & Jerry’s y Magnolia Pictures, van anunciar que 
deixaven d’invertir a Facebook per la seva ineficàcia per era-
dicar els discursos d’odi. Però, si a el principi Facebook es va 
mostrar reticent a prendre mesures sobre els continguts abo-
cats en la xarxa, la postura en els últims dies de grans grups 
com Unilever, Procter & Gamble i Coca-Cola, ha fet a la xarxa 
social reconsiderar la seva decisió i prendre mesures. A imitació 
de Twitter, Facebook ha anunciat que no permetrà anuncis que 
afirmin que les persones d’una raça, ètnia, nacionalitat, casta, 
gènere, orientació sexual o origen immigratori específic són una 

amenaça per a la seguretat física o la salut de qualsevol altra 
persona. A més, a imitació de Twitter, etiquetarà contingut que 
consideri perillós però rellevant per a l’interès públic, publica 
el diari El País, Amb declaracions de Mark Zuckerberg. Per la 
seva banda, Twitter ha iniciat a més una campanya d’exterior 
digital als Estats Units per amplificar els missatges reivindica-
tius contra el racisme sota el hashtag  #Blacklivesmatter, que 
abandera aquest moviment social.

Unilever ha comunicat que pararà la seva inversió publicitària 
a Facebook, Instagram i Twitter als Estats Units durant aquest 
any, publica Adweek. Honda també ha anunciat que interromprà 
la seva inversió a Facebook al juliol, sent la primera marca de el 
sector d’Automoció a unir-se a aquest boicot, publica la mateixa 
revista.

També ho ha fet Coca-Cola, encara que en aquest cas, segons 
publica Expansión, la marca de refrescos assegura que la seva 
decisió de suspendre la publicitat en xarxes socials, mesura 
adoptada en principi durant un mes, no respon a secundar el 
boicot de la resta de marques, sinó a l’objectiu de revaluar les 
seves polítiques publicitàries. Encara que, en declaracions re-
collides pel diari econòmic, Coca-Cola també demana “respon-
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sabilitat i transparència” a les xarxes. La seva decisió és a es-
cala global i afecta totes les xarxes, inclosa YouTube.

Per la seva banda, Marc Pritchard, ‘chief brand officer’ de Proc-
ter & Gamble, assenyalava en un comunicat oficial del grup, la 
seva intenció de retirar la publicitat de tots els mitjans, xarxes, 
plataformes i programes per assegurar-se que el contingut en 
què s’anuncien retrata precisa i respectuosament a la pobla-
ció negra (i a totes les persones en general) i que no s’estan 
anunciant en continguts o a prop de continguts que són d’odi, 
denigrants i discriminatoris.

També Starbuks ha indicat en un comunicat que “pausarà tota 
la publicitat en plataformes i xarxes socials”, mentre debat “in-
ternament amb socis mediàtics i organitzacions de drets civils 
en un esforç per frenar la propagació del discurs de l’odi”. I 
Diageo ha anunciat que frena la seva publicitat global en les 
grans plataformes de les xarxes socials”, cita La Información. 
(Infografia: brightonandhovealbion)

Elaboren un programa per 
sensibilitzar els escolars sobre les 
notícies falses

La Diputació de Cadis i la Associació de la Premsa d’aquesta 
província (APC) desenvoluparan un programa de sensibilitza-
ció per a població escolar que tractarà sobre rumors i notícies 
falses en el marc de la crisi de la coronavirus. D’aquesta ma-
nera, periodistes de l’APC impartiran tallers multimèdia sobre 
els rumors i les notícies falses que han afectat els moviments 
migratoris durant la crisi sanitària. 

Aquests tallers es desenvoluparan en una vintena de centres de 
secundària de la província, amb l’objectiu de formar l’alumnat 
sobre els rumors que han proliferat en xarxes socials i que s’han 
accentuat durant el confinament per causa de la crisi sanitària. 
També s’informarà als més petits, des d’un punt de vista gene-
ral, sobre l’atac global que experimenta el dret constitucional a 
informar i a rebre informació veraç.

L’alumnat que rebrà aquesta formació està cursant l’ ESO o el 
Batxillerat, per als que s’elaboraran quatre audiovisuals sobre 
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aquesta temàtica que serviran d’eixos de el programa i seran 
projectats en els centres educatius com a material de reflexió 
i sensibilització, acompanyant les xerrades dels professionals 
del periodisme que promoguin el diàleg i aportin claus periodís-
tiques sobre els mitjans, les fonts i el fenomen migratori. Aquest 
material es difondrà a més per les xarxes socials amb l’objectiu 
que pugui arribar a la ciutadania general i que aquest treball 
tingui la major repercussió possible. (Font: Espacio Dircom)

Outbrain retalla els pagaments als mitjans 
espanyols per mantenir el seu marge

Els mitjans digitals estan vivint moments complicats a causa 
fonamentalment de la caiguda del mercat publicitari des que es 
va desencadenar la crisi del coronavirus a Espanya. Segons 
IAB, la inversió publicitària en línia s’ha reduït un 35% entre els 
mesos de febrer i maig d’aquest any a Espanya. Per al tanca-
ment de l’exercici, s’espera que la publicitat digital caigui un 6% 
aquest any al nostre país, d’acord amb les previsions d’IPG.

Aquest descens s’ha produït fonamentalment per la cancel·lació 
de campanyes durant el més dur de la pandèmia, amb sectors 

intensius en publicitat digital com el de l’automòbil, bellesa o 
turisme molt afectats per la crisi. A més d’això, ha impactat de 
manera negativa el bloqueig publicitari de continguts relacio-
nats amb el coronavirus, ja que molts anunciants van decidir 
incloure termes relacionats amb la pandèmia en les conegudes 
com llistes negres, el que ha llastat els ingressos per progra-
màtica dels mitjans.

Per si tot això fos poc, Outbrain, una altra de les fonts 
d’ingressos importants per als editors, ha decidit rebaixar els 
pagaments als mitjans des que va donar inici l’estat d’alarma. 
Aquesta companyia tecnològica s’empara en una clàusula dels 
seus contractes amb els mitjans en la que estipula que si el 
seu marge es veu ressentit, té el dret de retallar els pagaments 
efectuats als mitjans. Amb aquesta rebaixa, la companyia tec-
nològica aconseguiria així mantenir el seu marge de benefici. 
Outbrain ha aplicat aquesta mesura als mitjans amb els quals 
treballa de forma retroactiva des del dia 1 d’aquest mes. (Font: 
Dircomfidencial)
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Escola d’Estiu del Col·legi de 
Periodistes

Apunta’t a la II Escola d’Estiu del Col·legi de Periodistes! El 
Centre de Formació i Desenvolupament ofereix aquest any una 
Escola d’Estiu especial, formada per cursos en línia en directe 
intensius, d’una hora i mitja, pensats per actualitzar coneixe-
ments en diferents tècniques de comunicació. Si t’inscrius a 5 
webinars, tindràs un 10% de descompte. I si fas els 10, et bene-
ficiaràs d’un 20% de descompte!

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya organitza la segona edició de l’Escola 
d’Estiu per oferir una formació online intensiva aquest juliol. 
Els deu cursos que hem preparat t’ajudaran a aprendre noves 
eines visuals i noves narratives, treure tot el profit de les xar-
xes socials, conèixer recursos d’edició i disseny i utilitzar altres 
instruments per gestionar la comunicació. L’Escola d’Estiu co-
mençarà el pròxim dilluns 13 de juliol i finalitzarà el divendres 
24 de juliol, un total de 15 hores de formació. 

Programa
Dilluns 13 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Utilitza Canva de forma 
professional

Dimarts 14 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Social Media Paid: l’ús 
de les xarxes socials com a canal publicitari

Dimecres 15 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Com fer fotografies interactives 

Dijous 16 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Coneix TikTok i Twitch, les 
xarxes del moment

Divendres 17 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Storytelling persuasiu 
per a emprenedors de la comunicació

Dilluns 20 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Aprèn a editar vídeos amb 
el teu mòbil 

Dimarts 21 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Com mesurar els resul-
tats amb OKR

Dimecres 22 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Eines, apps i plugins 
per a periodistes
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Dijous 23 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Solucions virtuals per 
mantenir l’engagement dels empleats

Divendres 24 de juliol.- 10:00h a 11:30h: Recursos per produir 
contingut gràfic

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

 
The LIONS Live, celebrat el 25 de juny, va publicar els resultats 
d’un estudi important que examina representacions de gène-
re, raça/ètnia, LGBTQ+, discapacitat, edat i mida corporal als 
anuncis de Cannes Lions del 2006 al 2019, elaborat per The 
Geena Davis Institute on Gender in Media at Mount Saint Mary’s 
University. L’estudi Bias and Inclusion in Advertising mostra que 
el progrés de les dones en els anuncis sembla que s’ha aturat 

i, tot i que la representació de persones de color ha disminuït 
globalment, hi ha hagut una millora significativa del temps de 
la pantalla en la darrera dècada, segons recull el digital Adobo 
Magazine.

En general, l’estudi trobar que la representació de persones de 
color als anuncis del 2019 va disminuir fins al 38,0% (del 43,1% 
el 2018). Tanmateix, en una nota positiva, els personantges de 
color són igual de probables que els personatges blancs que es 
presenten tant en els rols de parla com en els de protagonisme 
visual. Les discussions sobre LIONS Live aquesta setmana han 
suggerit que, tot i que s’han avançat en alguns aspectes, enca-
ra queda molt per fer. 

A “Pensa abans de disparar”, el director general de We Are Pi, 
Alex Bennett-Grant, va afirmar que les marques han estat ràpi-
des a respondre a Black Lives Matter, però són molt lentes en 
el canvi real del sistema. Segons les dades de superfície que 
mostren com el 91% de les persones preguntades van coincidir 
en què el perfil racial en el càsting és un problema, va dir: “És 
el moment de posar-se a punt per fer un canvi brusc del sector 
publicitari dels anuncis.”
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Amb gran part de les converses a LIONS Live centrades en 
temes de raça i representació, el missatge primordial és que 
les empreses i les marques han d’abordar aquests problemes 
abans del seu propi negoci. A la sessió d’INTER: Sect & Icon 
Mann, el fiscal de drets civils, Benjamin Crump, assegura que 
“els executius i executius corporatius han de donar poder a les 
persones negres per ser les porteries de les seves corpora-
cions”, amb el jugador i activista de la NFL Michael Jenkins i 
afegeix que, “les corporacions necessiten aprendre què passa. 
Seieu i escolteu. Com és la vostra pròpia diversitat? Les coses 
internes marcaran una gran diferència, de manera que poseu la 
gent en posició per saber que representen la comunitat negra.”

Tenint en compte aquest pensament, LIONS Live va escoltar 
a Phumzile Mlambo-Ngcuka, sotssecretari general de les Na-
cions Unides i directora executiva de les dones a l’ONU, que 
va dir: “És important que mirem la composició de les persones 
que tenim a les nostres organitzacions i ens proposem canviar”. 
Mlambo-Ngcuka va afegir que si escrigués una carta a homes i 
homes blancs, diria: “Benvolguts blancs, no malgasteu el vostre 
privilegi a la societat, utilitzeu-lo per al bé col·lectiu.”

En comentar què n’hauria d’extreure la indústria de l’informe, 
Madeline di Nonno, directora general del Geena Davis Institute 
on Gender in Media, va dir: “El primer que hauríem d’aprendre 
és que la representació als mitjans de comunicació va més en-
llà del gènere i de la raça. Ens hauríem d’esforçar per ser inclu-
sius en termes de persones de color, amb discapacitats, adults 
majors, persones amb grans tipus de cos i persones LGBTQ+. 

Els mitjans de comunicació són un dels únics sectors empresa-
rials on es pot aconseguir una representació equitativa durant 
la nit! Les marques creen anuncis durant tot l’any. El següent 
escrit creatiu pot ser inclusiu. Els progressos aturats per asso-
lir l’equitat i la inclusió culturals indiquen que cal treballar molt 
més per arribar a la paritat de gènere en la publicitat”. (Infogra-
fia: Adobo Magazine)

NOTA: El Butlletí us apropa l’informe Bias and Inclusion in Ad-
vertising Advertising, de Lions Live. CLIQUEU AQUÍ  
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En defensa del periodisme
Per Antonio Caño, periodista / El País

De tots els esdeveniments inquietants que en els últims mesos 
s’acumulen als Estats Units, el més greu em sembla, potser per 
la meva deformació professional, la dimissió al començament 
de juny del director d’Opinió del diari The New York Times. És 
un alarmant indicador de l’avanç de l’activisme sobre el perio-
disme i un senyal més de la degradació de les democràcies 
modernes, que sacrifiquen sense pudor el dret a la discrepància 
i al lliure pensament en nom d’un poder identitari que cada dia 
es fa més incontenible amb les tradicionals armes del debat 
i la raó. Fins i tot el fet que l’episodi hagi passat relativament 

inadvertit, tant als Estats Units com a Espanya, és una prova de 
com de secundària comença a resultar ja la llibertat d’expressió.

Per situar les coses en el seu context, és convenient assenya-
lar que el director d’Opinió d’un diari nord-americà actua amb 
plena independència de director i al seu mateix nivell jeràrquic. 
Representa la garantia que, siguin quines siguin les prioritats 
informatives que el director marqui, l’opinió serà sempre plural, 
oberta i no es veurà condicionada pels capricis de l’actualitat ni 
per les inclinacions dels reporters. El director d’Opinió ocupa, 
per tant, una posició institucional encara més rellevant que la 
del director com a referent de la línia editorial i la imparcialitat 
de el diari.

James Bennet ocupava aquest càrrec a The New York Times 
fins que el 6 de juny va presentar la seva renúncia per la pu-
blicació tres dies abans d’un article del senador republicà Tom 
Cotton en què recolzava l’ocupació de tropes militars per fer 
front a les protestes que es succeïen als carrers de diverses 
ciutats del país per la mort de George Floyd. Entre l’aparició 
del text i la dimissió de Bennet es van produir pressions dels 
periodistes del diari, els quals en una assemblea van expressar 
la seva indignació per un article que, aparentment, representa-
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va un insult per als seus companys negres. A això es va sumar 
una intensa campanya a Twitter contra el que es va presentar 
com una indecència moral per part de The New York Timesi 
una autèntica ofensa per a tots aquells que protestaven contra 
el racisme als carrers. Bennet es va quedar sol a la Redacció, 
l’empresa va decidir cedir a aquesta pressió i el periodista, un 
il·lustre col·lega a qui es pronosticava un brillant futur en l’ofici, 
va accedir a deixar el lloc admetent públicament el seu error, 
agreujat, pel que sembla, per no haver llegit personalment el 
text abans de la publicació. Sí que ho va llegir, segons ha trans-
cendit, el seu número dos, James Dao, que li va donar el vis-
tiplau i ha estat després traslladat a una altra posició al diari.

El delicte d’ambdós és haver publicat un article, no d’un des-
conegut que pretenia cridar l’atenció, sinó d’un senador dels 
Estats Units, d’un senador, a més, a qui se li atribueixen ambi-
cions presidencials. Per la resta, la seva proposta de mobilitzar 
l’Exèrcit per a contenir les protestes, per equivocada que em 
sembli, no és en absolut un disbarat. Diverses ciutats, entre 
elles Washington, amb una alcaldessa demòcrata i negra, van 
treure al carrer a la Guàrdia Nacional, un cos que participa en 
la guerra i disposa de la mateixa preparació i armament que 
qualsevol unitat de l’Exèrcit. Tampoc li sembla un disbarat a 

un 52% de nord-americans que, segons una enquesta d’ ABC 
News, donava suport al desplegament de tropes.

Fins i tot encara que l’article sí fora, en realitat, un disbarat, qui-
na és la raó per impedir la seva publicació? No estaria el diari 
contribuint a millorar la informació dels seus lectors a l’oferir-los 
un article sobre el pensament absurd, ni més ni menys que d’un 
senador que vol ser president de país? A qui s’ajuda amb la 
seva prohibició? Només a Cotton, que és ara molt més famós.

Però, no ens enganyem, no és això el que va provocar la dimis-
sió d’aquest periodista. Bennet va ser víctima, simplement, de 
la caça a la dissidència que s’ha desfermat en tants àmbits i ins-
titucions de les democràcies occidentals, inclosos els periòdics. 
Bennet va caure perquè ni els seus companys ni l’empresa 
van tenir el valor de resistir-se a les hordes que imposen la 
seva causa, per justa que sigui, sobre la llibertat d’expressió, 
per equivocades que siguin les idees que s’expressen. Com 
ha escrit la columnista del diari The Washington Post Kathleen 
Parker, “no cal molt de coratge per a sumar-se a la torba i pro-
hibir un article o arruïnar una carrera; el que requereix coratge 
és quedar-se sol davant d’una allau de Twitter en la defensa del 
lliure intercanvi d’idees, fins i tot si són dolentes”.
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Òbviament, això no és un problema exclusiu del NYT, tot i que 
fa mal particularment aquesta terrible ensopegada en un símbol 
de la premsa lliure. També The Wahington Post s’ha vist as-
senyalat en les xarxes per la sortida d’un periodista negre que 
exigia un major compromís del seu director amb la causa de 
Black Lives Matter i va escriure a Twitter sobre la necessitat de 
“reconstruir el periodisme perquè operi en un espai de claredat 
moral “contra” l’experiment fracassat del ‘periodisme objectiu i 
l’atenció als dos costats d’una notícia”.

Claredat moral? De qui? ¿Perquè? Mai he cregut en l’objectivitat 
del periodista, però sí en la seva honestedat intel·lectual i la 
seva integritat ètica per no deformar la realitat i imposar “cla-
redat moral” d’acord amb els interessos de la seva ideologia 
o de la seva causa. Hem d’admetre, però, que s’ha obert pas 
amb força des de ja algun temps el suposat periodisme “com-
promès”, que exigeix als professionals alguna cosa més que la 
recerca de la veritat, el seu únic i veritable compromís; exigeix 
la recerca de la veritat que afavoreixi una determinada causa.

Malauradament, quan es tracta d’acomodar el periodisme i la veritat a 
les necessitats d’una causa -sigui quina sigui aquesta causa-, s’està 
prostituint la veritat, i quan la veritat desapareix, preval el totalitarisme.

Cap causa val més que la veritat perquè cap causa pot avançar 
legítimament sense la veritat, perquè quan es tapa la veritat 
amb tècniques propagandístiques o intimidatòries es posa en 
risc també la validesa de la causa que es pretén defensar. S’ha 
parlat molt a Espanya de la manifestació del 8 de març i la seva 
repercussió en l’extensió de l’epidèmia. Quant més útil hagués 
estat tenir aquesta discussió abans de la manifestació! Quant 
millor hagués estat tenir en el seu moment la llibertat d’opinar 
sobre la conveniència o no de celebrar aquest esdeveniment 
sense por al linxament que es produiria amb certesa!

Valgui aquesta calamitat a les xarxes, per alt que sigui el preu 
que paguem. Però preservem al menys els diaris. Els diaris es-
tan per publicar articles que ens agraden i els que ens irriten, 
i són millors com més d’aquests últims ofereixen. Són millors 
perquè fan millors lectors, més crítics, més lliures.

Per descomptat que necessitem saber el que pensa el senador 
Cotton. I necessiten saber-ho sobretot els que discrepen d’ell. 
No només per conèixer-lo millor i votar d’acord amb aquest co-
neixement, sinó perquè escoltar respectuosament al senador 
Cotton o a qualsevol situat en el front contrari al nostre pensa-
ment és l’expressió més elemental i bàsica de la convivència 
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civilitzada i d’aquesta difusa i fràgil criatura que anomenem de-
mocràcia. (Infografia: NYT)
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Com arribar a noves audiències 
després de la COVID-19: Tik Tok i 
Zoom
Per Laboratorio de Periodismo

El macroestudi anual Online Nation, que porta a terme Ofcom, 
l’organisme regulador dels serveis de comunicacions al Regne 
Unit, ha revelat un espectacular increment de dos serveis digi-
tals molt per sobre dels altres: Tik Tok i Zoom.

Segons l’enquesta, la pandèmia ha tingut una especial incidèn-
cia en l’augment de Zoom, però la corba de consum no cau-
rà als nivells anteriors al coronavirus, perquè un cop adquirit 
l’hàbit d’accés a webinars informatius i a videotrucades amb 

grups de coneguts mitjançant aquesta eina, hi ha tendència a 
mantenir-se.
 
Set de cada 10 persones han fet videotrucades.- La propor-
ció de persones que realitzen videotrucades s’ha duplicat du-
rant el bloqueig, amb més de set de cada 10 persones que la 
fan servir ja a l’almenys setmanalment. Houseparty, l’aplicació 
que combina videotrucades grupals amb jocs i qüestionaris, va 
créixer de 175.000 visitants adults al gener a quatre milions a 
l’abril (les dades de l’enquesta són del Regne Unit). Però el 
major creixement va ser el de Zoom, la plataforma de reunió 
virtual, que va créixer de 659.000 usuaris a 13 milions d’usuaris 
durant el mateix període.

Per la seva banda, TikTok, que permet als usuaris crear i compar-
tir vídeos curts de ball, amb elements com sincronització de llavis 
i altres atractius, va arribar als 12,9 milions de visitants adults 
al Regne Unit a l’abril, davant de només 5,4 milions al gener. 
Twitch, la popular plataforma de transmissió en viu per a juga-
dors de videojocs, va créixer també de 2.3 milions a 4.2 milions.

Atès que els mitjans de comunicació veuen com un dels princi-
pals handicaps precisament connectar amb els joves i atès que 
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un canvi social o personal rellevant és un disparador de nous 
hàbits, poden ara aprofitar la conjuntura per exposar la seva 
marca a aquestes joves audiències.

Tik Tok.- Tot i que inicialment (i majoritàriament encara ho és), 
Tik Tok, hereva de Musical.ly, està centrada en recreacions per-
sonals de balls, reptes acompanyats de música, i altres temes 
semblants, l’entrada de nova gent en aquesta xarxa ha obert 
el tipus de continguts que es consumeix, i estan tenint ja molt 
impacte els vídeos merament informatius, de situacions polè-
miques (manifestacions, etc.), i també tik toks explicatius i del 
tipus how to. 

Tenint en compte aquestes modificacions en el contingut que 
s’han produït a Tik Tok, i prenent com a referència el que algu-
nes capçaleres ja realitzen amb èxit a Tik Tok, els mitjans poden 
realitzar breus vídeos de categories com aquestes: 

1. Vídeos informatius veritable/fals. (Van apareixent diferents 
cartells a la pantalla amb alguna imatge o persona humanitzant-
los), i amb la música específica d’aquest tipus de continguts 
que s’usa en Tik Tok, es van ratllant o ressaltant les opcions 
segons siguin vertaderes o falses. A part de connectar amb 

l’audiència, en aquest cas, s’educa també als joves a posar en 
dubte rumors. 

2. Vídeos amb croquis explicatius. Si es posseeix el vídeo 
d’una situació concreta, es poden fer servir els rètols i fletxes 
per explicar detalls que a primera vista poden quedar ocults. 

3. Fragments d’entrevistes-ganxo. Si hi ha alguna entrevista 
amb persones que poden ser de l’interès de les audiències jo-
ves, poden pujar alguns talls per aconseguir portar de tornada 
als lectors, tot i que l’objectiu a Tik Tok no és tant obtenir trànsit 
sinó que els joves vagin coneixent la marca. 

4. Vídeos de verticals. Gairebé tots els mitjans tenen verticals, 
per exemple de tecnologia. Reviews de productes, bé compa-
ratives o el més destacat d’un producte, en format top 5 o així, 
sol funcionar. 

5. Recreacions amb una altra narrativa. Per exemple, modifi-
car els vídeos d’un partit per destacar una situació excepcional. 
En tots els casos és molt important que es faci servir la música 
que està de moda en aquests moments a Tik Tok com a fons. 
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Zoom.- En el cas de Zoom, les experiències després de la 
pandèmia s’han centrat en la recuperació d’un element que va 
tenir molta incidència en els mitjans fa una dècada, com les en-
trevistes mitjançant xat, en què un personatge conegut anava 
contestant a les preguntes que els lectors li formulaven per xat. 

1. Ara, mitjançant zoom, hi ha un camp d’experimentació no 
per a les videoentrevistes, sinó perquè un grup de lectors, per 
exemple els subscriptors, puguin rebre invitacions exclusives 
per assistir a una entrevista en directe per Zoom d’algun perso-
natge conegut i a la fi, poder enviar-li alguna pregunta. 
2. Una altra experiència ha estat dur a terme ponències amb 
diversos experts sobre un tema en comú, com recentment va 
fer Marca sobre el periodisme esportiu. 

3. La tercera idea que més s’ha desenvolupat, encara que ex-
perimenta ja cert cansament, és la dels webinars en línia, d’una 
persona explicant alguna cosa en el que és especialista, i una 
ronda de preguntes després. Atès que el canvi d’hàbit s’ha pro-
duït per donar entrada a videotrucades grupals, una única per-
sona en un webinar pot baixar el nivell d’èxit. Estan funcionant 
els webinars grupals amb intervencions curtes dels ponents. 
(Infografia: Canal RCN)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el macroestudi anual 
2020 Online Nation, d’Ofcom. CLIQUEU AQUÍ  
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Dels mitjans de comunicació i el repte 
de la confiança en temps de crisi
Per Ivan Nava / Merca20

 
La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la coronavirus 
COVID-19 ha tingut innombrables efectes, un d’ells és el fet 
que la informació s’ha multiplicat, l’agenda diària dels mitjans 
de comunicació ha estat dominada en gran mesura per donar 
cobertura a el tema. El context de l’emergència pel virus, i el 
patiment de situacions socials com les manifestacions, la vio-
lència policial i la polarització política, han tingut un important 

impacte en com és que els mitjans són llegits, vistos, escoltats 
i seguits a través de totes les plataformes on tenen presència, 
però en particular, en els canals digitals.

Un element que va ser determinant per a la sensibilització de 
les audiències va ser la propagació de fake news, desinforma-
ció i missatges que en alguns casos van ser interpretats com 
d’odi. Tot això ha afectat la confiança de les persones en els 
mitjans. Quan a això, val la pena assenyalar que si bé, d’acord 
amb Edelman Trust Barometer 2019, el percentatge de les per-
sones que segueixen i/o amplifiquen notícies van créixer en 25 
punts, el major augment vist en els 27 mercats on es va realit-
zar l’estudi, hi ha punts que acotar.

El mateix informe revela profunds canvis en la confiança; de 
fet assenyala que la desconfiança és encara més pronunciada 
quan l’escepticisme i la por se sumen a l’equació. En aquest 
sentit destaca que, a nivell global, tot just el 47 per cent de les 
persones confia en els mitjans de comunicació.

Sobre el tema, se’n parla amb amb Nancy Gómez, country ma-
nager de Prisa Brand Solutions, grup propietari d’El País i Diari 
As, entre d’altres, sobre el repte que enfronten els mitjans de 
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comunicació. Gómez opina que “el més important per als mi-
tjans és aconseguir fidelitzar un nombre més gran d’usuaris. 
Guanyar-se la credibilitat de les audiències, ser l’oposat a la 
desinformació, demostrant la qualitat dels seus continguts, 
equip periodístic, i redacció per la recerca de la veritat en en-
torns cada vegada més difícils.

En aquest sentit, és indubtable que la indústria del màrqueting 
i la publicitat enfronta reptes. Sobre com veu el sector de la 
publicitat i màrqueting digital, Gómez creu que “estem en una 
transició com tothom, com tots els sectors. Els mitjans neces-
sitem sensibilitzar-nos en generar millores, sent encara més 
efectius en els resultats que lliurem, ja que els clients es torna-
ran encara més observadors a l’hora d’invertir els seus diners. 
Encara veiem moltes oportunitats, ja que hi ha molt més èmfasi 
en la nostra indústria, el Màrqueting digital i els mitjans de co-
municació seriosos i creïbles avui es converteixen amb ell canal 
estratègic perquè els anunciants es connectin amb les seves 
audiències. (Infografia: Esan.edu)
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Pandèmia d’errades
Per Francesc Ponsa / Report.cat

 

Gran part de la informació dels mitjans de comunicació està 
basada en dades numèriques extretes d’investigacions cien-
tífiques, informes governamentals o estudis d’empreses que 
han utilitzat mètodes estadístics. La interpretació correcta dels 
resultats juga un paper essencial en la comunicació de la infor-
mació. Per això, el periodista ha de tenir una cultura estadística 
bàsica que permeti realitzar el seu treball de forma rigorosa, 
ètica i professional. Tanmateix, aquesta competència no està 
present de manera generalitzada entre els professionals de la 
comunicació, tal com es desprèn dels errors estadístics que 
realitzen reiteradament. Alguns són fruit de les presses, però 
també hi ha els que es deuen a la ignorància.

José María Sorando, professor de secundària jubilat i actual-
ment autor de llibres de divulgació matemàtica i de la web ma-
tematicasentumundo.es, considera que “la manca d’una anàlisi 
assossegada de la informació numèrica, que es podria fer tan 
sols des del sentit comú, evitaria titulars com A Espanya hi ha 
142 bars per habitant o Mig milió d’aficionats del Castelló acudi-
ran al camp de futbol del Reial Saragossa. Aquests són exem-
ples reals”.

Realment, hi ha errors tan absurds que poden fer gràcia, com 
un titular d’un diari gallec que afirmava “Fallece por segundo 
día consecutivo una mujer de 103 años”. O el titular que re-
sava: “Cantabria tiene 131,73 reclusos por habitante, con 705 
presos”. Segons el titular podríem concloure que la comunitat 
càntabra té 5,35 habitants. L’error del titular era que la taxa no 
era per habitant, sinó per cada 100.000 habitants.

El virus i les xifres
Un exemple actual de la necessitat d’aquests coneixements es-
tadístics bàsics és la informació dels darrers mesos amb relació 
a la Covid-19: “Ens han mostrat corbes, gràfics, percentatges… 
de vegades mal explicats. Si el comunicador no entén el que 
està dient, no pot transmetre-ho adequadament a l’audiència. 
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És molt important que els comunicadors entenguin, expliquin 
i ofereixin una informació acurada de la realitat”, afirma Jordi 
A. Jauset, divulgador científic i autor del llibre Estadística para 
periodistas, publicitarios y comunicadores (2007).

El seguiment estadístic de la pandèmia ha suposat referències 
abundants a termes i conceptes com creixement exponencial, 
aplanar la corba, taxes d’augment, velocitat de contagi, models 
matemàtic, etc. “Poques vegades hi ha hagut tantes referències 
matemàtiques a les notícies. I no sempre van ser encertades”, 
afirma Sorando.

Segons aquest divulgador matemàtic, una primera confusió al 
principi del confinament era preguntar-se: ‘Com diuen que millo-
rem, si cada dia hi ha més nous infectats que el dia anterior?’. “El 
que es reduïa era el percentatge de nous contagis sobre el total 
de contagiats previ, el que suposava una bona tendència encara 
que en números absoluts s’empitjorés”, explica Sorando.

El concepte “aplanar la corba” també va comportar alguns 
errors: “Quan per fi s’aplanava la corba hi va haver algun titu-
lar que deia que ens acostàvem al punt d’inflexió. En realitat 
ens acostàvem al màxim… afortunadament, perquè un punt 

d’inflexió és aquell on canvia la curvatura de la gràfica i, en el 
cas esmentat, si la corba cada vegada creixia menys, un punt 
d’inflexió hauria suposat que hagués començat a créixer cada 
vegada més”, aclareix Sorando.

Absoluts i relatius
Una altra mala interpretació de les dades és el que es coneix 
per “fal·làcia dels nombres absoluts” consistent en comparar 
un fenomen en termes absoluts en llocs amb magnituds pobla-
cionals molt diferents. En aquest cas és necessari recórrer als 
números relatius, a les taxes per habitant. Josu Mezo, de Mala-
prensa, es fa ressò d’aquesta fal·làcia en el cas dels mitjans 
nord-americans informant del nombre de morts a causa de la 
pandèmia. Molts mitjans –entre ells The New York Times– publi-
caven que els Estats Units eren el país del món amb més casos 
i més morts per la Covid-19. I era cert, però aquesta dada era 
poc informativa perquè els Estats Units és un dels països més 
poblats del món. “El que és rellevant per saber com de ‘greu’ és 
l’epidèmia en un país no és el nombre total de víctimes sinó el 
nombre amb relació a la població: i aquí, els Estats Units, estan 
encara bastant millor que uns quants països del món” aclareix 
Mezo.
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A banda d’aquests, els periodistes també han comès els errors 
clàssics per falta d’anàlisi matemàtica d’allò que es diu. Per 
exemple, la següent notícia: “Una conseqüència positiva del con-
finament és la reducció de les escombraries. A Madrid, s’ha pas-
sat de recollir uns 3 milions de quilos al dia a només 24.000 qui-
los”. L’embolic amb els números és considerable:  “D’1 quilo per 
habitant a 8 grams seria una enorme reducció”, apunta Sorando.

Ser de lletres no és excusa
John Allen Paulos, professor de Lògica de la Universitat de 
Temple (Filadèlfia) i autor de diversos llibres de referència sobre 
l’analfabetisme matemàtic com El hombre anumérico (1988) o 
Un matemático lee el periódico (1995), ja ho va advertir fa anys: 
“Massa sovint els periodistes fan servir els números com a de-
coració de les notícies”.

En aquest sentit, Marta Casals, diplomada en estadística i con-
sultora en el Màster Oficial de Bioinformàtica i Bioestadística de 
la UOC, considera que “sovint per a donar veracitat o recolzar 
les notícies es donen valors, percentatges, taxes i indicadors 
sense saber si són reals o realistes. Dona la sensació que si 
posem números tot queda més creïble i, en alguns casos, el 
que fas és enredar més al lector”.

Sovint els periodistes s’escuden en el tòpic: “és que jo sóc de 
lletres”, diuen. Sorando considera que és una mala excusa: 
“Ser ‘de ciències’ no m’eximeix de la necessitat de parlar i es-
criure correctament. Ningú pot defensar l’hemiplegia cultural en 
aspectes bàsics”. D’acord amb això, Jauset creu que “els ‘nú-
meros’ no són exclusius dels científics i dels enginyers, físics, 
químics… De la mateixa manera que un enginyer ha de saber 
redactar i sintetitzar, un periodista hauria de dominar un mínim 
de coneixements bàsics de càlcul numèric i estadístic”.

Aquesta animadversió dels periodistes vers els números ve de 
lluny. Generalment, per accedir als estudis de periodisme els 
estudiants opten per cursar el batxillerat d’Humanitats i ciències 
socials. En aquests estudis hi ha l’assignatura de Matemàti-
ques aplicades a les ciències socials que, entre més temari, 
toca la probabilitat i l’estadística:  “Aquesta base hauria de ser 
més que suficient per a la part matemàtica del seu futur exercici 
professional. Potser falta un enfocament aplicat a casos quoti-
dians en el batxillerat. Després, en el grau universitari, no tenen 
una assignatura matemàtica com a tal, però la correcció lògica 
i numèrica hauria de ser un eix transversal present en totes les 
matèries, com suposo que ho és la correcció lingüística”, opina 
Sorando.
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Tanmateix, Jordi A. Jauset, creu que els currículums de batxillerat 
estan mal orientats. “Un estudiant de batxillerat artístic hauria de 
tenir els mateixos coneixements bàsics de càlcul que un estudiant 
de batxillerat científic. Aquest darrer, a més, ha d’aprofundir en 
conceptes més orientats a la investigació, la qual cosa no li serà 
d’utilitat, en principi, a l’estudiant de lletres. Però, almenys, tots dos 
tindran una base adequada, que ara no existeix. No pot ser que un 
alumne accedeixi a la universitat sense entendre què és un incre-
ment o decrement percentual”, sosté aquest divulgador científic.

Equivocacions recurrents
Moltes de les equivocacions que comenten els periodistes a 
l’hora de treballar amb xifres són recurrents. Una d’elles con-
sisteix en no aplicar la lògica. El passat mes d’abril El País va 
publicar en portada: “Más de 900 millones de toneladas de ropa 
usada acabaron en vertederos de España en 2017”. Un lec-
tor va compartir amb el Defensor del lector del diari el següent 
càlcul: cada espanyol, inclosos nens i ancians, hauria tirat 20 
tones de roba a l’any, és a dir, deu furgonetes de mida mitjana. 
Evidentment, el titular era erroni. No eren 900 milions de tones, 
sinó 900 milions de quilos. I és que molt sovint es confonen 
unitats de mesures: metres cúbics per litres, kilòmetres per kilò-
metres quadrats, tones per kilograms, etc.

Un altre exemple del mateix diari sobre el mal ús de conceptes 
estadístics. Notícia del passat desembre:  “Morir en Andalucía 
es un 38% más probable que en Madrid”. La possibilitat de mo-
rir és la mateixa (100%) a qualsevol territori. Finalment es va 
rectificar el titular: “La tasa de mortalidad es un 38% más alta en 
Andalucía que en Madrid”. “Molt sovint es treuen conclusions 
errònies i se’n fan titulars absoluts”, apunta Casals.

El valor escandalós de xifres extremes crida l’atenció del perio-
dista a l’hora de titular. Però una quantitat que a primera vista 
pot semblar d’interès periodístic pot estar ocultant un problema 
de precisió o una mala interpretació. També és habitual fer un 
mal ús dels percentatges com, per exemple, la suma de les 
parts que superin el 100%, sumar percentatges amb base de 
càlcul diferent o una mala interpretació de la mitjana. Un exem-
ple d’aquest darrer cas el trobem a les informacions referents a 
l’informe PISA. “És impossible que tots els països estiguin per 
sobre de la mitjana. L’important, si estem per sota, és saber si 
aquesta diferència és significativa o no”, apunta Sorando.

També és habitual la traducció quasi literal però errònia dels 
“billions” que apareixen a les notícies d’agències nord-ameri-
canes i que es tradueixen com a “bilions”. El problema rau en 
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el fet que als Estats Units un bilió són mil milions; però a casa 
nostra un bilió és un milió de milions. La diferència és molt sig-
nificativa: “Aquesta mala traducció multiplica per mil la realitat 
i produeix autèntiques barbaritats informatives com ‘Cristiano 
Ronaldo supera el bilió d’euros anuals en ingressos’, quasi com 
el PIB espanyol”, assenyala Sorando.

Per a Casals, un altre error que es comet sovint és “extreure 
les dades o els gràfics de fonts que no són fiables o de fonts 
no oficials”. En aquest context, quan un periodista rep una in-
formació recolzada per un estudi sembla que aquesta sigui una 
veritat inapel·lable. La crossa “segons un estudi…” serveix tant 
per una enquesta amb una mostra no representativa com per a 
un rigorós estudi científic. Un estudi, doncs, no és significatiu si 
no s’adjunten les seves dades essencials.

Error o manipulació?
Els gràfics són un registre que sovint compta amb errades de 
proporció. No obstant això, de vegades la magnitud d’aquests 
errors poden plantejar una intencionalitat. Analitzem per exem-
ple aquesta gràfica que va publicar el diari 20 minutos l’any 
2008. La imatge presenta errors en les proporcions de les ba-
rres d’alguns diaris. Concretament, 20 minutos va voler perju-

dicar els seus competidors de la premsa gratuïta (destacats en 
color blau cel). Què! i El País tenien un nombre de lectors simi-
lars, però a la gràfica estaven ben allunyats). En el cas del diari 
ADN, se l’infravalora respecte a Metro, tot i que pràcticament 
l’iguala en nombre de lectors i se l’equiparava gràficament amb 
El Mundo (a qui superava en mig milió d’exemplars).
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Un altre exemple de gràfic sobredimensionat és en una infor-
mació del programa Espejo Público (Antena 3) del 2015 que 
beneficiava clarament al llavors líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera. La imatge feria referència a una enquesta d’El País amb 
les proporcions correctes. Un 40% dels enquestats opinava que 
Albert Rivera era el president que necessitava Espanya, però 
la proporció de la barra que li va atribuir Antena 3 era de més 
del 60%. Error o manipulació? La conclusió és que cal analitzar 
críticament les gràfiques. Mireu el gràfic erroni que va mostrar 
el programa Espejo público:

Alguns errors que hem vist poden resultar divertits, però ero-
sionen la credibilitat del mitjà de comunicació. Per això, és ne-
cessari una major atenció sobre les informacions estadístiques. 
Com hem vist, moltes equivocacions són recurrents i, per tant, 
evitar-les no és complicat. “Es podrien organitzar seminaris de 
formació centrats en els aspectes matemàtics més usuals de 
les notícies, que en realitat són pocs però molt freqüents. Així 
mateix, és important que, de la mateixa manera que a les re-
daccions hi ha una revisió ortogràfica, hi hagi una revisió mate-
màtica”, conclou Sorando.

Igual que la gravadora, el bloc de notes o el mòbil, la calcula-
dora, doncs, també hauria de ser una amiga inseparable dels 
periodistes. (Infografies: eldiario.es, report.cat i Atresmedia)
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Per i per als lectors
Per José Antonio Ortega, periodista / Diario de Cádiz

Fa dues dècades, existia un costum generalitzat al país: com-
prar el diari al quiosc. També hi havia qui el llegia a la cafeteria 
o en el seu lloc de treball. Fins i tot, en la versió més fidel, exis-
tien els anomenats subscriptors, que rebien el seu diari favorit 
a casa seva. Aquestes fórmules segueixen estant operatives. 
No obstant això, la digitalització de la informació i el sorgiment 
de les edicions connectades fou canviant la forma en què con-
sumíem notícies.
 

Des de llavors, ens hem acostumat a la barra lliure d’informació. 
Sense pagar ni un sol euro. Com qui va a una botiga de roba i 
se’n porta, sense passar per caixa, el que es vol posar aquesta 
nit. Així, la notícia com a tal comença a perdre valor; al transfor-
mar-se en un bé massiu i accessible, deixem d’estar disposats 
a pagar per ella.

Les redaccions dels mitjans van resistir com van poder aquesta 
transformació del model de negoci. De vegades, amb impor-
tants retallades de plantilla i havent d’assumir moltíssima més 
càrrega de treball. El periodisme actual no només ha d’omplir 
les pàgines impreses d’un diari en paper, sinó que ha de man-
tenir actualitzada la seva versió online i fins i tot informar en 
temps real a través dels seus perfils en xarxes socials.

Aquesta nova realitat va anar creant el brou de cultiu perfecte per 
al que és una xacra actual de la societat: les notícies falses. Qual-
sevol web s’erigia com a mitjà de comunicació, amb una veracitat 
molt en dubte, ja que els beneficis d’aquests mitjans eren irrisoris i 
no hi havia marge per comptar amb professionals del periodisme.

Que els mitjans de comunicació no siguin solvents, i indepen-
dents econòmicament, és un problema greu per a la societat. 
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Perquè si no, en aquest moment, entraran amb intencions de 
persuasió dels grups de poder. Un mitjà no ha de dependre 
financerament ni d’un govern, ni d’una empresa ni de qualsevol 
altra entitat que el subvencioni.

Aquesta situació, de precarietat per als periodistes i de certa 
indefensió per a la ciutadania, comença a albirar una solució. 
I no és una altra que tornar al model original: els lectors pa-
guen per una informació de qualitat. És el que ja estan fent 
eals principals mitjans de comunicació nacionals amb els murs 
de pagament en les seves edicions digitals. Amb uns preus de 
subscripció ridículs en comparació amb el que costava comprar 
el diari cada dia. A més, per menys diners, tindrem accés als 
múltiples continguts que es publiquen durant el dia.

No tinc cap dubte que això és un avanç per al lector. Els mitjans 
només han de respondre davant els seus lectors. Si aquests 
assumeixen una mínima part del seu finançament, els mitjans 
seran més lliures i podran dedicar més recursos a la qualitat i 
excel·lència dels textos pels que paguem. No tot el que diu fer 
periodisme ho fa amb veracitat i rigor. Els mitjans, i els seus 
professionals, que optin per aquests valors han de ser recolzats 
amb un petit gest econòmic. Si no, una democràcia sense mi-

tjans independents dels poders, serà molta menys democràcia. 
Si preferim uns mitjans al dictat del poder, seguim emportant-
nos les notícies sense pagar per elles. (Infografia: Bolsamania)
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