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0. Introducció, justificació i objectius 

Tendim a creure’ns tot el que veiem als mitjans i sovint pensem que ens expliquen els fets tal 
com son, però és realment així? Amb quina finalitat i sota quins interessos es manipulen les 
notícies? Qui ho fa? Quines tècniques de manipulació s’utilitzen? La gent és conscient 
d’aquest fet? 

Aquestes són algunes de les preguntes que intento respondre al llarg d’aquest treball i són 
també algunes de les qüestions que em van portar a escollir aquest tema pel meu treball de 
recerca. També va influir el fet que l’octubre de 2017 vaig viure de molt a prop un cas de 
manipulació informativa (analitzo la notícia en qüestió a l’apartat 3.3 del segon bloc d’aquest 
treball). Diversos mitjans, alguns d’ells bastant influents, van acusar els equips directius dels 
instituts d’Olot d’adoctrinament per haver incitat l’alumnat a assistir a una manifestació a 
favor del referèndum de l’1 d’Octubre. Però el cert era que aquesta manifestació va estar 
totalment organitzada per l’alumnat i en cap moment van intervenir-hi els centres educatius. 
Malgrat fer diversos comunicats des dels instituts desmentint la seva implicació amb la 
mobilització, les notícies van seguir a la xarxa (de fet encara ara hi són) i les acusacions 
d’adoctrinament des de les xarxes socials van seguir. Vaig quedar sorpresa per la repercussió 
que podia tenir una notícia malgrat ser falsa i la rapidesa amb la qual arribava a la gent, que 
ni es plantejava si el que llegia era cert. Va ser llavors quan vaig decidir que el fenomen de les 
fake news podria ser un bon tema per al treball de recerca.  

Alguns dels objectius que m’he proposat a l’hora de realitzar aquest treball de recerca són: 

• Entendre el significat del terme fake new. 
• Conèixer els mètodes de manipulació que utilitza la premsa i els motius pels quals la 

duen a terme. 
• Aprendre a analitzar una notícia per tal de determinar si és falsa. 
• Buscar els límits legals de les notícies falses i les conseqüències que pot tenir la seva 

elaboració i/o difusió. 
• Veure si la gent és conscient que no es pot creure tot el que llegeix a les xarxes socials.  
• Realitzar un treball audiovisual per complementar el tema.   
• Elaborar i difondre una noticia falsa i observar la repercussió que té. 

Per dur a terme aquest procés de recerca, he consultat bàsicament articles i pàgines web, tot 
i que també he utilitzat algun llibre. Abans de començar el cos del treball vaig fer un índex 
molt general sobre els temes més importants dels quals volia parlar i a partir d’anar buscant 
informació de cadascun d’ells, han anat sorgint subapartats més específics. 

Pel que fa a l’estructura del treball, l’he dividit en dues parts: la part teòrica i la part pràctica. 
Dins la part teòrica hi ha 4 blocs: en el primer parlo de la manipulació informativa abans de 
l’era digital i analitzo tres casos de manipulació informativa abans de l’aparició d’Internet. Al 
segon bloc parlo del que seria actualment la manipulació mediàtica tant en les notícies com 
en el fotoperiodisme i em centro principalment en els conceptes postveritat i fake news, 
també analitzo algun cas de fake new i de fotografies periodístiques manipulades. En el tercer 
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bloc em centro en conèixer maneres de combatre la manipulació dels mitjans i finalment al 
quart i últim bloc analitzo l’opinió de diversos autors rellevants.  

La part pràctica consta d’una enquesta i l’anàlisi dels seus resultats per tal de veure la relació 
que té la gent amb les notícies falses i els mitjans de comunicació. També consta d’un vídeo 
amb entrevistes a diversos professionals relacionats amb les fake news que forma una síntesi 
dels temes més importants del treball. Finalment, també s’hi poden trobar les transcripcions 
de les entrevistes del vídeo. 
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BLOC 1: Abans de l’era digital  
Abans de tot, crec que és necessari definir breument tres termes importants en relació al 
contingut d’aquest treball: informació, manipulació i democràcia. 
 
1. Informació 

Informació 
1 1 f. [LC] [CO] Acció d’informar o d’informar-se; l’efecte. Donar, haver, tenir, rebre, informacions sobre 
algú o alguna cosa. Un servei d’informacions.  
1 2 f. [LC] [CO] Conjunt de notícies. La informació d’un diari.  
2 f. [SO] Forma més característica de la comunicació de massa.  
3 f. [CO] En teoria matemàtica de la informació, innovació que conté un missatge.  
4 1 f. [AD] Indagació o constatació jurídica i legal d’un fet o d’un delicte.  
4 2 f. [AD] Conjunt de les proves que resulten de l’examen de documents i de testimonis presentats 
davant un tribunal.  
5 f. [IN] En inform., contingut d’una o més dades, fent abstracció de la representació concreta que 
adopta. 
  

La informació és l’acte d’informar que està definit com una sèrie de dades amb significat que 
organitzen el pensament dels éssers vius. Les dades que formen la informació integren un 
missatge sobre un determinat fenomen, aquestes dades aporten als éssers el coneixement 
necessari per prendre les decisions quotidianes i amplien el coneixement sobre una matèria 
en concret. 
La informació està formada per 4 termes; les dades, que és el conjunt d’informació recopilada; 
l’ordre, per tal de donar sentit a la informació; la veracitat, la informació s’ha d’extreure de 
fonts veraces per tal que sigui vàlida; el valor, que és la utilitat que es dona a la informació. 
 
Conceptes relacionats amb informació: 
Font d’informació: qualsevol cosa que pugui informar o proporcionar coneixement sobre un 
tema. 
Tractament de la informació: és l’ús que es fa de la informació. 
 
2. Manipulació 

Manipulació  
1 f. [LC] Acció de manipular; l’efecte.  
2 f. [CO] Operació a través de la qual l’audiència és menada a actuar i a opinar en contra dels seus 
interessos. 
 

És l’acció de distorsionar la veritat al servei d’uns interessos particulars. En aquest cas ens 
centrarem en la manipulació mediàtica, que és una pràctica duta a terme per nombrosos 
mitjans de comunicació i consisteix en ocultar certa informació que pugui resultar negativa 
per als interessos dels mitjans en qüestió o fins i tot per als grups de poder als quals responen. 
Hi ha altres tipus de manipulació: genètica, fotogràfica, mental... 
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3. Democràcia 

Democràcia 
1 f. [LC] [PO] Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de 
la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu.  
2 f. [PO] Comunitat governada amb aquest sistema.  
3  [PO] democràcia cristiana Moviment polític i social que promou la conciliació dels principis 
democràtics amb la doctrina cristiana, mitjançant l’organització de partits, sindicats i altres associacions. 
 

La democràcia és una doctrina política on el poder és exercit pel poble mitjançant mecanismes 
legítims de participació pel que fa a la presa de decisions polítiques. El poder resideix en tots 
els membres d’una societat democràtica fent que la presa de decisions es dugui a terme tenint 
en compte la voluntat col·lectiva dels membres de la societat. En una democràcia tots els 
habitants són lliures i iguals davant la llei.  
El principal mitjà de participació en una democràcia és el sufragi universal des del qual 
s’escullen els dirigents d’un govern durant un període determinat (4 anys en el cas d’Espanya), 
això es fa mitjançant sistemes de representació proporcional o de majoria. 
 
Hi ha diversos tipus de democràcia, els més importants són: 
La democràcia directa, on els ciutadans participen directament en la presa de decisions sense 
la intervenció de cap representant, és el govern del poble mitjançant referèndums. 
La democràcia representativa (o indirecta) on els ciutadans exerceixen el poder polític a 
través dels representants que han estat escollits mitjançant eleccions periòdiques. Així doncs, 
la presa de decisions haurà de dur-se a terme seguint la voluntat política que els ciutadans 
han fet recaure sobre els seus dirigents. 
La democràcia participativa, la qual ofereix als ciutadans una major capacitat d’intervenir i 
influenciar en la presa de decisions. Incorpora activament el ciutadà en el control de l’aplicació 
de polítiques públiques i facilita la capacitat d’organització i associació dels ciutadans per tal 
d’exercir una influència cap a les decisions del govern. 
Aquestes formes de democràcia no són excloents, poden ser complementàries entre elles. 
 

4. L'opinió pública 

L’ opinió pública ha estat un dels conceptes que han 
despertat més interès al llarg dels darrers anys, ja que 
sempre s’ha intentat definir i mai s’ha arribat a trobar 
una definició general, acceptada per a tothom. 
L'opinió pública és un fenomen comunicatiu i social que 
depèn de molts factors. Depèn del context històric i 
sociocultural, del tipus de societat i els seus interessos 
polítics així com la personalitat dels individus, la forma de 
govern, el sistema educatiu, els mitjans de comunicació… 
No és el mateix que la cultura ni tampoc és el mateix que 

 
 
Opinió pública 
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les idees, creences i valors que predominen en cada societat. En tot cas es crea i es mou dins 
d’aquests ideals. És una de les parts més importants de la vida pública i la podem considerar 
un teixit social que reflexa la cultura i els valors que es transmeten a través de les vies de 
comunicació socials. 
 

4.1 La formació de l’opinió pública 

La formació de l’opinió pública és un procés complex, on hi 
intervenen diversos factors. Segons Walter Lippmann1, la formació 
d’aquesta depèn dels mitjans de comunicació i respon a un 
pseudoentorn creat per aquests. Els mitjans de comunicació són 
una font primària (no l’única) de les idees i imatges mitjançant les 
quals formem les nostres pròpies opinions. Redueixen la realitat 
a estereotips: un mecanisme mental que assigna a cada realitat 
que percebem una imatge mental. Aquestes imatges mentals les 
creen els mitjans de comunicació sobre coses que estan fora del 
nostre abast però ens interessen o influeixen el nostre dia a dia. 
 
Per tant, podem dir que l’opinió pública no és del tot racional ja que és conseqüència de la 
representació d’imatges mentals que els individus construeixen en relació a la realitat i 
únicament en són una representació parcial. També fa que no sigui racional la influència de la 
propaganda política, els mitjans de comunicació, les imatges individuals, l'egocentrisme i la 
manipulació. 
 
4.2 Opinió pública i democràcia 
L’opinió pública i la democràcia són dos conceptes que estan lligats. La llibertat d’opinió és un 
valor fonamental en les societats democràtiques i es resumeix en tres principis: 
 

• La llibertat de pensament 
• La llibertat d’expressió 
• La llibertat d’organització o associació 

 
Aquests tres principis van units: l’individu ha de poder accedir lliurement a totes les fonts del 
pensament, cadascú ha de ser lliure d’acceptar i controlar tot el que llegeixi o senti, i finalment 
tothom ha de tenir llibertat d’organitzar-se per expressar el que vulgui dir. 
 
En les democràcies, els mitjans de comunicació tenen una estructura policèntrica: admeten 
diversos opinions. Aquesta estructura emet missatges diferents i contrastats, a diferència dels 
sistemes totalitaris.  

                                                
1 Va ser un escriptor i periodista nord-americà clau en l’estudi de l’opinió pública durant el segle XX. També va 
ser l’autor del terme estereotip. 

 
Walter Lippmann 
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Els sistemes totalitaris es caracteritzen per els següents elements: 
 

1. L'estructura dels mitjans de comunicació és monocèntrica: només té una sola veu, la 
del govern. 

2. Les institucions educatives són instruments de propaganda de l’Estat. 
3. Té un món tancat i hostil a l’exterior i censura tots els missatges que no concorden 

amb la ideologia del sistema. 
4. Els líders d’opinió estan fortament controlats. 
5. La seva intenció és destruir la llibertat personal de pensament i envair l’anomenada 

esfera privada. 
 
El totalitarisme, atrofia l’home lliure i la llibertat d’opinar per la seva pròpia conta. Quan un 
ciutadà es exposat a una propaganda obsessiva al llarg de tota la seva vida, ens trobem davant 
d’un públic enganyat i una opinió que no és del públic. 
En una democràcia en canvi, les eleccions estableixen qui governarà, però tot i que no 
estableixen el contingut del seu govern tenen com a objectiu que les decisions que es prenen 
corresponguin àmpliament amb l'opinió pública. Les eleccions han de ser lliures, i perquè això 
es compleixi, l’opinió pública també hauria d’estar formada lliurement. En conclusió, podem 
dir que la democràcia es basa en una opinió pública que ha de ser vertaderament del públic. 
L’opinió pública d’una democràcia ha de ser polifònica: estar marcada per un conflicte 
d’interpretacions que la faci més rica en contingut i punts de vista. 
 
Tot això és la teoria, el que hauria de ser, però la realitat és molt diferent ja que l’opinió pública 
ha estat colpejada per la propaganda lleument totalitària dels líders i pel gran poder de control 
social dels mitjans de comunicació de masses. Segons Noam Chomsky hi ha dos conceptes 
diferents de democràcia: 
 

1. En una societat democràtica, la gent té al seu abast els recursos per participar en certs 
assumptes. En aquesta societat, els mitjans de comunicació són lliures i imparcials. 

2. Una societat democràtica és una societat en la qual no s’ha de permetre que la gent 
s’encarregui dels seus propis assumptes i on els mitjans de comunicació han d’estar 
fortament controlats 

 

El primer concepte és el que apareix a les definicions, és la teoria de la qual parlàvem, en canvi 
el segon concepte és el que s’apropa més a la realitat. 
 
4.2.1 Teoria de Walter Lippmann sobre la democràcia progressiva   

Lippmann va dir que la democràcia es podia utilitzar per fabricar consens, és a dir, fer acceptar 
a la població quelcom inicialment no desitjat. Deia que només un tipus de persones 
especialitzades son prou intel·ligents per entendre i resoldre els problemes globals i per 
entendre quins són els interessos comuns de la població.  
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Segons ell, en una democràcia hi ha dos tipus de ciutadans amb dos funcions concretes: la 
classe especialitzada i el ramat desconcertat. 
 
La classe especialitzada (percentatge de la població petit), està formada per ciutadans que 
assumeixen un paper actiu en qüestions generals (relacionades amb l’administració). Fa la 
funció executiva per tant, s’encarrega de planificar els interessos comuns. Són persones que 
analitzen, prenen decisions, executen, controlen i dirigeixen els processos que es duen a 
terme en els sistemes ideològics, econòmics i polítics. La gent que pertany a aquesta classe, 
s’encarrega de decidir què s’ha de fer amb la majoria de la població que forma part del que 
Lippmann anomena El ramat desconcertat, que fa espectador en comptes de participar 
activament. Una vegada triat el líder, la població que forma el ramat es limita a observar què 
passa.  

 

Pel que fa al ramat, no se li dóna 
llibertat, perquè hi ha un principi moral 
que diu que la gent és massa estúpida 
per comprendre les coses. Per tant, si la 
gent intentés participar en la gestió dels 
assumptes, només provocaria 
problemes. És per això que s’ha de 
domesticar el ramat. Per fer-ho s’ha de 
fabricar consens i la classe política ha 
d’inculcar les opinions adequades.  
 

Però, com s’arriba a obtenir l’autoritat per prendre decisions? 
Per obtenir l’autoritat per prendre decisions, s’ha de servir a la gent que té el poder real, és a 
dir, als amos de la societat (un grup molt reduït). Si la gent de la classe especialitzada és útil 
als seus interessos, aquests passen a formar part del grup executiu. Una vegada en aquest 
grup, han de callar i estar d’acord amb les creences i doctrines dels amos de la societat. Per 
formar part de la classes especialitzada, s’ha de dur a terme un adoctrinament sobre els valors 
i els interessos del poder real. Mentrestant, s’ha de distreure al ramat i assegurar-se que es 
manté en la posició d’espectador. 
   
5. Com ens manipulen? 

Primer de tot, cal dir que hi ha dos tipus de manipulació: la manipulació inconscient i la 
manipulació conscient. La manipulació inconscient altera la informació sense que se’n adoni 
l’informador. En la manipulació conscient en canvi, l’informador és plenament conscient que 
està modificant la informació i segueix uns passos per fer-ho.  
 

 
Il·lustració d’Alfredo Garzón 
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5.1 Decàleg de la manipulació mediàtica de Sylvain Timsit2 
Sylvain Timsit va escriure un rànquing de les 10 estratègies de manipulació principals per 
controlar els ciutadans de forma massiva que tenen com a propòsit crear individus submisos 
i obedients. 

 
L’estratègia de la distracció 
Consisteix en desviar l’atenció del públic dels problemes importants i dels canvis 
decidits pel sector polític i econòmic mitjançant la inundació contínua de distraccions 

i informacions insignificants o menys rellevants socialment. L’objectiu és distreure i mantenir 
la gent ocupada, d’aquesta manera els ciutadans es deixen portar pel que ofereixen els mitjans 
i s’acaben oblidant dels problemes socials de veritat. 

 
Problema-reacció-solució 
És la creació d’un problema per tal de causar una reacció en el públic de manera que 
aquest sigui el demandant de les solucions que es volen fer acceptar. És a dir, crear un 

problema i en base a la resposta del públic, solucionar-lo i quedar com a “salvadors de la 
societat”. 

 
L’estratègia de la gradualitat 
Té com a objectiu fer que la ciutadania accepti mesures socialment injustes i consisteix 
en aplicar-les gradualment, a comptagotes. 

 
L’estratègia de diferir 
També té com a objectiu fer acceptar decisions impopulars. Es fa creure al públic que 
certs sacrificis donaran com a resultat una millora posterior, “per a un futur millor”. 

D’aquesta manera els ciutadans s’acostumen a viure insatisfactòriament i normalitzen les 
circumstàncies marginals en les que acaben vivint en un futur.   

 
Infantilitzar el públic 
Moltes vegades, els mitjans es dirigeixen al públic amb un discurs, uns arguments o 
una entonació infantils, com si els espectadors fossin nens petits. Com més es pretén 

manipular als espectadors, més s’utilitza aquest to infantilitzant. El seu objectiu és buscar una 
reacció submisa sense sentit crític. 

 
Utilitzar l’aspecte emocional abans que la reflexió 
Els mitjans de comunicació utilitzen l’aspecte emocional abans que la reflexió 
objectiva. Això talla el sentit crític de la gent i permet accedir a l’inconscient implantant 

idees, desitjos o pors i controlant els raonaments de cadascú. 

                                                
2 Molta gent atribueix aquest decàleg a Noam Chomsky, però la veritat és que va ser escrit pel francès Sylvain 
Timsit. El mateix Chomsky va desmentir la seva autoria. 

1 

2 
 

3 

4 

5 
 
6 
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Mantenir el públic en la ignorància i la mediocritat 
Fer que els públic estigui allunyat de la cultura i la intel·lectualitat. Aïllar-lo del 
coneixement permet controlar-lo i manipular-lo més fàcilment i així s’eviten actituds 

rebels o bé insubmises.   
 
Estimular el públic a complaure la mediocritat 
Promoure el públic a creure que està de moda el fet de ser estúpid, inculte i 
vulgar.  D’aquesta manera vivim hipnotitzats pel consumisme i la banalitat i ens 

despreocupem de conèixer que passa al nostre voltant. Es una de les estratègies que passen 
més desapercebudes. 

 
Reforçar la autoculpabilitat 
Fer creure a l’individu que ell és l’únic culpable de la seva pròpia desgràcia a causa de 
la seva poca intel·ligència, les seves capacitats o els seus esforços. Així, en comptes de 

rebel·lar-se contra el sistema econòmic, la gent es culpa a si mateixa i cau en un estat 
depressiu que fa que no actuï. 

 
Conèixer els individus millor del que ells mateixos es coneixen 
Timsit diu que hi ha una gran bretxa entre els coneixements que té el públic i els 
que tenen les elits dominants. Gràcies als avenços científics, el sistema ha pogut 

conèixer l’ésser humà físicament i psicològicament millor del que ho fa ell mateix . Això 
provoca que el sistema sigui més capaç de controlar els individus que ells mateixos.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

7 

8 

9 
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6. Casos  de manipulació informativa 

En aquest apartat veurem 3 exemples de manipulació informativa.  
 

6.1 Operació Garzón 

L’estiu del 1992, en el marc dels Jocs Olímpics de Barcelona es va dur a terme l’Operació 
Garzón, que va consistir en la detenció de 45 persones vinculades a l’independentisme català, 
concretament a l’organització armada Terra Lliure. Aquesta operació va ser dirigida pel jutge 
Baltasar Garzón. Un dels detinguts va ser el pintor Marcel Dalmau, protagonista d’un dels 
casos més escandalosos de manipulació i censura de l’Operació Garzón per part del diari El 
País.  
Quim Gil, corresponsal a Girona del diari El País, va ser l’encarregat de cobrir els fets. Aquest 
va presenciar el registre de la casa de Dalmau per tal de redactar la notícia, en aquest escorcoll 
la Guardia Civil no hi va trobar res i Dalmau va enviar la seva crònica dels fets a la redacció d’El 
País. Però en llegir l’article que havien publicat (signada per ell) va adonar-se que li havien 
canviat el text afegint una frase que ell mai havia escrit, perquè no era certa: “El registre 
practicat a casa de Marcel Dalmau va donar com a resultat la troballa d’alguna arma, sense 
que hagin especificat el seu número ni les seves característiques.” 

6.2 La primera Guerra del Golf 

La primera Guerra del Golf va ser un conflicte bèl·lic entre Iraq i les forces de 34 estats liderats 
pels Estats. Va començar l’agost del 1990 i va acabar el febrer de l’any següent. 
Aquesta guerra es va desencadenar amb la invasió iraquiana de Kuwait ordenada pel 
president d’Iraq, Saddam Hussein. Hussein volia apoderar-se del petroli de Kuwait per 
recuperar les despeses que havia provocat la guerra amb l’Iran.  

 
Notícia de la detenció de Marcel Dalmau (El País, 5 de juliol de 1992) 
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La invasió de Kuwait va portar a una intervenció militar autoritzada per les Nacions Unides i 
dirigida pels Estats Units. Durant aquest procés van haver-hi diversos casos de desinformació 
i manipulació mediàtica per fer creure als nord-americans que les intervencions militars eren 
necessàries. 
Mesos després que Hussein envaís Kuwait, el president americà George Bush va fixar una data 
perquè l’exèrcit iraquià es retirés de Kuwait. En cas de no fer-ho, intervindrien militarment a 
Iraq. La majoria de la població nord-americana estava en 
contra d’aquesta amenaça i es decantava cap a la no 
intervenció. Va ser llavors quan una nena de 15 anys 
anomenada Nayirah va donar un testimoni de la 
brutalitat de les tropes iraquianes. Va dir que estant de 
voluntària a un hospital de Kuwait va veure com els 
soldats treien els nadons acabats de néixer de les 
incubadores i els deixaven morir tirats a terra. Aquest 
testimoni va ser repetit diverses vegades pels mitjans de 
comunicació, pel mateix Bush i per diversos senadors. Quatre dies després el congrés va 
aprovar la intervenció militar i el gener següent van començar a bombardejar Bagdad. 
L’escàndol va arribar dos mesos després que s’hagués acabat la guerra, quan el periodista de 
la cadena ABC, John Martin, va entrevistar diversos funcionaris de l’hospital de Kuwait. El 
resultat va ser que ningú coneixia a Nariyah i la història dels nadons i les incubadores era falsa. 
Dos anys més tard i desprès de diverses investigacions, es va descobrir que Nariyah era la filla 
de l’ambaixador kuwaitià a Washington. Es va escenificar un testimoni fals per tal de 
convèncer els polítics del congrés i la població nord-americana que la intervenció a Iraq era 
necessària. Podem considerar-ho una estratègia del govern per justificar la guerra davant la 
població. 
 
6.3 Comissió Creel  

La Comissió Creel o Comitè d’Informació Pública va ser una agencia independent federal3 del 
govern d’Estats Units creada per influenciar la opinió pública dels nord-americans respecte a 
la seva participació a la Primera Guerra Mundial.  Va constituir la primera utilització 
organitzada de la propaganda política i va establir les bases de l’anomenada guerra 
psicològica4. En només sis mesos va convertir una societat pacifista en una societat bel·licista 
que volia entrar a la guerra gràcies a notícies falses i distorsionades sobre la brutalitat 
alemanya. 
Els objectius principals de la Comissió Creel eren convèncer a la gent que els Estats Units no 
podien ser vençuts, que els Estats Units era una terra de llibertat i democràcia i que la victòria 

                                                
3 Les agències independents federals d’Estats Units son aquelles que formen part del braç executiu del govern 
però són independents del control presidencial. 
4 També anomenada guerra sense fusells és una manera de fer la guerra utilitzant la propaganda i altres mètodes 
per doblegar la voluntat de l’enemic. 

 
Nariyah donant el seu testimoni davant 
d’un grup de congressistes. 
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dels seus aliats portaria pau al món i l’esperança que les armes serien cosa del passat, que les 
minories no serien oprimides i que el poder dels governs seria del poble. 
El Comitè d’Informació Pública es va organitzar en diverses Divisions utilitzant tota la gamma 
de comunicacions. A la Divisió de Parlants hi havia persones destacades per la seva capacitat 
per elaborar breus discursos, la Divisió Cinematogràfica projectava imatges en sales de cinema 
que destacaven l’heroisme dels aliats i la barbàrie dels alemanys, la Divisió de Diaris de Llengua 
Estrangera vigilava tots els diaris 
dels Estats Units publicats en 
llengües diferents a l’anglès. La 
Divisió de Publicitat Pictòrica 
s’encarregava d’elaborar 
anuncis, la formaven artistes i 
il·lustradors i utilitzava espais 
publicitaris de publicacions per 
reclutar nous soldats, estimular 
el patriotisme i convèncer a la 
gent que la nació lluitava contra 
un enemic sanguinari i 
antidemocràtic.  
George Creel, cap de la Comissió va negar que aquesta exercís propaganda. La Comissió Creel 
va ser molt eficaç a l’hora de crear sentiments nacionalistes als nord-americans i, anys 
després, les seves tècniques de propaganda van ser actualitzades i utilitzades per presidents 
posteriors que van enviar l’exèrcit dels Estats Units a la batalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Cartells publicitaris creats per la Divisió de Publicitat Pictòrica. 
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“Una mentida repetida 1.000 vegades  

es torna veritat” 

 - Goebbels 
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BLOC 2: L’era digital: postveritat i fake 
news 

1. Postveritat  

En aquest apartat es farà un repàs de l'origen i l’evolució del concepte postveritat, així com 
també de l’inici de l’era de la postveritat. També podrem veure els exemples més clars que hi 
ha hagut de postveritat en els darrers anys i les eines utilitzades en benefici d’aquest fenomen. 
 
1.1 El concepte “postveritat” 

Postveritat (Adaptació de l'anglès post-truth.) 
Eufemisme de mentida, o de mitja veritat, que es fa servir quan una informació que no es basa en fets 
objectius verificables, sinó en interessos particulars, aconsegueix tenir influència social apel·lant a les 
emocions, creences o desitjos de l'opinió pública. 
 
La paraula <<postveritat>> va ser escollida com a expressió de l’any 2016 pel diccionari 
d’Oxford. Va ser utilitzada per primer cop pel dramaturg Steve Tesich l’any 1992, en el context 
del conflicte Iran-Contra i la Guerra del Golf Persa, quan va escriure: “nosaltres, com a poble 
lliure, hem decidit lliurement que volem viure en un món de postveritat”.  
  
El fenomen de la postveritat consisteix en explicar aquella veritat que no és la que realment 
ha succeït, sinó que és la que a determinats sectors els agradaria que hagués passat. La 
postveritat tergiversa els principis bàsics de la convivència humana com el culte a la veritat i 
la honestedat i afavoreix les actituds d’engany i les mentides o veritats a mitges, segons els 
interessos de qui les propaga. La veritat és o no és, no existeixen les mitges veritats o les 
veritats subjectives. L’anomenada “era de la postveritat” ha esdevingut una nova manera de 
fer política que busca arribar a les emocions de l’electorat, dir als ciutadans el que volen sentir 
i relativitzar la veritat, convertint-la en el que la gent vol creure. Tot això amb l’objectiu 
d’aconseguir vots. Aquest fet ha resultat efectiu principalment per tres motius:  
 

• L’escassa credibilitat de les institucions 
• L’ús de les xarxes socials com a font d’informació 
• L’aparició de polítics que menteixen obertament i relativitzen els fets per tal 

d’aconseguir un triomf. 
 
Tot i que, com ja he dit abans, l’expressió postveritat va ser utilitzada per primer cop a la 
dècada dels 90, la fama d’aquesta paraula ve de la campanya a favor de la sortida de la Gran 
Bretanya de la UE, i posteriorment de les eleccions presidencials d’Estats Units l’any 2016. Les 
dues votacions van ser considerades les primeres en l’era política de la postveritat i també les 
més significatives. Els resultats d’ambdues van estar afectats per aquest fenomen mitjançant 
els següents factors: 
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• La relativització dels fets 
En el cas d’Estats Units, Donald Trump va 
acusar a la seva rival, Hillary Clinton, d’haver 
fundat ISIS juntament amb l’expresident 
Barack Obama, fet que es va acabar 
desmentint. 
Pel que fa a la campanya a favor del Brexit, 
Boris Johnson anava acompanyat d’un 
autobús vermell que deia: “Cada setmana 
enviem 350 milions de lliures a Brussel·les, 
dediquem-los a la sanitat pública”. L’argument va triomfar, però mesos després Nigel 
Farage va dir en una entrevista que no podia garantir destinar molts diners a sanitat 
pública i va desmentir haver dit mai el contrari.  

 

• La circulació d’informació tendenciosa, no verificada o falsa 
Durant la campanya pro Brexit es va fer circular un rumor que deia que si Turquia 
entrava a la Unió Europea, milers d’immigrants arribarien a Gran Bretanya. 
A la campanya nord americana circulaven notícies falses per Internet com si fossin 
verdaderes. 

 

• Líders que van manejar l’electorat i els mitjans segons les seves conveniències 
Boris Johnson, que va defensar la sortida del Regne Unit de la UE; i Donald Trump, que 
una vegada investit president segueix conduint els fets segons els seus interessos. 

 
A continuació aprofundiré una mica més en els casos del Brexit i de les eleccions de Donald 
Trump. 
 

1.1.1 Brexit 

El triomf del Brexit ha estat considerat la primera victòria de l’era de la postveritat, ja que es 
va mentir dient que Gran Bretanya aportava més diners dels que rebia o assegurant que com 
a conseqüència de l'ingrés de Turquia a la Unió Europea, milers d’immigrants s’establirien al 
Regne Unit. Els promotors del Brexit van mentir al poble britànic sense cap mena d'escrúpol 
tocant temes importants com la sanitat pública i això va provocar el triomf del Brexit. La clau 
per a la victòria va estar en tres aspectes: 
 

1. El tipus de campanya que fan efectuar els simpatitzants del Brexit: Va haver-hi poca 
connexió entre els governants i la ciutadania i es van monopolitzar els mitjans de 
comunicació, que parlaven dels beneficis que aportaria al Regne Unit la sortida de la 
UE.  

2. La desconnexió del Govern Britànic: Aquest no va saber percebre a temps la 
insatisfacció del poble britànic i en comptes de fomentar el sentiment públic cap a la 

Autobús de la campanya pro-Brexit 
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Unió Europea, es va limitar a repetir com l’economia britànica s’havia beneficiat de 
l'adhesió a la UE. 

3. Els mitjans de comunicació: Van oferir una cobertura més aviat superficial de la 
campanya del Brexit i diversos diaris (Daily, Telegraph, Daily Express, The Sun i BBC) 
van difondre informacions negatives cap a la Unió Europea. 

 
1.1.2 Donald Trump 

Pel que fa a Donald Trump, és considerat el major exponent de la postveritat, s’ha establert 
que el 70% de les declaracions que va fer al llarg de la seva campanya eren falses. Aquesta 
campanya va estar marcada també per la difusió de fake news que perjudicaven la seva 
oponent. Amb la seva frase de campanya “moltes persones estan dient” va donar rellevància 
als rumors i les veritats aparents. Mitjançant Twitter va dubtar del lloc de naixement de Barack 
Obama, va relacionar l’autisme amb les vacunes infantils… Tot això utilitzant com a fonts 
informatives llocs web de notícies falses o blogs de dretes. Va atacar els immigrants (mexicans 
i musulmans en especial), les dones i diverses minories mitjançant mites, mentides i rumors 
per tal d’atraure l’electorat més radical. Mitjançant el seu discurs d’odi va reforçar els 
prejudicis dels nord americans.  

També va aprofitar la crisi i l’escassa credibilitat 
dels mitjans atacant-los constantment. Aquests li 
van donar cobertura i això va permetre que els 
seus missatges d’odi es difonguessin per tot 
arreu. Per tal d’explotar els mitjans, va utilitzar i 
encara ara utilitza la desviació de l’atenció 
segons els seus interessos; la relativitat, és a dir 
la veritat a mitges; l’ús de les notícies falses; la 
incertesa i el joc de la víctima, que consisteix en 
qüestionar la credibilitat de la premsa… 
 

Un altre element que va jugar molt a favor de la seva campanya va ser l’ús de les xarxes socials. 
El poder de les xarxes socials actualment és molt gran ja que la gent les utilitza per informar-
se. Doncs bé, Trump es va dedicar a propagar-hi mentides, rumors i veritats a mitges. L’actual 
president dels Estats Units acumulava un total de 16,3 milions de seguidors a Twitter i 15,6 
milions de “m’agrada” a Facebook, mentre que la seva rival sumava un total de 9,7 milions de 
seguidors a Twitter i 11,4 milions de “m’agrada” a Facebook. Si ens basem en els nombres, la 
difusió d’odi de Donald Trump mitjançant aquestes plataformes va ser un èxit total.  
 
Pel que fa a la difusió de notícies falses, l’any 2016 es van crear 43 llocs web que van publicar 
més de 750 notícies falses referents als Estats Units. Moltes d’aquestes informacions van 
perjudicar la imatge de Clinton i van reforçar molts dels rumors i prejudicis difosos pel mateix 
Trump. Alguns dels titulars d’aquestes falsedats són: “Hillary Clinton declararà una guerra civil 

 
Donald Trump 
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si el candidat republicà és escollit”, “El Papa Francisco recolza Donald Trump”, o “El president 
Barack Obama admet haver nascut a Kenia”.  
 
Com a conclusió podem dir que abans de l’era de la postveritat, la política d’odi de Donald 
Trump hauria estat un insult cap als electors. Però com que els mitjans de comunicació no van 
ser capaços de ser una veu crítica cap als fets, el seu discurs va connectar amb els prejudicis 
de la ciutadania, decebuda dels seus governants i les notícies falses van ajudar a reforçar les 
idees negatives cap als immigrants, dones i minories, perjudicant principalment a Hillary 
Clinton. 
 
1.2 Característiques de la postveritat 
A més dels dos principals exemples de l’era de la postveritat, aquesta també presenta una 
sèrie de característiques com la radicalització del populisme, un estil de fer política des de les 
emocions, l’ús de la mentida i la desinformació com a estratègia electoral i les xarxes socials 
com a eina de difusió d’aquestes. La postveritat també segueix una lògica de mercat: no hi ha 
unes determinades propostes o idees més reconegudes per l’electorat sinó que acaba 
triomfant qui millor es sap posicionar. 
A continuació explicaré en detall les característiques més importants. 
 
1.2.1 Mentida i desinformació 

Per a alguns, la postveritat és sinònim de mentida i utilitzant-la es poden arribar a modificar 
opinions. Pel que fa a la desinformació, implica la manipulació dels fets perquè semblin reals, 
agafant elements de la veritat. 
La mentida 
Si considerem postveritat sinònim de mentida, estem simplificant molt el seu significat, ja que 
la postveritat és un procés molt més complex on hi intervenen molts factors com el populisme, 
la demagògia, l’ apel·lació als sentiments… Per tant, podríem considerar la mentida com un 
element més d’aquest procés. 
La mentida ha estat sempre un element de la propaganda política, segons Guy Durandin n’hi 
ha tres tipus: mentides amb un propòsit ofensiu, mentides amb una finalitat defensiva i 
mentides d’interès general. Durandin també diferència 6 elements de la mentida.  
 

1. Diferència entre el coneixement, la realitat i el discurs 
2. La intenció d’enganyar 
3. Els motius de la mentida 
4. Els objectes o els elements propagandístics que s’utilitzen per mentir 
5. Els destinataris, a qui va dirigida la mentida 
6. Els mètodes que s’utilitzen per mentir 
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Un altre element relacionat amb la mentida és el rumor, que es un mitjà fàcil d’utilitzar ja que 
ningú s’interessa pel seu origen, la gent es limita a repetir-lo i per tant qui el difon per primera 
vegada no té responsabilitat. 
 
La desinformació 

En el cas de la desinformació, aquesta es basa en la manipulació dels fets perquè semblin 
verdaders i té com a objectiu modificar les opinions. Com que el subjecte a qui es vol 
manipular està exposat a la desinformació, coneix de mala manera la realitat i construeix les 
relacions (a partir de la informació que se li ha donat) des de la perspectiva de quelcom fals, 
no distingeix què és autèntic.  
Aquesta eina de manipulació està a l’abast de molta gent i és molt manejable gràcies a 
Internet i les xarxes socials que fan possible la difusió massiva de les falsedats. Una altra clau 
del seu èxit és que apel·la  a les emocions i prejudicis de la població. 
 
1.2.2 Les xarxes socials i els polítics 

La mediatització de la política ha augmentat durant els darrer anys. Gràcies a l’ús de les noves 
tecnologies, els polítics han desenvolupat un veritable sistema d’intercanvi de missatges, una 
nova manera d’interactuar amb l’electorat i un apropament a la ciutadania mitjançant les 
xarxes socials. 
Els polítics que exerceixen la postveritat saben molt bé com utilitzar les tecnologies de la 
informació i utilitzen les xarxes socials per promoure les seves idees i mentides, tenen una via 
de comunicació durant les 24 hores del dia. Podem considerar-ho una manera d’interactuar 
diferent a la que es generava a través dels mitjans de comunicació tradicionals. Les xarxes 
socials son una plataforma més per accedir a la informació, i aquest fet ha modificat la forma 
com es generen i es consumeixen els continguts que es projecta com una tendència en els 
pròxims anys. 
 
1.2.3 Postveritat i opinió pública 

La postveritat modifica la manera com es genera l’opinió pública, ja que els mitjans de 
comunicació tradicionals cada vegada interfereixen menys en la formació d’aquesta. Les 
noves tecnologies han provocat que es multipliqui el nombre d’opinions públiques i que les 
falsedats s’expandeixin. Les xarxes socials han creat maneres diferents d’entendre la política, 
difonent per aquestes plataformes les mentides que diuen els polítics i les notícies falses, és 
per això que s’ha modificat la manera de crear l’opinió pública. 
 
1.3 Alternative Facts  
Fets alternatius o alternative facts va ser una frase pronunciada per Kellyanne Conway (actual 
consellera del govern de Donald Trump) durant una entrevista realitzada a la NBC després de 
la presa de possessió de Trump. Durant la conversa, el periodista Chuck Todd va acusar al 
secretari de premsa de la Casa Blanca de la possible manipulació en les dades d'assistència a 
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la cerimònia d'inauguració de la nova Administració del govern de Trump. Conway va negar 
l'actuació i va afirmar que el secretari de premsa no havia mentit, sinó que havia proporcionat 
uns fets alternatius, a continuació Todd va respondre: “Els fets alternatius no són fets, són 
falsedats.” 
En aquest context, els fets ja no serien verdaders ni falsos, sinó una qüestió d’interpretació i 
subjectivitat. Aquest relativisme cap a la condició dels fets només ens serviria per qüestionar 
la veracitat de la història i els mateixos fets passarien a un segon terme, donant més 
importància a l’estructura del llenguatge i la seva efectivitat a l’hora d’informar. 
 

2. Les Fake News 

Les fake news no són cap novetat, però en els 
darrers anys les xarxes socials i les noves 
tecnologies han augmentat molt la seva 
difusió.  
Encara no s’ha establert una definició oficial 
per a aquest terme però podem dir que les 
notícies falses son aquelles que recullen 
històries deliberadament fabricades i es 
presenten com a periodisme per tal de semblar reals i manipular els lectors. S’elaboren amb 
l’objectiu d’obtenir beneficis financers, polítics o d’algun altre tipus i es difonen mitjançant 
plataformes digitals, o en alguns casos en mitjans tradicionals, per aquest motiu resulta molt 
complicat el seu control. 
  

Clickbait 

Fa referència a articles que porten titulars impactants o exagerats dissenyats per generar 
ingressos quan el lector hi fa clic. Tot i que no tots els articles clickbait contenen noticies falses, 
en molts casos el seu contingut no coincideix amb el que el títol insinua. Quan en un article 
clickbait hi ha invents que es presenten com a notícies legítimes, llavors podem considerar-ho 
fake new. 

 
En el cas de les notícies de propaganda ideològica, tot i que estan dissenyades per promoure 
un punt de vista en particular no son sempre totalment inventades, moltes vegades contenen 
informació enganyosa, però només es poden considerar fake news si aquestes informacions 
enganyoses es presenten com a fets. 
Moltes vegades també s’associa fake new amb notícies que son fruit d’un error del periodista, 
però aquest tipus de notícies no les podem considerar notícies falses com a tal perquè no es 
generen de manera intencionada i normalment són reconegudes com a error. 
Pel que fa a les inexactituds i els rumors, no es poden considerar notícies falses però 
contribueixen a la propagació de la desinformació. 
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Com ja he dit, impedir la propagació de notícies falses no és senzill, ja que és molt fàcil que 
amb la intenció de censurar notícies qualificades com a falses s’acabi posant en perill la 
llibertat d’expressió.  
L’ús cada vegada més freqüent del terme fake new també resulta un perill, ja que pot acabar 
essent utilitzat per desqualificar una noticia verdadera per tal que es qüestioni la seva 
veracitat. 
2.1 Com reconèixer una fake new? 
A continuació explicaré els 10 passos més importants que s’han de seguir per tal de 
determinar si una notícia és falsa. 

 
Qui m’ho està enviant? 
Hi ha empreses especialitzades a fabricar perfils falsos per distribuir contingut il·legítim 

(notícies falses o publicitat). Si la notícia que rebem prové d’algú que no coneixem, té un 
nombre baix de seguidors, no diu gaire res en nom propi i retuiteja molt i de fonts i temes 
variats, és possible que sigui un bot o perfil automatitzat. 

 
La notícia resulta inversemblant? 
Convé aplicar el sentit comú i mantenir l’escepticisme cap a la informació que prové de 

les xarxes. Si una notícia sorprèn perquè es tracta d’un fet molt exagerat o passat de voltes, 
cal dubtar abans de compartir-la. Moltes vegades els manipuladors de notícies juguen amb la 
credibilitat del públic que, quan veu un text escrit amb aparença de notícia, moltes vegades 
no es qüestiona la seva veracitat. 

 
Què diuen els comentaris? 
Possiblement algun lector ja haurà alertat que el contingut de la notícia en qüestió és 

fals. 
 
Que passa si busco la imatge al buscador d’imatges de Google? 
Aquest pas consisteix en fer una captura de pantalla de la foto que il·lustra la notícia i 

posar-la al buscador d’imatges de Google. Si es tracta d’una imatge antiga o manipulada, els 
resultats de la recerca enumeraren tots els llocs d’on es va poder extreure la imatge i serà més 
senzill determinar si la notícia es falsa. 

 
Qui signa la informació? 
S’ha de mirar si la notícia està firmada. En cas negatiu, s’ha de sospitar, ja que els llocs 

webs de fake news no acostumen a firmar les informacions publicades. Si està firmada és 
convenient buscar el nom del periodista i veure quines altres notícies ha escrit i si són 
versemblants o n’hi ha alguna que s’hagi descobert com a falsa. Un altre filtre que podem 
aplicar és el de la qualitat de la redacció. Algunes de les notícies falses imiten l’estil periodístic 
però no ho acaben d’aconseguir i sonen molt forçades. 

1 

2 

3 

4 
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Quines fonts se citen al text? 
Com a lector de notícies és important fixar-se en les fonts que suporten la informació i 

qüestionar-se si són o no són fonts oficials o de persones amb nom i cognoms. Si es citen fonts 
oficials, s’ha de mirar si aquestes han dit realment el que conté la notícia. En el cas que no se 
citi cap font, també se n’ha de desconfiar. 

 
La notícia apareix en altres llocs? 
Una mesura útil és mirar en un buscador si la notícia ha estat publicada en altres mitjans. 

En el món d’internet, els mitjans mai rebutgen informacions d’impacte que despertin interès, 
per tant si només apareix en una web possiblement és falsa i és el propi mitjà qui ha fabricat 
la informació. Si apareix a més webs però són desconegudes, possiblement també és una 
notícia falsa. Davant d’una notícia legítima, una cerca hauria de donar com a resultats la 
mateixa notícia en diversos mitjans de prestigi i a més hauria de mostrar aquests mitjans 
consolidats a la primera pàgina de resultats, ja que la premsa tradicional sol estar ben 
posicionada en el cercador gràcies al seu volum de visites. 

 
Realment hi ha un mitjà solvent al darrere? 
El lector ha de detectar quan l’URL del lloc web és sospitós, és a dir, quan hi ha una 

terminació a part, a més del “.com”. També ha de buscar a Google el nom de la pàgina web, 
per determinar si ja han estat assenyalats com a falsos. 

 
Hi ha molts anuncis al lloc web? 
Si el portal de notícies que s'està analitzant conté massa anuncis, aquest lloc 

probablement no és un portal d’informació seria ja que els propietaris de la web només volen 
obtenir beneficis mitjançant els clics a pop-ups o banners. 

 
Quines altres notícies surten a la web? 
S’han d’analitzar la resta d’informacions que hi ha penjades a la web en qüestió. Si 

totes tenen un to alarmista, fomenten el discurs d’odi o semblen broma, és molt possible que 
la notícia sigui falsa.  
 
2.2 Límits jurídics de les fake news 
Des d’un punt de vista jurídic, a qualsevol notícia periodística se li ha d’aplicar un judici de 
veracitat, però la veritat és quelcom que sovint no podem definir del tot. La veracitat no 
implica que una informació sigui absolutament certa, sinó que es basa en la perseverança que 
l’autor de la informació ha demostrat en la seva investigació a l’hora de conèixer els fets. 
L’autor ha d’utilitzar el màxim de mitjans dels quals disposi alhora d’esbrinar els fets. Si això 
es compleix, la informació es pot considerar emparada per la llibertat d’informació. 
Pel que fa a la llibertat d’expressió, aquesta es veu limitada per les restriccions necessàries 
per tal de protegir els drets o la reputació d’altres persones. La llibertat d’expressió no empara 
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els insults, per tant les informacions no poden tenir un contingut ofensiu o que danyi la 
dignitat d’una persona difamant-la. 
Per a manifestacions de major intensitat, el Tribunal Constitucional ha establert certs delictes 
així com les calúmnies, que consisteixen en acusar falsament a algú d’haver comès un delicte 
i les injúries, que són manifestacions intencionades per menysprear la reputació d’algú. 
També es consideren delicte les manifestacions que alimenten el discurs d’odi (amb 
motivacions racistes, homòfobes…), enalteixen el terrorisme o humilien a les seves víctimes. 
 , 
2.3 Algoritmes i bombolles de filtres 
La jerarquia informativa de les xarxes socials la dicten els algoritmes, que es constitueixen a 
través de les preferències de cada usuari. Els algoritmes s’encarreguen de decidir què veuen i 
què llegeixen els usuaris i han estat dissenyats per donar a la gent el que se suposa que 
desitgen veure. Això significa que la versió del món que ens trobem dia a dia quan revisem les 
xarxes socials ha estat elaborada per reforçar les nostres creences ja existents.  
Com a conseqüència d’aquests algoritmes sorgeixen les filter bubbles o bombolles de filtres 
on les opinions divergents desapareixen. El seu nom prové del fet que deixen els usuaris 
immersos en una espècie de bombolla on veuen i llegeixen únicament el que està d’acord amb 
el seu punt de vista. Aquestes bombolles només permeten reforçar les creences personals 
dels qui s’informen mitjançant les xarxes socials i Internet i contribueixen en donar credibilitat 
a les notícies falses, ja que són informacions que reforcen els punts de vista ja adquirits i no 
les diferents perspectives sobre el tema. 
  

2.4 Titov Veles, la fàbrica de mentides 
Durant la campanya electoral de les darreres eleccions presidencials d’Estats Units (2016), les 
fake news van jugar un paper molt important. Van circular gran quantitat de notícies falses, 
sobretot en suport de Donald Trump i alguns diuen que van ser la clau de la seva victòria. L’any 
2013 Clinton va proposar a Trump postular-se per a president o El papa Francisco recolza la 
candidatura de Trump son exemples de les fake news que van circular per la xarxa. Clinton 
van acusar els hackers russos de voler incitar l’electorat a votar per Trump, però en realitat 
aquestes notícies falses provenien d’un petit poble de Macedonia: Titov Veles. 
Com a conseqüència de la desintegració de Macedònia a Yugoslavia hi ha pocs llocs de treball 
a la zona i uns salaris molt baixos, així doncs la joventut local tenia escasses oportunitats de 
guanyar milers de dòlars fins que van començar a crear notícies falses. 
Un grup d’amics de Veles va comprar un domini que sonava prou creïble i va començar a 
penjar-hi notícies especialment dirigides a americans, ja que els clics procedents dels Estats 
Units són els més valuosos. Es va centrar en notícies de Donald Trump, perquè eren les que 
més triomfaven de cara al públic i per tant, les que obtenien més visites. Un noi del mateix 
poble va arribar a cobrar 4.000 dòlars mensuals gràcies a la publicitat online de les dos webs 
pro-Trump que posseïa. A principis de 2016 hi havia entre 200 i 300 joves que es dedicaven a 
publicar històries per als americans. 
El juny  de 2017 Google va decidir clausurar totes les pàgines web sospitoses registrades a 
Veles. 
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3. Anàlisis de Fake News 

Seguint els 10 passos citats en l’apartat 2.1, en aquest apartat s’analitzaran 3 notícies falses 
difoses durant els darrers anys. 
 
3.1 “Los piquetes secesionistas ponen piedras para que descarrilen los trenes”  

 
 

Mitjà: okdiario.com  Data de publicació: 08/11/2017 
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1- Qui m’ho està enviant? 
 
La notícia va ser difosa mitjançant 
el compte de Twitter oficial del 
diari autor de la notícia, però 
podem observar com la 
repercussió que va tenir va ser 
principalment perquè el polític 
Albert Rivera la va compartir. 
Com podem observar en les 
captures de pantalla, el tuit del 
compte oficial del diari 
okdiario.com va obtenir 265 
respostes, 171 retuits i 73 likes, 
mentre que el tuit del polític 
Albert Rivera va obtenir 3.800 
respostes, 5.600 retuits i 5.500 
likes. 

 
  

 
 
 
2- La notícia resulta inversemblant? 
El titular de la notícia crida molt l’atenció i és bastant alarmant ja que ens presenta els fets com si 
els piquets tinguessin la intenció de fer descarrilar trens, mentre que si llegim la notícia no diu en 
cap moment que la seva intenció fos fer bolcar els ferrocarrils, sinó que pretenien tallar el trànsit. 
Al llarg de la notícia, també podem veure com als autors dels fets se’ls anomena amb adjectius 
despectius com ara “piquetes secesionistas”, “radicales” o bé “separatistas”. Aquestes 
denominacions són indicis de que el mitjà de comunicació en qüestió està en contra dels 
protagonistes de la notícia i, per tant, la notícia no és objectiva, fet que pot portar a l’exageració 
o falsedat dels esdeveniments. 
 

3- Què diuen els comentaris? 
Si ens fixem en els comentaris, tant els de la mateixa web com a les respostes dels tuits del compte 
oficial del diari i del retuit d’Albert Rivera, podem veure com predominen els comentaris que 
acusen la notícia de falsa i atribueixen les fotografies a una vaga de trens de l’any 2014. Hi ha 
alguns usuaris que es creuen la notícia sense contrastar-la, tot i que afortunadament aquests son 
minoria. Per tant en aquest cas, si llegíssim els comentaris podríem començar a intuir que es tracta 
d’una notícia falsa. 
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4- Què passa si busco la imatge al buscador d’imatges Google? 
En aquest cas, en buscar la imatge al buscador d’imatges Google, no trobem cap referència a la 
vaga de trens de 2014 ni a cap altra notícia anterior. 
 

5- Qui signa la informació? 
La notícia esta firmada per un tal Gonzaga Durán. En buscar el seu nom a Google apareix un article 
del diari Geriò on s’acusa Durán d’haver publicat una notícia falsa al mateix OKdiario on afirma 
que l’alcaldessa de Girona ha instal·lat uns capitells en homenatge a l’1 d’Octubre a Girona. 
Efectivament, després de buscar la fotografia dels capitells a Google Imatges podem veure com 
l’escultor dels capitells, Emiliano Lorenzo, ha reivindicat la seva autoria i ha desmentit que aquests 

estiguin instal·lats a Girona. Mentrestant a Twitter circula un tuit 
acusant Gonzaga Durán de difondre notícies falses. 

 
6- Quines fonts se citen al text? 
No es cita cap mena de font en tot l’article, per tant no podem arribar 
a comprovar si les fonts son verídiques o no, ja que no n’hi ha. 
 

7- La notícia apareix en altres llocs? 
Si busquem el titular de la notícia o paraules clau referents a aquesta, 
no apareix en cap altre mitjà de comunicació. Les úniques referències 
que hi trobem són enllaços a fòrums on l’article és comentat. També hi 
trobem un tuit d’un compte anomenat “Maldito Bulo” que es dedica a 
desmentir rumors, que afirma que la notícia és verdadera i al mateixa 
empresa ferroviària Adif l’ha confirmat. 
 

8- Realment hi ha un mitjà solvent darrere? 
Procedim a buscar informació sobre OKdiario. És un portal web 
informatiu creat l’any 2014 que pertany a l’empresa Dos Mil Palabras, 
dirigida per Eduardo Inda. L’any 2016 va ser demandat per part del 
polític Pablo Iglesias per la publicació d’informació falsav el diari 
d’Eduardo Inda el va acusar d’haver rebut 272.325 dòlars del Govern veneçolà. Un any més tard, 
va ser el mateix excap d’investigació d’ OKdiario, Francisco Mercado, qui va demandar Inda i la 
seva empresa per les pràctiques de manipulació que es feien al diari. Segons Mercado durant el 
temps que va estar treballant a l’empresa, va estar exposat a manipulacions, falsificacions de la 
seva feina en contra de la seva voluntat i sense el seu consentiment... A la denuncia, Francisco 
Mercado va citar desenes d’articles manipulats. 

  
Notícia d’okdiario.com  

 
Tuit sobre Gonzaga Durán 
 
 

 
Tuit de “Maldito Bulo” 
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9- Hi ha molts anuncis al lloc web? 
A la web hi ha anuncis d’altres articles patrocinats per “Taboola”. Si busquem informació sobre 
“Taboola” trobem que es una empresa de publicitat que proporciona widgets per a creadors de 
webs on apareixen articles amb títols enganyosos per cridar l’atenció de la gent. 
 

10- Quines altres notícies surten a la web? 
Si analitzem la resta de notícies de la web, podem observar com la majoria d’elles son de caràcter 
polític, amb alguns títols que criden bastant l’atenció i d’altres de caràcter despectiu. Titulars 
homòfobs com “A Iglesias le gusta besarse en la boca con los Hombres... esta vez le tocó a 
Errejón”, d’altres despectius com “Rivera define perfectamente a Iglesias: ‘¡Vaya gilipollas!’” i una 
llarga llista de títols poc seriosos com “Yoko Ono rompió los Beatles y ahora apoya a Puigdemont 
para romper España”. 
 
Conclusió 
Finalment trobem una altra notícia del mateix OKdiario referent a l’article analitzat. A l’article 
asseguren que en cap moment van publicar una notícia falsa i que els fets corresponien al 
dimecres anterior i no a la vaga de trens de l’any 2014. A més, adjunten una fotografia dels 
obstacles a les vies del tren vistes des d’una altra perspectiva (suposadament fetes pel mateix 
maquinista) i un tuit del compte oficial de Twitter de Rodalies de Catalunya que afirma que el tren 
es va trobar branques, pedres i sacs de ciment durant la seva ruta. 
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3.2 “Un pandillero muere al tratar de chaparse los testículos en oro”   
Mitjà: laverdad.es  Data de publicació: 26/06/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Qui m’ho està enviant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta notícia va ser difosa per Youtube, on el vídeo amb major repercussió ha acumulat un total 
de 1.200.000 visites i va ser difosa també per diversos diaris en línia. 
 
2- La notícia resulta inversemblant? 
La notícia resulta totalment inversemblant ja que es tracta d’un fet gairebé impossible de creure. 
 
3- Què diuen els comentaris? 
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Als comentaris veiem com la gent l’insulta i el tracta d’inútil pel que ha fet, també podem veure 
com aprofiten per insultar els anomenats “pandilleros”, però ningú es qüestiona que pugui 
tractar-se d’una notícia falsa. 
 

4- Què passa si busco la imatge al buscador d’imatges Google? 
En buscar la imatge al buscador d’imatges Google tampoc trobem res rellevant, només la mateixa 
notícia en llocs web diferents. 
 

5- Qui signa la informació? 
La informació esta firmada per un tal C. Patricio, però en buscar el seu nom al buscador no hi ha 
constància de res que pugui indicar que hagi estat implicat en la creació de cap altra notícia falsa. 
 

6- Quines fonts se citen al text? 
A l’article no es cita cap mena de font, això pot fer-nos sospitar que la informació no ha estat 
contrastada ni investigada de manera adequada i per tant, resulta menys creïble.  
 

7- La notícia apareix en altres llocs? 
Si, la notícia apareix en altres mitjans online, però en tots els casos es tracta de mitjans petits, amb 
poca influència.  
 

8- Realment hi ha un mitjà solvent darrere? 
Si busquem informació sobre La Verdad, trobem que és un diari originari de la regió de Múrcia 
que pertany al Grup Vocento. Tret d’uns incidents deguts a la seva orientació catòlica, no sembla 
que rere aquest diari hi hagi hagut cap mena de polèmica o acusació referent a la manipulació 
mediàtica. 
 

9- Hi ha molts anuncis al lloc web? 
No apareix cap quantitat desmesurada d’anuncis en el lloc web. Els que hi ha son patrocinats pel 
gestor d’anuncis de Google.  
 

10- Quines altres notícies surten a la web? 
A la web hi apareixen notícies d’actualitat convencionals, no n’hi ha cap que cridi especialment 
l’atenció. Podem dir que hi apareixen les mateixes notícies que podrien aparèixer en qualsevol 
altre mitjà “seriós”. 
 

Conclusió 
En un altre diari online anomenat Genbeta, trobem una notícia que fa referència a aquest article 
i afirma que és totalment fals. Segons Genbeta, la notícia hauria estat publicada originàriament 
per una web d’humor anomenada World News Daily Report i aquesta s’hauria acabat difonent per 
les xarxes socials i altres pàgines web com a verdadera. La notícia original però, ha estat eliminada. 
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3.3 “Los niños de Olot, imagen del adoctrinamiento” 
Mitjà: elmundo.es  Data de publicació: 22/09/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1- Qui m’ho està enviant? 

 

 

Aquesta notícia va ser difosa per diversos mitjans com El Mundo, Ok Diario, La Razón, Caso 
Aislado... També va ser compartida per Twitter varies vegades. 
 
2- La notícia resulta inversemblant? 
La notícia més que inversemblant resulta molt alarmant per les comparacions i el vocabulari que 
fa servir. Compara els fets amb els “règims totalitaris” d’Europa i afirma que que existeix 
adoctrinament a les aules catalanes. També assegura que els llibres de text catalans estan 
manipulats i que hi ha una falta de llibertat de pensament a les aules. 
 
3- Què diuen els comentaris? 
Als comentaris del mateix article, ningú planteja que pugui tractar-se d’una notícia falsa. La 
majoria de comentaris critiquen l’educació catalana, defensen que s’haurien d’impartir les classes 
en castellà, afirmen que els alumnes catalans són manipulats pels professors... Per altra banda, 
uns pocs comentaris de gent que assegura haver estudiat a Catalunya, neguen haver estat 
testimonis de cap adoctrinament. Si anem a Twitter, els comentaris són més o menys del mateix 
tipus, gent tractant als professors d’adoctrinadors, gent negant-ho, insults... Però a Twitter veiem 
algun comentari que qüestiona la veracitat de 
la notícia i algun altre d’algú que ho ha viscut en 
primera persona i afirma que es tracta d’una 
fake new. 
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4- Què passa si busco la imatge al buscador d’imatges Google? 
Si busquem la imatge al buscador de Google, ens surt l’article d’El Mundo i 2 llocs web on 
comenten els fets. Per tant, podem dir que la imatge no ha estat extreta de cap altre lloc web. 
 
5- Qui signa la informació? 
Aquesta notícia no està firmada per ningú. 
 
6- Quines fonts se citen al text? 
Tampoc es cita cap font en el text. L’única prova que 
hi ha dels fets és la foto que acompanya el text. Tot 
i així en altres articles referents a aquests fets, hi 
apareix una foto de l’autorització que permetia als 
estudiants assistir a la manifestació. Com es pot 
observar, en aquesta autorització no hi apareix cap 
segell ni eslògan de cap centre educatiu ni de la 
Generalitat de Catalunya, com acostuma a passar 
amb els documents oficials. 
 
7- La notícia apareix en altres llocs? 
Sí, aquesta noticia apareix en altres diaris com La 
Razón, Caso Aislado, Okdiario... 
 
8- Realment hi ha un mitjà solvent darrere? 
Efectivament, hi ha un mitjà solvent darrere 
aquesta notícia, ja que es tracta d’un dels diaris 
principals de l’Estat Espanyol. Tot i que cal dir que 
és un diari molt crític amb el catalanisme i no 
sorprèn que hagi fet difusió d’una notícia com 
aquesta. 
 
9- Hi ha molts anuncis al lloc web? 
El nombre d’anuncis que hi ha al lloc web no és 
exagerat. Estan patrocinats per l’empresa Outbrain. 
 
10- Quines altres notícies surten a la web? 
A la web hi apareixen notícies d’actualitat 
convencionals, no hi trobem titulars que destaquin 
o que resultin inversemblants, però si que hi ha 
diversos articles dedicats a l’independentisme 
català (amb un to més aviat negatiu). 
 
Conclusió: 
Unes hores després que es publiquessin les 
notícies en qüestió, els diferents instituts d’Olot 
van publicar un comunicat a la web del centre 
defensant que van ser els alumnes qui van 
organitzar la manifestació i que l’autorització 
filtrada va ser elaborada per ells mateixos.  
. 

 
Autorització per assistir a la manifestació. 

 
Comunicat signat pels directors dels centres 



He matat Donald Trump 

 37 

- 

4. La manipulació en el fotoperiodisme 

Antigament la manipulació fotogràfica es duia a terme a través de 
l’ús de químics durant els processos de revelat i també es podia fer 
posant objectes davant la lent de la càmera per distorsionar la 
imatge. Actualment però, les tècniques de manipulació fotogràfica 
han evolucionat molt i els programes d’edició han generat una nova 
forma de treballar. Generalment, es duu a terme el retoc fotogràfic 
en totes les imatges periodístiques, ja sigui per intentar millorar la 
imatge o per canviar el seu significat. 
 
El principal objectiu del fotoperiodisme és comunicar la realitat d’una situació i gràcies a la 
manipulació fotogràfica ja no podem assegurar que els fets que mostren les imatges siguin 
fidels a la realitat. Hem arribat al punt que és gairebé imperceptible quan una imatge esta 
alterada, no hi ha cap manera de saber-ho amb certesa. Cadascú ha de considerar si segons el 
seu criteri pot donar credibilitat a les imatges que veu, una bona manera de fer-ho és buscant 
la trajectòria de l’autor: si es tracta d’un professional i sempre ha treballat amb honestedat, 

segurament la fotografia en qüestió serà 
verídica. Per altra banda els mitjans 
indiquen si les imatges que mostren són 
reals, ja que segueixen unes regles que han 
de seguir els fotoperiodistes, també n’hi ha 
que han establer un seguit de lleis internes 
que mantenen dins els límits de la 
honestedat les imatges periodístiques, 
aquest fet aporta credibilitat a aquests 
mitjans. 

 
 

Moltes de les imatges periodístiques mantenen al públic informat dels fets, moltes d’altres no 
són objectives i expliquen el que els mitjans o els mateixos fotògrafs volen que expliqui. Quan 
això passa, aquesta imatge ja no informa, produeix una desinformació que genera un cercle 
de confusió entre els fets reals i els fets que l’espectador pensa que son reals. 
En la major part dels casos, el retoc és utilitzat conscientment per modificar el discurs de 
manera que transmeti quelcom diferent. Un fotomuntatge o el fet d’agregar o eliminar  
objectes d’una foto en qüestió faran que aquesta comuniqui coses diferents a la realitat i si 
aquesta s’arriba a difondre, la gent decidirà confiar en una cosa irreal. En el fotoperiodisme hi 
ha constantment un debat entre l’ètica i la moral, els fotoperiodistes han de saber deixar de 
banda les seves opinions per captar uns fets que generin informació totalment objectiva per 
tal que l’espectador pugui interpretar els fets des de la realitat més pura. 
 
 

 

 
Grup de fotoperiodistes 

 
Fotomuntatge dels anys 30 
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Jacob Capistrán fa una llista d’accions que ha de seguir un  fotoperiodista per fotografiar 
èticament: 
 
- Ser fidel als fets 
- Construir el discurs de la veritat 
- Seguir un codi ètic periodístic 
- Contrastar fonts i punts de vista diversos 
sobre un fet 
- Informar únicament sobre fets dels quals 
es coneix el seu origen 
- No falsificar documents 
- No ometre informacions essencials 
- No publicar material informatiu fals, 
enganyós o deformat 
- Fonamentar les informacions amb dades 
de fons autoritzades 

 
- Oferir el dret a rèplica 
- Corregir els erros de publicació de 
material fals, enganyós o deformat 
- Impulsar el fotoperiodisme d’investigació 
- Exigir la consigna al peu de foto que s’ha 
modificat la imatge és a dir, deixar 
constància que s’ha manipulat 
- Reconèixer els drets de propietat 
intel·lectual i consigna de l’autor a peu de 
foto 
-Professionalitzar el fotoperiodista, 
capacitació i reconeixement.

 
Les imatges periodístiques es caracteritzen per ser espontànies i per mostrar la realitat tal com 
és, el fotògraf pot seleccionar un angle determinat per fer-la més estètica o interessant, però 
no s’ha d’arribar a plantejar mai la idea de reconstruir un fet per canviar la realitat. La 
fotografia pot funcionar tant d’art com de font d’informació, si un fotoperiodista es centra 
més en la composició de la foto, que en l’àmbit comunicatiu, és possible que la fotografia 
acabi resultant més artística que informativa. També pot passar que la manera en que el 
fotògraf fa una foto sembla quelcom que no és, però si la foto no ha estat intervinguda, 
aquesta segueix informant i funcionant com a document. Si en canvi, sembla quelcom que no 
és gràcies a algun programa d’edició, aquesta ja no seria vàlida com a document informatiu. 
Tanmateix, si el fotògraf decideix tallar una foto, seguirà sent una fotografia vàlida, ja que tot 
i que no es vegi la situació completa, és correspondrà amb la realitat. La responsabilitat de 
mantenir la fotografia com a quelcom legítim i fidel és únicament del fotògraf. Si no es 
fotografia amb honestedat les imatges deixen de ser documents i passen a ser ficció. Davant 
de la gran quantitat de documents falsos que existeixen actualment, ens hem de qüestionar 
si la fotografia pot seguir funcionant com a evidència, ja que si esta en mal estat (és a dir 
manipulada) no podrà servir d’informació ja que no permetrà conèixer la realitat d’una 
situació específica. Podríem dir que en comptes de generar una millora de la fotografia com a 
font d’informació, s’ha aconseguit el contrari: deteriorar cada vegada més la fotografia com a 
document. 
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4.1 Casos de manipulació fotogràfica en el fotoperiodisme 
En aquest apartat s’analitzaran 3 fotografies periodístiques manipulades. 
 
4.1.1 Brian Walski, Basora (Iraq) 

 

 
REPRESENTACIÓ: 
Aquesta fotografia de Brian Walski es 

van fet durant els primers dies de la 

invasió de l’Iraq i mostra a un soldat 

britànic que encarrega als civils que es 

facin càrrec del foc proper. Va ser 

publicada per primera vegada a The 

Los Angeles Times.  

 
 
 
 

 

REALITAT: 
La foto publicada és un compost de dues imatges fetes amb uns segons de diferència. Waski 

va confessar haver-les fusionat per millorar la composició, però aquesta explicació no li va 

servir ja que va ser acomiadat per violar el codi ètic del diari.  

 

“La imatge àmpliament publicada d’un soldat britànic armat i de civils iraquians sota foc hostil 

a Basora sembla mostrar un soldat que gesticula als civils – i els insta a buscar coberta- com 

també un home dret subjectant un nen petit als seus braços sembla mirar al soldat suplicant. 

És el tipus de fotografia que guanyaria un Pulitzer.” 

- The Washington Post, “Manipulating Truth, Losing Credibility” 

 

 
Imatges originals 

 
Imatge manipulada 
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4.1.2 Levin C.Handy, Virginia (Estats Units) 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ: 

Aquesta imatge mostra el General Ulysses S. 

Grant assegut sobre el seu cavall, davant les 

seves tropes a City Point, Virginia durant la 

Guerra Civil Americana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

REALITAT: 

Aquesta imatge és un compost de tres imatges diferents. El fotògraf, Levin C.Handy era el 

nebot del General Ulysses S.Grant i era l’aprenent de Matthew Brandy, un fotògraf de la 

Guerra civil, per tant tenia accés a tots els negatius de la Guerra. El cap era d’una foto de 

Grant, el cos i el cavall van ser agafats d’un retrat del general Alwxander McDowell McCook i 

el fons (que suposadament eren les tropes de Grant) realment eren presoners capturats 

durant la batalla de Fisher’s Hill A Virginia. 

 

 

 

 
Imatges originals 

 
Imatge manipulada 
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4.1.3 Autor desconegut, Unió Soviètica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓ: 
A la imatge original es pot veure el dictador Joseph Stalin juntament dos homes més. 
  
REALITAT:  
A la foto original, al costat de Stalin hi havia Nikolai Yezhov, el cap de la policia secreta 

soviètica, però el van fer desaparèixer mitjançant manipulació fotogràfica. Després de presidir 

les execucions i detencions massives durant la Gran Purga, Yezhov va esdevenir una víctima ja 

que va ser arrestat i torturat perquè l’acusaven d’haver dut a terme accions anti-soviètiques. 

Va ser executat l’any 1940. Al començament de la Segona Guerra Mundial, el seu estatus a la 

Unió Soviètica era el d’una persona ignorada. 

 
Imatge original 

 
Imatge manipulada 
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A continuació podem veure la guia que fan servir en alguns mitjans de comunicació per 
verificar si les imatges o vídeos que reben son verídics. 
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“Si no aneu amb compte amb els mitjans, us faran 

 estimar els opressors i odiar els oprimits.”  

– Malcolm X 
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BLOC 3: Com combatre la manipulació? 

En aquest apartat es parlarà de quins mètodes existeixen per tal de combatre la manipulació 
mediàtica. 
 
1. Fact checking  

Una opció efectiva per combatre les notícies falses son les empreses de fact checking o dit 
d’una altra manera, verificació de fets. Aquestes s’encarreguen de confirmar i comprovar fets 
i dades que s’utilitzen en els discursos dels polítics i en els mitjans de comunicació. El seu 
objectiu es detectar errors, mentides i imprecisions, en definitiva baixar la incertesa en la 
informació que reben les audiències. Aquesta tasca s’ha efectuat sempre en el periodisme, 
però en les últimes dècades han sortit mitjans únicament dedicat a la comprovació de fets. El 
fact checking és una manera de reivindicar la figura del periodista com a imprescindible i fer 
d’aquest un filtre entre les autoritats i les audiències. En conclusió, podríem dir que és una 
nova manera d’exercir el periodisme d’investigació que serveix per detectar tant les falsedats 
dels polítics com les publicacions enganyoses. 
 
1.1 International Fact-Checking Network 
(IFCN)  

. 
La International Fact-Checking Network és una 
organització de l’Institut Poynter, la funció de la qual 
és reunir a periodistes que es dediquen a la verificació de fets a nivell internacional. Va ser 
creada l’any 2015 i actualment compta amb 50 membres arreu del món. Per tal de ser 
membre d’aquesta organització s’ha de seguir un Codi de Principis que consta de 5 punts:  

 
1. Compromís amb el no partidisme i l’equitat. 
2. Compromís amb la transparència de les fonts. 
3. Compromís amb la transparència del finançament i l’organització. 
4. Compromís amb la transparència de la metodologia. 
5. Compromís amb les correccions obertes i honestes. 
 

1.2 Organitzacions de fact checking 

El fenomen del fact checking es va originar a la premsa anglosaxona. Els tres primers llocs web 
de verificació de fets sense ànim de lucre van ser FactCeck.org, Politi Fact i The Fact Checker. 
Aquests tres segueixen entre els llocs webs de fact checking més reconeguts d’Amèrica. 
 
FactCheck.org 
És un lloc web sense ànim de lucre i sense afiliació a cap partit polític que va ser creat l’any 
2003. Es descriu com a “defensor dels votants que té com a objectiu reduït el nivell d’engany 
i confusió a la política nord-americana”. És un projecte del Centre de polítiques públiques 
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d’Annenberg (Universitat de Pennsylvania). La majoria del seu contingut consisteix en 
refutacions que considera inexactes, enganyoses o falses afirmacions fetes per polítics. La web 
ha guanyat diversos premis per les seves contribucions al periodisme polític i ha obtingut un 
gran reconeixement en els darrers anys. 
 
Politi Fact 
És un projecte sense ànim de lucre creat l’any 2007 i operat per 
l’Institut Poynter de Sant Petersburg (Florida). Forma part del 
diari Tampa Bay Times i els seus periodistes s’encarreguen 
d’avaluar declaracions originals de personatges influents. Cada 
declaració rep una qualificació segons el “Truth-o-Meter” que 
pot classificar-les des de vertaderes fins a “Pants on Fire”, que 
és el terme amb el qual denominen les afirmacions falses i 
ridícules. Aquest lloc web també ha estat premiat i molt ben 
valorat en diverses ocasions, va rebre el Premi Pulitzer5 l’any 
2009. 
 
The Fact Checker 
És un projecte del diari The Washington Post liderat per Glenn Kessler i creat l’any 2007. 
S’encarrega de classificar els polítics segons la veracitat de les seves afirmacions de zero a 
quatre “Pinotxos”. Kessler és considerat un dels pioners en la verificació de fets. 
 
A Espanya, no s’acaba de desenvolupar el fact checking però tot i així hi ha alguns espais que 
el duen a terme. Alguns exemples son Polétika.org i El Objetivo. 
 
Polétika.org  
És una iniciativa d’Oxfam Intermón que fa un seguiment dels compromisos adquirits pels 
polítics. Es basa en una web que mesura el nivell de compromís dels candidats i els programes 
electorals sobre uns quants temes (sanitat, protecció social, conflictes internacionals...) 
 
El Objetivo 
És un programa de televisió d’entrevistes i actualitat informativa emès al canal La Sexta 
(Atresmedia Televisión) i presentat per Ana Pastor. És el primer programa de televisió 
espanyol basat en la verificació de fets. La primera emissió va ser l’any 2013 i és reconegut 
per la International Fact-Checking Network. 
 
 
 

 

                                                
5 Son els guardons per a assoliments en periodisme imprès i en línia, literatura i composició musical dels Estats 
Units. Van ser establerts per Joseph Pulitzer i son administrats per la Universitat de Columbia (Nova York). 

 
Truth-O-Meter 
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2. Formació d’una ciutadania activa 

Per tal de crear un nou concepte de ciutadania pel que fa a la relació entre aquesta i els mitjans 
de comunicació. Per fer-ho cal educar el sentit crític, promoure la participació i transformar la 
informació en coneixement. 
El sentit crític és una qualitat que s’aprèn des de la pràctica d’aquesta i fa referència a la 
capacitat de desenvolupar un pensament autònom. Educar el sentit crític suposa utilitzar un 
model comunicatiu amb el diàleg com a element clau per superar la passivitat a la qual estem 
sotmesos gràcies al consum acrític que fem dels mitjans.  
En la societat actual, una condició bàsica per estar al dia és mantenir-se informat diàriament. 
La informació adquirida hauria de conduir a un procés de transformació de la informació en 
coneixement, però la realitat és que la majoria de la informació que rebem va dirigida a 
distreure, abans que a informar i això no s’aconsegueix. 
 
2.1 Alfabetització mediàtica 

L’alfabetització mediàtica és l’acció d’ensenyar a llegir els mitjans de comunicació, 
comprendre’ls integralment i analitzar-los de manera crítica.  Alguns dels objectius de 
l’alfabetització mediàtica són desenvolupar una ciutadania activa i fer-li comprendre com 
operen els mitjans de comunicació, com s’organitza la informació i com s’avalua aquesta.  
En resum, podríem dir que l’alfabetització mediàtica a més d’ensenyar a llegir els mitjans 
també implica el desenvolupament del pensament crític, el coneixement dels mitjans i del seu 
funcionament, l’anàlisi de continguts i significats i com a conseqüència, la possibilitat de 
construir representacions pròpies. 
 
Perquè és necessària? 

L’alfabetització mediàtica en els darrers anys s’està convertint en una necessitat per a la 
societat. Durant l’última dècada ha augmentat notablement el consum del sistema mediàtic 
gràcies a les noves tecnologies. Per tant, com que actualment els ciutadans dediquen més 
temps als mitjans de comunicació, cal que aquets tinguin major capacitat d’anàlisi, selecció i 
crítica. Aquestes capacitats són necessàries perquè la manera com comprenem el que llegim 
determinarà com entenem la realitat i els missatges que ens transmeten els mitjans. 
L’abundància d’informació present en l’actualitat pot tenir dues conseqüències:  
. 

 
- Una percepció de la informació més personalitzada que podria enriquir les 

capacitats intel·lectuals del consumidor, la qual cosa seria positiva.  
- Una conseqüència negativa com podria ser la confusió provocada per la 

saturació d’informació, fet que faria de l’educació en informació una matèria 
necessària. 
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Segons Carolyn Wilson, professora a l’Institut d’Estudis i Educació d’Ontario (OISE), hi ha 
diversos factors pels quals hem de considerar aquesta matèria necessària: 

 
- El desenvolupament de les telecomunicacions i la concentració de la propietat 

i control dels mitjans de comunicació. 
- El fet que els joves dediquin més temps als mitjans de comunicació. 
- La necessitat de crear igualtat de condicions entre qui produeix la informació 

segons els seus interessos i qui la consumeix innocentment. 
- La necessitat de saber de quina manera els joves interactuen amb els mitjans 

de comunicació per adaptar l’alfabetització mediàtica a les seves necessitats. 
- L’increment dels missatges produïts pels mitjans de comunicació. 
- El reconeixement dels drets comunicatius com a drets humans així com el dret 

a accedir a la informació i intercanviar-la i el dret que permet als ciutadans 
expressar-se. 

 
Per aquests motius és necessari que les institucions educatives, els professionals de la 
comunicació i les institucions públiques s’esforcin per implantar l’alfabetització mediàtica al 
sistema educatiu i d’aquesta manera formar als ciutadans per tal que el consum dels mitjans 
de comunicació sigui efectiu i conscient i perquè la influència dels mitjans de masses no anul·li 
el seu sentit crític i d’anàlisi que és essencial per a la formació de la identitat de cadascú.  
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 “Abans que els líders de masses aprofitin el poder per 
adaptar la realitat a les seves mentides, la seva 
propaganda està marcada pel seu extrem menyspreu cap 
als fets com a tals. En la seva opinió, els fets depenen 
completament del poder de l’home que els pugui fabricar. 

- Hannah Arendt 
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BLOC 4: Què en pensen els autors? 
En aquest apartat veurem les opinions de diferents personatges destacats en el tema de la 
manipulació mediàtica. 
 
1. George Orwell (1903-1950)  

George Orwell va ser un escriptor i periodista britànic. La seva obra 
reflexa les seves posicions polítiques i morals que es basen en la 
lluita de l’home contra les normes socials establertes pel poder 
polític. La seva obra esta marcada per tres etapes que van marcar la 
seva vida: la seva posició en contra de l’imperialisme britànic, a favor 
del socialisme democràtic i en contra dels totalitarismes nazi i 
estalinista. Les obres d’Orwell son realistes i tenen una gran qualitat 
narrativa, així doncs va ser un dels assagistes més destacats en la 
llengua anglesa. Les seves obres més destacades van ser Rebel·lió a 
la granja (1945) i 1984 (1949), d’aquest últim en va sortir el concepte “Gran Hermano”. 
 
Orwell va crear el concepte 
newspeaking (neollengua) el qual 
utilitzava per denunciar com els 
poders utilitzaven el llenguatge 
per controlar i manipular la ciutadania utilitzant paraules que significaven justament el 
contrari. Segons ell, ja a la dècada dels 40 la prosa política estava feta per tal que les mentides 
sonessin a veritat i per donar aparença de solidesa a quelcom que només era aire. George 
Orwell va redactar sis regles per evitar manipular als lectors, aquestes 6 normes es poden 
aplicar a l’actualitat: 
 
1. No utilitzis mai una metàfora o figura lingüística que estiguis acostumat a veure impresa, 
per exemple “taló d’Aquiles” o “cant de cigne”. Orwell les denominava metàfores mortes i 
considerava que la majoria de vegades s’utilitzaven sense conèixer el seu verdader significat. 
2. Si pots utilitzar una paraula curta, no n’utilitzis mai una de llarga. Orwell estava en contra 
de l’ús pretensiós del llenguatge. 
3. Si pots escurçar una paraula, fes-ho. Ell considerava que era molt freqüent trobar paràgrafs 
llargs i sense sentit tant en discursos polítics com en textos sobre art i crítica artística.  
4. Mai utilitzis la veu passiva si pots utilitzar l’activa. 
5. Mai utilitzis un vocabulari estranger o un terme científic si existeix un equivalent en el 
llenguatge comú. 
6. Trenca qualsevol d’aquestes normes abans de dir una barbaritat. Per exemple, si és 
necessari per construir la frase més exacta però sense utilitzar el llenguatge per manipular el 
lector. 
  

“El llenguatge polític ha de consistir principalment 
en eufemismes, preguntes sense resposta i pura 
confusa vaguetat.”-  George Orwell, 1984 

 
George Orwell 
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Actualment molta gent veu un paral·lelisme entre el llibre 1984 
d’Orwell i la societat on vivim.  En el llibre la societat és controlada 
per telepantalles, les persones estan manipulades per un sistema 
d’observació,  aquelles que cometen alguna falta son castigades i 
l’estat té una vigilància absoluta en cadascun dels seus habitants. Per 
sobre del protagonista sempre hi ha el “Gran Hermano”, que és qui 
s’encarrega d’observar el que graven les càmeres. Nosaltres cada 
vegada estem més sotmesos a un control inconscient per part dels 
nostres dirigents i també per les xarxes socials que ens manipulen ja 
que difonen informació segons els seus interessos. També ho podem 
veure analitzant la quantitat d’informació personal que ens 
demanen cada vegada que volem registrar-nos a alguna xarxa social. 

 
2. Hannah Arendt (1906-1975) 

Hannah Arendt va ser una politòloga i pensadora alemanya 
d’origen jueu. Va escriure sobre política, totalitarisme i modernitat 
tot i que la seva trajectòria es va veure alterada pel nazisme i 
l’Holocaust. Va reivindicar la seva figura de dona jueva. Les seves 
obres més importants son Els orígens del totalitarisme i Eichmann 
a Jerusalem.  
 
Arendt va tenir la ocasió d’analitzar els Papers del Pentàgon6. 
Segons ella diverses persones molt intel·ligents i influents en 
aquell moment van voler demostrar científicament que s’havia d’intervenir en la Guerra de 
Vietnam per tal d’acabar per la conspiració comunista de Xina i la URSS. En cas de no fer-ho, 
corrien el gran risc de que la ideologia comunista (denominada maligna per aquestes 
persones) s’expandís per tot el món.  
Però tot això per Hannah era només una excusa per ocultar el propòsit real d’intervenir a la 
Guerra de Vietnam. El seu propòsit era que Estats Units es presentés com el “salvador del 
món” i obtingués el lideratge mundial derrotant un país dèbil i sense cap valor estratègic com 
era Vietnam. L’equip que es va 
encarregar d’elaborar els Papers del 
Pentàgon va manipular la veritat per 
tal d’aconseguir els seus objectius. 
Hannah Arendt també deia que la majoria de règims polítics autoritaris utilitzen mecanismes 
de censura contra l’expressió d’idees i opinions de la gent. Per tal que la funció del govern 
sigui eficaç, s’ha d’aconseguir que les seves ordres no es posin en dubte. Així doncs les 

                                                
6 Documents secrets que contenien la història de la implicació d’Estats Units a la Guerra del Vietnam. Van 
acabar publicant-se l’any 1972 al diari The New York Times. 
 

 
“Gran Hermano” de 1984 

“La llibertat d’opinió és una farsa, llevat que es 
garanteixi la informació objectiva i que no estiguin 
en debat els mateixos fets.”- Hannah Arendt 

 
Hannah Arendt 



He matat Donald Trump 

 52 

autoritats, recolzant-se en un principi de jerarquia, assumeixen la validesa de les seves ordres 
i neguen que per sota d’aquestes hi pugui haver algú amb capacitat de criticar-les. Arendt deia 
que per evitar això, a l’espai públic hi ha d’haver el major nombre de perspectives possible i 
que tothom tingui la llibertat d’expressar els seus punts de vista sobre la veritat. 
Els fets originen opinions i les opinions, inspirades per passions i interessos diversos, es poden 
diferenciar àmpliament i ser legítimes mentre respectin la veritat factual. La veritat factual 
configura el pensament polític i per tal de manipular aquesta veritat, els governants busquen 
convèncer que les veritats valen el mateix que les opinions.  
 
3. Noam Chomsky (1928) 

Noam Chomsky és un lingüista, filòsof, politòleg i activista nord-
americà. És professor emèrit de lingüística a l’Institut Tecnològic 
de Massachusetts (MIT). És un dels lingüistes més importants del 
segle XX i també és reconegut pel seu activisme polític 
caracteritzat per la crítica del capitalisme i la política dels Estats 
Units. Va ser considerat el més important dels pensadors 
contemporanis pel diari The New York Times. 
 
Noam Chomsky s’ha centrat en l’anàlisi dels mitjans de 
comunicació i en la relació entre dos conceptes: ideologia i 
poder. Acusa als EUA d’influenciar el diàleg dels mitjans per 
promoure els interessos de les corporacions i del mateix govern tot marginant perspectives 
contràries. Chomsky defensa que la premsa és de propietat corporativa i per tant, reflecteix 
les prioritats i interessos d’aquestes corporacions. Segons el, l’elecció dels temes que es 
presenten als mitjans de comunicació estan obligades a reforçar la ideologia de l’estat. 
Noam Chomsky i Edward S. Herman7 van presentar la teoria del model de propaganda per 
explicar com funciona aquesta en els mitjans de comunicació. Aquest model tracta als mitjans 
de comunicació com a empreses interessades en la venta d’un producte (els lectors) a altres 
empreses (els anunciants) i rebutja la idea que els mitjans proporcionen notícies de qualitat. 
Pretén descriure de quina manera els mitjans de comunicació formen un sistema de 
propaganda i són capaços de manipular l’opinió pública sota les seves perspectives donant 
l’aparença de consentiment democràtic. 
Segons aquesta teoria, una notícia acostuma a passar cinc filtres abans no surt a la llum: 
 

1- La propietat: el fet que la majoria de mitjans són propietat de grans grups o 
corporacions. 

2- El fons: la majoria de publicacions es fonamenten en la seva publicitat no en la seva 
audiència. Els mitjans són empreses orientades a vendre productes a altres empreses 

                                                
7 Economista i analista nordamericà especialitzat en la formació i regulació de les coorporacions i la seva relació 
amb les polítiques econòmiques. 

 
Noam Chomsky 
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(publicitàries en aquest cas). Per tant, s’espera que les notícies publicades reflecteixin 
els desitjos i valors de les empreses publicitàries.  

3- La font: Els mitjans han de produir un fluix permanent de noves notícies i els principals 
proveïdors d’aquestes són els departaments de premsa dels governs o grans 
corporacions, no la vertadera font de la notícia.  

4- Els grups de pressió: Els grups d’influència poden organitzar respostes davant de 
qualsevol desviació de la tendència política d’un mitjà determinat. 

5- Les normes: les concepcions que tenen en comú els periodistes. Inicialment aquest 
filtre era l’anticomunisme i el fet 
que algunes ideologies eren 
considerades antipatriòtiques. 

 
4. Hans Rosling (1948-2017) 

Hans Rosling va ser un metge suec que treballava com a 
professor de salut internacional al Karolinska Instiutet. Va 
dedicar més de 20 anys a treballar a favor  del desenvolupament 
a Àfrica on va contribuir a la identificació i prevenció de 
malalties. Va estudiar estadística, medicina i salut pública i 
realitzà presentacions arreu del món, així com diverses xerrades 
TED. Fou assessor de la OMS, Unicef i fundador de la secció sueca 
de Metges sense Fronteres. 
 
Podem considerar Hans Rosling com a pioner de la lluita contra la postveritat. La seva passió 
per l’ús de dades i l’evidència empírica el va portar a la fundació de l’institut Gapminder, 
centrat en l’anàlisi de dades i tendències internacionals. A Hans Rosling no i agradaven els 
debats, preferia mostrar les dades amb l’esperança que la presentació d’aquestes seria 
suficient per informar l’opinió pública. Va esforçar-se per mostrar els seus treballs sobre 

desenvolupament internacional a través de 
presentacions per fer-les arribar a la gent. L’eina 
que utilitzava, Trendalyzer8 (desenvolupada al 
mateix institut Gapminder), va suposar una 
transgressió en la manera com es divulgava la 
informació estadística. Aquesta eina, que va ser 
comprada per Google un temps després, va ser 
pionera per la visualització dinàmica de dades i 
va fer que Rosling esdevingués un referent 
entre científics socials i especialistes en 

                                                
8 Trendalyser és un programari de visualització d’informació d’estadístiques sobre el desenvolupament dels 
països del món. Es tracta d’un diagrama de bombolles interactiu amb cinc variables: dues variables numèriques, 
la mida i el color de la bombolla i el temps.  

“La propaganda és a la democràcia, allò que la 
repressió és a un estat totalitari.”-  Noam Chomsky 

 
Hans Rosling 
 

 
Trendalyzer 
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desenvolupament internacional. Va constituir una corrent d’opinió que defensava que en 
aquest mon sobren arguments i falta processar i divulgar les evidències. Més tard van arribar 
els software de visualització dinàmica de dades i es va generalitzar el concepte de periodisme 
de dades fins al punt que avui en dia l’allau d’evidències que podem transmetre es incapaç de 
frenar la postveritat i els fets alternatius. 
 

6. Eli Pariser (1980) 

Eli Pariser és un activista polític d’esquerres, 
actualment és president del consell de MoveOn.org9 
i cofundador d’Avaaz.org10. El seus ascens com a 
activista polític va començar quan va llançar una 
petició en línia que demanava una resposta no militar 
als atemptats de l’11 de setembre de 2001. Anys 
després va desenvolupar el concepte bombolla de 
filtres. L’any 2011 va publicar el best-seller, The Filter 
Bubble: What the Internet Is Hiding from You i la 
xerrada TED que va fer sobre el llibre ha tingut tres milions de visualitzacions. 
 
Eli Pariser planteja que des de l’any 2009 les grans empreses digitals personalitzen els 
continguts que rebem mitjançant internet segons les preferències de cada usuari. Això ho fan 
gràcies als algoritmes que utilitzen a les xarxes socials per recopilar tots els rastres 
d’informació que deixa cadascú. D’aquesta manera si dues persones diferents busquen el 
mateix en un buscador, no trobaran els mateixos resultats ja que aquests s’adaptaran al que 
es coneix de cada persona (gustos, creences, orientacions polítiques o ideològiques...). Això 
és el que Pariser denomina com a bombolla de filtres, ja que és una selecció d’informació feta 
a mida per a cadascú i amb la que cada individu se sent còmode, però que esta aïllada de la 
resta de gent. Mitjançant aquestes bombolles de filtres, se’ns fa creure erròniament que la 
informació que trobem a la web és informació transparent i objectiva del món que ens envolta 

i ens impedeix conèixer altres idees o 
maneres de pensar que en podrien 
permetre enriquir el nostre coneixement del 
mon i accedir a informacions que en un 
principi ens son alienes. Aquesta capacitat 
de decidir la percepció del mon de cadascú, 
fa que les empreses de serveis digitals siguin 
molt poderoses. 

                                                
9 Grup de defensa d’una política pública. 
10 Lloc web que promou l’activisme en temes com el canvi climàtic, els drets humans, els drets dels animals, la 
corrupció… 
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7. Ryan Holiday (1987) 

És un autor, venedor i empresari nord-americà. Va ser Director de 
Marketing d’American Apparel11. Actualment és columnista i editor 
a The New York Observer tot i que al llarg de la seva trajectòria ha 
escrit per diversos mitjans. L’any 2012 va debutar a la llista de best-
sellers del Wall Street Journal amb el seu primer llibre, Trust Me, I’m 
Lying: Confessions of a Media Manipulator. 
Quan Ryan Holiday era director de màrqueting d’American Apparel, 
va decidir respondre totes les peticions que rebia l’empresa fent-se 
passar per un expert en totes les matèries sobre les quals es feien 
consultes. Ell mateix ho va confessar en el seu llibre I’m Lying: Confessions of a Media 
Manipulator. En una altra ocasió, quan va encarregar-se de promocionar una pel·lícula, va 
posar cartells publicitaris en diverses ciutats d’Estats Units i poc després, un dels cartells que 
havia penjat a Los Àngeles va aparèixer ple d’adhesius que insultaven el director de la 
pel·lícula. La notícia es va estendre per la premsa i tothom va acabar parlant-ne. Tot i que 
Holiday va aconseguir una reacció negativa, va aconseguir que es parlés de la pel·lícula i per 
tant, havia aconseguit el seu objectiu. Efectivament, ell havia set qui havia omplert el cartell 
d’adhesius i va ser també qui va contactar amb diversos bloggers enviant-los fotografies dels 
desperfectes sota un nom fals per tal que estenguessin el rumor. En el seu llibre explica que 
els grans blogs agafen informació d’alteres més petits o de publicacions a les xarxes socials. 
Tots alimenten als grans mitjans que reben diners segons el seu nombre de visites, no de la 
qualitat o fiabilitat del seu contingut. En un altre dels seus “experiments” va voler fer 
públiques certes dades legals de l’empresa. Quan va enviar la informació a bloggers i 
periodistes amb la seva firma ningú li va fer cas, en canvi quan ho va fer fingint que era un 
treballador que s’havia equivocat de destinataris al enviar un correu electrònic, els mateixos 
bloggers i periodistes van acabar publicant el mateix com a exclusiva. Segons Ryan això ho van 
fer perquè el seu objectiu no és publicar la veritat, sinó que és aconseguir tràfic. Les seves 
confessions han provocat més d’una reacció negativa, però a ell no li importa. Es sent orgullós 
de denunciar la falsedat i manipulació de les xarxes i es manté ferm a les seves conviccions. 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
11 És una empresa que fabrica, dissenya, distribueix i comercialitza roba. 
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1. Enquesta 

He decidit fer una enquesta amb l’objectiu de conèixer l’opinió de la gent respecte les notícies 
falses. També ho he fet, tal com he dit a la introducció, com a substitució de la creació d’una 
noticia falsa per veure el seu impacte. L’he passat a un públic de totes les edats, tot i que me 
l’han contestat gairebé un 95% de joves entre 0 i 29 anys, per aquest motiu he decidit dividir 
els resultats d’unes quantes preguntes en dues gràfiques diferents: una pels treballadors i una 
altra pels estudiants. Les preguntes buscaven conèixer la relació entre el lector i les fake news. 
Només hi ha una pregunta qualitativa i la resta són totes quantitatives. La mostra és de 1542 
persones. 
Adjunto a continuació el model d’enquesta. 
 
1.1 Model d’enquesta 

 
 
La manipulació dels mitjans de comunicació 

Bones! Estic fent el Treball de Recerca sobre la manipulació dels mitjans de comunicació i 
m'aniria molt bé que completéssiu el següent formulari. Agrairia que contestéssiu les 
preguntes sincerament, són totalment anònimes! 
 

SECCIÓ 1 
- Edat    
- Sexe  
 Femení 

Masculí 
 Altres 
 

- Ocupació 
- Saps què és una fake new? 
 Sí 
 No 
 No n’estic segur/a

SECCIÓ 2 
Una fake new és un tipus de notícia que consisteix en una història deliberadament fabricada i 
presentada com a real per tal de manipular els lectors. 
Dit d'una altra manera, ÉS UNA NOTÍCIA FALSA.  
 

- Has llegit o sentit mai una fake new? 
 Sí 
 No 
 No n’estic segur/a    
  

- Acostumes a qüestionar-te si les notícies que llegeixes són falses? 
 Sí 
 No   
 Només en alguns casos    
. 
- Com de greu creus que és l’existència de les fake news? 
 Molt Greu 
 Greu 
 Poc Greu 
 Gens Greu   
,  
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- Qui creus que hauria d’encapçalar la lluita contra les fake news? 
 Els mitjans de comunicació 
 Els ciutadans 
 Els polítics 
 Les xarxes socials   
. 
- Per què? (Opcional) 
  
SECCIÓ 3 
- Per acabar, una d’aquestes notícies és una fake new. Quina diries que és? 

Notícia 1:“Un home es tia un pet en un quiròfan mentre l’operen amb làser i provoca un incendi a 
Tokyo.” 
Notícia 2: “Una jove argentina fingeix el seu propi segrest per aconseguir diners i acaba segrestada de 
veritat.” 
 

Moltes gràcies! 
 
 
 
1.2 Resultats  
1.2.1 Edat 

Menys de 18 893 57,9% 

De 18 a 29 567 36,8% 

De 30 a 39 17 1,1% 

De 40 a 49 27 1,8% 

De 50 a 59 24 1,6% 

De 60 a 69 11 0,7% 

De 70 a 75 2 0,1% 

Més de 75 1 0,1% 

TOTAL 1542 100,0% 

 
Del total de 1542 persones que van respondre l’enquesta podem observar com més de la 
meitat són menors d’edat, mentre que gairebé el 37 per cent tenen entre 18 i 29 anys. Per 
tant, podem dir que la gran majoria de gent que va contestar l’entrevista té menys de 30 anys. 
 
1.2.2 Sexe 

 
Femení 1057 68,5% 

Masculí 468 30,4% 

Altres 17 1,1% 

TOTAL 1542 100,0% 

 
 

Pel que fa al sexe, una mica menys de tres quartes parts de la gent que va respondre 
l’enquesta són dones, mentre que un 30,4 per cent són homes i un 1,1 per cent altres. 

Femení

Masculí

Altres

Menys de 18

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 75

Més de 75
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1.2.3 Ocupació 

Estudiants 1391  90,21%    

Ciència/ Sanitat 16  1,04%    

Direcció i Administració 15  0,97%    

Docència 44  2,85%    

Enginyeria/ Informàtica 9  0,58%    

Art 10  0,65%    

Professions liberals 22  1,43%    

Altres 16  1,04%    

Atur 11  0,71%    

Jubilats/ades 8  0,52%    

TOTAL 1542  100,00%    
 
Pel que fa l’ocupació la gran majoria són estudiants, però dins el 10 per cent de persones que 
han contestat l’enquesta i no son estudiants podem veure que hi ha molta varietat 
d’ocupacions. Com que hi ha molts més estudiants que cap altra ocupació, en les tres properes 
preguntes faré una gràfica únicament d’estudiants i una altra pels treballadors. D’aquesta 
manera els treballadors tindran més representació i les seves respostes no quedaran 
camuflades per les dels estudiants. 
 
1.2.4 Saps què és una fake new?

Estudiants: 

Sí 1169 84,0% 

No 60 4,3% 

No n'estic segur/a 162 11,6% 

TOTAL 1391 100,0% 
 

Treballadors: 

Sí 122 80,8% 

No 22 14,6% 

No n'estic segur/a 7 4,6% 

TOTAL 151 100,0% 

     
La majoria d’enquestats estan al cas de què és una fake new (84 i 80 per cent respectivament). 
El percentatge de treballadors que no saben què és, és un 10 per cent més més elevat que en 
el cas dels estudiants. Per tant podem dir que el terme fake news s’ha donat a conèixer gràcies 
a les xarxes socials i internet i com que la gent jove hi és més present, tenen més coneixement 
sobre aquest concepte. 
 

Sí

No

No n'estic segur/a

Estudiants

Ciència/ Sanitat

Direcció i Administració

Docència

Enginyeria/ Informàtica

Art

Professions liberals

Altres

Atur
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1.2.5 Has llegit o sentit mai una fake new? 

Estudiants: 

Sí 1141 82,0% 

No 33 2,4% 

No n'estic segur/a 217 15,6% 

TOTAL 1391 100,0% 
 

Treballadors: 

Sí 133 88,1% 

No 4 2,6% 

No n'estic segur/a 14 9,3% 

TOTAL 151 100,0% 

      
Un cop donada la definició de fake new, només un 2 per cent de persones, tant estudiants 
com treballadors, afirma no haver-ne llegit o sentit mai cap. La majoria de gent, sobretot 
treballadors, afirma haver-ne llegit alguna, mentre que un 15 per cent d’estudiants i un 9 per 
cent de treballadors no n’estan segurs. Això demostra que actualment les notícies falses són 
molt presents a la nostra societat i la gent n’és conscient. 
 
1.2.6 Acostumes a qüestionar-te si les notícies que llegeixes són falses?

Estudiants: 

Sí 705 50,7% 

No 62 4,5% 

Només en alguns casos 624 44,9% 

TOTAL 1391 100,0 
 

Treballadors: 

Sí 92 60,9% 

No 11 7,3% 

Només en alguns casos 48 31,8% 

TOTAL 151 100,0 

         
 
Només un 50 i 60 per cent d’estudiants i treballadors enquestats respectivament es 
qüestionen sempre la veracitat de les notícies que llegeixen, tot i així gairebé un 45 i un 32 per 
cent de persones ho fan només en alguns casos. El percentatge de treballadors que no ho fan 

Sí

No

No n'estic segur/a

Sí

No

Només en alguns
casos
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mai és superior al percentatge d’estudiants. Potser el fet que la gent no sempre es qüestioni 
si el que llegeix és o no és cert fa que actualment les notícies falses siguin tan efectives. 
 
1.2.7 Com de greu creus que és l’existència de les fake news? 

 
 
Molt greu 940 61,0% 

Greu 559 36,3% 

Poc greu 41 2,7% 

Gens greu 2 0,1% 

TOTAL 1542 100,0%   

 
Gairebé tots els enquestats troben o greu o molt greu l’existència de fake news, per tant 
podríem dir que és un tema que preocupa bastant a la societat. 
 
1.2.8 Qui creus que hauria d’encapçalar la lluita contra les fake news? 

 
 
Els ciutadans 433 28,1% 

Els mitjans de comunicació 829 53,8% 

Les xarxes socials 158 10,2% 

Els polítics 122 7,9% 

TOTAL 1542 100,0% 

   
 
En aquesta pregunta, en comparació amb les altres, els resultats estan bastant dividits. Tot i 
que una clara majoria creu que la lluita contra les notícies falses hauria d’estar encapçalada 
pels propis mitjans de comunicació, un 28 per cent de la gent creu que els ciutadans han de 
liderar aquesta lluita. Una minoria de gent creu que les xarxes socials i els polítics n’haurien 
de ser els responsables. 
 
1.2.9 Per què? 

Aquesta era la única pregunta opcional de l’enquesta, la majoria de gent no la va contestar 
però tot i així va haver-hi bastantes respostes. Per aquest motiu he fet una petita tria de les 
que m´han semblat més ben argumentades. 

Estudiant, 16 anys 
Els mitjans de comunicació, perquè són precisament ells els autors de la majoria de fake news. 

Estudiant, 20 anys 
Els mitjans de comunicació, perquè són qui ens fan arribar les notícies i actualitat i abans de 
publicar-la haurien de saber del cert si aquesta informació és real 

Molt greu

Greu

Poc greu

Gens greu

Els ciutadans

Els mitjans de
comunicació

Les xarxes socials

Els polítics
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Estudiant, 22 anys 
Els mitjans de comunicació, ja que actualment crec que és el que la gent es creu més, els 
ciutadans només absorbeixen la informació i difícilment la qüestionen per tant es difícil que 
pugin encapçalar la lluita. Els polítics tota l'estona fan fake news per tan seria canviar 100% la 
política, les xarxes socials seran el futur que encara no la gran majora de gent se les creu. 

Jubilat, 60 anys 
Els ciutadans, perquè poden desemmascarar les fake news a través de les xarxes socials, fer 
boicot als mitjans de comunicació sense ètica i pressionar els polítics perquè ho regulin i es 
penalitzi els autors.  

Treballador, 31 anys 
Els propis mitjans haurien de contrarestar les fake news. El problema és que ara mateix crec 
que tot és tant corrupte que és difícil saber en quins confiar. Al final els propis ciutadans hem 
de ser prou conscients per no deixar-nos influenciar. 

Programador IOS, 27 anys 
Les fake news son descontrolades, molt difícils predir, seguir i dissuadir. Per això crec que ni 
els mitjans de comunicació ni els polítics hi tenen res a fer en aquesta lluita.  
Cadascú ha de ser crític sobre la informació que l’hi arriba, de manera que els que poden 
encapçalar la lluita en contra son els propis ciutadans. 

Estudiant, 16 anys 
Una ingerència governamental mai és la solució. No només perquè, com tot el que fa el 
govern, és inefectiva si no perquè també hi ha un patró ideològic que no podem permetre que 
ens digui el que està bé o malament. És responsable el ciutadà, amb tota la informació i les 
fonts a l'abast, pot buscar la realitat. No es tracta tant de les fake news si no de la obesitat 
d'informació. Ho volem tot ràpid i fàcil i aleshores passa el que passa... 

Estudiant, 17 anys 
Les xarxes socials perquè són possiblement la comunitat actual més extensa, i si s'aconsegueix 
una feina conjunta entre usuaris i treballadors dins l'empresa, poden ser detectades, 
esborrades i denunciades. També podria permetre escampar la veu sobre noticies falses. 

Estudiant, 18 anys 
Els ciutadans, perquè les xarxes socials són el mètode d'emissió, els mitjans de comunicació 
els de redacció i els polítics els més interessats en crear fake news per tant, juguen tots 3 a la 
mateixa banda. L'interessat en desmantellar hauria de ser el ciutadà, ja que és qui rep la 
notícia. 

Estudiant, 20 anys 
He posat mitjans de comunicació però em vull justificar. Penso que no és només feina d'ells, 
ja que la societat en general hauria d'estar prou capacitada per adonar-se quan li estan 
prenent el pèl, contrastar la informació, no quedar-te només amb el que sents en un lloc. 
D'altra banda, les xarxes socials estan fent molt de mal, perquè s'escampen les notícies com 
la pólvora, les reals i les fake, i això dificulta el mitjans per contrastar la informació. 
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Estudiant, 21 anys 
Suposant que els mitjans fossin fiables i poguessin ser part de la solució i no tan sols del 
problema, els mitjans. Els mitjans tenen més veu i més fiabilitat en quant a que un suposat 
mitjà fiable seria fiable sempre, mentre que els ciutadans o les xarxes socials dependria de la 
persona en concret que actua a títol individual. El problema és que tot això és molt utòpic ja 
que són sovint els propis mitjans, controlats per grans fortunes, generen fake news per 
interessos econòmics o polítics. 
 
Estudiant, 22 anys 
Els mitjans de comunicació, perquè els periodistes crítics, a poder ser els menys 
sensacionalistes, són de la pròpia indústria, i n'hi haurà molts indignats per totes les fake news 
i mentides vàries que buscaran justícia. I aquests són els què tindrien més potencial i més vies 
per a queixar-se'n. Ho arribaria a comparar amb la problemàtica de l'habitatge, i o la 
precarietat laboral. La lluita és més forta i efectiva quan és liderada per els principals afectats. 
Tot i això, sovint les lluites no les lideren els que la pateixen, i això les pot invisibilitzar / 
despotenciar-les. 
 
1.2.10 Per acabar, una d'aquestes notícies és una fake new. Quina diries que 

és? 

Notícia 1:“Un home es tia un pet en un quiròfan mentre l’operen amb làser i provoca un incendi a Tokyo.” 

Notícia 2: “Una jove argentina fingeix el seu propi segrest per aconseguir diners i acaba segrestada de veritat.” 
 
 

Notícia 1 1125 73,0% 

Notícia 2 417 27,0% 

TOTAL 1542 100,0% 

 
En aquesta pregunta, la notícia falsa era la 
Notícia 2. La majoria de gent ha optat per 
escollir la primera notícia com a fake new, 
possiblement per la seva inversemblança, mentre que només un 27% de la gent ha encertat 
la resposta. Això demostra que resulta molt difícil determinar si una notícia és falsa o no 
només llegint el seu titular o el mateix article. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícia 1

Notícia 2
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2. Entrevistes 

2.1 Marta Masó, periodista 
 

- Perquè creus que hi ha la necessitat de crear 
fake news o publicar informació manipulada? 

Més que necessitat, crec que hi ha motivacions 
diverses. Les principals motivacions són 
polítiques, econòmiques o ideològiques que 
busquen afeblir l’adversari. A un polític li pot 
interessar que el seu contrincant tingui mala 
fama o un producte comercial ho busca també en 
el seu adversari. Tot i que també hi ha gent que ho fa per divertir-se o perquè busca notorietat. 

- Creus que existeix l’objectivitat absoluta? 

No. És evident que no existeix perquè cadascú veu uns mateixos fets i els explica de maneres 
molt diferents. Si diversos periodistes han d’explicar el mateix, redactaran la notícia de 
maneres diferents perquè cadascú explicarà els fets amb un ordre diferent o donarà més 
importància o valor a coses diferents. La responsabilitat dels periodistes és explicar amb el 
màxim de detalls possibles un mateix fet però és impossible que tothom ho expliqui de la 
mateixa manera ja que cada persona té unes experiències vitals o unes vivències que són 
exclusives. 

- Creus que és més fàcil manipular la gent mitjançant els mitjans tradicionals o 
mitjançant internet? Perquè? 

No sé que és més fàcil o difícil. Semblaria que com que les fake news es difonen mitjançant 
internet, aquesta seria la via més fàcil, però no ho sé. El que si que penso és que mitjançant 
internet, les notícies Falses arriben a molta mes gent. Però poc a poc la gent s’ha anat educant 
i la gent ha après que no s’ha de creure tot el que llegeix. En canvi quan consumeixes  un mitjà 
tradicional, aquest encara té la veracitat que ha de tenir alguna cosa feta per un professional. 
El codi deontològic d’un periodista no li permet mentir ni manipular expressament. Si et 
passen una notícia molt inversemblant per Whatsapp, segurament no te la creuràs, en canvi 
si la veus publicada en un mitjà tradicional sí que ho faràs.  

- Per tant, creus que és més fàcil difondre notícies falses per internet? 

Sí, perquè ho pot fer qualsevol, tothom hi té accés. En canvi des d’un diari o una ràdio només 
ho pots fer si ets un professional o un col·laborador. 

- De quina manera creus que afecta als mitjans l’existència de notícies falses? 

El que fan les fake news és que nosaltres, com a periodistes haguem d’estar molt més alerta. 
De fet la nostra feina principal sempre ha estat corroborar les notícies, no pots donar mai per 
certa una notícia. Encara que l’hagis presenciat, t’has d’informar sobre què hi ha al darrere. 
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actualment amb les fake news i amb el fet que moltes notícies provenen de les xarxes socials 
i no sabem quina és la font, hem d’estar molt més alerta, prendre més precaucions i tenim 
més feina. 

- Creus que els mitjans perden credibilitat per culpa de les fake news? 

No haurien, els mitjans el que haurien de fer és no aconseguir que els hi colessin fake news. 
Si aconsegueixen, crec que el que fan és reforçar que el que estan explicant esta verificat i és 
fiable. Si fan la feina ben feta, les fake news no els haurien de perjudicar, els haurien de 
reforçar. 

- Quin paper creus que tenen les xarxes socials en tot això? 

Tot, les fake news van començar a les Xarxes Socials. Sense la possibilitat que qualsevol pugui 
difondre fake news, aquestes no existirien. Tot i així jo soc una gran defensora de les Xarxes 
Socials, sense aquestes no tindríem accés a molta informació bona a la que actualment tenim 
accés immediatament. Per exemple, una tempesta molt forta i localitzada però que només 
dura 10 minuts i no tens temps d’arribar a cobrir. La gent la grava i la penja a les xarxes socials: 
sense aquestes no haguéssim obtingut imatges de la tempesta. Les xarxes socials són bones 
però tant els usuaris normals com els periodistes les han de saber utilitzar. 

- Com creus que s’hauria de solucionar aquest problema? 

Crec que és un problema d’educació, però poc a poc és va solucionant. Al principi dels grups 
de Whatsapp només feien que enviar notícies falses i la gent els hi donava una credibilitat 
total, en canvi ara la gent se les qüestiona més i sol tenir uns referents digitals per verificar la 
informació que ha rebut. Però de la mateixa manera que s’han creat fake news, s’han fet eines 
per contrarestar. Hi ha mitjans dins la mateixa xarxa que el que fan són determinar si una 
notícia és falsa o no mitjançant proves. Però la gent poc a poc esta aprenent que no s’ho ha 
de creure tot. 

- Has manipulat mai una notícia? 

No, és clar que no perquè manipular una notícia implica voluntat de manipular-la. Sí que quan 
explico una notícia ho faig destacant el que jo crec que és important o nou. Això no vol dir que 
alguna vegada no hagi donat alguna dada inexacta, en aquest sentit segur que tots ho hem 
fet, però manipular no, per descomptat. 

- Podries explicar algun cas de manipulació informativa amb el que t’hagis trobat durant 
la teva carrera? 

No me l’he trobat jo directament, però és un cas que ens va passar aquest cap de setmana. 
Un equip de TV3 de la delegació de Girona el van enviar a Campelles, al Ripollès, a fer un 
reportatge sobre els molts boletaires que hi ha aquesta temporada collint bolets. Buscaven 
gent per entrevistar i que donessin la seva opinió sobre una mesura per regular la gent que 
feia l’ajuntament. Una de les dones que estaven pel bosc els hi va dir molt alterada que havia 
anat al bosc amb tres amics més a buscar bolets i s’havia trobat un ós, quan al Ripollès no n’hi 
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ha. Aquesta senyora els hi va ensenyar una foto de l’ós que havia fet amb el mòbil i quan van 
voler entrevistar-la, ella va dir que no perquè no volia que es sabés que havia estat aquell dia 
allà. Ens va passar la fotografia i vam començar a contrastar, parlar amb l’alcalde... Tot i que 
no teníem res que ens fes pensar que no fos veritat ja que era una senyora que 
espontàniament ens havíem trobat i ens havia explicat allò que li acabava de passar. Per sort 
hi ha moltes eines que t’ajuden a combatre les fake news o a verificar-les i els companys de 
Sant Joan Despí van agafar aquesta foto, la van posar en un verificador de fotografies de 
Google i va resultar que aquesta foto estava feta des del 2003. Vam quedar una mica parats 
perquè d’entrada no t’esperes que algú espontàniament algú et vulgui explicar una mentida. 
No tenim ni idea de quina era la seva motivació en fer això i d’alguna manera ha obert un 
debat a la redacció per dir que hem d’estar molt més alerta perquè quan menys t’ho esperes 
algú et pot intentar dir una mentida. 
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2.2 Sefa Sala, filòsofa 
  . 
- Existeix la veritat absoluta? 

La veritat absoluta és el que la filosofia sempre 
ha buscat, busca una veritat que suposadament 
ha de ser única. Tota la història de la teoria del 
coneixement ha set la història d’aquesta veritat 
i s’entén que s’ha de buscar perquè esta 
tapada. La filosofia el que fa és treure el vel, 
desvelar la veritat i trobar-la. Això vol dir que 
aparentment no hi és aquesta veritat, hi ha 
d’haver algú que s’esforci en trobar-la i això no 
és senzill de fer. Amb els anys la teoria de la veritat absoluta ha desaparegut i la filosofia del 
segle XX és una filosofia que surt de Nietzsche que diu que no hi ha una veritat, hi ha diferents 
perspectives o maneres de mirar els fets. Això tampoc vol dir que totes les veritats valguin, 
però si que vol dir que cadascú es pot mirar les coses de manera diferent.  

- Amb quins objectius es manipula? 

Des de la meva opinió manipular vol dir fer servir les mans, tocar i fer algun producte. Quan 
es manipula una persona és una cosa molt lletja i trista ja que el que es manipula son els 
objectes, no les persones. Quan es manipula una persona, el que s’està fent és convertir-la en 
objecte i això no té perdó. Això és el que per exemple passa amb un masclista quan manipula 
la seva dona, un empresari amb un treballador o els mitjans quan manipulen als lectors. 

- Com funciona la manipulació? 

Jo diria que qui manipula és el poder i el poder manipula com pot, depèn de qui tingui al 
davant. De totes maneres la manipulació sempre funciona quan un de més fort vol manar i 
treu categoria humana a un altre. Et manipulen traient-te la llibertat: en principi tu has de 
tenir llibertat de llegir, llibertat de fer, llibertat de triar, de votar i el manipulador d’alguna 
manera aconsegueix que facis o diguis allò que ell vol d’una manera no lliure. Això lliga amb 
el que he dit abans de ser un objecte en comptes d’una persona. Com ho fa el manipulador és 
el més complicat. Ho fan amb el llenguatge i per això els mitjans de comunicació ho poden fer 
molt. El llenguatge serveix per parlar de coses però no directament i entremig es poden fer 
moltes trampes. Si parlem una mica dels mitjans de comunicació o d’algú que faci un discurs, 
el que fa és fer servir paraules impactants o seductores segons el moment històric en el qual 
es fa el discurs com ara llibertat, lleis, democràcia, igualtat... I llavors constantment les fan 
servir però no argumenten, només fan servir aquestes paraules però si tu intentes seguir el fil 
de què diuen sobre la paraula en qüestió, no entens res. Juguen amb els rumors, quan una 
cosa es va repetint amb un to de saviesa o de voler vetllar per tu, es forma una opinió pública, 
que és el que tothom pensa. Aquesta opinió no és el saber, és el que la gent fa i com que 
tothom ho diu igual es converteix en veritat. Ara s’ha posat com de moda: tu dius una mentida 
i es va repetint.  
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- Per tant la opinió pública no és necessàriament veritat? 

No, la opinió pública mai és veritat perquè és opinió. A la filosofia del coneixement hi ha les 
creences, que són molt lluny de la veritat, les opinions, que son més properes, però la veritat 
ha d’estar raonada, crítica, contrastada... Opinió és “sento que diuen” i això és el que mou la 
gent. 

- La gent n’és conscient quan el manipulen? 

Jo diria que no, perquè si tu notes que et manipulen ja no t’ho deixes fer. La gràcia de la 
manipulació és que quedes totalment convençuda i t’han venut la moto. Llavors jo si que soc 
conscient que em manipulen o em volen manipular i després puc triar i dir “perfecte, si tothom 
ho fa, ho farem així”, però que siguis capaç de poder tirar una altra opció. 

- Sempre s’exerceix conscientment? 

Depèn de qui. Com més poder, més interessos i més consciència. Per exemple els pares 
manipulem els fills, però en part no en som conscients perquè ens creiem que és pel seu bé 
encara que és per continuar manant sobre ells. És una història de poder, però un pare ho fa 
inconscientment o per por que li prenguin o li facin mal al fill. El que passa és que aquesta 
manipulació com que hi ha l’amor pel mig és més tolerable però els mitjans de comunicació i 
els polítics sí que saben què fan. 

- Quines conseqüències pot tenir el fet de manipular la opinió pública? 

Poder manar. Sempre es fa per poder manar, perquè sinó no té cap sentit. Si a tu et presenten 
un anunci d’un cotxe amb una persona molt guapa darrere t’estan manipulant perquè 
t’ensenyen la persona i et colen el cotxe i algú en treu beneficis. Si no no té cap sentit 
manipular. Si es manipulés sense cap objectiu encara seria pitjor perquè es faria únicament 
per treure la humanitat a la persona en qüestió, que això encara és més greu. Pot ser que qui 
mani sigui més llest i ho faci més bé que el manipulat, ja que hi ha gent molt ignorant a qui 
fins i tot li agrada que el manipulin perquè sinó no sabria fer gaire res. 

- Pot arribar a ser perillosa la manipulació? 

Sempre. Pot ser-ho molt o poc, depèn de la maldat del qui sap què fa. 

- Hi ha alguna manera de combatre-la?  

Sí, com més manipulable ,més ignorant ets perquè com que no saps et porten. Com es treu? 
Amb el saber: anar a escola, interessar-te, conèixer, contrastar amb molts mitjans diferents i 
saber vàries versions diferents, ser crític i lliure...  

- Creus en l’objectivitat absoluta? 

No, perquè jo puc tenir les meves raons i tu les teves, ser pràcticament contràries, tu pots 
defensar les teves i jo les meves i no tenim perquè barallar-nos. Quan jo dic alguna cosa, la dic 
des de la meva veritat o perspectiva que no té perquè anar en contra de ningú, però és la 
meva i no és la millor. Llavors si jo te la vull imposar ja faig aquest gest de manipular que es el 
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que hauríem d’intentar evitar tant els professors com els polítics com la gent pública en 
general. Però la gent compra els diaris i mira la televisió sabent què li dirà el que vol mirar. 
Mira el que li agrada més i del que no li agrada tant ja en fuig, però tria. 

- Així doncs d’aquesta manera és com si triessis ser manipulat, no? 

Sí, amb això dels Whatsapps per exemple, que es una cosa molt endogàmica, perquè tots diem 
el mateix. A tothom li agrada molt que li vagin dient més del que pensa i això és molt fàcil i 
perillós alhora. Perquè no et manipulin tu només has de fer una cosa: ser crític, veure totes 
les versions i si no ho entens veure totes les premisses que una va portant a l’altra fins a arribar 
a la conclusió. Llavors potser o tu o jo canviarem d’opinió, és fàcil, però no agrada gaire. 
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2.3 Carme Canet, periodista 

. 
- Creus que existeix l’objectivitat absoluta? 

No, jo crec que és impossible ser 
absolutament objectiu perquè si parlem de 
periodisme o de qualsevol persona, quan 
explica un fet sempre el filtra a partir d’ell, és 
una mirada. De fet, de qualsevol fet sempre hi 
ha diferents mirades. El que és objectiu per 
mi, pot no ser objectiu per tu. 

- A vegades es parla de les fake news com una novetat creada gràcies a internet, però 
son realment una novetat o és que ara la gent n’és més conscient? 

Jo crec que no és que la gent sigui més conscient, sinó que ara rebem més informació que 
abans i la rebem tots. La informació s’ha democratitzat tant, s’ha estès tant a tothom en tots 
els àmbits que el fet que cadascú de nosaltres porti un mòbil a la butxaca fa que tothom pugui 
arribar a molta informació. Però tot i que t’arribi molta informació, no t’arriba tota i aquí és 
on hi torna a haver les imparcialitats i les subjectivitats i reps allò en que estàs interessat 
perquè has decidit de quin diari o de quina persona vols saber. El que t’arriba és parcial però 
el que és cert es que a tots ens arriba molta informació. En èpoques llunyanes hi havia els 
rumors que passaven de boca en boca i t’arribaven o no t’arribaven i es transformava 
igualment la realitat: des del que deia la informació fins al que li arribava ja es distorsionava, 
com aquell joc de nens petits del telèfon. Ara aquest joc dels rumors s’ha estès i tots hi 
arribem, no és un invent perquè la humanitat rumoreja i s’inventa la realitat. 

- Actualment la gent és qüestiona més si la informació que reben és certa? 

Jo crec que si perquè hem passat el boom de “vull molta informació” a adonar-nos que algú 
que per tu es de fiar et diu que la informació que t’ha arribat no és certa. Quan això ho reps 
moltes vegades t’ho qüestiones, mentre això no ha sigut així tots hem pensat que estàvem 
molt informats i ara tant nosaltres com qui informa hem descobert que no. Ara qui informa 
sap que pot fer arribar informació verídica o falsa a molta més gent que abans. Així doncs jo 
crec que institucions, gent o polítics saben emetre bones i males informacions i aquestes 
arriben a molta més gent que abans. 

- I les xarxes socials que hi tenen a veure amb tot això? 

Doncs les xarxes socials el que hi tenen a veure és que hi podem accedir tots de manera 
gratuïta. Abans els que eren molt intel·lectuals es compraven molts diaris, però la gent normal 
no ho feia perquè és una despesa diària que se’n anava diàriament al sac. Amb l’arribada dels 
mitjans de comunicació, la tele pren terreny a la premsa escrita perquè ens sembla que es 
gratuïta i està al menjador de les cases, el diari has de fer l’esforç d’anar-lo a comprar. Ara els 
diaris els podem tenir a través d’internet d’una manera molt gratuïta i les xarxes socials el 
mateix: són una font d’informació gratuïta i per qui li interessa estar informat esta molt bé. El 
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problema és qui no vol estar informat i estant a les xarxes socials rep molta informació 
igualment. Llavors les xarxes socials per mi el que fan es que t’informen vulguis o no vulguis 
estar informat. Moltes vegades em trobo amb gent que se’n va de les xarxes socials perquè 
no vol ni estar tant informat, ja que venen tant bones com males informacions tant si vols com 
si no vols. Jo crec que les xarxes socials són com una invasió d’informació que encara no hem 
après a dosificar. Però tal com diuen, internet ha vingut per quedar-s’hi. La manera amb la 
que ens transmetem la informació també ha canviat: al principi teníem textos molt llargs, ara 
textos molt curts després imatges, després vídeos i aquí hi accedeix tothom i tothom pot 
participar d’aquesta informació. Això és el que han fet les xarxes socials. 

- Per tant creus que ara la gent està més informada? 

Sí, no sempre bé o malament però sí que ara la gent té molta més informació i quan parles 
amb la gent t’estranya que algú no sàpiga que ha passat fa una estona al parlament. La gent 
està més informada si vol i moltes vegades si no vol també. 

- L’existència de la notícies falses ha perjudicat d’alguna manera els mitjans de 
comunicació? 

Sí, amb quan a saber que aquell mitjà és veraç o diu la veritat. Darrerament hi ha molts casos 
de notícies que es fan i s’il·lustren amb imatges que no corresponen amb la informació que 
s’està donant. Això fa que si el poble s’espavila a dir que cert mitjà no ho fa bé, això es 
converteix en taques impressionants a la reputació del mitjà. Llavors jo crec que sí, que hi ha 
mitjans que han sigut carn de fake news i d’altres que juguen a fer-les córrer, molts també 
amb partits polítics o empreses al darrere. 

- Com es fa des dels mitjans per verificar si una informació rebuda és certa abans de 
publicar-la? 

Això és com abans, s’ha d’anar a la font. Jo aquest matí he enviat una imatge per un grup de 
Whatsapp i el primer que he rebut ha estat: “D’on l’has tret?”. Jo crec que tots, no només els 
mitjans, aprendrem a no reenviar res que no sapiguem que és cert. Una mica la societat està 
aprenent a ser periodista perquè té les eines per fer-ho a l’abast. Hem d’aprendre’n ja que no 
és un joc i es pot fer molt mal a la gent enviant notícies falses. Nosaltres el que fem es mirar 
qui ho ha enviat, posar-nos amb contacte amb la persona, sobretot si és un vídeo, i sempre 
saber qui ha emès la informació de primera mà. Sempre s’ha d’anar a la font. A mi em va 
passar fa poc que vaig anar personalment, no com a periodista, a una entrega de premis a 
Sevilla on no hi havia càmeres de mitjans catalans i vaig penjar vídeos a Twitter. Llavors em 
van trucar des de TV3 per demanar si els vídeos eren meus perquè hi havia declaracions 
importants. Algun mitjà va començar a emetre-les sense el meu permís també. El que s’ha de 
fer perquè el mitjà sigui verídic és saber que aquest quan té una informació sap d’on ha sortit. 
Això és una pràctica periodística amb o sense internet, és anar a la font, sempre anar a la font. 
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- Com podrida contribuir la gent per ajudar a combatre les notícies falses?  

 Tant senzill com no rebotar cap informació que no sàpigues segur que sigui certa. Això no és 
fàcil, a mi m’ha passat, per exemple ahir rebíem imatges de Mallorca. A mi si algú m’envia un 
vídeo d’un noi parlant en Mallorquí, me’l crec però podria ser un actor. Hauries de saber com 
a periodista que certes coses no es poden emetre pels mitjans de comunicació i contactar amb 
la persona que surt al vídeo. És molt més verídic posar un tall de trucada telefònica de la 
persona en qüestió, abans que un vídeo que ja ha vist tothom per les xarxes. El vídeo de les 
xarxes socials perd valor perquè el té tothom. Des dels mitjans d’informació s’ha d’intentar 
tenir informació pròpia, però això costa perquè hi ha crisi, menys periodistes i no tens efectius 
a tot arreu. El mitjans han d’intentar tenir periodistes al terreny perquè això és el que és 
veritat. Pel que fa a les persones individualment, abans de reenviar res han d’assegurar-se que 
és cert i mirar també si amb la difusió d’aquella notícia estan perjudicant algú: et pots arriscar 
a destrossar la feina d’algú per una simple opinió.  

- S’arribaran mai a combatre al 100% les fake news? 

No, perquè el rumor ha existit sempre. La persona rumoreja: sentim el que diu el del costat i 
ho transmetem d’una altra manera. Com que això va amb la bèstia humana jo crec que no 
s’arribaran mai a combatre. A més hi ha molts canals televisius que viuen dels rumors i es 
dediquen a fer programes a partir del que un pensa que fa l’altre. Són tot elucubracions 
perquè els protagonistes de la història poques vegades estan al plató, únicament hi ha gent 
que opina. Aquests opinadors son l’esca del pecat de les fake news, encara que diguin que ho 
han vist, la meitat s’ho inventen o s’ho imaginen. Com que s’han passat la vida fent aquest 
periodisme groc, parlen com si els coneguessin o haguessin passat la vida vivint amb ells. 
També és veritat que hi ha gent que es presta a ser notícia i a generar històries sobre la seva 
vida. És una manera que tenim de fer programes televisius molt poc digna a vegades. 

- Podries explicar algun cas de manipulació informativa amb el que t’hagis trobat al llarg 
de la teva carrera? 

Al llarg de la meva ara no em ve al cap perquè pel tipus de programes i reportatges que he fet, 
com que he treballat molt amb la cultura, amb la cultura es parteix de coses que es veuen o 
s’estan produint, així doncs és molt difícil manipular amb això. Però si que penso que 
actualment estem voltats de manipulacions, sobretot en aquest cas d’explicar uns fets amb 
les imatges d’un altre lloc. Per exemple explicar la manifestació de l’11 de setembre i posar 
imatges d’un altre lloc o parlar de l’1 d’octubre i posar cleques d’altres situacions que no eren 
l’1 d’octubre. Tot això s’ha vist amb les xarxes socials, una imatge d’una manifestació de 
Ciutadans i Societat Civil Catalana a la Plaça Catalunya on hi havien quatre gats, segons on 
enfoques, poses la càmera i tanques veus molta gent, en canvi si et poses a sobre la torre d’El 
Corte Inglès veus que la plaça està buida. Això és manipulació i ho fan tots, és a dir ens hem 
d’autoinculpar tots. El periodista tria la imatge que més li agrada pel seu reportatge i pel que 
vol comunicar. El cas de l’11 de setembre és molt típic, hi ha un periodista que ho veu i ho viu 
i considera que hi ha molta gent, i un periodista que no és afí a aquesta història diu que son 
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quatre gats, però és que ho pensa realment. Llavors és allò que deies al començament de 
l’entrevista: l’objectivitat no existeix i ho estem veient sobretot en el cas del procés català on 
tothom s’està preocupant d’informar del que li sembla que és important informar. Uns 
informen de que no hi ha gent i uns altres de que no n’hi ha. Però es que realment el periodista 
que ho veu es pensa que son quatre gats i a l’altre li sembla que són quatre milions. Tots inflem 
el que ens fa vibrar i el periodista costa molt que sigui objectiu. Després hi ha en aquest cas, 
que a mi és una cosa que em clama l’ànima, que es pot contar perfectament avui en dia quanta 
gent hi ha en una manifestació: amb una fotografia que no deixen fer o amb una fotografia 
que no deixen contar. No s’entén, si contéssim morts els podríem contar, no sé perquè no 
podem contar vius. 
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3. Reportatge 

3.1 Preproducció 
Durant la preproducció el primer que vaig fer va ser elaborar un guió sobre com volia que fos 
el vídeo: què hi inclouria i amb quin ordre ho faria. Vaig decidir que centraria el vídeo en les 
entrevistes que havia de fer, les gravaria i seleccionaria les preguntes més rellevants per 
incorporar-les a l’audiovisual. Per acompanyar 
aquests fragments de les entrevistes vaig trobar 
interessant posar imatges de mítings de 
personalitats influents, sobretot polítics, ja que 
moltes vegades són ells els culpables de la 
manipulació mediàtica. Per últim vaig trobar 
convenient incorporar diversos fragments de la sèrie 
Los Simpson que representaven molt bé el tema 
d’aquest treball. 

Vaig decidir que estaria bé entrevistar un parell de periodistes per tal de conèixer la seva 
opinió, ja que elles viuen els fets exposats en aquest treball en primera persona, i pensant 
també que seria interessant que m’expliquessin algun cas de manipulació que s’haguessin 
trobat al llarg la seva carrera. També vaig considerar que seria interessant entrevistar a una 
filòsofa per tal que m’expliqués com funciona la manipulació des d’un punt de vist més teòric 
i psicològic. 

Finalment vaig descarregar-me les imatges que no eren pròpies, és a dir, les imatges de les 
declaracions de personalitats influents i els capítols de Los Simpson. 

 
 
3.2 Producció 

Durant la preproducció, el què vaig fer va ser rodar les entrevistes. El material necessari per 
fer-ho va ser una càmera per gravar les imatges, un trípode per 
tal de subjectar la càmera, un micròfon per gravar l’àudio 
adequadament i uns auriculars per sentir si el que estava gravant 
la càmera es sentia bé. L’entrevista de la Marta Masó, la vaig fer 
al plató del telenotícies comarques de TV3 a Girona. Com que a 
la seva entrevista la vaig enquadrar a la dreta de la pantalla, vaig 
decidir enquadrar la Sefa Sala al centre i la Carme Canet a 
l’esquerra. D’aquesta manera hi havia més varietat de plans. 
L’entrevista de la Sefa Sala la vaig fer a la biblioteca de l’institut i 
la de la Carme Canet al pati de casa seva. 
  
 
 

 
Los Simpson 

 
Foto durant l’entrevista 



He matat Donald Trump 

 75 

3.4 Postproducció 

Pel que fa la postproducció, el primer que vaig fer va ser descarregar totes les imatges que 
havia gravat en la fase de producció. També vaig llegir-me les entrevistes, ja que les havia 
transcrit a l’apartat 2 de la Part Pràctica del treball, i vaig subratllar les respostes que em 
semblaven més rellevants per incloure al vídeo. També vaig buscar les preguntes que tenien 
més relació de les tres entrevistes, per tal d’agrupar-les, organitzar-les i ordenar-les al vídeo.  

Per editar el vídeo vaig fer servir un 
programa anomenat Adobe Premiere Pro. 
El primer que vaig fer, va ser importar 
totes les gravacions i descàrregues que 
m’interessava que fossin a al vídeo i en 
vaig retallar les parts més importants. 
Vaig ordenar els fragments de vídeo 
retallats, hi vaig posar títols i vaig regular 
el so. Un cop acabat, el vaig exportar i vaig 
comprovar que tot estigués correcte.  

Per acabar vaig crear un blog amb el mateix nom que aquest treball, utilitzant l’aplicació 
Blogger de Google i hi vaig penjar el vídeo final. 

L’enllaç del blog on hi podeu trobar l’audiovisual és el següent: 

https://hematatdonaldtrump.blogspot.com/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Adobe Premiere Pro durant el procés d’edició 
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Conclusions 
Una vegada finalitzat aquest treball, puc dir que he trobat resposta a la majoria de preguntes 
que m’havia fet abans de començar. Com que la manipulació mediàtica és un fet molt actual, 
no m’ha costat gens trobar informació sobre el tema: les fake news, els mètodes de 
manipulació, la postveritat... Tot i així, hi ha hagut un parell d’objectius que no he pogut assolir 
del tot. 

 A continuació exposaré les principals conclusions a les quals he arribat: 
Un dels aspectes que he pogut confirmar és que tot i que últimament es parla molt del 
fenomen de la postveritat i del terme fake news, la manipulació dels mitjans no és cap novetat 
ja que molt abans de l’aparició de les noves tecnologies ja es duia a terme. Tot i no ser cap 
novetat, podríem dir que l’aparició de l’era digital ha marcat un abans i un després en la 
manera de funcionar dels mitjans ja que actualment tothom que disposi d’accés a internet pot 
difondre una notícia falsa mentre que abans únicament es podia fer des dels mitjans 
tradicionals. 

Un dels punts que m’ha sorprès ha estat que moltes de les estratègies que es fan servir per 
manipular, juguen amb la psicologia i el subconscient de manera que nosaltres, com a públic 
lector de les notícies, moltes vegades no som conscients de la manipulació. Aquest fet pot 
semblar no tenir gaire pes en la societat en general si parlem d’una simple notícia falsa, però 
al llarg de la història hem pogut observar casos de grans guerres provocades principalment 
per la propaganda política, la qual podríem considerar els orígens de la manipulació mediàtica.  
En l’era digital, hi ha els algoritmes i bombolles de filtres que classifiquen la informació que 
veiem a les xarxes socials i internet segons els gustos de cadascú, basats en les cerques que 
fem. Per tant, he pogut constatar que aquests algoritmes es poden considerar una estratègia 
de manipulació ja que classificant la informació segons els nostres gustos només se’ns mostra 
el que ens agrada i per tant és més difícil conèixer altres opinions i contrastar-les amb les 
nostres. 

Ha resultat un obstacle la dificultat de trobar notícies falses amb certa repercussió que no 
haguessin estat retirades dels llocs web on havien estat publicades originalment. 
M’interessava trobar-les publicades al lloc original per tal de fer l’anàlisi complet, però com 
que no ha estat possible he analitzat notícies amb menys repercussió del que m’hagués 
agradat. 

Pel que fa als límits legals de publicar i/o difondre una fake new, enlloc els acabava de deixar 
clar, per tant l’apartat que fa referència a això és bastant general. 

Actualment però, sembla que la societat és més conscient que no necessàriament tot el que 
surt als mitjans ha de ser cert. Aquest fet, en part, l’he pogut confirmar gràcies a l’enquesta, 
on la majoria de gent afirmava haver llegit o sentit alguna noticia falsa en algun moment de la 
seva vida. S’ha produït una conscienciació social fins al punt que el concepte postveritat, el 
qual s’utilitza per designar el fenomen de les mentides i les mitges veritats dels mitjans, va ser 
considerat paraula de l’any 2016 pel diccionari d’Oxford. Tot i fet que la gent tingui mes 
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coneixement de l’existència de les notícies falses, aquestes no disminueixen i això es pot veure 
en el triomf de la campanya a favor del Brexit i també en el triomf de Donald Trump, els dos 
casos clarament influenciats per la postveritat. També he pogut observar que els factors que 
influeixen més en l’existència de la postveritat o alternative facts (tal i com ho denominen 
alguns) són la mentida, la desinformació, les xarxes socials i els polítics. 

S’han desenvolupat i s’estan desenvolupant encara diversos mètodes per combatre 
l’existència de les fake news. Primerament, un dels aspectes que vull destacar sobre el que 
podem fer nosaltres com a lectors és qüestionar-nos si els articles que llegim tenen indicis de 
ser falsos. Hi ha diverses preguntes que podem fer-nos per determinar-ho: de quines fonts 
prové la notícia, si el títol resulta inversemblant, si darrere hi ha un mitjà solvent... Aquestes 
preguntes resulten efectives alhora de fer un anàlisis de notícies tal com he pogut comprovar 
a l’apartat 3 del segon bloc de la part teòrica. Una de les coses que desconeixia i he après al 
llarg del treball ha estat que pel que fa a les redaccions dels mitjans, ells també disposen de 
guies per verificar si les imatges i vídeos que reben són verídics. També existeixen llocs web 
de Fact Checking que es dediquen a desmentir notícies a nivell nacional i internacional i altres 
que qualifiquen les declaracions dels polítics o personatges destacats segons el seu grau de 
veracitat. Però el que s’hauria de fer a nivell social per tal de formar una ciutadania crítica que 
no es deixi portar pel que els mitjans volen fer creure seria aplicar l’alfabetització mediàtica 
en el sistema educatiu. Sóc del parer que aquesta seria una assignatura important perquè 
ensenyaria a llegir, comprendre i analitzar els mitjans de comunicació críticament i fer 
comprendre als infants i joves com operen aquests per tal que entenguin la realitat que els 
envolta de la forma més objectiva possible. És un tema que no m’havia plantejat mai però 
després de realitzar aquest treball crec que seria del tot necessari. 

En relació a les entrevistes, algunes de les conclusions que he extret han estat que les 
motivacions per manipular són polítiques, econòmiques o bé ideològiques i la manipulació 
sempre l’exerceixen persones amb més poder que els manipulats. L’objectivitat absoluta no 
existeix, ja que cadascú té el seu punt de vista sobre la realitat i és impossible que tothom vegi 
els fets de la mateixa manera. Actualment, és més molt fàcil difondre una noticia falsa 
mitjançant Internet o bé les xarxes socials ja que tothom hi té accés, en canvi a la difusió de 
fake news mitjançant els mitjans tradicionals només hi tenen accés els mateixos periodistes 
que segueixen un codi deontològic. Tot i la facilitat de difondre fake news per la xarxa, 
actualment la gent és més conscient que no tot el que llegeix online és necessàriament veritat 
i s’ho qüestiona més. Des dels mitjans de comunicació, el que fan per verificar si el contingut 
que els arriba és verídic, és contactar sempre amb la font des d’on els ha arribat la informació. 
D’aquesta manera saben amb certesa si el que publiquen és o no és cert. Des del punt de vista 
filosòfic, no existeix una veritat absoluta, per això l’objectivitat absoluta tampoc existeix. 
L’opinió pública es crea mitjançant la repetició de rumors, que no necessàriament són verídics, 
per tant aquesta tampoc s’ajusta a la realitat. 

Finalment un dels meus objectius era crear i difondre una fake new com a part pràctica, però 
quan vaig voler fer-ho em vaig adonar que per tal que la notícia tingués una certa repercussió, 
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necessitava una gran quantitat de seguidors a les xarxes socials que no tinc. Finalment, en 
comptes d’això, m’he decantat per fer una enquesta per saber l’opinió de la gent respecte el 
tema i per comprovar si saben distingir una notícia falsa simplement llegint el titular (només 
un 27% dels enquestats, ho han fet). 

 

VALORACIÓ PERSONAL 

Per tancar el meu treball m’agradaria fer una valoració sobre quins han estat per a mi els punts 
dèbils i els punts forts d’aquest treball de recerca. 

Crec que un dels punts forts d’aquest treball és que es tracten bastants temes diferents en 
relació al tema principal i s’enfoca la manipulació des de dos períodes històrics diferents com 
serien abans i després de l’era digital així com l’opinió d’autors de diferents èpoques. També 
veig com a punt positiu que és un tema molt actual i com que se’n parla constantment he 
pogut disposar de molta informació. Per una banda trobo que un altre dels punts forts és que 
l’enquesta realitzada a la part pràctica la va contestar força gent jove i per tant els resultats 
probablement són bastant representatius pel que fa al sector dels estudiants, però per altra 
banda trobo que hauria d’haver estat més equilibrada la participació entre estudiants i 
treballadors. 

Pel que fa als punts dèbils del treball, crec que m’ha fallat principalment no poder analitzar la 
creació i repercussió d’una notícia falsa en primera persona. Vam estar valorant de fer-ho en 
nom d’alguna institució com ara l’institut, però les repercussions que podia tenir la notícia, 
podrien haver estat negatives. Tot i que he dit que un dels punts forts era que es tracta d’un 
tema molt actual, això també m’ha suposat una dificultat ja que durant l’elaboració de la part 
teòrica m’he anat trobant amb noves informacions que no volia obviar. Finalment crec que 
hauria estat molt bé poder dur a terme l’anàlisi de notícies falses amb notícies que haguessin 
arribat a molta més gent que les que he analitzat. 

Com a conclusió final, puc dir que elaborar aquest treball m’ha set molt útil per veure la 
realitat dels mitjans i la manipulació mediàtica a la qual estem exposats diàriament. També 
m’ha servit per prendre consciència de la mirada crítica i la precaució amb la qual hem de 
llegir els mitjans. 
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