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Introducció

La COVID-19 va esclatar el desembre de 2019 a Wuhan (Xina) i es 
va propagar ràpidament per tot el món, provocant una emergència 
mundial de salut pública sense precedents i afectant a tots els sec-
tors econòmics. El sector educatiu i les Universitats no van ser cap 
excepció: es van tancar els campus, les biblioteques i les aules, 
es va suspendre l’activitat lectiva presencial i es van anul·lar tallers, 
proves, viatges acadèmics, etc. No obstant això, aquest canvi de 
paradigma no va paralitzar a la comunitat acadèmica. A fi de man-
tenir la formació, es van implementar nous recursos, plataformes 
virtuals i eines per a la formació en remot, cosa inèdita i descone-
guda per a molts docents i estudiants.

La pandèmia del coronavirus requeria també tota la força del 
coneixement per analitzar, estudiar i superar la crisi sanitària i les 
conseqüències econòmiques de l’epidèmia.

Aquesta publicació és un recull d’articles de professors i ex-
perts de la UPF Barcelona School of Management sobre la pan-
dèmia de la COVID-19 i l’impacte del coronavirus en la societat. 
Articles d’anàlisi i reflexió sobre els efectes i la seva evolució en 
l’àmbit de la salut però també en la conjuntura política, econòmica, 
del món de l’empresa, de la cultura i l’educació, entre d’altres.

Conscient dels canvis continus i profunds viscuts arran de la 
pandèmia mundial, la UPF Barcelona School of Management va 
crear l’Observatori COVID-19 per tal de contribuir, des de la trans-
versalitat de les diferents disciplines que imparteix, a aportar una 
mirada compartida i una reflexió formada dels seus acadèmics i 

professionals basada en les evidències, la mirada crítica i construc-
tiva i des d’un clar compromís social. A l’Observatori COVID-19 ja 
s’han publicat més de 60 articles.

Aquesta és una selecció realitzada per tal de facilitar la trans-
missió del coneixement i ajudar en la interpretació de l’actualitat 
per a escometre el present i el futur.

https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/observatori-covid-19-analisi-i-recomanacions-dels-nostres-experts


Índex

Mesures empresarials per  
superar la crisi de la COVID-19  
Oriol Amat

La crisi del coronavirus: lideratge  
polític i lideratge tècnic   
Carles Ramió

El salvavides  
de l’educació online 
Lluís Vicent

La COVID-19: el rival  
a batre fent esport  
Carles Murillo

Impacte de la COVID-19 en  
els mercats financers: memòria històrica   
Xavier Brun 

Què estan fent les empreses per donar suport  
a la societat en la lluita contra la COVID-19?  
Ramon Bastida 

Aquesta vegada pot ser diferent. Aprenent de 
l’experiència de la pandèmia de la grip “espanyola”  
Jaume Puig-Junoy

Maduresa digital i ocupació?  
Tomàs Rubió

pág. 10

pág. 42

pág. 13

pág. 49

pág. 19

pág. 52

pág. 22

pág. 60

pág. 27

pág. 64

pág. 31

pág. 70

pág. 34

pág. 73

pág. 38

pág. 77

pág. 80

pág. 85

El coronavirus pot  
accelerar la moneda digital   
Luz Parrondo

La COVID-19 i el sector editorial:  
Fahrenheit 451  
Javier Aparicio Maydeu

L’impacte de la crisi de la  
COVID-19 en les Fintech     
David Igual

La política a.C. i d.C.  
(abans i després de la Covid-19)  
Toni Aira 

El Branding en temps de la COVID-19:  
Com han d’actuar les marques?   
Nicole Kalemba

Hello Kitty i la “nova normalitat” 
Oriol Montanyà

Idees radicals per a temps difícils   
Salvador Estapé Triay

De Mintzberg i el Management  
de les coses petites   
Josep Maria Galí

“Ni si ni no, ni blanc ni negre ...”. Comunicar  
la incertesa en temps de la Covid-19   
Gema Revuelta

La ràdio, el millor antídot  
contra la crisi del coronavirus   
Emma Rodero



Oriol Amat — 11

Mesures empresarials per  
superar la crisi de la COVID-19

Oriol Amat   
Degà de la UPF Barcelona School of Management  
i Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat  

de la Universitat Pompeu Fabra 

Estem en un moment molt complicat 
però hi ha mesures que poden ajudar 
a parar el cop i d’altres que permeten 
aprofitar les oportunitats que es 
presenten

La sobtada i imprevista caiguda de l’activitat econòmica que pro-
voca la COVID-19 perjudicarà greument moltes empreses i l’eco-
nomia en general. De tota manera, com que la majoria d’experts 
prediuen que la crisi sanitària no serà molt llarga, podem pensar 
en mesures econòmiques per evitar mals majors. En alguns casos 
aquestes mesures fins i tot poden permetre que hi hagi empreses 
que en surtin enfortides.

Mesures per parar el cop
Veiem, en primer lloc, algunes mesures urgents que poden ajudar 
a evitar mals majors.  Es tracta de mesures orientades a evitar pro-
blemes que podrien limitar la continuïtat de l’empresa:

•  Prioritzar la salut i el benestar de treballadors i clients. Si en 
moments difícils s’aposta per ells, es pot aconseguir més 
compromís a llarg termini. Això vol dir prendre mesures per 
a preservar la salut de les persones i també donar seguretat i 
confiança en relació amb el seu futur a l’empresa.

[16/03/2020]

•  Reorganitzar els processos per a poder treballar en remot i 
poder oferir més i millors serveis en línia als clients.

•  Assegurar la liquiditat renegociant els terminis de pagament i 
contractant línies de crèdit bancari. Cal aprofitar que, de mo-
ment, no hi ha restriccions creditícies i que, és possible, que 
en les pròximes setmanes les autoritats ampliïn les línies de 
finançament.

•  Assegurar els subministraments diversificant els proveïdors.

•  Oferir serveis o infraestructures de l’empresa a les autoritats 
sanitàries, com han fet algunes cadenes hoteleres que han 
ofert habitacions per a ser medicalitzades. És un bon moment 
per ajudar a qui més ho necessiti.

Aprofitant les oportunitats que es presentin
En moments de pànic la majoria de la gent es concentra en les no-
tícies negatives i no paren atenció a oportunitats que cal tindre en 
compte. Veiem alguns exemples:

•  Si es disposa de liquiditat que no es necessitarà en els pròxims 
anys ara és un bon moment per fer compres. Hi ha moltes em-
preses molt sòlides i de sectors amb molt de futur (alimen-
tació, farmacèutiques...) que han baixat més enllà del que és 
raonable.

•  També es poden fer bones adquisicions d’empreses per a po-
tenciar el creixement. Sovint s’oblida que hi ha moments de 
compra i moments de venda. Quan es produeixen caigudes 
sobtades a la borsa com la que estem vivint ara la història de-
mostra que acostuma a ser un bon moment de compra. Com 
diu la dita: “Cal vendre quan sonen els violins i comprar quan 
ressonen els canons”.

•  Aprofitar els preus baixos per a comprar productes o serveis 
que es necessitaran més endavant.

•  Es pot apostar per noves línies de negoci basades en mitjans 
virtuals.

•  Si ja es disposa de productes o serveis via mitjans digitals es 
pot augmentar la seva promoció per a incrementar els ingres-
sos.

10 — Oriol Amat
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•  Es pot innovar amb productes o serveis que satisfan neces-
sitats relacionades amb la COVID-19, i no es tracta només de 
mascaretes i gels.

•  Es poden descobrir noves formes de funcionar més sosteni-
bles (teletreball...).

Conclusions
La història econòmica dels darrers segles demostra que la majoria 
de la gent acostuma a sobre reaccionar molt sovint. En moments 
d’eufòria, els preus pugen més del que és raonable i en moments 
de pànic els preus s’enfonsen massa. Quan hi ha caigudes dels 
mercats d’un 30% o 40% com ara hi ha bones oportunitats de com-
pra que no podem desaprofitar. En molts estudis hem demostrat 
que les empreses més exitoses a llarg termini són les que com-
pren i venen en els moments adequats i fan l’oposat a allò que fa 
la majoria. Això és el que ens diu la teoria de l’opinió contrària, que 
consisteix a fer l’oposat a allò que fa tothom en moments de pànic, 
com ara.

Per tant, ara convé no deixar-se portar pel catastrofisme i treba-
llar per a seguir creant el màxim valor econòmic i social. Per acabar, 
no podem deixar ben clar que aquestes propostes cal fer-les amb 
humilitat. Com deia Samuel Goldwyn: “Mai facis previsions, espe-
cialment sobre el futur”.

Referències:

Amat, O. (2009): Euforia y pánico, Provecho, Barcelona.

Puig, X. (2020): El primer error de los inversores: Dejarse dominar por las 
emociones, Patrimonia (Vídeo). https://patrimonia.bsm.upf.edu/el-primer-
error-de-los-inversores-dejarse-dominar-por-las-emociones/

Puig, X. (2020): Behavioral finance. Segundo error: La impaciencia, 
Patrimonia (Vídeo). https://patrimonia.bsm.upf.edu/behavioral-finance-
segundo-error/

*Nota: Una versió més reduïda d’aquest article ha estat publicada per 
Viaempresa el 16 de març de 2020.

La crisi del coronavirus: 
lideratge polític i lideratge 
tècnic 

Carles Ramió 
Catedràtic de Ciències Polítiques i de l’Administració  
a la Universitat Pompeu Fabra

Director Acadèmic del Màster Online en Govern i Gestió 
Pública a l’Amèrica Llatina de la UPF Barcelona School  
of Management

Crisis com la present representen 
proves d’estrès reals sobre  
les nostres capacitats institucionals

Les crisis imprevistes i greus, com l’actual de salut pública ocasio-
nada pel coronavirus, són útils per a examinar el nostre sistema po-
lític i administratiu. Crisis com la present representen proves d’es-
très reals sobre les nostres capacitats institucionals. És molt aviat 
per realitzar una anàlisi i establir conclusions, però ja hi ha unes 
quantes lliçons polítiques i administratives que seria bo que els ciu-
tadans tinguéssim en compte.

La primera lliçó és la importància que al comandament de les 
polítiques i dels serveis públics estiguin professionals ben pre-
parats i amb una àmplia experiència. Els especialistes en gestió 
pública reclamem des de fa temps que a Espanya s’instauri, d’una 
vegada per sempre, una direcció pública professional que és una 
normativa que hauria de regular, sobre la base de criteris professio-
nals i no polítics, als responsables tècnics que han de dirigir les po-
lítiques i els serveis públics. Els mitjans de comunicació han cele-
brat la professionalitat, serenitat i claredat del portaveu del Ministeri 

[16/03/2020]

https://patrimonia.bsm.upf.edu/el-primer-error-de-los-inversores-dejarse-dominar-por-las-emociones/
https://patrimonia.bsm.upf.edu/el-primer-error-de-los-inversores-dejarse-dominar-por-las-emociones/
https://patrimonia.bsm.upf.edu/behavioral-finance-segundo-error/
https://patrimonia.bsm.upf.edu/behavioral-finance-segundo-error/
https://www.viaempresa.cat/opinio/orol-amat-coronavirus-mesures-economiques_2115560_102.html
https://www.bsm.upf.edu/ca/master-universitari-en-govern-i-gestio-publica-a-la-america-llatina-modalitat-online
https://www.bsm.upf.edu/ca/master-universitari-en-govern-i-gestio-publica-a-la-america-llatina-modalitat-online
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de Sanitat per la crisi del coronavirus, Fernando Simón (director del 
Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries). Aquest 
directiu altament especialitzat porta en el càrrec vuit anys i va ser 
nomenat pel govern de Mariano Rajoy. L’actual govern l’ha mantin-
gut en el lloc, ja que li ha reconegut el seu prestigi professional i el 
seu rol de tècnic independent. Es tracta d’una excepció, ja que a 
Espanya quan hi ha un canvi de govern solen mudar la gran majoria 
dels responsables tècnics (directius) el que desprofessionalitza la 
funció pública (i en la pràctica la polititza) impedint la continuïtat de 
polítiques i serveis estratègics davant la pèrdua, per discontinuïtat, 
del coneixement i de l’experiència professional. Quan s’imposen 
els criteris professionals, els problemes tècnics es resolen molt mi-
llor. Res a veure amb altres crisis sanitàries importants, com el de 
l’oli de colza, on el ministre del ram va protagonitzar ridícules rodes 
de premsa que van alarmar i van desconcertar a la població.

Una crisi com l’actual reclama un fort 
lideratge polític. Respostes polítiques 
en forma de paquets de mesures no 
sols en matèria de salut pública i sanitat 
sinó transversals de caràcter econòmic, 
social, laboral, familiar, etc.

Però no es tracta de tecnificar la política sinó d’aclarir rols: als tèc-
nics el que és tècnic i als polítics el que és polític. Una crisi com 
l’actual reclama un fort lideratge polític. Respostes polítiques en 
forma de paquets de mesures no sols en matèria de salut públi-
ca i sanitat sinó transversals de caràcter econòmic, social, laboral, 
familiar, etc. Política d’alt nivell buscant la complicitat amb altres 
països i amb la Unió Europea. En això està, amb una mica de retard, 
l’actual govern. Aquesta és la segona lliçó: la política continua sent 
fonamental i es reforça si cedeix espai en els temes tècnics al 
lideratge professional.

La tercera lliçó és la complexitat d’un Estat multinivell tan 
descentralitzat com és Espanya. Quan es va nomenar al recent 
ministre de Sanitat es van fer tota mena de bromes, ja que era un 
ministre sense ministeri argumentant que les competències en 
matèria de sanitat estan desplegades per les Comunitats Autòno-

mes. Un sistema centrífug (descentralització) requereix instruments 
centrípets que permetin equilibrar i unificar el sistema. Aquest és 
el paper de l’Estat i del ministeri de sanitat: coordinar a totes les 
administracions públiques competents en el territori, anticipar-se i 
ordenar el sistema. També mantenir interlocució constant i apren-
dre dels altres països afectats i coordinar una actuació conjunta a 
escala de la Unió Europea. El problema d’Itàlia ha estat precisa-
ment una deficient coordinació territorial amb discrepàncies entre 
l’Estat, les regions i les províncies que ha generat una deficient an-
ticipació i unes accions públiques reactives.

Un sistema centrífug (descentralització) 
requereix instruments centrípets 
que permetin equilibrar i unificar el 
sistema. El problema d’Itàlia ha estat 
precisament una deficient coordinació 
territorial amb discrepàncies entre 
l’Estat, les regions i les províncies  

La quarta lliçó és que un sistema sanitari públic sòlid i extens 
faculta un major confort sanitari que un model majoritàriament 
privat. És una evidència empírica que, en sanitat, l’eficàcia i l’efi-
ciència d’un sistema públic és major que el privat. Aquest principi 
ja s’està demostrant i serà més evident amb el transcurs del temps i 
analitzar com respon Europa i com responen els EUA davant la crisi 
del coronavirus. Però, encara que el nostre sistema de salut sigui 
fonamentalment públic, també és important el sector privat i per 
afrontar grans problemes fa falta la col·laboració publicoprivada. 
Aquesta col·laboració ja s’està impulsant a Espanya per a atendre 
aquesta crisi. Però no és el mateix la col·laboració publicoprivada 
on l’agenda la domina el sistema públic (Espanya) que als països 
en què l’agenda la domina el sector privat.

La cinquena lliçó té a veure amb la injusta imatge social de la 
funció pública, dels funcionaris. Més enllà que el sistema que el 
regula és antiquat i reclama una reforma urgent, els funcionaris, en 
la seva gran majoria, són grans professionals, amb sòlids valors 
de servei a la comunitat i amb una enorme motivació. Els mitjans 
sempre són escassos, però d’aquesta crisi ens salvaran la profes-
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sionalitat, lliurament i generositat del personal mèdic, d’infermeria i 
el personal de suport. Funcionaris, al cap i a la fi.

Però la pregunta clau en aquest cas és quin tipus de lideratge 
es requereix per a afrontar amb garanties una crisi imprevista i 
inèdita com el la del coronavirus? La resposta té la seva comple-
xitat, ja que escapa del marc tradicional típic de les crisis en l’àmbit 
institucional o de gestió pública. Hi ha, almenys, dos elements que 
fan que aquesta crisi tingui un caràcter diferent d’altres crisis en 
matèria de gestió pública.

1. D’una banda, tot sembla indicar que ha fallat el lideratge tècnic 
i no cal entendre-ho com una censura, donada l’excepcionali-
tat de la situació, sinó només com un simple element d’anàlisi. 
Alguns especialistes en epidemiologia han reconegut que els 
ha sorprès la virulència del contagi a Europa i que han errat en 
els seus pronòstics. Per més que sembla, que en aquesta oca-
sió els líders polítics a Espanya, han escoltat i tingut en compte 
més que mai les opinions dels professionals. El resultat, de mo-
ment, ha estat una política institucional lenta i timorata que no 
ha estat capaç d’evitar un contagi molt estès. 

2. D’altra banda, la complexitat del fenomen i el seu especta-
cular impacte econòmic, laboral i social implica que costi molt 
prendre decisions radicals de manera àmplia i, molt més, en un 
govern de coalició inèdit en la política espanyola i que ha tingut 
molt poc temps per a afinar els seus ressorts interns per a una 
presa de decisions fluida i consistent.

L’única recepta possible en l’àmbit del lideratge polític seria que 
els líders polítics del país seguissin les següents recomanacions:

•  A pesar que els líders professionals hagin pogut fallar, en un 
primer moment, no cal desconfiar en absolut d’ells per part 
dels líders polítics. Més que mai cal deixar-los marges i sufi-
cient discrecionalitat perquè prenguin les mesures tècniques 
que estimin convenients tant en matèria de salut pública com 
de capacitat de gestió del tractament sanitari dels malalts. Per 
tant, el lideratge polític ha de donar la màxima autonomia pos-
sible als professionals en tots sectors i no sols en l’àmbit de la 
salut.

•  La política ha d’estimular que emergeixin nous líders pro-
fessionals que haurien d’encarregar-se d’aportar una mirada 

transversal i multisectorial a la problemàtica que s’ha generat. 
No és només un tema de salut sinó també un greu problema 
econòmic, laboral, social, educatiu, de seguretat, etc. que cal 
atendre de manera horitzontal. En tots aquests àmbits caldrà 
innovar i en tots els sectors cal trobar als líders professionals 
més adequats i que sàpiguen coordinar-se entre ells.

•  Els líders polítics, descansats en delegar la majoria dels te-
mes tècnics als professionals, han d’encarregar-se de dos te-
mes prioritaris: d’una banda, articular un relat contingent però 
creïble socialment sobre el que està fent el govern i l’Admi-
nistració. D’altra banda, coordinar aquest relat i conciliar les 
diferents posicions polítiques de totes les administracions pú-
bliques implicades (bàsicament el govern de l’Estat, que pos-
seeix ara totes les competències i domini jeràrquic, amb les 
Comunitats Autònomes i amb els grans ajuntaments).

Per a dur a terme aquests dos últims reptes vinculats al lideratge 
polític els ingredients imprescindibles són: sinceritat, contun-
dència i lleialtat.

Sinceritat: cal reconèixer en tot moment que aquesta crisi és 
inèdita i canviant. Què s’està fent tot el possible però que els 
canvis de criteri en aquest cas són inevitables. Mai mentir ni 
ocultar dades. Al contrari: si les dades són alarmants o ho po-
den arribar a ser cal facilitar-los i avançar-los. La ciutadania ho 
perdonarà tot en aquesta crisi, però mai absoldran una mentida 
o que se’ls oculti informació. D’altra banda, reconèixer totes les 
equivocacions i demostrar que es va aprenent sobre la marxa. 
Que realment s’està implementant una gestió del coneixement.

Contundència: les decisions han de presentar-se sense dub-
tes i si fa falta decisions radicals, cal adoptar-les. El que no per-
donarà la ciutadania són decisions timorates o a mig fer. En 
aquest error ja hem caigut i no cal tornar a reincidir. Sí que cal 
tancar tota l’activitat econòmica (excepte els serveis bàsics) cal 
fer-ho sense més dilacions. Res és pitjor per a desprestigiar el 
lideratge polític que anar improvisant decisions que els ciuta-
dans ja anticipen. La societat no castigarà les equivocacions en 
les decisions polítiques, sinó que censurarà la falta de contun-
dència de les mateixes i, especialment, la covardia. Ser titllat de 
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líder covard és el pitjor escenari per a un polític en les actuals 
circumstàncies.

Lleialtat: lleialtat política al país, a la societat i a les institucions. 
En aquesta crisi no té sentit practicar el politiqueig (totalment 
legítim en situacions no extremes) sinó que cal fer política d’alta 
intensitat. No cal entrar en la lògica de crítiques creuades entre 
partits polítics o entre nivells administratius. Els errors seran in-
evitables, però ara no és moment de la crítica, sinó d’aprenen-
tatge, de mirar sempre cap endavant per encertar millor la se-
güent decisió. Els líders polítics que aprofitin l’ocasió per criticar 
a altres actors institucionals estan perduts i no gaudiran de cap 
empatia social. Els que, en canvi, exerceixin l’autocrítica i vagin 
guanyant consistència en les seves decisions amb el temps  es 
vindicaran com a autèntics líders polítics.

El salvavides  
de l’educació online  

Lluís Vicent 
Professor i director de la programació online  
de la UPF Barcelona School of Management

Per a molts dels que treballem en  
l’e-learning des dels seus inicis,  
la idea que l’educació online és per 
als que no poden assistir a la classe 
presencial és gairebé un estigma

La funció substitutiva, sens dubte molt útil, situava a l’educació 
online en un escalafó inferior respecte la “veritable” educació: la 
presencial. Encara avui dia se sol confondre l’educació online amb 
una metodologia. Online no significa més que un canal o un entorn, 
com ho és una aula, i hi ha milers de metodologies aplicables en 
els dos entorns.

Com vaig apuntar en aquest article a La Vanguardia, l’educació 
online té valor en si mateixa. Dota l’estudiant de noves compe-
tències, principalment totes aquelles que afecten a la feina remot. 
Milions de treballadors en multinacionals (i empreses petites que 
venen producte internacionalment) treballen cada dia amb els que 
estan a milers de quilòmetres de distància. L’educació online pot 
ser individual o col·laborativa, i la col·laboració té un abast planetari, 
trencant tota barrera física de l’aula.

No obstant això, la pandèmia global que estem vivint ens torna 
a aquesta funció substitutiva original de l’educació a distància, la 
d’aquells que estaven malalts, a la presó, o que simplement no po-
dien desplaçar-se a un centre educatiu presencial. Les universitats, 
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https://www.bsm.upf.edu/ca/programes-online
https://lvicent.wordpress.com/2014/04/05/la-educacion-online-no-vale-nada/
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col·legis o centres d’idiomes estan adoptant mesures d’urgència 
per oferir alternatives online als seus estudis presencials, de la 
mateixa manera que les empreses s’aboquen al teletreball. Però 
també aquesta situació és un clar exemple del valor intrínsec que 
té la formació online. Algú dubta que les persones que han estu-
diat online tenen avantatge davant aquesta nova situació?

He de dir que aquestes mesures d’urgència són possibles, en-
cara que no fàcils. Els centres educatius presencials difícilment te-
nen una infraestructura i un personal de TI preparat per assumir una 
massiva formació online. I molts, si no la majoria de professors es-
tan molt allunyats de dominar les tècniques per treballar de manera 
no presencial.

Les universitats online (i les presencials que han fet els passos 
seriosos en les seves propostes en línia) fa dècades que es per-
feccionen, formen professors, tècnics i alumnes, desenvolupant 
noves metodologies docents que impliquen en molts casos un 
aprenentatge millor que en l’ensenyament presencial tradicional. 
Simuladors, pel·lícules, aprenentatge per rols, escenaris o projec-
tes formen part de l’oferta existent.

Evidentment això no es pot aconseguir en una setmana. Però sí 
que és possible, com a mesura d’urgència, contractar o instal·lar 
una plataforma d’aprenentatge en un dia, contractar un sistema 
de comunicació síncrona amb compartició de pissarra, docu-
ments, i videoconferència. Sí que és possible fer una formació ex-
prés als professors (o assistents si cal) per traslladar el que es faria 
a la classe presencial a una plataforma. Gairebé tots els centres 
estan fent aquest procés.

El coronavirus no serà l’última 
pandèmia global. Això provocarà 
canvis socials. I els centres educatius 
presencials prepararan les seves 
alternatives online per a abordar noves 
alarmes i suspensions de presència

El coronavirus ens va relegant progressivament a casa nostra. No 
sabem el que durarà, però sí que sabem que no serà l’última pandè-

mia global (no s’espera aviat la fi del món -espero-). Això provocarà 
canvis socials. Potser ens rentem més les mans, potser apreciem 
més aquestes abraçades que ara no ens podem fer, potser ens en 
anem abans a casa davant de noves pandèmies. I els centres edu-
catius presencials prepararan les seves alternatives online per 
a abordar noves alarmes i suspensions de presència. Quan aquesta 
pandèmia estigui més controlada, els centres hauran de planificar 
amb el temps necessari i no amb la urgència actual, la seva alterna-
tiva a la presencialitat. Potser fins i tot les autoritats governamentals 
obliguin els centres a disposar d’aquesta alternativa, de la mateixa 
manera que estan obligats a complir normes de seguretat. I els 
centres, sens dubte, aprofitaran aquest nou coneixement, per oferir 
programes directament online.

Mentrestant, l’educació online seguirà el seu camí de perfec-
cionament, millorarà el seguiment assistit detallat dels estudiants 
(fet en el que l’ensenyament únicament presencial no podrà com-
petir), crearà nous continguts i mètodes que siguin motivadors 
i efectius en l’aprenentatge, i es generalitzarà com un canal on 
aprendre bé de manera similar, o bé de manera completament di-
ferent.
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La COVID-19: el rival  
a batre fent esport

Carles Murillo 
Director del Màster en Direcció i Gestió de l’Esport  

i del Màster en Negocis Internacionals a la  
UPF Barcelona School of Management

L’esport viu, com altres molts sectors, 
una aturada sobtada. L’esport, però, 
és quelcom més que l’espectacle. 
L’esport i la salut van de la mà. Els que 
practiquen esport han de trobar formes 
alternatives per seguir fent-ho

En aquests dies hem vist com l’espai que els informatius dediquen 
a les notícies esportives ha sofert un canvi important. No hi ha imat-
ges de competicions esportives, ni de grans fitxatges ni de mo-
viments de diners per una nova onada que faci pujar l’import que 
reben clubs i lligues professionals pels drets de retransmissió. L’es-
port viu, com altres molts sectors de l’activitat econòmica i empre-
sarial, una aturada sobtada.

Si analitzem les repercussions de la crisi (sobtada) ens trobem 
amb la necessitat de fer-ho de manera separada pel que solen ser 
les cadenes de valor de la indústria esportiva. En primer lloc, te-
nim una allau de notícies relatives als esdeveniments esportius, els 
organitzadors de les grans competicions esportives es mouen 
entre l’ajornament (la marató de Barcelona que estava marcada 
en el calendari pel dia 15 de març es farà en principi el 25 d’octubre; 
Roland Garros passa a disputar-se el mes de setembre; així com 
el calendari d’algunes curses d’automobilisme i motociclisme) i la 
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suspensió fins a una altra temporada (com passa amb la majoria 
de competicions que formen part d’un calendari harmonitzat com 
és el cas del ciclisme o altres com l’Eurocopa de futbol en la que 
els organitzadors, la UEFA en aquest cas, prefereixen donar prioritat 
a les competicions nacionals). A l’espera del que decideixi el COI 
pels Jocs Olímpics previstos per l’estiu vinent, el panorama està 
servit.

L’esport, però, és quelcom més que l’espectacle esportiu. 
Les xifres ens parlen de l’abast d’aquest fenomen a Espanya:

•  el 46,2% dels espanyols diu que practica esport.

•  el 68,2% diu que surt a caminar o passejar de forma ràpida, 
almenys un cop a la setmana (51% i 70%, respectivament,  si 
es tracta d’un mes).

•  Un de cada 5, dels que diuen que fan esport de forma regular, 
ho fa a casa. La resta, en espais on la distància social és pràc-
ticament inexistent.

•  Per al 30% la pràctica esportiva és per estar en forma,

•  Un 23% afirma que fa esport per entretenir-se.

•  Un de cada dos runners diu que gaudeix més de l’experièn-
cia si ho fa acompanyat d’amics, per bé que aquesta propor-
ció cau fins al 20% en el cas dels espanyols enquestats en una 
enquesta feta a una mostra de 25.000 europeus.

L’activitat diària pren ara mateix, amb els efectes de les mesu-
res preventives del ritme més gran de contagi del Coronavirus, 
un altre rumb. La situació afecta de manera important l’agenda 
personal, familiar, laboral i social.  No cal afegir-hi res al respec-
te, doncs tots ens hi sentim força representats i afectats. Les con-
seqüències pel sector de l’esport són fàcilment imaginables però 
presenten moltes dificultats per a estimar la seva repercussió en 
termes quantitatius perquè no existeix un precedent que serveixi 
de referència. Algunes veus, però, han llançat algunes xifres que, si 
més no, poden servir d’orientació. La Lliga (primera divisió espan-
yola de futbol) ha estimat en gairebé 750 milions d’euros de pèr-
dues si no s’acabés la competició. Els drets de retransmissió, irre-
cuperables si no es juguen els partits, explica bona part de la xifra a 
part, també, de la disminució d’ingressos pel concepte de patrocini.
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L’esport suposa el 2,5% de l’ocupació 
total, i l’1,2% del valor afegit brut de 
l’economia del país. La Lliga ha estimat 
en gairebé 750 milions d’euros de 
pèrdues si no s’acabés la competició

En tercer lloc, hem de veure l’esport com un sector de l’activitat 
econòmica i, per tant, format per un sistema en què hi participen 
agents econòmics mot diversos (clubs, federacions, lligues, em-
preses que fabriquen productes i altres que presten serveis). L’es-
port suposa el 2,5% de l’ocupació total, i l’1,2% del valor afegit brut 
de l’economia del país, segons l’estudi més recent fet per un equip 
de professors de la UPF Sports_Lab. Pel conjunt de la UE aques-
tes xifres són, respectivament, el 2,7% (ocupació) el 2,1% (VAB). 
Per mesurar els efectes de la crisi vírica d’aquestes setmanes en 
l’esport, només cal preguntar-se a quins sectors repercuteix més 
fortament l’activitat sectorial. Les mateixes fonts ens informen que 
els serveis educatius, esportius, les apostes, el transport i la restau-
ració i hotels en són els més perjudicats.

L’esport i la salut van de la mà, de la mateixa forma que la tec-
nologia ha canviat bona part de la pràctica esportiva i també de 
la forma de seguir un espectacle esportiu. I en aquests dos eixos 
trobem, malgrat tot, noves oportunitats. Els que practiquen es-
port han de trobar formes alternatives per seguir fent-ho, tant 
si és per motius de conservació o recuperació del seu estat de 
salut com per entreteniment. Els esportistes de nivell veuen com 
es trenca de sobte la seva planificació en la cerca de les millors 
marques personals (especialment  important en el cas de tots els 
atletes olímpics que tenen en el seu calendari personal anotat que 
el seu punt de màxim rendiment estava previst els dies dels Jocs  
Olímpics de Tòquio). En tots els casos, la tecnologia ens apropa al 
preparador físic i les pautes de l’entrenament i la pràctica esportiva 
als nostres respectius domicilis.

També els espectadors que, de cop i volta, s’han quedat 
sense un dels principals elements d’entreteniment dels caps 
de setmana trobaran fórmules enginyoses per tirar endavant. La 
proposta d’un grup d’esportistes professionals de fer una compe-
tició amb videojocs electrònics (“e-sports”) és un bon exemple 

al respecte que segurament captarà l’atenció d’alguns dels més 
habituals seguidors dels espectacles esportius en directe.

Des del punt de vista de l’oferta, els fabricants de roba, sabates, 
equipament, material i nutrició esportiva; les botigues que ho dis-
tribueixen; els gimnasos que han hagut que tancar; els entrenadors 
personals; els comentaristes en els diferents mitjans de comuni-
cació o els organitzadors i gestors dels esdeveniments esportius i 
consultores especialitzades han de trobar en el comerç electrònic 
i altres mecanismes la possibilitat de no tancar les portes i seguir 
treballant, encara que sigui sota mínims. És el que van fer les em-
preses fabricants de productes de neteja durant el “corralito” del 
sistema bancari a l’Argentina en decidir passar de les dosis indi-
viduals a les presentacions més voluminoses abaratint el cost per 
unitat de producte, reduint els marges però, per altra banda, no per-
dent els clients. Si alguna de les propostes imaginatives té bona 
acceptació, es pot pensar en què fins i tot generi més interès per la 
pràctica esportiva.

Ara mateix plana sobre el pensament d’uns i altres el trade-off 
entre aspectes sanitaris i econòmics. Encarar una situació nova, 
no tant per l’existència d’una infecció vírica que es transforma en 
pandèmia, sinó per la forma com es produeix el contagi, els seus 
efectes i letalitat, sinó per la forma com la connectivitat física 
de persones i mercaderies a causa de la globalització, fa que 
la resposta tècnica (clínica i epidemiològica) i econòmica, susciti 
una forta controvèrsia. Prioritzar és una tasca habitual entre els ges-
tors; descartar accions només es pot fer tenint en compte el cost 
d’oportunitat entès, mai millor dit, com el valor d’allò que rebutgem 
però, en la mesura del possible, sense descartar res important.

Haurem d’encarar un debat envers la 
forma com es produeix la connectivitat 
física de persones i mercaderies a 
causa de la globalització. Cal esperar 
que els governs actuïn de tal forma que 
es conservi el teixit empresarial i que la 
població guanyi en esperit solidari
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No es pot negar que la pandèmia ens colpejarà a tots, que gairebé 
tots en sortim perdent, uns més que els altres. Però cal esperar que 
els governs actuïn de tal forma que es conservi el teixit empresarial 
i que la població guanyi en esperit solidari trencant la tònica indivi-
dualista tan estesa en els darrers temps però, sobretot, fent que la 
imaginació i les ganes de sortir del fons de la crisi, esperoni noves 
iniciatives i maneres de fer.

Referències:

Encuesta de Hábitos Deportivos en España. 2015.

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ebf5ee1a-69c8-4809-9e7d-
30ca5425e8d9/encuesta-de-habitos-deportivos-2015.pdf.

LaLiga (www.laliga.com)

Strava (www.strava.com)

Impacte de la COVID-19 en  
els mercats financers:  
memòria històrica

Xavier Brun   
Professor i director del Màster en Mercats Financers  
de la UPF Barcelona School of Management

És necessari entendre la psicologia. 
És cert que les empreses es veuran 
afectades per l’aturada de l’economia 
a escala mundial, però a això cal afegir 
la psicologia dels inversors: la por que 
tenen a veure pèrdues

Dia històric, setmana històrica i potser mes històric. Això és el que 
s’està vivint en l’actualitat en els mercats financers. La por de l’im-
pacte en l’economia per part de la Covid-19, ha fet que els inver-
sors s’afanyin a vendre a qualsevol preu i això dóna com a resultat: 
fortes baixades. Igual d’invisible que és l’amenaça és la previsió 
que pot tenir en les empreses, amb el que és igual el tipus de ne-
goci: tot s’embeni.

Però anem a pams. Primer hem d’entendre els mercats i la 
seva bombolla. Aquells lectors que hagin jugat alguna vegada al 
Monopoly ho entendran. El joc s’inicia amb tots els jugadors amb 
efectiu i sense actius, a mesura que passa el temps, es va canviant 
efectiu per béns (carrers, hotels...) fins que tots els jugadors s’han 
quedat sense efectiu i han de vendre actius per a obtenir liquiditat. 
Perquè això és el que ha ocorregut en el mercat. Ara l’efectiu és 
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el bé més preuat. Per aquesta raó tot ha baixat: accions, bons, or, 
elèctriques… tot, sense excepció.

I segon hem d’entendre la psicologia. Si bé és cert que les 
empreses es veuran afectades per l’aturada de l’economia a escala 
mundial, a això cal afegir-hi la psicologia dels inversors: la por que 
tenen a veure pèrdues.

I aquest últim punt, detallem-lo. Durant el mes de març la borsa 
europea vivia el pitjor dia de la seva història, amb una baixada en 
un dia de l’11,48% (12 de març), just després d’una altra baixada 
històrica del 7,44% (9 de març).

Aquestes ànsies de vendre fan 
que s’obrin finestres que solen ser 
excel·lents oportunitats d’inversió. 
En borsa s’inverteix per concepte i no 
per momentum, així que sempre s’ha 
d’invertir i estar invertit

Així que vejam què ha passat en la història de la borsa europea. En 
el següent quadre podem veure que ha ocorregut justament en un 
any, tres anys i cinc anys després dels pitjors dies en borsa euro-
pea.

Rendibilitats del Stoxx 600 des del seu inici el 31 de desembre 
de 1986 fins al 13 de març de 2020

Font: bloombeg

Conclusió
•  Els negocis, igual que el Covid-19, són éssers vius que s’adap-

ten al mitjà.

•  Els millors negocis, les millors idees apareixen quan es pensa.

•  La renda variable és una font d’inversió a llarg termini.

•  En borsa s’inverteix per concepte i no per momentum, així que 
sempre s’ha d’invertir i estar invertit. Inverteix de manera recu-
rrent.

•  Mai venguis en els pitjors moments.

Rend. 1 dia 1 any 3 anys 5 anys

12/03/2020 -11,48% - - -

19/10/1987 -8,50% 6,35% 9,82% 44,30%

20/10/1987 -8,04% 15,93% 18,44% 56,45%

06/10/2008 -7,62% 3,38% 12,63% 50,22%

10/10/2008 -7,51% 19,83% 34,44% 72,14%

09/03/2020 -7,44% - - -

24/06/2016 -7,03% 20,72% - -

26/10/1987 -6,71% 25,53% 30,19% 67,51%

15/10/2008 -6,48% 16,31% 27,51% 67,50%

16/10/1989 -6,23% 1,16% 32,36% 54,64%

Mitjana 13,65% 23,63% 58,97%
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Què estan fent les empreses 
per donar suport a la societat 
en la lluita contra la COVID-19?

Ramon Bastida 
Doctor en Comptabilitat i Auditoria, professor  
i vicedegà de Transferència de Coneixement  
a la UPF Barcelona School of Management

En aquests últims dies, hem vist com 
empreses de tot el món s’han bolcat 
a realitzar tota mena d’actuacions per 
contribuir a la lluita contra la pandèmia 
de la COVID-19. S’estén la idea que les 
empreses han de crear valor social a 
més de valor econòmic

Després de la crisi financera de 2008, es varen escoltar crítiques 
importants sobre el paper que havien de jugar les empreses a la so-
cietat. En aquell moment, semblava que el món empresarial només 
tenia com a objectiu acumular riquesa, i no li importava massa 
l’empobriment d’una part important de la societat. Arran d’aquella 
crisi, es va estendre la idea que les empreses havien de crear valor 
econòmic pels seus accionistes, però també valor social per a 
les comunitats on estan situades. Aquest tipus de valor social es 
crea quan les empreses generen un impacte social positiu a tra-
vés d’actuacions que beneficien i aporten valor a la societat.

En aquests últims dies, hem vist com empreses de tot el món 
s’han bolcat a realitzar tota mena d’actuacions per contribuir a la 
lluita contra la pandèmia de la COVID-19. El tipus d’actuacions que 
s’estan realitzant i la llista d’empreses que les estan realitzant és 
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•  En aquests 20 últims anys hi ha hagut:

–  la crisi punt com (2000)

–   torres bessones de NY (2001)

–  Lehman Brothers (2008)

–  crisi euro (2011)

–  crisi xinesa (2016)

–  i de totes ens hem sortit

… … I no, aquest cop no serà diferent.

“El vent no es pot impedir,  
però cal saber construir molins”

–  Proverbi holandès –  
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molt llarga, però hi ha alguns trets comuns entre elles que poden 
servir com a guia per aquelles empreses que volen donar suport 
a la societat en aquests moments crítics. A continuació, fem una 
llista de sis tipus d’actuacions basades en experiències ja realitza-
des a escala nacional i internacional:

•  Protegir la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant 
l’ús d’eines de teletreball, eliminant tots tipus de viatges pro-
gramats, i oferint programes de coaching i benestar emocio-
nal als treballadors.

•  Protegir la seguretat financera dels treballadors mantenint 
les nòmines i, en cas que no sigui possible, oferir les millors 
condicions possibles perquè els treballadors puguin cobrar 
les prestacions.

•  Oferir suport econòmic a petites i mitjanes empreses i au-
tònoms, mitjançant mesures com la creació de fons de con-
tingència per part d’empreses amb excedents importants de 
tresoreria, accelerant terminis de pagament a proveïdors, i fle-
xibilitzant el pagament de les factures a clients.

•  Posar a disposició de la societat productes, serveis i actius 
de l’empresa, com per exemple, l’ús gratuït de plataformes 
de teletreball, o espais i equipaments per acollir malalts i per-
sonal sanitari, o proveir de menjar els hospitals.

•  Adaptar equipaments i processos per produir productes de 
primera necessitat en aquest moment el més a prop pos-
sible dels centres en els quals s’han d’utilitzar. Per exemple, 
bates i mascaretes, alcohol i productes desinfectants, respira-
dors, entre d’altres.

•  Donar fons per realitzar activitats de recerca, per adquirir 
material sanitari de primera necessitat, i per ajudar a les orga-
nitzacions no lucratives que estan donant servei als malalts, 
als familiars, a les persones d’edat avançada, entre d’altres. 
Aquest tipus d’organitzacions que formen part del tercer sec-
tor i l’economia social, habitualment treballen amb aquests 
col·lectius i coneixen molt bé quines són les seves necessi-
tats. Per això, és molt important la col·laboració entre empre-
ses i organitzacions socials perquè els fons arribin a les perso-
nes més necessitades.

Les empreses són molt conscients 
del seu rol a la societat i el fet que 
la creació de valor econòmic no 
és suficient per assegurar la seva 
sostenibilitat futura

Aquestes només són algunes actuacions que ja s’estan duent a ter-
me per lluitar contra la COVID-19, i que demostren que les empre-
ses són molt conscients del seu rol a la societat, i que la creació 
de valor econòmic, que és molt important, no és suficient per as-
segurar la seva sostenibilitat futura. Al mateix temps, les persones 
també valorem cada vegada més les empreses implicades en la 
generació d’impacte social positiu perquè sabem que són clau per 
al desenvolupament sostenible de la nostra societat.
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Aquesta vegada pot ser diferent. 
Aprenent de l’experiència de la 

pandèmia de la grip “espanyola” 

Jaume Puig-Junoy 
Director del Màster Online en Economia de la Salut  

i el Medicament de la UPF Barcelona School of Management

Una de les poques certeses que  
tenim és que l’impacte sanitari  
i econòmic de la pandèmia no depèn 
només de factors epidemiològics  
sinó del comportament i respostes  
de governs, població i organitzacions

La propagació global del nou coronavirus (COVID-19) està conta-
giant no només les persones sinó també l’activitat econòmica i 
els mercats financers a escala global. Una de les poques certeses 
que tenim és que l’impacte sanitari i econòmic de la pandèmia no 
depèn només de factors epidemiològics sinó dels comportaments 
i respostes de governs, població i organitzacions. De la gestió pú-
blica i privada que se’n faci d’aquesta doble crisi, sanitària i econò-
mica, en dependrà l’impacte tant sobre la mortalitat poblacional 
com la mortalitat de les organitzacions productives i financeres, i la 
de les economies domèstiques.

Fins fa poc, l’estudi de les epidèmies, més enllà dels epide-
miòlegs, havia interessat només als historiadors, amb escassa aten-
ció, per no dir quasi oblit, dels experts en macroeconomia. Una de 
les  excepcions notables ha estat Robert Barro de Harvard Univer-
sity, que ha estudiat la pandèmia de grip de 1918-1920 (virus H1N1), 
mal coneguda com a grip “espanyola”. Excuses de mal pagador 

[30/03/2020]

seria ara esgrimir que les epidèmies eren cosa del passat (com ho 
eren abans del 2008 els cicles econòmics?). Només cal esmentar 
la grip de Singapur de 1957, la de Hong Kong de 1968 i la grip aviar 
A(H1N1) de 2009 entre les més destacades, per no esmentar també 
l’Ebola, el coronavirus SARS-Cov o el MERS-Cov.

La grip espanyola de fa un segle podria 
donar-nos una idea del pitjor escenari 
de la COVID-19 i per això, malgrat les 
diferències, es poden extreure lliçons. 
Hi pot haver diverses onades i el 
compliment ha de ser sostingut durant 
mesos, amb obertures i tancaments 
que es poden anar repetint 

La grip espanyola de fa un segle podria donar-nos una idea del 
pitjor escenari de la COVID-19 i per això, malgrat les diferències, 
se’n poden extreure algunes lliçons. Aquesta pandèmia va tenir 
tres onades principals entre 1918 –coincidint amb la fase final de la 
primera guerra mundial- i 1919, essent la segona la que va causar 
més morts. L’influent recent estudi de l’Imperial College del 16 de 
març també suggereix que hi poden haver diverses onades amb 
la COVID-19. La taxa de mortalitat de 1918-1920 s’ha estimat en un 
2% de la població mundial segons Barro, amb variacions molt im-
portants entre països: Índia (taxa del 5.2%, amb el 43% de tots els 
morts al món), Estats Units  (0,52%), i Espanya (1,36%). A diferència 
de la COVID-19, la mortalitat va ser més alta entre individus de 18 
a 40 anys i sense malalties prèvies, i més elevada en els homes 
d’aquest grup d’edat, amb efectes devastadors per a l’economia 
de les llars. Robert Barro també ha estimat que la reducció del 
PIB en aquest període a causa de la pandèmia va ser del 6%, 
amb una contracció major del consum, amb recuperació posterior 
ràpida però sense evidència concloent sobre la temporalitat o per-
manència de part dels efectes.

La necessitat d’aplicar intervencions no farmacològiques tant 
aviat com es pugui ja es va aprendre el 1918, i així ho va fer l’exèrcit 
americà en les seves casernes. Però no hi va haver diferències de 
morbiditat i mortalitat entre les casernes que ho van aplicar i les 

https://www.bsm.upf.edu/ca/master-universitari-en-economia-de-la-salut-i-del-medicament-modalitat-online
https://www.bsm.upf.edu/ca/master-universitari-en-economia-de-la-salut-i-del-medicament-modalitat-online
https://www.nber.org/papers/w26866
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
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que no. La raó es troba en el compliment de les mesures: només un 
petit grup van aplicar les mesures d’aïllament de manera estricta. 
En l’epidèmia de còlera d’Hamburg l’any 1892 hi va haver revoltes 
contra la imposició de quarantenes i aïllament. Per tal de tenir èxit, 
els individus han de complir i de fer-ho de manera sostinguda en 
el temps. A la ciutat de Mèxic l’ús de mascaretes durant l’epidèmia 
de grip A(H1N1) a 2009-2010 va fer un màxim del 65% i es va reduir 
al 10% al cap de deu dies. Com que el període d’incubació de la 
COVID-19 (5-6 dies) és més llarg que el de la grip, el compli-
ment ha de ser sostingut durant mesos, amb obertures i tanca-
ments que es poden anar repetint. Cal preveure mesures efectives 
per a mitigar la fatiga de la població i la mortalitat econòmica.

A 1918 les ciutats americanes van intentar controlar la propa-
gació de la pandèmia amb intervencions no farmacològiques di-
ferents que anaven des de fer servir màscares quirúrgiques a mesu-
res de distanciament social amb tancament d’escoles i esglésies, 
prohibició de reunions públiques i aïllament dels malalts que s’han 
estudiat com un experiment natural. Les ciutats americanes que van 
adoptar més aviat mesures de contenció van tenir millors resultats. 
Philadelphia va tenir els primers casos el 17 de setembre de 1918, 
però va permetre una gran desfilada militar el 28 de setembre i va 
endarrerir les mesures de distanciament social fins al 3 d’octubre. 
St. Louis va tenir els primers casos el 5 d’octubre i va prendre mesu-
res de distanciament social només dos dies després. Philadelphia 
va tenir un pic de la taxa de mortalitat atribuïble a la pandèmia vuit 
vegades més elevada que St. Louis. Aquestes intervencions van re-
duir també la mortalitat acumulada de la pandèmia?  Tres estudis 
per a diverses ciutats americanes publicats a PNAS i JAMA el 2007 
assenyalen que quan l’adopció de mesures múltiples, major inten-
sitat de la intervenció, es va fer aviat, la mortalitat acumulada va 
ser una mica més baixa (un 20% de mitjana), impacte moderat, ja 
que poques ciutats van mantenir les mesures més de 6 setmanes, 
si bé la reducció arriba al 30-50% de l’excés de mortalitat a les ciu-
tats que van tenir més èxit.

Es tracta de guanyar temps, esperant 
una vacuna coronavirus, si pot ser, i la 
producció d’antivirals i material sanitari 
a gran escala, però es necessiten 
mesures econòmiques de xoc per 
aplanar també la mortalitat econòmica

La pandèmia de COVID-19 és diferent de la grip espanyola en ter-
mes epidemiològics i en el context dels sistemes de salut i de les 
economies, qualsevol extrapolació a avui s’ha de fer amb precau-
ció. Aplanar la corba epidemiològica per evitar sobrepassar el llin-
dar de la capacitat d’atenció del sistema sanitari és efectiu. En lloc 
de tenir el sistema sanitari col·lapsat i sense capacitat d’atenció per 
a una part important dels qui necessiten cures intensives en un pe-
ríode curt que correspon a la fase més aguda, si aplanem la cor-
ba tindrem un col·lapse sanitari més perllongat però a un nivell 
més baix i amb menys excés de mortalitat. Es tracta de guanyar 
temps, esperant una vacuna, pan-coronavirus si pot ser,  i la pro-
ducció d’antivirals i material sanitari a gran escala, i mentrestant 
augmentar la capacitat de resposta del sistema sanitari amb més 
recursos assistencials i fer proves diagnòstiques amb validesa tèc-
nica i clínica a qui i quan calgui. Aplanar la corba epidemiològica 
també ha d’ajudar a mitigar l’impacte econòmic, però calen mesu-
res econòmiques de xoc per aplanar també la mortalitat econò-
mica sobre les que disposem encara de menys evidència que per 
a les intervencions no farmacològiques.

Referències:

© Jaume Puig-Junoy

Webpage: https://jaumepuigjunoy.cat/es/inicio/
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https://www.pnas.org/content/104/18/7313
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/208354
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https://jaumepuigjunoy.cat/ca/category/pilleconomics/
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Maduresa digital i ocupació?

Tomàs Rubió 
Director Acadèmic del Màster en Direcció  

de Recursos Humans en les Organitzacions  
a la UPF Barcelona School of Management

Encara existeixen llocs de treball  
on el contacte amb els companys  
és imprescindible, aquest coronavirus 
està posant a prova la capacitat 
de resposta d’aquelles entitats 
susceptibles d’augmentar el seu  
grau de “smart working”

Pel que fa al grau de maduresa digital de la funció de recursos hu-
mans en les empreses espanyoles (majoritàriament amb més de 
cent empleats), el cinquè estudi d’INCIPY, indica que encara un 
57% es troben en una fase inicial, un 23% confirma estar en una 
fase molt avançada, un 14% té previst abordar-ho ben aviat, i un 
7% no ho consideren prioritari. A data de l’estudi, gener 2020, més 
de la meitat de les empreses estava encara iniciant el procés de 
transformació digital, i només un 33% té definida un full de ruta per 
abordar de forma estratègica el canvi. Sent la major part de les ini-
ciatives digitals dirigides a l’ús de xarxes socials per a reclutament, 
comunicació i treball col·laboratiu.

El home working o teletreball és una política de recursos hu-
mans que redueix costos, augmenta la productivitat i redueixen 
l’absentisme (les hores dedicades acostumen a superar les es-
tablertes). A Espanya, poc més del 90% dels treballadors mai ho 
ha practicat i, tampoc, està presents en la majoria dels convenis 
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col·lectius. No obstant això, el confinament actual de la majoria dels 
treballadors i l’alentiment de l’activitat econòmica ha fet replante-
jar-se de manera immediata aquesta modalitat de treball a distàn-
cia en totes aquelles organitzacions que disposen de tasques sus-
ceptibles de digitalitzar.

El home working o teletreball és 
una política de recursos humans 
que redueix costos, augmenta la 
productivitat i redueix l’absentisme. 
A Espanya, poc més del 90% dels 
treballadors mai ho ha practicat

En una situació normal, s’ha demostrat que el smart working mi-
llora el compromís del treballador en facilitar la conciliació de la 
vida familiar. No obstant això, requereix una pràctica, també, smart, 
per evitar certs inconvenients. És a dir, no és bo deixar al treballador 
aïllat que oblidi aquells factors de pertinença a una organització, i 
el contacte directe -més o menys freqüent- amb el grup de col·le-
gues amb els quals comparteix projectes.

Encara que hi ha molts llocs de treball on el contacte amb 
els companys és imprescindible, aquest coronavirus està posant 
a prova la capacitat de resposta d’aquelles entitats susceptibles 
d’augmentar el seu grau de smart working. Abans d’aquesta crisi, 
una mitjana del 3% era el grau de treballadors que a Europa realit-
zava el teletreball, segons l’OIT. A Espanya, un 4,3% ja el practiquen 
en més de la meitat de la seva jornada laboral, i un 3,2% ocasional, 
segons l’INE. Empreses de l’IBEX-35, pertanyents als sectors ban-
caris, tecnològics, laboratoris, entre d’altres. Altres entitats, com 
determinades administracions públiques, els centres educatius, 
el Banc d’Espanya, etc. també han anat incorporant des de fa un 
parell de decennis diferents tipus de smart working, especialment 
per atreure i retenir aquells perfils de professionals proclius a 
aquesta modalitat.

A bona part de les Pimes les ha agafat per sorpresa. Un nombre 
limitat - com les tecnològiques - estan millor preparades per en-
frontar-se al repte. Altres, havien iniciat la seva transformació tec-
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nològica centrant-se en el client, però sense tenir prou mitjans per 
atendre els requeriments d’una administració i gestió digitalitzada. 
Així, que bona part del nostre teixit productiu format per petites i mi-
tjanes empreses, els autònoms, els serveis, entre d’altres, queden 
a hores d’ara dependents de les seves pròpies reserves i ajudes.

No haver-se pres prou seriosament 
la innovació, en sectors on altres 
competidors si ho feien, té ara les seves 
conseqüències. Si poc més del 90% 
dels treballadors no havia recorregut al 
home working, ara això canviarà 

Determinades empreses per la seva pròpia activitat es troben mi-
llor preparades per utilitzar mitjans digitals. D’altres han pogut salvar 
parts del seu negoci gràcies al talent dels seus empleats adap-
tant-se a les eines digitals de connexió empresarial incorporades 
els paquets informàtics. No haver-se pres prou seriosament la in-
novació, en sectors on altres competidors si ho feien, pot tenir les 
seves conseqüències. Aquelles que havien iniciat el camí de la 
innovació i invertit en tecnologies digitals amb plataformes de 
vendes en línia, aplicacions per a telèfons mòbils i smart working 
disposen en aquests moments d’un avantatge competitiu impor-
tant. Encara que, ara no és només una qüestió de productivitat, sinó 
de continuïtat i supervivència.

En el sector educatiu hi ha bons exemples de reconversió 
en temps de crisi. En poques setmanes la majoria dels programes 
de formació presencials s’han reconvertit al món digital. Des de 
l’infantil als postgraus, els centres docents estan realitzant un gran 
esforç d’adaptació a la nova situació.

No hi ha veritats absolutes per fer front al futur que ens espera, 
però com sigui, aquest país ha de millorar la qualificació digital 
dels seus ciutadans. Prioritàriament, toca salvaguardar la salut i els 
llocs de treball. Però, a més, de les ajudes econòmiques, cal un pla 
nacional de formació digital, on les institucions públiques i pri-
vades urgeixen aquest tipus de formació entre els treballadors 
menys qualificats. Si abans d’aquesta crisi la població activa major 
de 45 anys és la que estava més lluny d’aconseguir les competèn-

cies digitals, ara és una necessitat fomentar l’accés a les platafor-
mes gratuïtes de formació digital.

Si, fins a l’inici de la crisi, poc més del 90% dels treballadors 
no havia recorregut al home working, ara això canviarà. Per a això, 
serà necessari potenciar la formació amb aplicacions obertes i di-
rigides a desenvolupar tota mena de competències. Si les grans 
corporacions tecnològiques facilitessin el desenvolupament de les 
capacitats digitals dels ciutadans, demostrarien el seu compromís 
social. Ara ja es poden trobar gratuïtament alguns cursos bàsics en 
plataformes professionals com LinkedIn.
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El coronavirus pot  
accelerar la moneda digital

Luz Parrondo

Directora del Postgrau en Blockchain i altres tecnologies 
DLT a la UPF Barcelona School of Management

En aquests moments d’incertesa  
i crispació de la crisi de la COVID-19, 
el Partit Demòcrata dels Estats Units 
ha sorprès a tots amb una proposta 
transgressora: la creació d’un “dòlar 
digital” i l’establiment de “wallets” 
digitals en dòlars

En el moment de més incertesa i crispació de la crisi de la CO-
VID-19 davant d’uns mercats en continu descens i uns Estats ges-
tionant mesures d’urgència per salvar l’economia dels impactes 
de la pandèmia, el Partit Demòcrata dels Estats Units ha sorprès 
tots amb una proposta transgressora: la creació d’un “dòlar digi-
tal” i l’establiment de “wallets” digitals en dòlars. Aquesta proposta 
inevitablement es converteix en un globus sonda per a la indústria 
de la moneda digital i blockchain, especialment per als partida-
ris d’emetre monedes fiduciàries digitals des dels bancs cen-
trals de tot el món. Els Central Bank Digital Currencies (CBDC) són 
monedes fiduciàries digitals, que a diferència del bitcoin i altres 
criptoactius, estan emeses per un banc central i recolzades per un 
govern.

Des de fa un parell d’anys, els CBDC formen part del debat 
monetari a l’agenda del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on 
bancs centrals de diversos països han manifestat el seu interès per 
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aquestes monedes digitals basades en tecnologia blockchain. En 
tractar-se de monedes amb el suport d’un govern, el seu valor no 
seria tan volàtil com el de bitcoin o altres criptoactius. La volatilitat 
del bitcoin ha estat el principal obstacle per dur a terme la idea 
original de Satoshi Nakamonto (1) d’establir un sistema de paga-
ment alternatiu al fiduciari i que no depengués de l’arbitrarietat dels 
governs i interessos econòmics prevalent.

Evolució del preu de bitcoin

El terme fiduciari en llatí significa “que depèn del crèdit o de la con-
fiança que mereix”. La moneda fiduciària és una moneda de curs 
legal on la fortalesa del seu valor depèn de la credibilitat i la con-
fiança que es tingui en el govern que li dóna suport. Anteriorment, 
van ser metalls preciosos o altres recursos naturals els que consti-
tuïen o donaven suport els mitjans de pagament. Ludwig von Mises, 
economista austríac (1881-1973) afirmava que des del punt de vista 
de les condicions econòmiques locals, la superioritat del patró-or 
resideix en la circumstància que manté al poder adquisitiu de la uni-
tat monetària lliure de la influència dels partits polítics i els grups de 
pressió. La falla de tot sistema de moneda fiduciària és precisament 
aquest, que aquest patró es presta a manipulacions arbitràries per 
part de les canviants ideologies i polítiques dels partits polítics. Sota 
els diners fiduciaris hi haurà sempre grups egoistes que buscaran 
obtenir un avantatge tant sigui per mitjà de la inflació com de la de-
flació. Mises creia impossible descobrir un principi indiscutible 
que pogués utilitzar com a llei de ferro per evitar la manipulació del 
poder adquisitiu, seria llavors possible eliminar, almenys en part, el 
caràcter inherentment arbitrari de la manipulació de diners fiduciari. 
És molt probable que aquesta mateixa creença impulsés a Shatoshi 

https://www.bsm.upf.edu/ca/postgrau-blockchain-tecnologies-dlt
https://www.bsm.upf.edu/ca/postgrau-blockchain-tecnologies-dlt
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Nakamoto a publicar el 2008 el White Paper sobre Bitcoin on pro-
posa crear un sistema monetari controlat i predeterminat a través 
de codi informàtic fora de l’abast de l’arbitrarietat i la manipulació. 
De moment, bitcoin no ho ha aconseguit, donada la seva alta vola-
tilitat, funcionar de forma eficient com a mitjà de pagament. El seu 
principal paper és el d’actuar com a dipòsit de valor i el seu ús més 
habitual l’especulatiu.

Si la volatilitat del seu preu representa el principal obstacle per 
generar un sistema de pagament alternatiu, la solució sembla sen-
zilla, limitem la volatilitat. Una primera iniciativa es presenta amb 
el nom de stablecoins. Aquests criptoactius estabilitzen el seu preu 
en estar aquest vinculat al valor d’un altre actiu en el “món real”. 
Per exemple, el valor de l’USD Coin es troba enganxat al dòlar en 
relació 1:1, o la Libra de Facebook, encara no autoritzada per a ús 
públic, està dissenyada perquè el seu valor s’estabilitzi ancorant a 
una cistella d’actius no digitals.

Una altra iniciativa sorgida dels bancs centrals són els ja es-
mentats CBDC. El projecte que ha presentat el Partit Demòcrata als 
EUA davant la crisi actual i com a estímul a l’economia, estableix 
que un dòlar digital es defineix com “un saldo expressat com un va-
lor en dòlars que consisteix en assentaments comptables digitals 
que es registren com passius en els comptes de qualsevol Banc de 
la Reserva Federal o ... Una unitat electrònica de valor, canviable per 
una institució financera elegible ... “. A més, una “wallet” digital en 
dòlars s’identifica com “una cartera digital o compte, mantinguda 
per un banc de la Reserva Federal en nom de qualsevol persona, 
representant tinences en un dispositiu o servei electrònic que s’uti-
litza per emmagatzemar dòlars digitals que poden estar vinculats a 
una identitat digital o física”.

La gran novetat d’aquesta nova  
forma de diners és que permet als 
dipositants tenir una relació directa amb 
un banc central. Aquesta iniciativa està 
encaminada a proporcionar accés ràpid i 
segur als pagaments d’estímul econòmic 
previstos pel govern i per donar accés a 
la població en exclusió bancària

La gran novetat d’aquesta nova forma de diners és que permet als 
dipositants tenir una relació directa amb un banc central. “Els ma-
teixos bancs de la Reserva Federal també posarien a disposició 
una “wallet” digital en dòlars per a qualsevol persona dels EUA. A 
més, el Servei Postal dels EUA intermediaria per ajudar les perso-
nes amb exclusió bancària o sense l’adequada identificació a esta-
blir la seva identitat perquè se’ls proporcioni un compte digital en 
dòlars i establiria caixers automàtics perquè els clients accedissin 
a aquests fons”.

Aquesta iniciativa està encaminada a proporcionar accés 
ràpid i segur als pagaments d’estímul econòmic previstos pel 
govern i per donar accés a la població en exclusió bancària. Em-
Tech, una empresa de tecnologia i serveis del banc central, ha co-
mençat una nova iniciativa als Estats Units anomenada Projecte 
“New Down” per garantir que els no bancaritzats rebin els paga-
ments d’estímul econòmic. Segons un informe de la FDIC el 2017 
hi havia als EUA 63 milions de persones que es troben excloses o 
amb baixa inclusió en el sistema bancari. En un article de Forbes 
del 24 de març de 2020, Carmelle Cadet, fundadora i directora exe-
cutiva d’EmTech assenyala que “si els xecs són la forma de pagament, 
l’estímul no arribarà a molts d’ells. Això seria aproximadament $100B 
infrautilitzats d’estímul per a les llars de baixos ingressos”.

La implantació dels CBDC no està 
exempta de riscos. Aquesta major 
relació entre dipositants i banc central 
amenaça la funcionalitat dels bancs 
comercials. Podria produir una fuita de 
dipòsits bancaris a tot el sector 

Però la implantació dels CBDC no està exempta de riscos. Aques-
ta major relació entre dipositants i banc central amenaça la funcio-
nalitat dels bancs comercials que resultarà en una reducció de la 
seva principal font de fons. El paper principal dels bancs centrals és 
el de supervisar i monitorar les activitats dels bancs comercials, les 
quals es veuran interrompudes per aquesta nova forma de dipòsits 
transformant el banc central a competidor directe de banc comer-
cial. En un estudi de gener de 2020, el Banc Central Europeu (BCE) 
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adverteix dels riscos de la implementació dels CBDC: “En una crisi 
bancària sistèmica, els CBDC (lliures de risc) emesos per un banc 
central podrien ser molt més atractius que els dipòsits bancaris. 
Podria existir una fuita de dipòsits bancaris a tot el sector, mag-
nificant els efectes de la crisi. Fins i tot en absència d’una crisi, els 
CBDC fàcilment convertibles podrien desplaçar completament als 
dipòsits bancaris, posant en risc l’existència del sistema bancari a 
tots els nivells. En aquesta situació, el flux eficient de crèdit a l’eco-
nomia probablement es veuria afectat. L’informe remarca que “la 
introducció de CBDC plantejaria problemes fonamentals que van 
molt més enllà dels sistemes de pagament i la política monetària. 
Els CBDC podrien donar lloc a una major inestabilitat del finança-
ment de dipòsits dels bancs comercials. Fins i tot si estan dissen-
yats principalment amb fins de pagament, en períodes d’estrès, pot 
produir-se una fuita cap al banc central a gran escala i de manera 
ràpida, fet que suposa un desafiament per als bancs comercials i 
per al banc central a l’hora de gestionar aquestes situacions”.

En l’informe es mostra la fragilitat d’aquests dipòsits en la crisi 
de 2008. En el gràfic podem observar les fuites de dipòsits el pe-
ríode 2008 i 2011. La taula captura la importància dels tres tipus de 
fuites; de dipòsit a metàl·lic, de bancs febles a bancs forts i la fugida 
a no-dipòsits bancaris. Observem que la fuita de dipòsits bancaris 
a metàl·lic (R2) és menor que els altres dos factors, la fugida major 
ocorre entre els bancs febles i els forts. En el cas que ens ocupa, el 
banc central és indiscutiblement més fort que el banc comercial. 

Indicadors de fuites de dipòsits bancaris,  
2008 i 2011. Eurosystem

∆ in % of stock at  
beginning of periord

∆ in % of Eurosystem balance  
sheet at beginning of the period

Comparison 
between 
December 
averages of:

Banknotes 
(“R2”)

Excess  
reserves  
of banks

Excess  
reserves  
of non-bank 
depositors 
(“R3”)

Banknotes 
(“R2”)

Excess  
reserves  
of banks

Excess  
reserves  
of non-bank 
depositors 
(“R3”)

2008 vs 2007 +13% +3675% +321% +7% +32% +23%

2012 vs 2010 +8% +580% +151% +4% +38% +10%

Tal com adverteix el BCE, la implementació de CBDC va més enllà 
d’un sistema de pagament i una política monetària, el paper i la 
viabilitat dels bancs comercials estan en dubte. La nova relació 
entre el dipositari i el banc central imposa altes pressions als bancs 
comercials, provocant un augment dels seus costos de funciona-
ment i obligant-los a reduir les seves activitats creditícies. Paral·le-
lament, no hem d’ignorar el risc que suposa atorgar tant poder i 
capacitat de control als bancs centrals. Paradoxalment, és possible 
que els esforços de Nakamoto, en línia amb l’anhel de Mises per 
trobar un sistema monetari menys manipulable que el fiduciari, pu-
guin acabar reforçat el mateix sistema que tractava de combatre.

No hem d’ignorar el risc que suposa 
atorgar tant poder i capacitat de control 
als bancs centrals. Podria no tenir els 
efectes desitjats en el seu origen de 
descentralitzar el sistema econòmic 
reduint la concentració de poder

La implementació d’una moneda digital per part d’un banc central 
podria no tenir els efectes desitjats pels adeptes de les tecnologies 
de registres distribuïts. Aquestes tecnologies, l’exemple més repre-
sentatiu és blockchain, buscaven en el seu origen descentralitzar 
el sistema econòmic reduint la concentració de poder a més d’in-
crementar la privacitat i l’anonimat. Per contra, podem trobar-nos 
davant un escenari on la centralització sigui més gran, el control 
més exhaustiu i la privacitat estigui, com a mínim, en dubte. No 
m’agradaria pecar de pessimisme, de manera que m’inclino a pen-
sar que encara som a temps de desenvolupar un sistema més 
eficient, més democràtic, amb una privacitat millor gestionada 
i més capaç de distribuir els estímuls econòmics per combatre la 
crisi de la COVID-19 amb celeritat, eficàcia i amb més universalitat.

Referències:

Brett, Jason. Coronavirus Stimulus Offered By House Financial Services 
Committee Creates New Digital Dollar. Mar 2, 2020 



El sector editorial necessita un pacte 
col·lectiu i el suport de les institucions. 
Correm el risc de fer realitat el distòpic 
món de Ray Bradbury en la novel·la 
Fahrenheit 451: la temperatura a la qual 
el paper dels llibres cremen, fent-los 
desaparèixer

Això és un article i aquesta és la meva opinió, però no sóc un arti-
culista d’opinió. Tampoc tinc càrrec gremial ni represento el sector 
editorial, del qual formo part per experiència professional, per la 
meva dedicació a la formació de futurs editors, i per vocació. No 
pretenc ser un visionari, si de cas un fedatari solidari de la situa-
ció extremadament infausta que li espera al món del llibre, un terç 
del PIB de la indústria cultural espanyola, quan la pandèmia perdi 
força i conclogui el confinament. L’anomenada “cadena del llibre” 
és molt complexa perquè la formen nombroses baules de diferent 
força i condició, i en la seva complexitat es troba la seva debilitat 
que, en aquests moments en què els llibres s’han confinat en els 
magatzems de les distribuïdores, l’e-book amb prou feines arriba 
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al 5% de les vendes i sembla que només pot enfortir-se amb la 
solidaritat.

Evitar moratòries en la cadena de pagaments corresponents a 
les vendes anteriors al cataclisme, la creació de plataformes de 
venda online que contribueixin de forma transparent al fet que les 
llibreries no depenguin exclusivament de la compra presencial, 
la injecció de diners públics en la compra de llibres destinats als 
fons de les biblioteques, ponderar les iniciatives benintencionades 
que, com la de regalar llibres electrònics, puguin semblar solidàries 
quan segurament minen anys d’esforçada pedagogia per tractar 
d’inculcar en el consumidor que el llibre, com la cultura de la qual 
forma part, no pot ser gratuïta. Com el seu preu no ha de deixar 
de ser fix si del que es tracta és que segueixi feliçment el seu curs 
un món de creadors i d’assagistes, de la producció dels quals en 
depèn sobre manera la formació i l’enriquiment dels ciutadans.

Són moltes les propostes que es troben 
sobre la taula per evitar, a curt i mitjà 
termini, que aquesta delicada cadena 
del llibre es trenqui. Potser cal pensar 
en la necessitat que els Estats acceptin 
que el llibre és la mascareta contra el 
virus de la ignorància, la desesperança i 
la uniformitat

Disminuir les novetats editorials anuals, salvaguardar la subsistèn-
cia, amb la protecció dels drets d’autor i equànimes mesures fis-
cals, dels creadors, afavorir amb noves normatives el creixement 
d’un ecosistema editorial (el 70% correspon a mitjanes i petites 
empreses), concedir d’una vegada per totes al llibre i a la cultura 
l’espai regular en els mitjans com, per exemple, en gaudeix l’es-
port, augmentar la nòmina de modalitats de retail... Són moltes les 
propostes que es troben sobre la taula per evitar, a curt i mitjà ter-
mini, que aquesta delicada cadena del llibre es trenqui. En aquests 
moments en què resulta inevitable parlar de gadgets clínics i acti-

vitats econòmiques essencials, potser cal pensar en la necessitat, 
d’una vegada per totes, que els Estats -que es vanen de ser tant 
democràtics com progressistes- no només acceptin sinó que pro-
mulguen que el llibre no és sinó la mascareta contra el virus de la 
ignorància, la desesperança i la uniformitat.

Seguir considerant que la cultura no és 
prioritària perquè s’estima primordial 
entendre que el ciutadà és cos que 
produeix però no tant que és ment que 
reflexiona, no és sinó exercir un boicot el 
benestar mental de l’individu 

Potser, ara més que mai, seguir considerant que la cultura no és 
prioritària perquè s’estima primordial entendre que el ciutadà és 
cos que produeix però no tant que és ment que reflexiona, no és 
sinó exercir un boicot el benestar mental de l’individu. Hélas, molts 
segueixen considerant temerari afavorir que el ciutadà pensi, i el 
llibre serà sempre aquesta eina que s’acostuma a utilitzar per 
fer palanca i poder així alliberar-lo de la precarietat. El foc ha ame-
naçat sempre al sector del llibre, i tots els actors surten a l’escenari 
editorial amb un extintor a prop. Ens espera a hores d’ara, quan en-
cara no hem sortit d’una crisi i ja ens ha caigut a sobre una altra, un 
temps perillós en què haurem d’aprendre a extingir el foc mentre 
es pensa en com evitar que es (re)produeixi. Caldrà curar i preve-
nir alhora, perduda de moment tota possibilitat de pensar en com 
resultar ignífug. Una tasca compromesa que, no obstant això, des-
afortunadament els professionals de sector, de l’autor a l’agent, 
de l’editor al distribuïdor i el llibreter, estan ja acostumats a en-
frontar-s’hi.
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Aquesta crisi també té el seu impacte 
en el sector financer i en concret en les 
fintech que són, principalment, petites 
startups. Cal tenir en compte aquí dos 
enfocaments: el primer, relatiu als 
aspectes d’impacte global i el segon, 
als específics de cada activitat vertical

El Fons Monetari Internacional ha efectuat recentment[i] una revi-
sió de les seves previsions econòmiques amb la incorporació de 
l’impacte previsible de la pandèmia de la Covid-19 en les diferents 
regions del món. Membres de la institució han utilitzat l’expressió 
“Gran Reclusió” per descriure la seva magnitud i preveu una caigu-
da del PIB a escala global molt intensa, amb una contracció més 
forta en les economies desenvolupades que en les emergents. Per 
a Espanya, la previsió és una contracció del 8% per a l’any 2020 i 
en altres països com Itàlia, d’una reducció del 9,1% o per als Estats 
Units d’un 7,5%.

Aquesta crisi, evidentment, també va tenir el seu impacte en el 
sector financer i en concret en les fintech que és un sector cons-
tituït, principalment, per petites startups amb una activitat molt va-
riada que integra diferents verticals. Per a això, cal considerar dos 

[20/04/2020]

enfocaments, el primer el relatiu als aspectes d’impacte global i el 
segon el dels específics de cada vertical de la seva activitat.

Des de la perspectiva global, amb l’inici de les fintech (aproxi-
madament a partir de l’any 2010) sempre s’ha dit, per part dels bancs 
i altres competidors establerts, que no tenien suficient track record 
ni havien superat els escenaris estressats d’una crisi. Doncs bé, ara 
ha arribat realment una prova de foc per a verificar els seus re-
sultats en tots els àmbits: préstecs, assessorament d’inversions, 
pagaments, etc., ja que constitueixen una alternativa a la totalitat 
de l’oferta bancària. Molts d’aquests aspectes requereixen un cert 
temps per poder analitzar la seva evolució. Per exemple, la respos-
ta dels roboadvisor necessita un major recorregut de temps per 
analitzar rendibilitats i poder efectuar comparacions amb els fons 
tradicionals, de la mateixa manera que la morositat de les platafor-
mes de crowdlending encara requereix uns mesos per analitzar 
els seus resultats, ja que la morositat apareix sempre amb un cert 
retard respecte a l’esclat de les crisis.

Continuant des del punt de vista global, la crisi humanitària i 
econòmica de la Covid-19 ha obligat a individus i empreses a can-
viar ràpidament la seva forma de vida i treball. Molts elements dels 
negocis i la vida estan sent desafiats i, en alguns casos, la propera 
normalitat pot ser molt diferent de la que coneixem. Entre els as-
pectes que amb més probabilitat poden canviar i poden ajudar a 
les fintech destaquen els següents:

•  Minimització de les interaccions físiques que pot desenca-
denar una acceleració de la digitalització[ii]. El canvi als ca-
nals digitals serà complet. Si anar a una oficina bancària fa uns 
mesos ja era ineficient, després de l’actual crisi semblarà una 
pràctica d’una altra època. En aquest aspecte les fintech són 
natives digitals i les seves propostes orientades als dispositius 
mòbils amb baixos costos i fàcil accés es troben en una posi-
ció immillorable per al seu impuls.

•  Necessitat de ràpida adaptació a les noves situacions[iii]. 
La nova situació presenta grans reptes com la necessitat de 
donar ràpides respostes per part d’empreses amb capacitats 
de control de dades (Big Data) juntament amb una bona expe-
riència de client. Les fintech no són entitats “multiproducte”, 
fet que els permet ser molt àgils en els seus propis verticals 
orientats a l’ús de dades (data driven) i poden ser molt efi-
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caços per articular aliances amb sectors que puguin necessi-
tar una reconversió, tal com ja han començat a desenvolupar 
de forma ràpida en l’actual crisi en alguns casos[iv].

•  Capacitat per concentrar esforços en noves iniciatives de 
forma àgil.  Les anteriors crisis han ensenyat que el trenca-
ment d’ecosistemes complets pot atrapar empreses que han 
de consumir molts esforços en la reconversió i a defensar 
posicions perdudes. La capacitat de dissenyar noves alian-
ces sense aferrar-se a la reconstrucció de models superats 
pot ser un parany per a les empreses ja existents [v]. En canvi, 
és una nova oportunitat per a les petites estructures i àgils, ja 
que cada vegada està més estès que el concepte de petita 
empresa investigadora és l’autèntica neurona de la innovació 
i que amb modestos capitals desenvolupen ambiciosos pro-
jectes transformadors [vi].

No obstant això, no tots els aspectes que envolten les fintech 
en el nou context de la Covid-19 són positius, ja que també 
cal considerar aspectes concrets que poden causar-impor-
tants problemes. Entre ells podem destacar:

•  Valoració de les fintech. En els últims anys han rebut valo-
racions d’acord amb unes expectatives de futur i la valoració 
d’aquestes empreses s’ha disparat en molts casos i ara això 
podria acabar-se. Aquest impacte podria ser més intens en 
els unicorns [vii] (fintech amb valoració privada superior als 
1.000 milions de dòlars) que poden patir amb una caiguda in-
tensa en les seves valoracions. La caiguda de les valoracions 
d’aquestes empreses pot ocórrer per una forta contrastació 
amb la realitat perquè les elevades valoracions s’han pogut 
donar suport a previsions massa optimistes sobre els seus 
creixements futurs, perspectives d’èxit i possibles beneficis.

•  L’altre aspecte problemàtic procedeix d’una de les caracte-
rístiques que pateixen totes les empreses en contextos de 
crisi com és la falta de liquiditat. Aquest problema a les fin-
tech, que són startups que viuen al dia i que recorren a noves 
rondes de finançament per al seu manteniment i creixement, 
pot ser molt important en l’actual context. De nou, aquesta si-
tuació serà un nou examen en què els inversors només con-
fiessin en aquells projectes que presentin realment opcions 
interessants d’èxit. Per a això, les fintech que aconsegueixin 

estendre la seva runway (la quantitat de mesos que li queda 
de liquiditat per a despeses) i minimitzar el seu cash burnrate 
(els diners que crema, és a dir, ingressos menys pagaments) 
tindran una oportunitat per sortir enfortides.

•  Finalment, a conseqüència de l’alentiment de l’economia el 
break even d’aquestes entitats que habitualment se situa en 
un futur, pot veure encara més desplaçat cap endavant, amb 
els paral·lels problemes de credibilitat principalment entre els 
seus inversors.

Un indicador de l’impacte conjunt d’aquests aspectes i punt de re-
ferència en el sector el constitueix l’evolució de l’índex KBW Nasdaq 
Financial Technology (KFTX), compost per les empreses conside-
rades fintech de Nasdaq. Tal com es pot veure en el gràfic següent, 
després d’arribar a una revaloració anual constant durant el 2020, el 
dia 20 de febrer es va iniciar una correcció que es va perllongar fins 
al 23 de març, per després iniciar una recuperació fins al moment 
de tancament d’aquest article el 17 d’abril. La majoria dels índexs 
borsaris també han seguit un comportament similar.

Evolució de l’KBW Nasdaq Financial Technology 
(entre 22-04-19 i 17-04-20)

Font: Nasdaq. https://indexes.nasdaqomx.com/index/History/KFTX

https://indexes.nasdaqomx.com/index/History/KFTX
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Per veure amb més profunditat aquest impacte resulta interessant la 
comparació de l’índex KBW amb Nasdaq. Tal com es pot veure en 
el quadre següent, fins a l’aparició de la Covid-19, les fintech tenien 
una revaloració lleugerament superior al global de les companyies 
de Nasdaq (+ 9,53% enfront de l’+ 8,67%), amb una tendència a 
l’alça. Un cop iniciada la correcció, aquesta actua de forma més 
intensa a les fintech que en el conjunt de les empreses del glo-
bal de Nasdaq, amb una diferència de gairebé 10 punts (-39,37% 
enfront de -29,64%). De la mateixa manera, la recuperació és una 
mica més sòlida en les fintech (+ 29,66% enfront de + 26,08% dels). 
En el conjunt de l’any, fins a la data disponible, l’índex de les fintech 
retrocedeix un 13,90% enfront d’un 3,59% de Nasdaq. No sembla 
un càstig excessiu que es podrà millorar si el comportament in-
dividual de les companyies que el componen confirmen els seus 
potencials de creixement.

Revaloritzacions d’índexs BBW i NASDAQ

Font: Índex Nasdaq i elaboració pròpia.

Tal com hem comentat a l’inici de l’article, per analitzar l’impacte 
de la crisi del coronavirus en les fintech és imprescindible, també, 
considerar l’anàlisi micro, que es fa als diferents verticals en què 
cada fintech opera. En aquest sentit són destacables els següents 
aspectes:

•  Mitjans de pagaments, Neobancos i Challenger Banks. A 
mitjans de febrer, quan el virus estava encara ubicat només 
a la Xina, va sorprendre el món la notícia que el banc cen-
tral d’aquest país havia desenvolupat una nova estratègia per 
contenir el virus consistent en la neteja profunda i destrucció 

Revaloritza-
ció 2020 fins 
Covid 19 
(1-01-20 a  
20-02-20)

Període  
de caiguda  
intensa 
(1-01-20 a  
20-02-20)

Període de  
recuperació 
(20-02-20 a 
23-03-20)

Total 2020 
(1-01-10 a  
17-04-20)

NBW Nasdaq -9,53% -39,37% -29,66% -13,90%

Nasdaq -8,67% -29,64% -26,08% -3,59%

dels diners en efectiu contaminat (fins i tot s’havien de posar 
en quaranta els bitllets abans d’usar-se). Uns mesos més tard i 
amb el virus ja estès a tot el món, fins i tot l’OMS va recomanar 
efectuar compres sense l’ús d’efectiu (preferentment amb tar-
getes contacless). Evidentment, aquest és només un exemple 
de cap on es dirigiran els pagaments en el futur amb una clara 
disminució de l’ús de bitllets ni monedes. Els pagaments sen-
se contacte, ja sigui amb targeta i especialment amb mòbil 
ja han experimentat un fort augment a Espanya i la mateixa 
Autoritat Bancària Europea (EBA) ha sol·licitat més flexibilitat a 
les entitats per elevar el mínim de compres sense PIN, dels 20 € 
fins als 50 €. Aquestes recomanacions generen una oportuni-
tat per a la potenciació dels wallets o carteres de pagament 
instal·lats en els mòbils, així com per al desenvolupament de 
noves propostes. Aquest és un aspecte en el qual destaquen 
les fintech especialistes en pagaments i en sistemes de segu-
retat. També és destacable que el confinament ha generat una 
profunda transformació de l’e-commerce que pot impactar a 
les botigues físiques [viii] així com en les categories de pro-
ductes adquirits en línia, amb forts increments en alimentació 
i neteja [ix] en detriment d’altres activitats com la moda o els 
cosmètics. En global, amb la previsible caiguda dels sectors 
de viatges i restauració, les exceptives de l’e-commerce són 
de reducció respecte al creixement global per al conjunt de 
l’any. No obstant això, és destacable l’enlairament de les com-
pres d’aliments amb augments de més del 100% i frenades 
per la impossibilitat de subministrament, quan tot just arriba-
ven a un 3% sobre el total d’aquesta categoria en el període 
pre Covid-19. Això fa pensar en un creixement definitiu de les 
compres en línia en totes les categories i una gran oportunitat 
per a les fintech dedicades a aquesta activitat, així com per als 
Neobancos i Challenger Banks que ofereixen targetes sense 
comissions i moltes innovacions en pagaments i gestió de fi-
nances.

•  Roboadvisors. Les perspectives d’una crisi fan preveure una 
falta de liquiditat en el conjunt de la societat en els pròxims 
mesos que pot tenir el seu efecte en les captacions de noves 
inversions en la categoria dels wealthtech, on destaquen els 
roboadvisors. En relació amb l’impacte de la crisi, una de les 
característiques diferencials d’aquestes fintech és la seva ca-
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pacitat de rebalanceig de les carteres per ajustar permanent-
ment l’asset allocation al risc de cada client i adaptar-se millor 
a l’mercat que els típics fons d’inversió. Els pròxims mesos es 
podrà verificar l’eficàcia dels respectius algoritmes i com han 
estat capaços de respondre al fort cop dels mercats enfront 
dels seus homòlegs fons tradicionals. També és previsible un 
millor comportament dels roboadvisors orientats als objectius 
de rendibilitat per la seva millor alineació de riscos amb els 
seus objectius i menors costos de gestió.

•  Crowdlending i préstecs directes. Tot i que les entitats vi-
gents es poden enfrontar a problemes de morositat, també 
s’obre una nova oportunitat a causa de la manca de liquiditat, 
que pot provocar una retrocessió del crèdit bancari (típic de 
totes les crisis) i les entitats de crowdlending i crèdit directe es 
constitueixen en potents fórmules alternatives que no consu-
meixen recursos de CIRBE. Aquesta opció no elimina  l’impor-
tant risc de morositat a què es poden enfrontar els inversors 
d’aquestes plataformes, ja que són els que realment actuen 
com a finançadors de les operacions en els seus respectius 
Marketplace. El repte pot significar una selecció de moltes 
plataformes que actualment operen amb un volum poc efi-
cient.

En conclusió, la flexibilitat en els models de negoci de les fintech 
i la seva capacitat d’augmentar la seva utilitat a través dels seus 
punts forts d’innovació com a empreses natives digitals a les fi-
nances seran els aspectes fonamentals per contenir la crisi del 
coronavirus i aprofitar el context com una oportunitat. Addicio-
nalment, la capacitat de control de les seves pròpies finances per 
la previsible futura falta de liquiditat serà un altre aspecte clau i pot 
determinar quines empreses sobreviuen. Les fintech més assen-
tades, amb ingressos recurrents i contractes a llarg termini es 
veuran menys afectats que les empreses amb models comer-
cials basats en transaccions, mentre que les Fintechs orientades 
al consumidor poden tenir més opcions que els models orientats 
a B2B. Pel que fa a les activitats, les novetats poden venir per no-
ves oportunitats per als verticals de pagaments i gestió de fi-
nances. Els roboadvisors, si aconsegueixen batre als seus fons 
d’inversió homòlegs, adquiriran la credibilitat que els ha faltat fins 
ara per al seu desenvolupament definitiu. Finalment, pel que fa al 
crowdfunding, s’enfronten a l’amenaça de la morositat de les seves 

operacions a la vegada que disposaran de ser una alternativa al 
finançament bancari, el que pot desencadenar una selecció entre 
les empreses existents.
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Abans del coronavirus i després del 
coronavirus. De quan tot va ser posat 
a prova, una duríssima prova d’estrès 
que també tensa les costures dels 
lideratges polítics contemporanis  
i que els fa tremolar a banda i banda  
del globus

Un mem d’Internet, aquestes setmanes de confinament, contrapo-
sava un típic calendari setmanal i els seus habituals dies, amb un 
altre creat per a l’ocasió i que bàsicament comptava amb tres mo-
ments: ahir, avui i demà. El calendari setmanal, cap per avall, com 
totes les nostres vides de la nit al dia per culpa de la Covid-19, i a 
partir d’aquí també amb el conjunt del calendari reformulat, si més 
no, en l’àmbit existencial, tal com ho havíem conegut fins ara.

Perquè si al segle VI, gràcies als càlculs del matemàtic, astrò-
nom i monjo Dionís l’Exigu, es van començar a comptar els anys a 
partir del naixement de Jesús, abans de Crist (aC) i després de Crist 
(dC), les nostres particulars vides com atribolats ciutadans de prin-
cipis de segle XXI és obvi que a partir del 2020 passarem a expli-
car-les amb un a.C. i un d.C. alternatius, abans del confinament 
i després del confinament. Però és que, a més, la nostra política, 
les seves maneres i els seus líders, també s’han donat de cara amb 
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les seves particulars a.C. i d.C., abans de la Covid-19 i després de la 
Covid-19. Abans del coronavirus i després del coronavirus. De quan 
tot va ser posat a prova, una duríssima prova d’estrès que també 
tensa les costures dels lideratges polítics contemporanis i que els 
fa tremolar a banda i banda del globus, abraçats com ho han estat 
des de fa tant de temps a l’imperi d’unes emocions de cop més a 
flor de pell que mai.

Tot això, per acabar-ho de complicar, en temps de difusió mas-
siva i ràpida de fake news. I si bé la medicina és una ciència, és 
igualment cert que es presta a la desinformació, ja que les notícies 
que l’acompanyen no acostumen a ser categòriques. Els sona allò 
de la “segona opinió” que sovint busquem els ciutadans quan ens 
enfrontem al diagnòstic d’un metge? Doncs això afecta les infor-
macions sobre qüestions mèdiques. Partint d’aquesta base, amb 
aquesta tendència present, més en un moment crític, angoixant i 
ple d’incertesa, en un món dominat per la racionalitat, el lideratge 
institucional i polític, per mirar de superar el sot, hauria d’ajudar a 
superar-lo amb certeses i amb solucions pràctiques. Què això és 
més buscar herois que líders? No, si atenem a la definició mateixa 
del concepte líder, que segons el diccionari de la RAE descriu en 
la seva primera accepció a la “persona que dirigeix o condueix un 
partit polític, un grup social o col·lectivitat”. Acció, direcció, con-
fiança. No retòrica buida ni suma de desinformació o de temors. 
Però això, és clar, ho plantejo sobretot pensant en un món dominat 
per la racionalitat, no tant en les nostres societats addictes a l’im-
peri de l’emoció. No fins ara, com a mínim.

Que els canals oficials dels governs  
és evident que no són neutres, però  
la immensa majoria d’Executius 
mundials hagin aprofitat l’esclat de la 
crisi del coronavirus per portar l’aigua 
al seu molí

Que els canals oficials dels governs és evident que no són neu-
tres, però d’aquí a què la immensa majoria d’Executius mundials 
hagin aprofitat l’esclat de la crisi del coronavirus per portar l’aigua 
al seu molí només s’explica per la política de les emocions que 
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dirigeix partits i institucions a banda i banda del globus (amb hon-
roses excepcions). Aquesta venda de fum, de gas emocional, que 
es dedica a projectar percepcions que massa sovint viuen realitat a 
banda. Podria ser que la crisi del coronavirus hagi fet col·lapsar amb 
aquesta tendència mundial?

Un popular anunci dels anys noranta de segle passat defensava 
que “la primera impressió és la que queda”. En aquest sentit, com 
ha fixat l’esclat mundial de la crisi del coronavirus els principals 
líders polítics del globus a la retina de milions de ciutadans? Els 
ha retratat, és clar, a ells i les seves estratègies mainstream abans 
del coronavirus (a.C.). La comunicació política i institucional haurà 
d’estudiar-ho per saber si les societats postconfinament seran més 
exigents amb els seus representants públics i si això canviarà en 
alguna cosa l’exercici de la cosa pública, com a mínim en la cons-
trucció, explicació i projecció de la seva acció.

La comunicació política i institucional 
haurà d’estudiar-ho per saber si les 
societats postconfinament seran més 
exigents amb els seus representants 
públics i si això canviarà en alguna cosa 
l’exercici de la cosa pública

Se superarà la fase de construcció de relat bàsicament a força de 
l’emissió de gas emocional? S’ha de fer més peremptori acompan-
yar (i si és possible, desplaçar) paraules d’aparença buida amb fets 
concrets que dotin de sentit d’utilitat a unes institucions que així és 
com s’haurien de justificar? El populisme que davant debats eteris 
pot viure del conflicte pel conflicte se sabrà identificar per capes 
àmplies de la població com una opció més que inútil nociva per 
resoldre problemes de gran importància?

Institucions i líders erigits com a referència potent d’infor-
mació fiable i útil. Governants que tinguin discurs inspiracional, sí, 
però basat en fets (i dades) reals i tirant també de retòrica, sí, però 
clara i amb palpable vocació de servei públic. Lideratges entesos 
com a sensibles, no per sensiblers o sobreactuats sinó per empà-
tics amb la seva ciutadania i les seves circumstàncies. Represen-
tants públics que utilitzin el llenguatge, sí, no com a muralla contra 

els atacs sinó com a pont per l’entesa en l’essencial. Administradors 
del que és públic i electes que sàpiguen dosificar la seva presència 
pública, amb menys ansietat pel “sortir als mitjans” i amb més justi-
ficació del “per a què” fer-ho. Si la pandèmia de la Covid-19 serveix 
col·lateralment per imposar la part positiva d’aquestes dicotomies, 
sens dubte política i ciutadania, a escala local, a la fi i a la cap po-
dríem esperar alguna cosa positiva de l’era després de la crisi del 
coronavirus. Caldrà estudiar-ho.
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El Branding en temps  
de la COVID-19: Com han 

d’actuar les marques?
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Quin serà el futur del retail després 
de la COVID-19? Cap on anirà el 
comportament dels consumidors en  
el futur? Com han d’actuar les marques 
davant d’aquests moments de crisi?

Estem davant una veritable mutació, on ens hem d’adaptar a nous 
models de negoci, mercats disruptius, i a una era on els consumi-
dors seran més exigents, indagaran més, reconsiderant les seves 
decisions de compra i compraran de forma molt més explícita. La 
digitalització serà protagonista en els processos de negocis.  

La pandèmia de COVID-19 ha causat condicions inestables a 
tot el món. Ha posat a l’economia i a la societat davant un dels ma-
jors desafiaments en dècades.

Per al sector publicitari, l’any 2020 s’està convertint en un “an-
nus horribilis”. Les marques es troben en una posició molt difícil i 
davant una sèrie de reptes que els obliga a modificar les seves 
estratègies de comunicació i contacte amb els seus clients. 
Més que mai han d’augmentar la seva capacitat d’adaptació i trans-
formació cap a la nova situació. Moltes marques han mantingut les 
seves campanyes, unes altres les han modificat i adaptat a les cir-
cumstàncies actuals, algunes se n’han anat en orris.

[04/05/2020]

El comportament dels consumidors ha canviat notablement en 
les últimes setmanes des del començament de la crisi de la CO-
VID-19: Nielsen Global Connect (2020) ha identificat 6 comporta-
ments del consumidor durant la pandèmia: 

•  la compra saludable proactiva  
(productes de salut i benestar)

•  gestió reactiva de la salut  
(compra de productes de contenció de virus)

•  preparació de rebost  
(productes no peribles i de salut)

•  preparació de vida en quarantena  
(augment de compra online)

•  vida restringida  
(compres restringides i augment de preus)

•  viure amb normalitat de nou  
(amb més cura per la salut; abastiment)

La pregunta que sorgeix ara és: què ens ofereix el futur? Quin serà 
l’impacte en els hàbits i en el comportament del consumidor? Com 
han d’actuar les marques davant la crisi per contrarestar la deses-
tabilització econòmica i el menor poder adquisitiu dels consumi-
dors?

A mesura que la crisi avanci, es manifestaran inevitablement 
més canvis en el comportament del consumidor i en les seves 
decisions de compra que seran clau per als negocis.

I no hi ha dubte que la direcció va cap a una interacció online, 
cap a un e-commerce, un dia a dia cada vegada més lluny de les 
botigues Brick & Mortar i del retail. I encara que actualment l’e-com-
merce està enfrontant-se a desafiaments completament descone-
guts, tenint les seves dificultats amb retards en la planificació i el 
lliurament efectiu a causa de limitacions de mobilitat, un alt nombre 
de baixes d’empleats per malaltia, entre altres aspectes, és el gran 
guanyador d’aquesta crisi. Si bé l’economia s’ha paralitzat parcial-
ment a tot el món, és el comerç online, i sobretot el gegant Amazon 
qui en destaca com a gran beneficiat.
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Considerant els aspectes esmentats, quina ha de ser l’actitud de 
les marques en aquests temps de crisi que estem vivint?

La comunicació s’ha convertit en un aspecte clau davant la crisi 
de la COVID-19. És ara en el context canviant que les marques han 
de preguntar-se com actuar, com crear valor afegit, i trobar nous 
camins i formes de gestió. Per a moltes marques no és la primera 
vegada que han de gestionar una crisi, però, sens dubte, viure una 
crisi d’aquesta magnitud global i incertesa és una novetat per a tots.

Si bé les marques responen al Coronavirus de diferents mane-
res, moltes es queden al marge, unes altres augmenten les seves 
inversions en màrqueting de continguts, recordant -en la majoria 
dels casos- a les persones la gran importància que té el distancia-
ment social en aquests temps i responent amb un missatge positiu 
al públic per a donar-los raons per creure que superarem aquesta 
crisi conjuntament.  

“Si alguna vegada vas somiar a jugar per milions de persones a 
tot el món, ara és la teva oportunitat. Juga dins, juga pel món”, el 
cas de la campanya de NIKE.

AUDI ha canviat lleugerament el seu conegut logotip per promoure 
el distanciament social amb l’eslògan “manté la distància”, “roman-
gueu junts”. Amb això, Audi envia un clar missatge als consumidors. 
Si ara seguim les normes de distanciament social, aviat tornarem a 
estar junts i estarem més units que mai.

CAMPOFRÍO ha tractat d’animar als seus consumidors amb un 
missatge emotiu i positiu a través de la seva nova campanya publi-
citària, utilitzant l’humor de Miguel Gila com a estratègia de comu-
nicació.

Com NIKE, AUDI i CAMPOFRÍO hi ha moltes altres marques que 
han tingut iniciatives amb missatges encoratjadors cap a les se-
ves audiències. Sense oblidar moltes altres, que han promogut 
iniciatives solidàries per lluitar contra la crisi. Evidentment, la gestió 
de cadascuna de les marques dependrà de cada sector i situació, 
però hi ha aspectes en comú que són i seran imprescindibles ara i 
en el futur:

1. Empatia i sensibilitat. És essencial mantenir un to positiu 
i inspirador. Mai ha estat tan important com ara, mantenir una 
correcta comunicació de la marca amb missatges coherents 
i rellevants. Ser optimista, però sense donar massa promeses. 
Abordar les preocupacions no només dels clients, intentant 
buscar solucions, sinó enviar també un missatge positiu i afec-
tuós als empleats i els stakeholders.

2. Presència i “proximitat amb distància”. En aquests temps 
de crisi és molt temptador per a les marques, reduir costos, 
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fer retallades en màrqueting i desaparèixer mentre que duri “la 
tempesta”. Però és justament el contrari d’allò que haurien de 
fer; els consumidors senten una alta incertesa, i el que podria 
semblar una solució temporal, pot esdevenir un problema di-
recte per la mateixa viabilitat del negoci. El consumidor s’es-
tà tornant cada vegada més exigent i espera que les marques 
s’ajustin més que mai a les seves necessitats: Servei, atenció a 
client, però també transparència i comunicació oportuna.

3. Honestedat i Autenticitat. L’audiència espera missatges i 
anuncis clars i honestos. És imprescindible que les companyies 
reflexionin sobre com dirigir-se a través de la marca als consu-
midors per poder establir una bona relació i crear confiança. Hi 
ha el gran risc de perdre la confiança del client si no es transmet 
un missatge seriós i fiable. Per això, és essencial parlar oberta-
ment i comunicar-se de forma autèntica. Els consumidors ne-
cessiten sentir-se ajudats per superar la crisi.

4. Compromís. És important que l’audiència i el públic vegi que 
hi hagi per part de les marques un compromís per gestionar la 
situació i oferir la millor atenció al client, mostrant responsabili-
tat cap a la societat a través de les seves actuacions.

5. Virtualitat. Està clar que les activitats comercials canviaran 
encara més cap a un món virtual. En temps com els que vivim 
és un punt a favor realitzar esdeveniments i reunions virtuals i 
impulsar les vendes online. Cal que les marques continuïn cap-
tant clients a través de correctes estratègies de màrqueting di-
gital.

La veritat és que les persones s’adapten ràpidament a les circum-
stàncies i prenen les seves decisions segons el context actual, sent 
la pandèmia del coronavirus un clar exemple. El canvi en els hàbits 
i el comportament de consumidor dependrà sobre manera de la si-
tuació financera de cada llar, però també de les seves perspectives 
futures i les expectatives de renda que jugaran un paper important 
en la despesa de cada consumidor.

Per això, és imprescindible que les marques es preocupin ara 
més que mai del seu to i gestió de comunicació. Amb propos-
tes creatives, mostrant empatia, sensibilitat i mantenint l’activitat 
i una presència proactiva, les marques podran sortir encara més 
forts d’aquest escenari desafiant. Podran recuperar la confiança del 

consumidor, creant lleialtat i assegurant així la subsistència del ne-
goci. I potser és aquesta l’oportunitat, per reflexionar sobre les se-
ves estratègies de màrqueting plantejades fins ara. 
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Hello Kitty no té boca perquè la 
gent pugui projectar els seus propis 
sentiments en ella. El mateix ens passa 
amb la “nova normalitat”. Cada dia 
escoltem múltiples prediccions però 
com no tenim precedents comparables, 
la majoria acaben convertint-se en  
una projecció d’anhels personals  
i conviccions ideològiques

Hello Kitty és la famosíssima gateta japonesa, de color blanc i for-
ma antropomòrfica, que des de la seva primera aparició a mitjans 
dels 70 va anar guanyant popularitat fins a esdevenir un fenomen 
planetari, adornant milers de productes de tota mena i arribant a 
generar uns ingressos anuals superiors als 250 milions d’euros.

Una de les característiques més curioses de Hello Kitty és que 
no té boca, però el que poca gent sap és que la seva dissenyado-
ra, Yuko Yamaguchi, està convençuda que aquesta peculiaritat és 
una de les claus de l’èxit del personatge. En una entrevista el 2008 
ho explicava així: “Hello Kitty no té boca perquè la gent que la miri 
pugui projectar els seus propis sentiments en ella. Té una cara inex-
pressiva, així que Kitty sembla feliç quan la gent és feliç i sembla 
trista quan ells estan tristos”.

[18/05/2020]

Doncs el que li passa Hello Kitty també li està passant a la crisi del 
coronavirus, i és que la seva naturalesa incerta li atorga tanta elas-
ticitat conceptual que la converteix en dipositària de passions, te-
mors i voluntats. Cada dia llegim i escoltem múltiples prediccions 
sobre la “nova normalitat” que ens deixarà la pandèmia, però 
com que no hi ha precedents comparables sobre els quals ancorar 
aquestes teories, la majoria acaben convertint-se en una projecció 
d’anhels personals i conviccions ideològiques, que es barregen 
entre si per satisfer la perenne necessitat social d’obtenir respostes 
taxatives.

En aquest context, hi ha un cert denominador comú al voltant 
de la convicció que les coses canviaran. Res tornarà a ser igual, 
ens diuen. Una altra cosa és el tipus de transformació que pre-
sumptament ens tocarà experimentar, i és que aquí ja apareix la 
cara inexpressiva de Hello Kitty, on els optimistes són capaços de 
veure un món millor, mentre els pessimistes només perceben 
un futur ple d’ombres. I no ens oblidem de la minoria més escèp-
tica, sabedora del poc recorregut que tenen els desitjos de canvi 
quan es formulen a través de la tercera persona gramatical (“que 
canviïn altres”).

Més enllà de les hipòtesis a mitjà 
termini, la veritat és que aquesta crisi 
sanitària ha posat al descobert les 
fortaleses i debilitats de tot el sistema, 
deixant entreveure on podem focalitzar 
els esforços

Però més enllà de les hipòtesis a mitjà termini, la veritat és que 
aquesta crisi sanitària ha posat al descobert les fortaleses i de-
bilitats de tot el sistema, deixant entreveure on podem focalitzar 
els esforços quan el temporal escampi. Una pandèmia mundial 
és una realitat extremadament excepcional i, per tant, tampoc cal 
excedir-se a l’hora d’extreure conclusions determinants per quan 
recuperem l’escenari habitual, però sí que ens pot servir reafirmar 
algunes línies de treball que millorin la nostra capacitat de reacció 
davant adversitats més comunes.



Salvador Estapé Triay — 7372 — Oriol Montanyà 

Si ens fixem en la cadena de subministrament, per exemple, 
podrem veure com la pandèmia ha demostrat la gran resistència 
d’aquells models que aposten per la col·laboració estreta entre els 
seus actors i la robustesa del seu sistema d’aprovisionament, ba-
sat en els fluxos curts (proximitat) i un nivell raonable d’existències. 
Això ha fet possible que el sector de la distribució alimentària hagi 
estat capaç d’aguantar una monumental sacsejada, mantenir el 
servei de productes bàsics i evitar així el col·lapse social.

En canvi, durant aquestes setmanes també hem comprovat la 
feblesa d’aquells models que s’han sustentat sobre una producti-
vitat mal entesa i que, ajudats per l’estalvi de costos, han anat cons-
truint cadenes de subministrament cada vegada més llargues i es-
tretes, situant la producció en països llunyans i aprimant els estocs 
fins a límits incongruents. Per desgràcia, aquesta concepció de la 
Supply Chain és responsable directa de la manca de disponibilitat 
de material sanitari que hem patit.  

Hello Kitty no té boca ni expressió però 
sí que atresora uns ulls sempre oberts. 
La capacitat d’observar i aprendre és 
fonamental en una conjuntura que, més 
enllà d’aquesta crisi sanitària, seguirà 
molt exposada a altres turbulències  
de naturalesa mediambiental, social  
o política

És cert que Hello Kitty no té boca ni expressió, però sí que atresora 
uns ulls sempre oberts. És probable que la seva dissenyadora en-
tengués que la capacitat d’observar i aprendre és fonamental en 
una conjuntura que, més enllà d’aquesta crisi sanitària, seguirà molt 
exposada a altres turbulències de naturalesa mediambiental, social 
o política.

Idees radicals  
per a temps difícils 

Salvador Estapé Triay 
Professor de la UPF Barcelona School of Management

Vicedegà de professorat

En temps difícils, més que mai,  
creix l’oposició davant les solucions 
basades en el mercat. Es culpa el 
capitalisme de les desigualtats 
creixents i l’estancament del 
creixement. Tanmateix, poques 
vegades es plantegen alternatives 
convincents

Estem davant d’una nova crisi econòmica i de nou s’alcen veus crí-
tiques contra l’actual sistema econòmic capitalista. I no sense mo-
tiu, veient com es mostra la seva cara més descarnada, per exem-
ple, en qüestions com el subministrament de material sanitari: qui 
més i millor paga, més tests i mascaretes, i qui no pot pagar, ha 
d’esperar.

En temps difícils, més que mai, creix l’oposició davant les so-
lucions basades en el mercat. Es culpa el capitalisme de les des-
igualtats creixents i l’estancament del creixement. Tanmateix, po-
ques vegades es plantegen alternatives convincents. 

[04/05/2020]
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Es fan vagues crides (sovint més 
retòriques que pràctiques) a “repensar” 
o “reformular” el capitalisme. Cal 
confiar més en el mercat? Ha de 
tenir l’Estat un rol més actiu? Hem de 
perseguir una economia més moral?

En aquestes qüestions m’agradaria comentar aquí el llibre Radical 
Markets, publicat fa un parell d’anys, i que està cridat a formar part 
essencial del debat sobre els problemes mundials actuals i de fu-
tur. Si bé, els seus autors, Eric Posner i Glen Weyl, defensen, com a 
manera d’aconseguir més igualtat i prosperitat, idees basades en el 
mercat, en realitat son idees radicalment noves[1].

Segons aquests autors el problema actual es deu a la manca 
d’idees. Ni des de postures pro mercat (que podríem situar a la dre-
ta de l’espectre polític) ni des de postures que defensen un rol més 
actiu de l’Estat (a l’esquerra de l’espectre) trobem res de nou. Cap 
dels arguments d’uns i altres suposen reformes atrevides. En canvi, 
els autors del llibre ens proposen obrir la ment cap a redissenys ra-
dicals dels mercats.

Els autors parteixen de la base que els mercats són la millor 
manera d’organitzar la societat. Però, compte! Les seves propostes 
s’allunyen dels fonamentalistes de mercat. És més, fins i tot, a ve-
gades poden estar en radical confrontació perquè, com bé diu el 
subtítol del llibre, l’objectiu és subvertir el sistema capitalista actual. 
En alguns casos, arriben a atacar la propietat privada.

Posner i Glen Weyl agafen de la dreta la defensa de mercats 
purs, forts, i en expansió. Però contraposen al fonamentalisme de 
mercat el radicalisme de mercat, és a dir, el mateix compromís dels 
autors en comprendre, reestructurar i millorar els mercats des de les 
seves mateixes arrels. Amb l’esquerra comparteixen la idea que 
l’organització social existent genera desigualtats injustes i obs-
taculitza l’acció col·lectiva. Però consideren que l’esquerra falla per 
la seva excessiva dependència del poder discrecional de les elits 
burocràtiques de l’Estat per solucionar els mals socials.

Els mercats radicals que Posner i Glen Weyl imaginen són arran-
jaments institucionals que permeten que els principis fonamentals 

d’assignació sobre la base dels mercats operin plenament. Per a ells 
la subhasta seria la quinta essència d’un mercat radical. De fet, el 
llibre està dedicat a William S. Vickery (Nobel 1996) qui en el seu ar-
ticle Counterpeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders 
va estudiar per primera vegada el poder de les subhastes per resol-
dre problemes socials de gran importància i va contribuir a fundar el 
camp de l’economia anomenat “disseny de mecanismes”.

Les idees no han seguit el ritme de la 
crisi. Aquesta crisi ens portarà de nou 
el debat “Estat versus Mercats” i caldrà 
debatre sobre quina mena de mercats  
i societat volem

Les idees, creuen els autors, no han seguit el ritme de la crisi. I a la 
recerca d’idees, el llibre gira la mirada cap als pares fundadors de 
l’organització social moderna: economistes polítics i filòsofs radi-
cals de finals de segle XVIII i segle XIX. Ens recorden com aquests 
pensadors, si bé vivien en un món molt diferent del nostre, s’en-
frontaven a reptes similars. Els pensadors radicals van desenvolu-
par noves idees que van acabar exercint un paper molt destacat 
tant en l’evolució del nostre sistema econòmic modern, basat en 
el mercat, com de la democràcia liberal. Segons l’opinió d’aquest 
pensadors, el problema era que els privilegis aristocràtics supo-
saven una restricció per als mercats. El seu objectiu era alliberar els 
mercats del control dels monopolis feudals, crear sistemes polítics 
que responguessin al sentiment popular i fossin capaços de resol-
dre els conflictes interns, i establir un sistema intern de cooperació 
que beneficiés a la població en general i posessin límits a les elits 
tradicionals. Aquest és precisament el tipus de moviment que cal 
davant les actuals crisis.

La seva solució per a la crisi econòmica és expandir els mer-
cats de manera radical. Els autors ho fan a través de diverses pro-
postes concretes en els àmbits econòmics, socials i polítics. Des 
de propostes polítiques per crear un mercat de mà d’obra emigrant 
més eficient i sostenible fins a posar límits als grans grups finan-
cers. En efecte,  ens recorden que la concentració de la propietat 
als EUA en mans d’un petit nombre de grans inversos disminueix 
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la competència. I proposen que els inversors institucionals tinguin 
restringida a un màxim de l’1% la participació en companyies en el 
mateix mercat.

La crisi ens portarà de nou el debat “Estat versus Mercats”, però 
també caldrà debatre sobre quina mena de mercats volem. El tre-
ball de Posner i Glen Weyl és una obra provocativa i brillant, a vega-
des futurista i esbojarrada, però, sempre, estimulant. Sense dubtes 
un llibre que fa pensar. Val la pena llegir-lo en temps de pandèmia.

 [1] Eric A. Posner & E.Glen Weyl, Radical Markets, Princeton University Press, 2018

De Mintzberg i el Management 
de les coses petites 

Josep Maria Galí 
Vicedegà d’Executive Education  
a la UPF Barcelona School of Management

El confinament ha modificat les 
microtasques que –totes juntes - 
configuren la gran tasca de gestionar. 
Què incorporarem a les bones 
pràctiques de   després  
del confinament?

Els estudiants se sorprenen quan descobreixen que un dels grans 
estudiosos del Management va fer la seva tesi doctoral al MIT i va 
descobrir que el que caracteritzava millor la tasca dels directius era 
el fet de ser constantment interromput. Caram! Quin descobriment! 
– diuen amb cara d’incredulitat –. Tots els que ens dediquem a la 
gestió, és a dir, a fer que les coses passin, sabem com és de real i 
acurada aquesta descripció. Ara mateix quan estic escrivint aquest 
article m’acaba de sortir un avís a la pantalla d’un company que em 
consulta una cosa. Li contesto i segueixo escrivint, que sobre això 
voldria reflexionar. Sobre com el confinament ha modificat les mi-
crotasques que – totes juntes  - configuren la tasca de gestionar. No 
he trobat dades sobre el tema, potser és massa aviat per tenir-ne, 
a part de l’impacte extens i accelerat de la transformació digital 
del treball que és ben òbvia i previsible. El lector amable em per-
metrà barrejar l’experiència pròpia amb el que he pogut trobar.

[11/05/2020]

https://www.bsm.upf.edu/ca/executive-education-presencial
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He observat que si un s’organitza, la 
productivitat arriba a ser superior a 
la d’un dia de treball en condicions 
clàssiques de presencialitat. També 
observo una millor distribució del temps 
entre les tasques i un major control

En primer lloc hi ha una optimització de temps molt important. 
Tot el temps de “commuting” s’estalvia. I és or. És molt més temps 
del que pensàvem, probablement. I és un temps que es dedica a 
descans o a més treball. He observat que si un s’organitza, la pro-
ductivitat arriba a ser superior a la d’un dia de treball en condicions 
clàssiques de presencialitat. També observo una millor distribució 
del temps entre les tasques, un major control. No es pot comptar 
amb allò d’“ara hi vaig i li dic” i el treball en remot obliga a estructu-
rar “espais temporals” concrets, i és més fàcil respectar-los, perquè 
tothom tendeix a respectar-los més. El directe o la telefonada anti-
ga han quedat desplaçats per la planificació acurada del temps. 
Mintzberg potser hauria trobat un nombre molt inferior d’interrup-
cions. Es fàcil procastinar un email, i no és fàcil dir-li a una persona 
“espera ara no puc”. He observat també un menor cansament al 
final del dia. Ja no arribes a casa desfet, potser perquè ja hi ets, 
vés a saber. Tema interessant a estudiar. Un tercer aspecte que he 
observat és que treballant en remot sembla que es dilueixin les je-
rarquies i s’igualin una mica la dimensió jeràrquica del treball, en 
favor d’una dimensió col·laborativa molt interessant, productiva i 
molt enfocada a la tasca, lluny d’estar molt centrada en la qualitat 
de la relació. Potser és que el confinament ens ha fet més iguals, o 
almenys ens hi sentim.

Treballant en remot sembla que es 
dilueixin les jerarquies i s’iguali una 
mica la dimensió jeràrquica del treball 
en favor d’una dimensió col·laborativa 
molt interessant, productiva i molt 
enfocada a la tasca

L’últim aspecte que voldria comentar és l’impacte del treba-
ll sense contacte físic en la qualitat i intensitat de la relació 
personal. Observo amb molt interès un fet que em sembla 
contradictori: els vincles emocionals no són menors, la seva 
qualitat no és inferior. En alguns casos la intensitat emocional 
de la relació s’intensifica i molt. I en altres es “refreda”. Suposo 
que els fenòmens d’idealització, identificació o d’identificació 
i altres de similars amb la distància es catalitzen i es fan més 
extrems. La distància és l’“l’oblit” en alguns casos, i en molts 
altres la presència i intensitat de l’emoció relacional s’intensi-
fica. Un dels grans professors de management que recordo 
era un director de Presons. Tenia una experiència fascinant en 
com gestionar a la vegada confinats i confinadors, i ens expli-
cava la intensitat emocional com un dels aspectes que costa-
va més de gestionar, i que donava lloc a conductes reactives 
a vegades brutals, i sempre disfuncionals. Per sort, la tecnolo-
gia ens permet passar aquest confinament en xarxa, amb un 
nivell d’interacció lliure molt considerable. 

La psicologia del confinament ens explica en part 
aquests fenòmens, basant-se en la distorsió de la percepció 
que s’acaba donant en els confinaments llargs i solitaris. La 
distorsió de la percepció no s’ha de veure com un fet positiu o 
negatiu. Pot donar lloc a pèrdua del sentit de la realitat o ben al 
contrari, afinar extremadament aquest sentit i posar-lo al ser-
vei de produccions de gran qualitat. Quantes grans obres del 
pensament han estat escrites per autors confinats o empreso-
nats? Des de Nietsche confinat en un petit hotel de la Liguria 
fins a Cervantes, que va escriure el Quixot entre reixes.

Què incorporarem a les bones pràctiques de manage-
ment després del confinament? Probablement la resposta és 
molt variada i depèn de gran nombre de factors relacionats 
amb el tipus de tasca, el tipus d’organització i les característi-
ques personals de cadascú de nosaltres. Però em sembla ben 
clar que com deia Heidegger, “és un tema que val la pena ser 
pensat”. I afegeixo, amb el seu permís, estructurat, discutit i 
implementat. Què som de Management!
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“Ni si ni no, ni blanc ni negre ...”. 
Comunicar la incertesa  

en temps de la Covid-19

Gema Revuelta 
Directora del Màster en Comunicació Científica,  

Mèdica i Ambiental

Directora del Centre d’Estudis de Ciència,  
Comunicació i Societat (UPF)

En ciència hi ha poques prediccions 
absolutes de xifres o dates, pocs 
blancs o negres, poques afirmacions o 
negacions rotundes. No obstant això, 
els titulars categòrics tenen molt més 
èxit en els mitjans de comunicació i 
xarxes socials que aquells que inclouen 
termes relatius o probabilístics

Recorden el joc de preguntes en les quals està prohibit contes-
tar “sí”, “no”, “blanc” o “negre”? Per què ens resulta tan difícil par-
lar ràpid i amb naturalitat sense recórrer a aquestes expressions? 
Les afirmacions i negacions categòriques són absolutes, clares i 
senzilles de processar. Són respostes amb les que convivim des 
de nens, que contesten a les nostres primeres preguntes quan tot 
just podem pronunciar-les. Per la seva banda, les expressions no 
categòriques, com ara “depèn”, “en cas de”, “només si” o “el més 
probable” són més complexes i generen més ansietat.

Les afirmacions fàcils, especialment si responen a les nostres 
majors expectatives (o, per contra, si anuncien desastres colos-

[01/06/2020]

sals amb seguretat absoluta), tenen molt més èxit en els mitjans 
de comunicació i xarxes socials que aquelles que inclouen termes 
relatius o probabilístics. Lògicament, està bé que en comunicació 
es transmetin missatges clars i senzills, però el problema ve quan 
el missatge original queda distorsionat davant d’una aparent, però 
falsa, simplicitat. Aquests mesos ho veiem massa sovint amb la 
comunicació de les notícies científiques relacionades amb la Co-
vid-19.

Després d’una recerca de no més de cinc minuts a Google 
sobre notícies sobre investigació en Covid-19 he trobat diversos 
d’aquests exemples de falsa simplicitat. He escollit aquesta de 
l’Ideal (del 5 d’abril) com podria haver optat per qualsevol altra. En 
aquest cas el reduccionisme o aparent simplificació del missatge, 
lluny d’ajudar al lector a entendre quina és la notícia, l’únic que fa 
és generar falses expectatives (les cursives i negretes són meves):

-  “¿En qué punto estamos respecto al desarrollo de tratamien-
tos efectivos contra el coronavirus?” – pregunta l’entrevistador a un 
investigador que participa en un assaig contra la Covid-19.

-   “Es la pregunta del millón, pero creo que me puedo aproxi-
mar a la respuesta. Pienso que posiblemente para después del 
verano haya resultados sólidos publicados, y alguno de los me-
dicamentos que estamos empleando sean autorizados por las 
agencias reguladoras.” – contesta l’entrevistat.

-  “El primer fármaco autorizado contra el coronavirus esta-
rá después del verano” - resumeix el titular de l’article.

Com hem vist, l’entrevistat, introduint el verb penso, ens adverteix 
que el que ve a continuació és la seva opinió i no un fet. D’altra 
banda, la seva resposta és plena d’adverbis, subjuntius i verbs que 
indiquen que la ciència no disposa encara de certeses (puc aproxi-
mar, possiblement, hi hagi resultats publicats, siguin autoritzats). 
Tot i les precaucions que es pren el científic, el titular elimina tota 
aquesta incertesa i transforma la resposta en una afirmació rotunda 
que tots estem desitjant sentir: “El primer fàrmac autoritzat contra 
el coronavirus estarà després de l’estiu”. Sembla un acudit (si no 
fos pel drama del context en què es produeix), però, segueix quel-
com extremadament comú, especialment quan el periodista que 
cobreix la notícia o qui s’encarrega de titular té poca experiència a 
comunicar notícies de salut i ciència.

https://www.ideal.es/granada/primer-farmaco-autorizado-20200405201144-nt.html
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Podríem pensar llavors que la culpa és dels periodistes i els mit-
jans, de les xarxes, dels comunicadors (és a dir, del missatger). Però 
no ens enganyem, encara que en aquesta fase es produeixen mol-
tíssimes distorsions, també trobem exemples de mala praxi de la 
comunicació des de les mateixes fonts. Les afirmacions de Donald 
Trump respecte a la hidroxicloroquina il·lustren fàcilment la capaci-
tat de viralitat d’un missatge sense base científica però que respon 
taxativament a unes expectatives (per cert, un missatge que no se 
sosté ja des de cap punt de vista davant els recents resultats dels 
assaigs clínics en marxa).

La pressió per veure qui és la 
companyia farmacèutica, el centre 
de recerca o el país que aconsegueix 
abans una vacuna per a la Covid-19  
ha conduït també a anuncis precipitats  
i dubtosos

Sense arribar a aquest extrem, la pressió per veure qui és la com-
panyia farmacèutica, el centre de recerca o el país que aconse-
gueix abans una vacuna per a la Covid-19 ha conduït també a anun-
cis precipitats i dubtosos.

- “China dice haber desarrollado “con éxito” una vacuna contra 
el coronavirus” – recollia La Vanguardia en la seva edició de 18 de 
març.

En aquest cas, la paraula diu ens indicaria que el desenvolupament 
amb èxit de la vacuna no és una realitat sinó una cosa que diu algú 
(el Govern xinès, se suposa). Curiosament, aquesta notícia s’emetia 
just una setmana després que els Estats Units anunciés també la 
posada en marxa d’un assaig clínic. Aquesta pugna entre els dos 
països està sent constant al llarg de la pandèmia i, de fet, s’ha vist 
plasmada de nou en un altre episodi comunicatiu. El 18 de maig, 
Moderna Therapeutics (EUA) va anunciar àmpliament uns resultats 
positius en la seva investigació sobre una vacuna per a la Covid-19. 
Bona part dels mitjans van recollir l’anunci en termes similars a 
aquests: “Primeros resultados positivos de la vacuna Moderna The-
rapeutics”. Parlar de “resultat positiu d’una vacuna” és confús en 
aquest cas, ja que l’assaig (en fase I) únicament podia afirmar que 

la vacuna havia mostrat ser segura, però encara no que fos efecti-
va com a tractament preventiu de la Covid-19. D’altra banda, l’em-
presa havia comunicat unes troballes que encara no havien estat 
sotmesos a la revisió independent pròpia de la ciència, de mane-
ra que l’article periodístic hauria d’haver incorporat d’una manera 
clara els dubtes sobre la validesa dels resultats ja des del titular. 
Com era d’esperar, després de l’anunci, les accions de l’empresa 
es van disparar. No obstant això, la comunitat científica va criticar 
durament la comunicació que s’havia realitzat, fet pel qual les ac-
cions va tornar a caure ràpidament. De nou, pocs dies desprès de 
la notícia de Moderna, els mitjans informaven d’un èxit similar lide-
rat des de la Xina, aquesta vegada a partir d’una investigació que 
sí que havia estat publicada en una revista científica de referència 
(Lancet). El fet d’estar publicat no equival a un certificat 100% d’au-
tenticitat a uns resultats, però sí que afegeix valor des d’un punt de 
vista científic. Publicar en aquest tipus de revistes vol dir que els 
procediments, dades i afirmacions de la investigació han estat re-
visats per experts.

Un cas similar de notícies referents a investigacions encara no 
revisades s’està produint amb els anomenats preprints. Aquest 
nom es refereix a articles científics que pugen a un arxiu amb accés 
obert, permetent que qualsevol persona pugui accedir-hi abans 
fins i tot que la investigació sigui revisada per un avaluador inde-
pendent. Els preprints comencen a ser comuns entre la comunitat 
científica, ja que permeten accelerar alguns passos, però plante-
gen molts dubtes quan la seva comunicació transcendeix a l’opinió 
pública.

La investigació precisa els seus temps. 
Els professionals especialitzats en 
comunicació científica i mèdica sabem 
que les notícies que procedeixen de  
la investigació poden portar sorpreses, 
però també que hem de ser escèptics 
davant anuncis que semblen estranys  
o fora de l’esperable
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Tot i que és cert que la carrera científica en la recerca de la vacuna 
de la Covid-19 s’ha accelerat fins a un punt sense precedents, la 
investigació precisa els seus temps (al cap i a la fi, s’està realitzant 
en éssers humans i per a éssers humans). Per tant, i aquí la meva 
última reflexió, qualsevol anunci sobre una reducció increïble dels 
terminis per investigar i tenir al mercat una vacuna s’ha de prendre 
amb escepticisme. Els professionals especialitzats en comunica-
ció científica i mèdica sabem que les notícies que procedeixen de 
la investigació poden portar sorpreses, però també que hem de ser 
escèptics davant anuncis que semblen estranys o fora de l’espe-
rable.

En ciència hi ha poques prediccions absolutes de xifres o dates, 
pocs blancs o negres, poques afirmacions o negacions rotundes. 
Per contra, el que és raonable i esperable és que la investigació, 
per molt que s’intenti pressionar, no avanci en línia recta, sinó que 
en el camí es trobi amb sots que li facin donar voltes. El que un dia 
es pensava que podria ser un èxit pot no ser-ho i llavors cal posar 
en marxa un altre camí i intentar seguir avançant. La pressió actual 
està accelerant la investigació, sens dubte, però la comunicació 
de cada pas no pot ser especulativa ni anar més enllà del que és 
estrictament raonable. Si això ens genera ansietat o ens fa perdre 
la confiança en la ciència, és perquè no hem comprès encara com 
funciona la ciència.

La ràdio, el millor antídot  
contra la crisi del coronavirus

Emma Rodero 
Professora i investigadora de l’Àrea de Comunicació

Directora del CCLab a la UPF-BSM

El mitjà radiofònic ha tingut  
sempre un paper rellevant en  
moments complicats. La ràdio pot  
ser un salvavides en moments de  
crisi i emergència

Durant aquestes setmanes de confinament generades per la CO-
VID-19, des del CCLab de la UPF Barcelona School of Manage-
ment, hem realitzat un estudi sobre els canvis que s’han produït 
en els hàbits d’escolta, consum i l’impacte psicològic de la ràdio, 
abans i durant la crisi.

En aquests moments d’incertesa, era important realitzar una 
investigació d’aquestes característiques perquè els mitjans exer-
ceixen sempre un paper destacat en situacions conflictives. 
Les crisis provoquen canvis a diferents nivells -socials, culturals, 
econòmics- i és important que els mitjans de comunicació siguin 
capaços de respondre de manera efectiva. En aquest sentit, el mi-
tjà radiofònic ha tingut sempre un paper rellevant en moments 
complicats. En el Dia Mundial de la Ràdio fa quatre anys, el secretari 
general de l’ONU, Ban Ki-Moon (2016) va tornar a recordar que “la 
ràdio pot ser un salvavides en temps de crisi i emergència. En so-
cietats devastades, assetjades per la catàstrofe o que necessiten 
notícies desesperadament, la gent troba en la ràdio la informació 
que salva vides”. I així és com ha estat en moltes catàstrofes mun-
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dials. També a Espanya hem vist aquest paper protagonista de la 
ràdio, per exemple, en el cop d’Estat del 23 de febrer de 1981 o en 
els atemptats terroristes de l’11 de març de 2004.

La ràdio és el mitjà que més avantatge 
aconsegueix sobre els altres, per 
quatre raons principals: és el mitjà més 
universal, senzill, accessible i fàcil de 
consumir

En contextos adversos com els esmentats, la ràdio és el mitjà que 
més avantatge aconsegueix sobre els altres, per quatre raons 
principals: és el mitjà més universal, senzill, accessible i fàcil de 
consumir. En primer lloc, perquè és el mitjà més universal. El mitjà 
radiofònic té una alta penetració en tots els països. Per exemple, als 
Estats Units, segons les dades de Nielsen, la ràdio arriba a més ciu-
tadans a la setmana (al voltant d’un 94%), que cap altre mitjà, inclo-
sa la televisió. No podem oblidar que la ràdio arriba on altres no po-
den, per exemple, a zones deprimides, locals o rurals. Aquesta alta 
penetració geogràfica es completa amb una penetració social 
important. No cal tenir estudis per entendre els missatges del mitjà, 
ni un alt nivell soci econòmic per escoltar la ràdio. En segon lloc, la 
ràdio és un mitjà tècnicament senzill. Gràcies a la simplicitat tècni-
ca, el mitjà radiofònic és capaç de reaccionar de manera ràpida i 
d’oferir informació gairebé al mateix temps que es produeix un 
succés. Per tant, s’adapta fàcilment a situacions que demanen un 
consum immediat d’informació. Ens podem quedar sense Internet, 
però la ràdio pot continuar emetent perquè amb prou feines neces-
sita infraestructura tècnica per a funcionar. En tercer lloc, la ràdio és 
un mitjà accessible. El mitjà radiofònic es pot consumir a qualsevol 
hora del dia i de la nit i pot escoltar-se en qualsevol lloc. Per això, 
la ràdio ha tingut un paper protagonista en catàstrofes en les quals 
cap altre mitjà ha pogut cobrir el que passava. En quart lloc, la ràdio 
és un mitjà fàcil d’escoltar, que no demanda atenció exclusiva. 
Això fa que, encara en situacions complicades, la ràdio pugui se-
guir acompanyant a les persones perquè l’escolta permet realitzar 
un altre tipus d’activitats al mateix temps. Per tant, la ràdio és un mi-
tjà que acompanya les persones en el dia a dia passi el que passi.
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Però quin ha estat el comportament de la ràdio durant aquesta pan-
dèmia de la COVID-19? Per respondre aquesta pregunta es va rea-
litzar una enquesta en la qual han participat 560 oients de ràdio, en 
una mostra estratificada segons les dades d’audiència radiofònica 
que ofereix l’EGM a Espanya. Els resultats han mostrat canvis en els 
hàbits d’escolta, de consum i especialment un important impacte 
psicològic de la ràdio en els enquestats.

•  En primer lloc, s’han detectat canvis en els hàbits de con-
sum del mitjà. En situacions de crisi, una de les necessitats 
més importants és la d’estar informat. Davant d’una situació 
desconeguda, que a més és perillosa, no podem evitar sentir 
la necessitat d’informar-nos per reduir la incertesa. Per això, 
gairebé la meitat dels enquestats van afirmar estar altament 
informats sobre la COVID-19. És una situació que els provoca, 
sobretot, interès, però també senten emocions negatives com 
tristesa i por. A la recerca d’aquesta informació, el consum de 
la ràdio ha crescut en aquests dies. Escolten més temps i a 
més, més repartit al llarg del dia. Abans de la crisi, l’escolta se 
solia produir a la franja del matí, però ara la resta de les franges 
horàries també s’han incrementat: migdia, tarda, nit i matina-
da. Un aspecte significatiu en els hàbits de consum està en el 
fet que molts enquestats diuen sentir ara més d’una emissora 
de ràdio i, a més, de diferent línia ideològica. Tradicionalment 
l’oient de ràdio sol ser molt fidel a l’emissora que escolta, però 
aquí hem observat aquest important canvi. També hem com-
provat que el temps de consum d’altres formats sonors com 
els podcasts i els audiollibres ha crescut pel que fa a la situa-
ció anterior a la crisi.

•  En segon lloc, també han canviat els hàbits d’escolta abans 
i després del confinament. Mentre que normalment l’escolta 
de la ràdio es produïa de manera individual, a partir del nou es-
tat, s’ha començat a fer-ho de manera col·lectiva, mitjançant 
l’aparell tradicional o de noves tecnologies, com els altaveus 
intel·ligents o mòbils i tauletes. A més, el lloc on més s’escolta 
és el saló seguit de la cuina. Aquesta imatge sense dubte re-
corda la manera en què antigament s’escoltava la ràdio, amb 
la família reunida al voltant de la ràdio a la sala. La diferència 
és que ara aquesta escolta es compagina amb altres activitats 
com ara netejar, cuinar o estudiar/treballar.
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•  Un altre aspecte fonamental que ha analitzat l’estudi és la cre-
dibilitat dels mitjans en aquesta situació de crisi. En aquest 
aspecte, la ràdio consolida la posició que ja tenia com el mitjà 
més creïble. En els últims anys, la ràdio s’ha mantingut com 
el medi en què més confien els ciutadans. Les últimes dades 
de l’Eurobaròmetre 2018 (2017) a escala europea confirmen 
aquesta posició. El nivell de confiança en la ràdio arriba a Eu-
ropa gairebé el 60% enfront del 51% de la televisió i el 47% de 
la premsa. A Espanya la ràdio també és el mitjà més creïble 
per al 52% dels ciutadans seguit de la premsa (40%), la te-
levisió (36%) i Internet (24%). Les dades de l’estudi que hem 
realitzat reforcen les de l’Eurobaròmetre. La ràdio és el mitjà 
més creïble seguit de la televisió, la premsa, Internet, revis-
tes i xarxes socials. Tot i això, la televisió segueix sent el mitjà 
massiu per excel·lència on més s’informen, més es busquen 
continguts d’entreteniment i on consideren que la publicitat 
és més creativa.

•  Finalment, però no menys important, un dels resultats més 
importants de l’estudi és que la ràdio està tenint un paper 
essencial en l’àmbit psicològic. Com hem comentat, els en-
questats se senten tristos i angoixats davant d’aquesta situa-
ció desconeguda, però la ràdio està ajudant a pal·liar aquests 
sentiments. Els enquestats afirmen que la ràdio està sent per a 
ells el mitjà més proper, personal i estimulant per a la ima-
ginació. El valor del mitjà radiofònic en aquesta conjuntura es 
troba en el fet que els distreu, els fa sentir en companyia, re-
dueix la seva solitud, els fa sentir feliços i redueix els seus ni-
vells d’ansietat i les seves preocupacions.

En línies generals, la nota mitjana  
sobre deu que aquests oients de  
ràdio li posen a la ràdio és bastant alta, 
gairebé un 8. Per a aquests oients,  
la ràdio es posiciona com el mitjà  
que millor està cobrint la informació 
sobre el coronavirus i el que consideren 
més creïble

En línies generals, la nota mitjana sobre deu que aquests oients de 
ràdio li posen a la ràdio és bastant alta, gairebé un 8. Aquesta bona 
impressió es reforça amb la imatge que tenen de la ràdio. En ge-
neral, aquesta impressió no ha canviat durant el confinament, tot i 
que gairebé la meitat afirma que ha canviat de forma positiva. Però, 
encara que la ràdio hagi estat un mitjà gairebé perfecte per als con-
sumidors, els enquestats consideren que l’experiència d’escolta 
encara podria millorar en alguns aspectes com: ser menys partidis-
ta, introduir menys publicitat, més entreteniment, concursos i pro-
grames nocturns interessants, ser més professional, menys futbol i, 
en general, més varietat de continguts.

En definitiva, aquest estudi reflecteix que efectivament els hà-
bits d’escolta i consum de la ràdio han variat. Durant el confinament, 
la ràdio s’està escoltant sobretot al saló, i cuina majoritàriament 
netejant o cuinant. També s’estan consumint més hores de ràdio, 
més emissores (de diferent signe ideològic) i més programes. Per 
a aquests oients, la ràdio es posiciona com el mitjà que millor està 
cobrint la informació sobre el coronavirus i el que consideren més 
creïble, més proper, el que més estimula la imaginació, més distreu 
i més redueix la solitud. En conjunt, els resultats d’aquest estudi 
permeten concloure que la ràdio torna de nou a tenir un paper pro-
tagonista en aquesta situació de crisi, com ho ha tingut al llarg de 
la història d’Espanya.
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