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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Plantejament i justificació de la pregunta d’investigació 

Des de l’aparició de  les noves tecnologies a finals del segle XX, la forma de fer 

periodisme ha evolucionat. Internet ha comportat el creixement i l’aparició de nous 

models de periodisme i ha permès la universalitat, la immediatesa i la multi plataforma, 

fet que ha comportat un canvi en l’ofici del periodisme: el periodista ha perdut el 

monopoli de la paraula. 

La digitalització ha impulsat canvis revolucionaris que han donat més poder als mitjans 

i als periodistes però també ha reduït la distància que hi havia entre el mateix 

periodista i el lector. Per això, en els darrers anys, s’ha redefinit la relació dels mitjans 

amb l’audiència, evolucionant cap a una comunicació més horitzontal, multidireccional i 

simultània. Per primera vegada a la història, emissors i receptors tenen accés a les 

mateixes eines de comunicació: l’audiència té la paraula i el poder, o almenys una part 

d’ell. 

Té tant potencial aquest poder que, segons les últimes dades de l’Estudi General de 

Mitjans (2016), Internet té una penetració d’un 66,7% d’usuaris al dia, sent al mateix 

temps el mitjà que més ha evolucionat des del 1995 al 2015, passant d’un 0,9% a un 

66,7%. De fet, en els darrers tres anys l’augment de la seva penetració ha estat d’un 

20%. 

Aquesta digitalització també ha comportat un canvi d’hàbits de lectura entre els 

usuaris, ja que s’han multiplicat els suports de difusió. Actualment la gran majoria de la 

població compta amb un telèfon mòbil o un ordinador, a partir del qual pot llegir totes 

les notícies de forma gratuïta i al moment, sigui al lloc on sigui. Davant d’això, els 

mitjans s’han vist obligats a combinar els productes clàssics tradicionals amb els 

suports digitals I les xarxes socials per tal d’arribar més fàcilment a l’usuari. 

Enmig d’aquest canvi de paradigma, on les noves tecnologies han transformat 

completament l’escenari periodístic actual, ha sorgit un nou perfil de periodista a la 

xarxa. La digitalització ha promocionat un professional que genera piulades a Twitter 

de manera simultània a la realització de la seva feina, seleccionant-los o transformant-

los afegint-hi contingut informatiu.  

Twitter s’ha convertit en la punta de l’iceberg de totes les tasques que ha de portar a 

terme el professional de la comunicació actualment. Precisament, un dels col·lectius 

que s’hi ha adherint amb més força ha estat el dels periodistes esportius. Si la majoria 

de comunicadors són a Twitter, gairebé la totalitat dels comunicadors esportius també 

hi tenen un perfil.  
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Així doncs, actualment, moltes empreses de comunicació han optat per incrementar la 

seva presència a les xarxes socials exigint a la seva plantilla que faci ús de Twitter per 

tal d’informar i apropar-se més a l’audiència. Davant l’explosió de les noves 

tecnologies, els periodistes i els mitjans s’han vist obligats a fer ús d’aquests recursos i 

aplicacions per cridar l’atenció i atreure el públic per tal de fidelitzar-lo. 

Tot plegat ha provocat que ens sorgís la curiositat de saber com els periodistes 

utilitzaven Twitter, com els professionals han hagut d’adaptar les seves habilitats a 

aquesta nova realitat i quines aptituds han hagut d’adquirir per poder parlar el 

llenguatge de l’audiència, saber detectar nous mitjans per a informar i utilitzar-los, a 

més de fer totes les tasques tradicionals que se li encarreguen, sigui gravació, edició, 

locució o redacció. A més, també volíem saber fins a quin punt ha canviat el modus 

operandi dels periodistes esportius. 

1.2 Elecció del tema 

Des d’un primer moment tenia clar que volia fer un treball relacionat amb els 

periodistes esportius i les xarxes socials. Volia realitzar un treball que em permetés 

veure com els principals periodistes esportius dels diferents àmbits –premsa, ràdio i 

televisió- s’han incorporat a les xarxes socials. Com que Twitter és una xarxa social 

que compta amb un nombre elevat de periodistes i periodistes esportius i amb un grau 

de publicació correcte, que pot variar segons l’emissor, vaig decidir que analitzaria si 

aquesta xarxa social havia canviat la manera de treballar dels periodistes esportius.  

Tal com s’ha exposat en l’apartat anterior, la digitalització ha promocionat un nou perfil 

professional a Internet amb un conjunt de competències i habilitats concretes, molt 

diferents de les que tenia fins ara. Per tant, el periodista ha hagut d’adaptar-se a 

aquests canvis i canviar les seves rutines periodístiques. Actualment el comunicador ja 

no només es limita a donar informació. Cada vegada va establint una relació més 

estreta amb l’audiència i comença a incorporar tècniques i continguts d’aquesta a 

l’hora de donar a conèixer un fet informatiu. 

Avui en dia, el periodista, a més de portar a terme totes les tasques convencionals de 

l’ofici, ha de generar piulades informatives paral·lelament mentre realitza les altres 

tasques que se li encarreguen. Tanmateix, donant un primer cop d’ull a la xarxa ens 

vam adonar que moltes de les piulades tenien relació amb el mateix mitjà de 

comunicació on treballen i això ens va cridar l’atenció.  

Davant d’aquest fet ens va sorgir la idea de portar a terme aquest treball de recerca. 

Així doncs, al llarg de l’estudi s’exposarà com els periodistes esportius piulen a Twitter, 

així com s’analitzarà si treuen el màxim profit de la plataforma i s’intentarà veure si hi 

ha hagut un canvi en les seves rutines periodístiques a causa de la digitalització.  
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A la part teòrica de la recerca es farà una anàlisi general del panorama periodístic 

actual i una exhaustiva aproximació al món Twitter en tots els àmbits. D’aquesta 

manera, la part teòrica mostrarà l’evolució que ha sofert la professió periodística, des 

de la crisi iniciada l’any 2008 fins a les característiques i virtuts de Twitter, fent un 

repàs de totes les altres xarxes socials. 

La part pràctica constarà de dues parts: la primera consistirà en una anàlisi durant 

quinze dies de totes les piulades publicades per tres periodistes escollits com a mostra 

per veure com els periodistes esportius fan servir el Twitter i les diferències que hi ha 

entre els seus usos; la segona es fonamentarà amb cinc entrevistes, tres de les quals 

a les persones escollides com a mostra, per explicar, entre d’altres, com Twitter ha 

canviat les seves rutines de producció.  

Per aquest motiu, el present treball de fi de grau té com a objecte d’estudi conèixer l’ús 

que fan els periodistes esportius de Twitter, si aquest és correcte i com es duu a terme 

la nova interacció amb l’audiència. D’aquesta manera, també s’intentarà plasmar 

quines habilitats ha hagut d’adquirir per a poder fer-ho. 

1.3 Objectius 

L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer si els periodistes esportius 

utilitzen bé Twitter. Per altra banda, intentarem veure si la digitalització ha transformat 

les rutines periodístiques dels periodistes i com aquests han encaixat el fet d’haver 

d’estar pendents de Twitter.  

Així doncs, s’identificaran alguns mitjans de comunicació catalans que han realitzat 

canvis en les seves guies d’estil i apunten com els periodistes han d’expressar-se a 

Twitter. A més, intentarem veure com els periodistes esportius utilitzen Twitter i com 

realment l’haurien d’utilitzar, per concloure si treuen el màxim profit de la plataforma.  

Entre els objectius específics de la recerca també hi ha la finalitat de constatar quines 

noves habilitats i quins codis han hagut d’adquirir els professionals de la comunicació 

per tal de poder parlar el llenguatge de l’audiència i arribar a ella.  

Pel que fa als objectius descriptius, aquests consistiran a analitzar com el periodista 

expressa les seves piulades a Twitter i quins elements utilitza per a poder donar la 

informació que vol en 140 caràcters, per veure com els periodistes esportius utilitzen 

aquesta eina. Per altra banda, els objectius metodològics recauen en la creació d’una 

fitxa d’anàlisi per a analitzar les piulades dels periodistes esportius. 

Finalment, en referència als objectius explicatius, a partir d’un estudi exploratori que 

observarà totes les qüestions comentades anteriorment, s’intentarà explicar com els 

periodistes esportius s’han adaptat a Twitter i si aquesta adaptació ha sigut fàcil o no.  
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2. MARC TEÒRIC 

Al llarg d’aquest apartat s’intenten exposar les principals qüestions referents a les 

xarxes socials que han aparegut des de la seva creació fins al moment per tal 

d’abordar els canvis que ha patit la professió periodística des de la seva arribada.  

En primer lloc, per situar al lector, s’expliquen a grans trets la crisi que ha patit la 

professió periodística per entendre com s’ha arribat al moment actual. Les eines 

tradicionals s’han vist complementades per l’arribada de les noves tecnologies i 

aquestes, conseqüentment, també han provocat canvis en la professió periodística. 

És en aquest àmbit on neixen les xarxes socials, la revolució 2.0. Hi ha diversos autors 

que les han definit però aquestes tenen una particularitat: són aplicacions que 

evolucionen dia rere dia i depenen molt de l’ús que en fa el mateix usuari. Per això, 

intentem explicar per què apareixen les xarxes socials i quina influència tenen en el 

món del periodisme, així com quines són les principals xarxes que s’han de tenir en 

compte i què aporten aquestes en un món global. 

Un cop hàgim situat les xarxes socials, veurem quina influència han tingut en el món 

del periodisme, centrant-nos particularment en Twitter. La seva aparició ha alterat els 

modes de producció imperants fins al moment i ha obligat als periodistes a endinsar-se 

en el món 2.0, donant lloc així a un nou esquema de treball pels comunicadors.  

Aquest nou paradigma ha afectat de ple als mitjans de comunicació. La seva inclusió 

en el món de Twitter no ha estat homogènia però sí que ha comportat problemes per 

tothom. Alguns mitjans de comunicació han realitzat canvis en els seus manuals d’ús, 

establint codis que expliquen com els seus periodistes han d’actuar a la xarxa social i 

creant un debat sobre la llibertat del periodista.  

El darrer apartat del marc teòric gira al voltant de la figura en qüestió: dels periodistes. 

Aquests són els principals afectats per aquest canvi de mentalitat i aquesta nova forma 

de fer periodisme i esbrinarem com es poden desenvolupar en aquest nou context 

social. S’ha procurat oferir un ampli ventall de les habilitats i aptituds que aquests han 

hagut d’adquirir o assolir per tal de ser competitius en l’entorn digital i respondre a  les 

demandes del mercat periodístic actual.  

2.1 La crisi del periodisme 

Des de ja fa uns quants anys, el món del periodisme ha viscut una sèrie de 

transformacions a causa de la proliferació d’Internet i les noves tecnologies. A principis 

dels 90, amb la creació del World Wide Web, alguns mitjans ja van començar a llençar 

les seves primeres edicions digitals. Des de llavors, els estàndards professionals de la 
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premsa a Internet han experimentat un procés d’expansió i assentament (Salaverría, 

1999:12).  

Scolari, Navarro, Pardo i Micó (2007) consideren que la digitalització “és un procés que 

afecta els processos de producció, edició i distribució de la informació” i la seva 

característica principal ve donada per “la integració d’Internet i totes les seves 

aplicacions i serveis al treball del professional” (2007:115). Per tant, es tracta d’un 

procés que ha canviat la manera de treballar i també la manera d’entendre el 

periodisme.  

No obstant això, l’arribada d’Internet i les noves tecnologies i la forta crisi econòmica 

que ha viscut el país, també ha provocat el tancament de diverses capçaleres d’arreu 

d’Espanya, dificultats econòmiques per les empreses de comunicació i canvis en les 

competències i habilitats dels professionals, que s’han vist obligats a reinventar-se i a 

seguir formant-se davant d’un paradigma en canvi constant. Estem doncs, en un ple 

moment de canvi, de transformació dels mitjans i d’un nou model de negoci sorgit a 

internet. 

A més, l’arribada d’internet ha provocat una crisi en la professió periodística. Els seus 

orígens se situen entre finals del segle XX i principis del segle XXI. Per si no fos 

suficient, la crisi empitjora amb la profunda depressió financera de l’any 2008, que 

aboca els mitjans de comunicació a una crisi tecnològica i econòmica. La migració dels 

lectors al suport digital comporta una gran davallada en el nombre de vendes. 

Actualment, les vendes dels diaris en paper han baixat mentre que els lectors de 

premsa digital han augmentat.  

 

 

Per altra banda, els ingressos de publicitat també han variat. Les principals marques 

continuen invertint en premsa escrita però ara també ho fan en mitjans digitals. Tal 

Figura 1. El gràfic mostra l’evolució negativa dels lectors que només llegeixen premsa en 

paper i l’evolució positiva dels que llegeixen premsa digital / Font: Enrique Bullido 



7 
 

com es pot veure en el gràfic posterior, l’evolució en premsa digital del percentatge de 

la publicitat ha  estat més que notable en els últims anys.  

 

 

Tal com apunta Bernardo Díaz (2011), les retallades en estructures informatives 

causades per la crisi econòmica han provocat la devaluació de la riquesa i varietat de 

fonts, la pèrdua de rigor en alguns continguts i l’abandonament de la vitalitat 

periodística, fet que ha acabat desembocant en una pèrdua de credibilitat, en part per 

culpa d’internet. 

Tot aquest panorama ha comportat que la precarietat en la professió periodística sigui 

una realitat; que hi hagi hagut crisis dels models de negoci, crisi de les eines 

tradicionals i, fins i tot, una crisi de confiança. En el nou escenari, amb internet com a 

eina transformadora, s’ha de pensar com i a on vendre la informació i, enmig d’aquest 

panorama, neix una nova gran oportunitat pels periodistes: les xarxes socials. 

2.2 Les xarxes socials, la revolució 2.0  

En primer lloc, les xarxes socials són, per sobre de tot, un canal de comunicació. 

Aquest és el seu ús més evident. Els missatges, sentiments i notícies circulen per elles 

a una velocitat que fa impossible el seu seguiment total. “La facilitat amb què cada 

usuari fa de relé –com en la telegrafia, d’amplificador del senyal-, les ha convertit en el 

canal de comunicació més granular i ràpid de la història” (Tascón, 2015).  

Tal com defineix Juan Lopez Sobejano (2012), “una xarxa social és una agrupació 

social formada per persones connectades per alguna relació en comú”. Wasserman 

(1995), per la seva banda, defineix xarxa social com a “un conjunt finit o conjunts finits 

d’actors i la relació o relacions definides sobre ells”. Per últim, segons Silvia Cobo 

(2008), les xarxes socials són “el fenomen més gran que s’ha produït en l’última 

dècada a Internet”. L’autora fa una gran reflexió sobre el tema: “Des que naixem, 

Figura 2. L’increment més gran d’inversió publicitària es pot veure en l’àmbit de la premsa 

digital, que ha passat d’un 5,5% l’any 2008 a un 19,1% a l’any 2014 / Font: Enrique Bullido 
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automàticament formem part d’una xarxa social. La família és la nostra primera xarxa 

social sense que ningú ens demani permís. No són un element nou, formen part de 

l’essència de l’ésser humà” (Cobo, 2008, 37). 

Silvia Cobo (2008) les descriu com a “estructures de relacions socials que estan 

formades per grups de persones connectades per un o diferents tipus de relacions, ja 

sigui amistat, coneixença, interessos comuns, etc. A més, aquests llaços són de 

caràcter acumulatiu: un coneix a moltes persones que va afegint a la seva “bossa” 

particular de lligams socials o “contactes”. Així neix el treball en xarxa, la capacitat 

d’alimentar i fer créixer la nostra xarxa de contactes professionals” (Cobo, 2008, 39). 

Segons els sociòlegs Boyd i Elison (2007), les xarxes socials són “serveis basats en la 

web que permetien crear un perfil públic o semipúblic en un espai delimitat, articular 

una llista de contactes amb els que es comparteix alguna connexió i veure i creuar les 

llistes de contactes amb les altres que estan dins del sistema”.  

Per la seva banda, Musial i Kazienko (2013), estableixen algunes de les 

característiques que diferencien les xarxes socials tradicionals de les xarxes socials en 

línia, basades en les interaccions entre les persones en el món real. “En les noves 

xarxes socials hi ha absència de contacte físic, en algunes ocasions no existeix cap 

tipus de relació entre la identitat de l’individu en el món real i en el món digital i ens 

permeten comunicar-nos de manera simultània amb un gran nombre de persones”.  

Precisament, en unes Jornades de Gestió en Organitzacions del Tercer Sector a la 

Universitat Di Tella de Buenos Aires, Argentina (2001), van arribar a la conclusió que 

allò que caracteritza les xarxes socials és la interacció. “Les xarxes són formes 

d’interacció social, definida com a un intercanvi dinàmic entre persones, grups i 

institucions en contextos de complexitat” (Alemany, 2009). Ho defineixen com un 

sistema obert i en construcció permanent, que involucra a persones que comparteixen 

les mateixes necessitats i problemàtiques i s’identifiquen entre si.  

Aquest fet és el que canvia la mentalitat i fa protagonista a les xarxes socials de la 

revolució 2.0. Tradicionalment, el periodisme estava caracteritzat pel seu caràcter 

unidireccional, on els missatges eren transmesos de l’emissor al receptor. Així doncs, 

durant el procés comunicatiu no hi havia cap mena d’interacció entre el periodista i el 

receptor. Aquest fet provocava que les empreses tinguessin el monopoli de la 

informació, ja que només elles podien transmetre les notícies.  

Però enmig d’aquest canvi de paradigma, ja no només són les empreses les que tenen 

el poder de la informació. Mitjançant la comunicació 2.0 i les xarxes socials, ara 

qualsevol usuari que tingui un perfil pot opinar sobre un tema i pot arribar a contestar 

una notícia publicada per un periodista. Segons Boyd i Elison (2007), “el que fa únic a 

les xarxes socials no és que els usuaris es puguin posar en contacte amb persones 
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desconegudes sinó que permeten als usuaris articular i fer visible les seves pròpies 

xarxes socials de contactes”.  

Així doncs, enmig d’aquest escenari, apareixen les xarxes socials, que es poden 

classificar de moltes maneres. “Hi ha molts tipus de xarxes socials però totes tenen 

una finalitat concreta” apunta Juan Lopez Sobejano (2012). És cert que en els inicis 

molts només volien ser-hi, sense saber ben bé per què hi eren. Tanmateix, aquest fet 

ha anat evolucionant i ara els usuaris ja només pertanyen a les xarxes que més 

s’adeqüen a les seves característiques.  

Les xarxes socials es creen, evolucionen i fins i tot desapareixen. En molts casos, 

s’adapten a les necessitats dels seus usuaris i no hi ha una classificació estàndard per 

a totes les xarxes, sinó que les podem classificar de moltes maneres.  

Tot i això, segons el mateix Sobejano (2012), la distinció més coneguda és la que 

diferencia entre generalistes o horitzontals i segmentades o verticals. Per una banda, 

les generalistes són les que estan enfocades a tots els usuaris sense distinció, perquè 

facin un ús de la xarxa segons les seves preferències personals. Les dues més 

conegudes d’aquest apartat són Facebook i Twitter. La distinció l’acaben realitzant els 

mateixos usuaris depenent de l’ús que en fan d’elles. Per altra banda, les 

segmentades són aquelles que, per una raó o una altra, només es dirigeixen a un 

sector de la població o del mercat com, per exemple, Linkedin o Tuenti.  

Segons el mateix autor, les xarxes es poden classificar de moltes altres maneres: per 

aficions (lectura, videojocs, viatges, costura, mascotes, vi), per edats o estats vitals 

(embarassades, adolescents, avis, salut, genealogia), per contingut (vídeos, música, 

fotografia, presentacions), per estats, per gènere, per interès sexual o religiós, per 

idioma, per perfils professionals, segons el seu tema, el seu enfocament, l’objectiu que 

persegueixen o el segment al qual van dirigides, entre d’altres. 

Conclou el mateix Sobejano que, com es pot observar, hi ha una tipologia molt variada 

perquè en realitat les xarxes socials no són res més que “la materialització de la 

capacitat i el desig dels éssers humans, d’unir-se, associar-se o trobar-se en espais 

comuns per desenvolupar activitats compartides, siguin de la tipologia que siguin”.  

Tot i les classificacions que es puguin arribar a establir, el que sí que hem de tenir 

present és que totes les xarxes socials tenen unes característiques determinades. 

Segons Ureña (2011), “la participació i el sentiment de pertinença és fonamental 

alhora que un usuari sigui actiu a la plataforma”.  

Un altre autor, Caldevila (2010), proposa cinc conceptes claus per comprendre les 

xarxes socials. El primer fa referència a la interactivitat, que probablement és la 
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característica que s’identifica més amb el concepte; el segon, a la personalització. 

Cada usuari, mitjançant un perfil, es presenta als altres internautes tal com vol ser vist.  

La multimedialitat és el tercer. Aquesta permet als usuaris jugar amb tot tipus de 

continguts i formats, ja sigui el vídeo, imatges, enllaços a altres plataformes o, fins i tot, 

altres suports. Segons Gonzalez, “la narració digital permet una bretxa amb la forma 

narrativa que juxtaposa continguts dels mitjans convencionals perquè afavoreix la 

combinació de diferents elements”.  

Un altre concepte clau és la multiedició i la retroalimentació. Caldevila (2010) assegura 

que “la tendència actual és que els continguts publicats a Internet no només es 

concebin per ser llegits i oblidats”, sinó que la interactivitat propicia que els missatges 

no desapareguin. Per últim, no hem d’oblidar que també comporta una revolució 

lingüística. Aquest fet comporta que hi hagi un canvi a l’hora d’escriure i que cada 

xarxa desenvolupi el seu propi llenguatge.  

Pel que fa als usos que tenen les xarxes socials, Del Moral (2005), en destaca quatre 

de prioritaris. El primer fa referència al manteniment de les amistats: les xarxes 

serveixen per mantenir el contacte amb amics, vells coneguts, excompanys, etc. “En 

cas de no ser per aquest servei, aniríem perdent relació com ha ocorregut en els 

temps previs a les xarxes”, afirma Caldevila (2010).  

El segon recau en el fet de crear nous vincles: les xarxes ajuden a mantenir les 

relacions ja existents però també contribueixen a crear-ne de noves. A través d’amics 

o coneguts es pot arribar a establir contacte amb altres persones amb les quals no es 

tenia cap tipus de relació. En aquest sentit, Caldevila ho relaciona amb la teoria dels 

“sis graus de separació” de Frigyes Karinthy, que explica que no cal contactar amb 

més de sis persones per tenir un amic o una amiga en comú.  

El tercer es refereix a l’entreteniment. Si més no, el principal ús de la xarxa podríem 

considerar que és el social, per tal de relacionar-se. Una gran part dels usuaris, per 

això, les fan servir per desconnectar i entretenir-se amb les publicacions dels perfils 

que segueixen. Segons un estudi de l’IAB (2015), recull que la majoria d’internautes 

utilitzen aquestes plataformes per a un ús social i la principal funció és estar al corrent 

de les accions que fan els seus contactes. 

Per últim, també és una prioritat la gestió interna d’organitzacions empresarials. 

Aquest és un ús que va més enllà dels que estem acostumats a veure i percebre. Es 

tracta de xarxes socials privades i internes d’empreses per tal d’agilitzar tràmits o 

facilitar la comunicació entre els professionals d’aquesta, segons Caldevila (2010).  
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Segons Pérez Ortega (2011), “les noves tecnologies són una oportunitat per qualsevol 

persona que tingui alguna cosa a dir i oferir, pugui fer-ho. S’ha democratitzat la 

visibilitat i la notorietat”. Així mateix, la professió també en surt beneficiada. 

Està clar, doncs, que l’ús de les xarxes socials ha obert un nou camp de treball per als 

periodistes, que va des de les noves possibilitats per descobrir i expandir temes 

d’interès i interactuar amb audiències fins a nous riscos envers la mateixa credibilitat i 

privacitat tant personal com professional. No hi ha consens sobre les millors pràctiques 

en aquest camp, tot i que en general s’aposta per una major formació tecnològica, una 

combinació de criteris periodístics seriosos tradicionals amb una mentalitat oberta fruit 

de la contínua conversa global en línia i el sentit comú.     

2.2.1 Les xarxes socials, un nou paradigma 

Com hem vist, les xarxes socials són una revolució en el món 2.0 que no havia tingut 

precedents. Així doncs, hi ha un seguit de característiques o trets comuns que fan que 

una plataforma es pugui considerar una xarxa social i que al mateix temps en 

diferencien unes de les altres.  

Tal com hem vist en l’apartat anterior, la base de les xarxes socials, sense cap mena 

de dubte, és la comunicació. Les xarxes socials apareixen per fer-nos sentir i per 

relacionar-nos amb els altres (Pérez Tornero, 2015). Segons Juan Lopez Sobejano 

(2012), no només hem de tenir en compte el llenguatge escrit sinó tot el que podem 

arribar a comunicar a la xarxa.  

Com hem dit, les xarxes socials són entorns bidireccionals, fet que les permet ser 

l’autèntica revolució. Aquest fet canvia el paradigma existent fins al moment de la 

comunicació i provoca que les audiències també vulguin participar en la conversa. La 

informació ja no només està en mans dels periodistes, fet que implica un major grau 

de transparència, derivada de l’exigència de les audiències (Sobejano, 2012). Per 

aquest motiu, s’ha de tenir en compte la gestió de comentaris i respostes. 

S’ha d’escollir el llenguatge adequat per a cada situació i per a cada context i, sobretot, 

sempre s’ha de fer amb respecte. El respecte és una de les característiques més 

valorades a les xarxes. Afirma Sobejano (2012) que “s’han de definir uns objectius, 

conèixer el context, triar les eines òptimes i ser conscient de la capacitat d’ús i del 

temps que es disposa”. A partir d’aquesta definició, podrem definir el to que utilitzarem, 

la manera de transmetre-ho, sempre tenint en compte els objectius, la xarxa, el públic 

que ens escolta i el context. 

Les xarxes no exclouen a ningú. Del que es tracta, en definitiva, és de construir una 

imatge, una reputació, una presència coherent utilitzant el llenguatge adequat com un 

dels elements fonamentals per aconseguir-ho. “El llenguatge es converteix d’aquesta 
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forma en el vehicle de comunicació, comprensió i coneixement amb què ens 

relacionem a les xarxes”, afirma Sobejano (2012).  

Tanmateix, s’han de tenir en compte una sèrie de normes no escrites que normalment 

es compleixen a l’hora de comunicar-se en les xarxes socials: s’ha d’escriure sense 

faltes d’ortografia –hem de recordar que les xarxes són el mirall de la nostra 

personalitat-; no s’accepten insults ni paraules malsonants; i sempre hem de tenir en 

compte que el to utilitzat ha d’estar en relació amb l’entorn en què estem.   

Un altre element fonamental que s’ha de tenir en compte en aquest nou entorn social 

provocat per Internet i les xarxes socials és la importància que arriba a tenir la 

personalització i la individualització de l’usuari. Segons Sobejano (2012), “la 

personalització és l’adequació de la presència d’un usuari a la xarxa o xarxes a les 

quals pertany”. En canvi, la identitat “és un aspecte fonamental en l’àmbit digital, ja que 

ens permet participar en xarxes o altres entorns de relació que sense ella ens seria 

impossible”.  

Dos conceptes que també són claus i que no serien possibles sense la personalització 

són el de rellevància i perceptibilitat. El primer fa referència a “la diferenciació per 

generació del valor de l’individu o marxa, habitualment nascuda de continguts creats, 

compartits o referenciats, i que posicionen a l’usuari com un fil important dintre de les 

seves xarxes” (Sobejano, 2012: 152). La perceptibilitat, per la seva banda, és “la 

possibilitat d’arribar als entorns de l’usuari en els que es pugui accedir a continguts i 

prendre contacte amb ells” (Sobejano, 2012: 152). 

Per tant, és fonamental conèixer l’entorn en el qual ens movem, ja que cada usuari 

requereix una personalització única, d’acord amb les seves característiques i 

particularitats. Considerant tots aquests aspectes, segons Tascón (2012), hem de tenir 

en compte tres aspectes: la imatge, que és la primera impressió que oferim, un primer 

filtre que ens diferenciarà, o no, dels altres; la quantitat de continguts que som capaços 

de generar i la qualitat dels continguts que s'ofereixen. 

Enmig d’aquest entramat, la gestió de temps esdevé fonamental perquè ens pot 

permetre ser rellevants. És impossible veure tota la informació que es volca a les 

xarxes i com més contactes es tenen, més difícil és. Per aquest motiu, segons 

Sobejano (2012), “la importància i la rellevància d’un contingut depèn del moment en 

què s’ha publicat”. No obstant això, també existeixen les publicacions “de fons”. Són 

aquelles que tenen validesa pel seu contingut i no tant per al moment què són 

publicades.  

Una de les característiques més importants són les llistes. Aquestes ens permeten 

classificar els contactes per temàtiques o paraules clau. Dins d’aquest àmbit més 
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privat, també hi trobem el xat o correu intern, que permeten compartir i gestionar 

relacions concretes i intimes. 

Dins d’aquest àmbit de conversa, una de les possibilitats més interessants que 

ofereixen les xarxes socials és la de desenvolupar fils d’escriptura i conversa a través 

de diferents entorns. Els fils d’escriptura són, segons Tascón i Abad (2012), 

“conversacions amb més d’una font o diversos usuaris que no necessàriament 

comparteixen temps ni el moment d’incorporació i que poden utilitzar diferents entorns 

en una mateixa xerrada”.  

Per últim, segons el mateix Tascón i Abad (2012), la gestió de continguts “suposa la 

racionalització de la creació i difusió de tots els que es creen o als que s’accedeix”. És 

una gran equivocació centrar-se només en els propis, perquè és possible treure molt 

partit dels continguts publicats pels altres. Aquesta es veurà condicionada per 

l’enfocament que volem donar a les xarxes socials. Per això, és necessari definir unes 

regles bàsiques de creació i gestió de continguts que evitin disgustos, basats en els 

objectius, els segments als quals ens dirigim, els recursos de què disposem, els canals 

que utilitzarem i quins continguts transmetrem.  

2.3 La història i la classificació de les xarxes socials 

Les xarxes han estat presents en el llarg de la història dels éssers humans des de 

sempre. Com a ésser socials, les persones busquen comunicar-se i per aquest motiu 

apareixen les primeres xarxes de relació entre els humans. Amb l’arribada d’internet 

l’any 1995, però, aquestes relacions humanes es traslladen a la xarxa i s’acaben 

convertint en un fenomen total.  

A l’any 2004 va néixer Facebook, la xarxa social més popular en tot el món. Abans, 

però, ja existien altres xarxes. De fet, Facebook va agafar l’herència de moltes idees 

que ja s’havien posat en pràctica. Tal com explica David Kirkpatrick, autor del llibre 

The Facebook Effect, “entre els anys 2001 i 2003, San Francisco i Silicon Valley van 

ser el bressol de molts projectes entorn del concepte de xarxa social”.  

El primer antecedent de xarxa social a Internet sorgeix l’any 1995 quan un exestudiant 

universitari nord-americà va crear el web classmates.com per “mantenir el contacte 

amb els seus antics companys d’estudi” (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, Ballestrini, 

2010).  

No és fins l’any 1997 quan es crea la primera xarxa social tal com la coneixem avui en 

dia, amb la principal característica que es podien crear perfils d’usuaris i llistes 

d’amics. Es tracta de sixdegrees.com. “Es va promoure com una eina per ajudar a les 

persones a connectar-se entre elles i poder enviar missatges”, però, segons Boyd i 

Ellison (2007), en aquella època tot just es començava a fer ús d’Internet i moltes 
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persones encara no tenien accés a les xarxes, fet que va provocar la seva desaparició 

en l’any 2000, després d’haver reunit 3,5 milions d’usuaris. 

A partir d’aquí passem a la carrera de projectes que es llançaven amb idees semblants 

però amb enfocaments diferents: xarxes professionals, xarxes per lligar, xarxes per a 

comunitats ètniques i amb altres perfils més generalistes. És el cas de Friendster, que 

va arribar a tenir molts usuaris però també va morir d’èxit, ja que la seva 

infraestructura no aguantava tant tràfic. Va seguir lluitant per sobreviure però quan ho 

va aconseguir ja era massa tard. Pocs mesos després va néixer Linkedin, actualment 

la xarxa de contactes més important. I tres mesos després, Myspace. Era l’agost de 

2003 i no va ser fins al febrer de 2004 quan va aparèixer Facebook.  

La primera xarxa social a Espanya va ser eConozco, creada el desembre de 2003 per 

tres catalans: Toni Salvatella, Albert Armengol i Horaci Cuevas, però no va tenir molt 

d’èxit, ja que estava orientada a l’àmbit professional (Caldevila, 2010). Segons el 

mateix Caldevila (2010), ja en l’any 2004, es va crear Orkut, una xarxa social orientada 

a les relacions personals que només admetia aquells contactes que havien rebut una 

invitació a través d’un altre contacte.  

Tanmateix, segons Silvia Cobo (2012), el fenomen de les xarxes socials no arriba a 

Espanya fins a l’any 2007. A l’any 2009 explota per acabar-se consolidant en l’any 

2010. A l’any 2008 encara es parlava del concepte de xarxes socials supeditades al 

concepte de web 2.0 i com una força emergent. Superada aquesta fase, a l’any 2012 

ja es parla d’un procés de consolidació en el cas de l’accés a elles des dels mòbils.  

Les xarxes socials necessiten contingut i no hi ha millor actor que els mitjans de 

comunicació i els seus periodistes per proporcionar-lo. Per aquest motiu, durant l’any 

2011, Facebook i Twitter van posicionar-se a favor de la inclusió d’aquests 

professionals a les seves plataformes i van editar guies específiques per a periodistes 

amb l’objectiu de promocionar el seu ús (Vargas, 2011).  

Segons dades de la Fundació Telefónica del 2016, el 83% dels internautes espanyols 

està present, com a mínim, a una xarxa social. El 20% d’ells, a tres. Entre les més 

populars destaca Facebook (el 91% afirma tenir Facebook; la segona és Tuenti amb 

un 26% i Twitter és la tercera amb un 21%).  

Un dels punts forts de les xarxes i que més mal està fent als mitjans de comunicació 

és la quantitat de temps que passen els usuaris a les xarxes. Segons ComScore 

(2016), els espanyols passen un total de sis hores diàries a les xarxes socials.   

Però no tot són alegries per les xarxes socials. Aquestes també s’abandonen. Al llarg 

de la seva curta vida, les xarxes socials ja tenen episodis d’èxits i de fracàs. Segons 
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l’Observatori de Xarxes Socials de la consultora The Cocktail Analysis (febrer de 

2016), 4 de cada 10 comptes obertes en xarxes socials són comptes no actives.  

Entre els motius, trobem l’efecte de la massa crítica: si l’usuari no troba els seus amics 

o contactes en aquesta xarxa, perd l’interès en ella. La falta d’utilitat és també un motiu 

per abandonar-la. La taxa mitjana d’abandonament és d’un 43%, el que suggereix que 

molts usuaris entren a les xarxes per conèixer-les i experimentar-les. Si no li troben 

utilitat o contactes que coneixen, no tornaran.  

Com és sabut, la majoria de les xarxes socials són gratuïtes. Sabem que el seu 

principal negoci està en el valor de les dades personals, que permeten realitzar una 

segmentació publicitària molt valuosa i detallada, i l’entrega del nostre temps. Tal com 

recordava Andreas Schou, professor expert en xarxes socials, “el negoci de la 

publicitat a internet va unit al del coneixement. Saber coses de l’usuari assegura una 

correcta planificació de la campanya, així com mesurar els resultats obtinguts per cada 

acció”.  

És bàsic tenir en compte quatre dades que aporta un estudi fet per Pew Research 

Center per entendre la incontrolable dimensió de les xarxes socials. Els adults cada 

vegada tenen més presència a les xarxes socials. Si a l’any 2008 només un 26% feia 

servir-les, a l’any 2016 el 77% ja hi és. La meitat dels usuaris tenien més de 35 anys i 

el 56% són dones. Facebook segueix sent la xarxa que té més usuaris amb un 91%. 

També hi ha canvis considerables en la manera de fer-ho servir: mentre que el 52% 

entra a Facebook i el 33% a Twitter cada dia, només el 6% ho fa a Linkedin.  

2.3.1 Facebook 

Facebook va ser creada l’any 2004 per Mark Zuckerberg, un estudiant universitari. El 

primer web que va posar-se en marxa pretenia reproduir els típics directoris americans 

on hi apareixen els perfils dels estudiants. Zuckerberg volia que els estudiants 

poguessin assenyalar quins eren els seus amics en línia i que ho fessin públicament. 

Així doncs, eren els mateixos estudiants els que propiciaven la informació personal i, 

en els primers inicis, només hi podien accedir estudiants de Harvard. A poc a poc es 

va anar estenent per la resta d’universitats de tot el món fins que, finalment, al 

setembre de 2006, s’obria a tot el món.   

El seu primer disseny era minimalista i contrastava amb el disseny cridaner de 

MySpace. Aquest ha anat evolucionat i ha anat incorporant nous elements, convertint-

la avui en dia en una xarxa social molt completa. Del mateix mode, el nombre d’usuaris 

també ha anat creixent i en l’últim trimestre del 2016, Facebook va assolir un rècord 

històric, arribant a 1.860 milions d’usuaris actius al mes. Per fer-nos una idea, seria el 

tercer país més poblat de món. En l’àmbit espanyol, l’evolució també és espectacular. 
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A dia d’avui supera els 15 milions d’usuaris, quan a principis de l’any 2008 només en 

tenia un.  

Segons ComScore, el 79% del tràfic és internacional. El 80% de les empreses hi tenen 

presència i, segons dades de Palo Alto, una de cada tres persones registrades hi 

accedeix diàriament. El 76% dels seus usuaris fa un seguiment diari dels seus 

contactes, convertint-lo en l’ús més generalitzat. Arribats a aquest extrem, Facebook 

s’ha convertit en l’herència del llistat telefònic. El seu ús principal, segons Silvia Cobo 

(2012), és per mantenir el contacte amb la gent que ja coneixes prèviament.  

Un estudi recent de Pew Resarch Center assenyala que el 15% dels seus usuaris 

actualitza el seu estat cada dia; el 22% comenta un altre estat; el 20% comenta fotos i 

el 26% posa m’agrada a continguts; mentre que el 10% envia missatges privats. Per 

tot això, es pot afirmar que és la xarxa social per excel·lència. 

 

2.3.2 MySpace 

A dia d’avui, encara és una de les xarxes amb més tràfic als Estats Units. No obstant, 

des de ja fa bastants anys està perdent la lluita amb Facebook, xarxa a la qual va 

precedir. Va néixer amb la idea original d’oferir un espai on els músics poguessin 

mostrar els seus treballs. Tot i això, es va generalitzar el seu ús i milions de nord-

americans l’utilitzaven cada dia. Va arribar a ser la xarxa més popular del món.  

En plena època daurada, News Corporation la va comprar en l’any 2005 per 580 

milions de dòlars. Tanmateix, MySpace va quedar estancada en el seu model de portal 

de continguts d’entreteniment mentre les altres xarxes socials evolucionaven. Ja en 

l’any 2008, davant l’alarmant pèrdua d’usuaris, la xarxa es va redissenyar i va tornar 

Figura 3. Tal com es pot veure en la gràfica de l’estudi The Cocktail Analysis, a l’any 2016 

Facebook segueix sent la xarxa social per excel·lència / Font: The Cocktail Analysis 
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als inicis: la música. Va arribar a tenir 180 milions d’usuaris l’any 2008, any en què 

l’empresa va acomiadar a un terç dels treballadors. No seria l’última vegada.  

Ja en l’any 2009, Facebook la va igualar en usuaris únics i en l’any 2011 ja triplicava 

aquesta xifra. En aquest mateix any, MySpace era venuda per 35 milions de dòlars i es 

va acomiadar a la meitat de la plantilla mig any abans de la seva venda. Avui, un 29% 

dels usuaris nord-americans de xarxes socials forma part d’ella.  

2.3.3 Linkedin 

És una xarxa social professional creada l’any 2003. Actualment té més de 400 milions 

d’usuaris i cotitza a borsa. Els currículums professionals es converteixen en el perfil de 

l’usuari a la xarxa. Els usuaris van fent contactes, normalment, amb gent que ja 

coneixen de l’àmbit professional. És el networking que es fa a la vida plasmat en un 

gràfic social. 

Linkedin és una font excel·lent per buscar i trobar noves fonts. Ajuda a tenir un primer 

currículum professional en línia que s’indexa en poques hores si ho acceptes i permet 

promocionar la teva feina. També hi ha nombrosos grups interessats en determinats 

temes on comparteixen informació i experiències que poden ser de gran utilitat. Cada 

empresa també té un perfil on exposa els llocs que oferta o dades com el nombre 

d’empleats. La xarxa s’ha convertit en una excel·lent base de dades pública sobre 

persones i empreses. 

2.3.4 Tuenti 

Tuenti és la segona xarxa social a Espanya, molt popular entre adolescents i joves, 

nascuda l’any 2006. Molt similar pel que fa a les funcions a Facebook, va liderar durant 

els primers anys les xarxes socials a Espanya. A l’any 2011 va arribar als 12 milions 

d’usuaris, pels 15 que tenia Facebook a Espanya. Tot i això, segueix sent la segona 

xarxa a Espanya amb 13 milions d’usuaris registrats, per davant de Twitter. En l’any 

2010, va ser comprada per Telefònica.  

El 15% del tràfic web d’Espanya passa per la plataforma de Tuenti. A més, 

qualitativament, tal com mostren les dades, Tuenti és la que té millor compromís amb 

els seus usuaris. El seu gran tret característic és la seva política de privacitat i 

seguretat i la incorporació constant de nous continguts.  

2.3.5 Google Plus 

Google Plus és l’enèsim intent de Google per entrar a les xarxes. Amb aquest 

llançament, el grup pretenia donar un cop d’efecte en la lluita per l’atenció dels usuaris 

a internet. A principis del 2012, comptava amb 60 milions d’usuaris, a anys llum de 
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Facebook. Està molt centrada en la possibilitat de compartir continguts i no tant en les 

relacions socials. 

En aquesta lluita que mantenen Google i Facebook per ser la primera plataforma 

social, la primera ha canviat la seva manera de cercar. Segons un estudi, gran part de 

la comunicació se centra en les persones que tenim més a prop. El 80% del temps ens 

relacionem amb grups reduïts de 5-10 persones. La nostra xarxa social està feta amb 

totes les persones amb les quals estem connectats. Quan no estem segurs sobre què 

fer, ens dirigim als altres perquè ens aconsellin. Com que tenim accés limitat a la 

informació i poca capacitat, ens refiem de l’altra gent. En un món amb constant 

creixement, les decisions seran més difícils de prendre i el nostre cercle social digital 

serà el gran referent que tindrem per preguntar, confiar i decidir. 

Aquest és a l’argument que s’aferra Google per guanyar-li la batalla al gran gegant 

social. Amb l’arribada de Google+, el cercle es tanca completament i els resultats es 

converteixen en completament socials i molt més pertinents i particulars per a cada 

usuari.  

2.3.6 Diàspora 

Enmig d’aquest gran ventall de xarxes socials, neix l’any 2011 Diàspora Project, un 

intent de crear una xarxa social descentralitzada, una xarxa social alternativa, 

completament diferent de les que hem vist fins al moment i no gaire emprada 

periodísticament. Els fundadors són quatre estudiants nord-americans que van 

aconseguir reunir 200.000 dòlars de més de 6.000 usuaris sota la promesa de 

construir una xarxa social on l’usuari tingués un control total de la seva privacitat. 

2.3.7 Tumblr 

Tumblr és una plataforma de publicació entre Twitter i els blogs. Fundada l’any 2007, 

la plataforma posa l’accent en peces de contingut breu i visuals. Es tracta, en gran 

mesura, d’una tasca de selecció i difusió de continguts, una activitat anomenada 

content curators. Alguns mitjans com Newsweek o Time han acollit l’eina. Compta amb 

més de 33 milions de tumbleblogs.  

2.3.8 Pinterest 

Pinterest és una altra eina emergent que permet seleccionar i agrupar imatges que els 

usuaris trobin a la xarxa. Creada l’any 2010, destaca per la bellesa de les seves 

imatges i la facilitat del seu ús. Es va fer popular l’agost del mateix any quan l’empresa 

va treure’n una aplicació per iPhone. Actualment compta amb 3 milions d’usuaris, el 

59% dels quals són dones d’entre 25 i 44 anys. Per accedir-hi és necessari comptar 

amb una invitació o apuntar-se a la llista d’espera. 
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El seu aspecte és semblant al d’un tauler d’anuncis. Cada espai té un tema i allà s’hi 

poden posar tots els continguts trobats a internet o fotos i vídeos fets amb el mòbil. 

Segons un estudi de Monetate, l’empresa líder en software de personalització per a 

marques orientades al consumidor, és el cinquè lloc que dóna més visites a les 

botigues de forma gratuïta. Ocupa el 26 lloc entre els més visitats als Estats Units i el 

126 al món.  

2.3.9 Instagram 

Instagram és una xarxa social especialitzada, una aplicació mòbil i web gratuïta 

desenvolupada per Kevin Systrom i Mike Krieger a l’any 2010 per compartir imatges i 

vídeos. L’aplicació permet als usuaris fer fotografies, aplicar filtres i marcs si es desitja 

i, finalment, mostrar-les a les seves amistats o seguidors, sigui a la mateixa plataforma 

o a altres xarxes socials.  

En els inicis, Instagram va ser dissenyada només per iPhone, iPad i iPod. A principis 

d’abril de l’any 2012, per això, se’n publica una versió per a Android i, actualment, 

també està disponible per descarregar-se des de Google Play. Des de la seva creació, 

l’aplicació ha tingut una gran popularitat: al mes de novembre de 2011 ja tenia 12 

milions de seguidors i actualment té més de 100 milions d’usuaris actius, fet que la 

converteix en una de les apps més utilitzades del món.  

 

 

2.3.10 Twitter 

Twitter va ser creada al mes de març de l’any 2006 pels emprenedors Jack Dorsey, 

Biz Stone i Evan Williams amb la intenció d’impulsar una xarxa social a internet que es 

basés en el model d’SMS, els missatges breus. Tal com deia Jack Dorsey, “considerar 

Figura 4. Tot i néixer més tard, Instagram s’està consolidant com la xarxa social preferida 

pels usuaris / Font: The Cocktail Analysis 
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Twitter com qualsevol altra xarxa social de les que hem vist fins ara seria menysprear-

la”. En un principi, el seu objectiu era facilitar la comunicació dels treballadors de 

l’empresa Odeo però al juny de l’any 2006 la xarxa social s’obre al públic (Orihuela, 

2011).  

“Les bases del model comunicatiu de Twitter són la senzillesa, ja que es basa en 

missatges de text de fins a 140 caràcters; la modalitat de producció i el consum dels 

missatges; l’articulació entre missatgeria i web, així com l’asimetria de les relacions 

entre els usuaris” (Orihuela, 2011).  

Mitjançant la pregunta “Què estàs fent?”, Twitter convida als usuaris a contestar-la per 

crear una línia de temps actualitzada amb missatges curts variats, “des de notícies 

d’última hora fins a missatges d’humor” (Marwirck i Boyd, 2010: 37).  

Pel que fa a l’estil de l’aplicació, cada usuari hi té un perfil únic on van apareixent per 

ordre cronològic, a l’estil d’un blog, les últimes actualitzacions. D’aquesta manera, 

Twitter trenca amb la reciprocitat dels contactes: ja no es parla d’amics; sinó de 

seguidors (followers) i de la gent a qui segueixes (following).  

Segons Mario Tascón  i Mar Abad (2012), “una piulada a la pantalla d’un ordinador 

aporta molta més informació del que pot semblar” (2012: 187). Hi ha la foto que 

representa l’usuari; el nom del propi usuari amb què aquest és conegut a Twitter;  ens 

ofereix la possibilitat de respondre; de repiular; de marcar-lo com a favorit, entre 

moltes d’altres. A més, també aporta molta informació no visible: el dia que va crear-se 

el compte el perfil que emet la piulada, la zona horària on es troba, etc. 

Kathleen Hesset, presidenta d’Sports Media Challenge de Charlotte als Estats Units 

ressalta la importància de Twitter com a eina. “Hi ha un nivell de proximitat i 

immediatesa que un no pot aconseguir en un altre lloc, fins i tot si ho comparem amb 

Facebook. Aquest factor pot fer que pugui diferenciar-se i ampliar horitzons” (Fisher, 

2009: 43). Actualment, a data del març de 2016, compta amb 11,7 milions d’usuaris a 

Espanya. 

Conseqüentment, en els últims anys, Twitter ha arribat a ser molt popular gràcies a 

tots els actors, futbolistes i famosos que hi ha entrat. L’aplicació actualment té 100 

milions d’usuaris actius al més al món, dos dels quals són únics d’Espanya. Si ho 

comparem amb Facebook, per això, que en té 800 milions, l’aplicació sembla menor. 

Als Estats Units, però, la diferència s’incrementa. Segons un estudi de Pew Research 

Center, el 79% dels americans utilitza Facebook mentre que només el 24% està a 

Twitter (2016). 

La realitat és que són dues aplicacions complementàries per a fer periodisme. Twitter 

és millor a l’hora de buscar informació mentre que Facebook té més accessos 
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restringits; sobre el paper, Facebook té més contacte amb les fonts, ja que és més 

popular i es pot fer servir com un correu electrònic; Twitter és capaç d’atreure per una 

temàtica, sense la necessitat d’una coneixença d’amistat prèvia, fet que sí que 

sol·licita Facebook; per últim, a Twitter preval l’última hora i els missatges perden 

visibilitat en un espai de temps molt curt. A Facebook, en canvi, els missatges tenen 

més durabilitat.  

Tot i això, la utilitat de Twitter depèn molt de l’ús que en fan els mateixos usuaris i un 

dels més desenvolupats és l’ús periodístic. Encara que el creixement d’usuaris de la 

plataforma s’ha estancat des de l’any 2012 i ara només el 39% l’usen, segons un 

estudi de la Universitat Carlos III de Madrid (2011), aquesta xarxa social s’ha convertit 

en la preferida dels periodistes en l’àmbit professional. Segons el mateix estudi, el 95% 

dels periodistes fan servir l’aplicació per publicar i difondre informació; el 86% per 

identificar tendències; el 82% per buscar informació; el 82% per fer virals els 

continguts que publiquen els seus mitjans de comunicació; i el 78% per fidelitzar els 

usuaris. Només un 25% la fa servir per a realitzar periodisme d’investigació.  

 

2.4 Twitter i el seu impacte en el periodisme 

Immersos ja en aquesta realitat que és Twitter, és una plataforma amb més de 10 anys 

d’història, ja consolidada i que ha servit per ampliar les possibilitats de comunicació 

entre la ciutadania, esdevenint també una eina periodística. Els professionals de la 

informació l’empren amb diferents finalitats: per buscar informació, amb l’objectiu de 

contactar fonts, per realitzar cobertures en directe, per tal de difondre els continguts 

dels seus mitjans de comunicació i per interactuar amb l’audiència.   

Figura 5. Per últim, segons un altre estudi, de Pew Research Center (2011), el 93% de les 

piulades contenen links que enllacen directament al propi lloc web; només el 6% no conté 

links i l’1% restant et porten a altres links / Font: Pew Research Center 
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El periodisme que es fa a Twitter, com veurem més endavant, no és menys periodisme 

sinó més (Jaraba, 2015). “La cultura que representa Twitter –“la cultura dels 140 

caràcters”- és la de la brevetat, la simplificació i la fragmentació, la del pensament 

espasmòdic i sincopat. Per què, què es pot dir amb només 140 caràcters? (Pérez 

Tornero, 2015)”. 

La seva aparició es produeix en l’anomenada “societat líquida” de Bauman. Molts la 

menyspreen i creuen que fa que es perdi l’essència del periodisme quan en realitat és 

tot al contrari. “Les seves característiques fundacionals es corresponen amb les del 

gran periodisme informatiu del segle XX, quan aquest es va diferenciar del literari o 

polític del segle passat i s’anava adaptant a les innovacions tecnològiques que 

succeïen”, apunta el mateix Jaraba (2015: 58).  

Per exemplificar-ho, anem a veure com Twitter respon a les qualitats essencials del 

periodisme modern, que ha construït el paradigma de l’excel·lència a què la nostra 

professió aspira invariablement (Jaraba, 2015). Twitter consisteix en textos de 

microestructura redactats en un màxim de 140 caràcters, intentant apropar-se a la 

titulació informativa de periodisme modern que s’utilitza per sintetitzar la informació 

essencial. A més, l’excel·lència informativa del periodisme modern s’expressa en la 

claredat, concisió i impacte informatiu del titular que després s’ha de correspondre 

amb la resta de la informació, igual que Twitter. 

El timeline és una successió de missatges publicats en forma de cronologia inversa en 

un entorn gràfic molt resumit, produint una imatge similar a la jerarquització proposada 

pel periodisme modern. Twitter és informació immediata, transmissió instantània, 

rapidesa màxima en la comunicació. La vida volàtil dels seus missatges correspon 

amb l’ideal del periodisme modern que aspira a la màxima rapidesa.  

Per últim, Twitter produeix molts missatges, afavorint fins i tot la ruptura del propi 

concepte de periodicitat que ha exercit la xarxa des dels seus inicis. La 

sobreabundància d’informació pot conduir a la infoxicació, fet que intenta evitar Twitter 

essent l’expressió més depurada del periodisme informatiu modern.  

Aquest mitjà informatiu pretén ser excel·lent en proporcionar el màxim d’informació al 

màxim nombre de persones en el mínim espai de temps. Però, tot i això, per molt 

Twitter, el periodisme no canvia (Sánchez, 2013). La feina del periodista és la mateixa 

que abans: contrastar les fonts, saber si el que expliquen és veritat. 

Twitter proporciona més mitjans a tots. Conseqüentment, els periodistes no poden 

quedar-se enrere i lamentar-se que la informació estigui a l’abast de tothom. En teoria, 

tots poden posar-se al seu nivell; la difícil feina de descobrir què passa de veritat és 

igual de necessària amb el handicap que hi ha més mitjans. “Tots els mitjans socials 
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són una font i per això hi ha els periodistes, per filtrar. S’ha de tractar amb 

escepticisme” (Eltringham, 2013: 131). És un nou repte i tot repte porta oportunitats. 

El que sí que ha canviat Twitter, però, és l’agenda dels mitjans. “Actualment, el que 

passa a les xarxes socials condiciona totalment l’agenda” (Eltringham, 2013: 137). 

Enmig d’aquest nou escenari, sorgeix una clara pregunta. Com Twitter ha afectat la 

professió periodística? Més endavant, en el següent capítol, veurem com els mitjans 

s’han adaptat a aquesta nova era digital però abans anem a veure quines són les 

actituds dels periodistes envers la xarxa.  

“Hi ha alguns aspectes que són claus i que tot periodista que s’insereix en el món de 

Twitter ha de tenir en compte: s’ha de distingir entre el perfil professional i el personal, 

s’han de respectar les exclusives i s’ha d’evitar perjudicar la imatge del mitjà” (Tascón, 

2015).  

Actualment, un periodista ja no és algú amb una agenda personal de contactes. Una 

part d’aquesta agenda pública, per una banda, i una part dels seus lectors, per l’altra, 

el segueixen a través de les anomenades xarxes socials i interactuen amb ell 

mitjançant els mecanismes digitals. Aquest fet ha provocat un gran salt: en gran 

mesura, la comunicació privada esdevé pública i els lectors esperen del periodista un 

major grau de transparència en la manera de fer la seva feina, tant durant la seva 

elaboració com després de la seva publicació (Eltringham, 2013).  

La diferència entre allò que és públic i allò que és privat és el principal element d’alerta 

per les empreses i els directors dels mitjans a l’hora d’analitzar si l’activitat dels seus 

periodistes a les xarxes socials és adequada. Abans, les opinions dels periodistes es 

restringien a l’àmbit privat. Quan ho feia de forma pública, ho feia en un espai destinat 

a això. Aquestes participacions, a vegades, ja no eren ben vistes per l’empresa en 

considerar que el periodista podria desprestigiar la seva marca o pensament amb les 

seves tesis. Ara, això passa amb tots els periodistes que tenen un perfil a les xarxes 

socials (Tascón, 2015).  

Segons Marta Franco i Miquel Pellicer (2014), la tecnologia ha comportat una sèrie de 

beneficis per a la professió, com per exemple, la pluralitat d’eines per explicar 

històries, la rapidesa i facilitat d’arribar al públic a través de les xarxes socials i noves 

oportunitats laborals per a joves emprenedors. 

Un dels primers avantatges que aporta Twitter és el trencament de la relació 

unidireccional entre el periodista i el lector. La plataforma ha d’anar més enllà: ha de 

servir perquè el periodista estableixi vincles amb la pròpia societat, que la plataforma li 

aporti informació extra mitjançant els seus teixits d’interès i que tot plegat el porti a 

tenir un millor domini de la societat i una millor coneixença.  
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En segon lloc, si els periodistes estan al dia de la plataforma, n’obtenen uns beneficis 

que són clars, tal com hem dit anteriorment: segons Orihuela, Twitter és un mitjà de 

referència d’alertes d’última hora molt eficaç quan se segueixen als comptes adequats; 

per Pinto (2015), Twitter aporta “la potenciació d’un periodisme més profunditzat, 

documentat i contextualitzat, i l’alimentació de la conversació social al voltat del 

periodisme”. Per la seva banda, Larrondo (2015) apunta que ens permet seguir les 

tendències d’un àmbit que avança a passos agegantats i en què s’ha d’estar sempre al 

dia mentre que López (2015) veu en la plataforma “un mitjà per aprofitar millor els 

espais de conversa que caracteritzen el periodisme actual”.  

Una de les revolucions principals de Twitter és una arma de doble fil: “hi ha més fonts 

que mai”, afirma Pérez (2011). Anys enrere, si algú volia publicar una cosa, només ho 

podia fer de tres maneres: tenir un mitjà, posar un anunci o conèixer a un periodista. 

La més comuna era la tercera. Les fonts sabien que havien d’acudir als periodistes i 

els periodistes controlaven i cuidaven les seves fonts. Ara això ja no és així. Internet 

permet publicar de tot i la feina del periodista ja no és només fer parlar a les seves 

fonts habituals sinó que ara també ha de buscar indicis i contrastar entre mils d’elles.  

Molts professionals coincideixen en el fet que Twitter és una molt bona eina pels 

periodistes i que, per tant, els periodistes han d’aportar els seus coneixements i la 

seva experiència en la selecció i difusió de la informació. “Twitter és una gran 

plataforma per a la difusió de continguts periodístics i un bon entorn per a accedir a 

fonts, conversar amb l’audiència i descobrir estats d’opinió i tendències”, afirma 

Orihuela (2011). 

Twitter també és una gran eina per detectar temes d’interès. “Probablement la piulada 

més excel·lent sigui la que dóna una primícia informativa”, apunta Orihuela (2011). Tot 

i això, Twitter permet realitzar el seguiment dels qui aporten primícies, que és igual 

d’important: indiquen camins a seguir i desenvolupaments de temes futurs. “Twitter és 

la cuina informativa permanent de la qual  surten els plats noticiables o els camins que 

els porten a ells”, conclou Jaraba (2015). 

De la mateixa manera, l’aplicació és una eina a la verificació d’informacions. Segons la 

xarxa de periodistes internacionals Ijnet, el primer que s’ha de tenir en compte és 

resistir a la temptació de difondre la notícia ràpidament buscant només ser el primer a 

comunicar la informació.  

Els periodistes Manndy Jenkins, editora de xarxes socials de Huffington Post, i Craig 

Silverman, director editorial de OpenFile.ca i editor i autor del blog “Regret the error”, 

van donar una sèrie de consells durant la Conferència Anual de l’Associació de la 

Premsa Digital. Aquests tenen molta relació amb la font. S’ha de mirar qui és, quan es 

va crear el compte de Twitter del qual procedeix la informació, amb quina freqüència 
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s’utilitza, a qui segueix, si té interacció amb els altres usuaris, entres d’altres. La millor 

manera d’esbrinar si algú és fidel és seguint-lo uns dies i comprovar quantes de les 

coses que diu es converteixen en fets comprovables (Pérez, 2011). 

“Com a regla general, és prudent no basar cap notícia en una font que acabem de 

trobar, encara que sí que ens pot servir de punt de partida per investigar si el que diu 

és veritat”, apunta Pérez (2011). Per arribar a verificar la font  també és important 

seguir la dada. Els periodistes han d’intentar parlar amb la persona, preguntar-li si va 

ser testimoni de què va informar o, si no, com se’n va assabentar, valorar si és l’única 

persona que pot tenir la informació i finalment analitzar les seves piulades (Fundéu 

BBVA).  

El tercer pas és corroborar la història. S’ha de verificar la informació amb la policia si 

és pertinent, comprovar si altres persones de Twitter estan parlant del mateix o 

demanar als nostres seguidors que ens ajudin a verificar la informació. Per últim, hem 

de fer un judici sobre la importància de la necessitat d’aquesta informació: “És tan 

urgent aquesta informació?; Realment aquesta dada és tan important que no hi ha 

història sense ella? Val la pena córrer el risc si la informació és incorrecte?” (Fundéu 

BBVA). 

Des de l’arribada de Twitter, l’especulació de rumors provoca que els periodistes hagin 

d’encertar amb la font adequada en cada moment. Abans el periodisme tradicional 

també funcionava així. Ara és igual però amb multitud de fonts, que fa que les opcions 

es multipliquin. La diferencia amb abans és que si ara es dóna informació errònia, 

aquesta corre molt més de pressa i es veu ràpidament qui ha fallat. En cap cas, però, 

la culpa és de Twitter, sinó de la mala selecció de les fonts prèvies (Pérez, 2011).  

Per concloure l’apartat de fonts i com contrastar-les, s’ha de tenir molt present que les 

fotografies i els vídeos no són documents definitius ni molt menys. Sense anar més 

enllà, grans mitjans informatius han hagut de demanar perdó per publicar fotografies 

que després han resultat ser falses –cas d’una foto falsa d’Hugo Chávez pel diari El 

País-. Tal com diu Pérez (2011), al periodista li ha de quedar clar que les imatges 

serveixen sovint per confirmar una notícia.  

Com molts professionals afirmen, una de les funcions principals de Twitter és la de 

difondre continguts (Tascón, 2015). Els periodistes utilitzen l’aplicació bàsicament per 

donar titulars de les notícies que publica el mitjà on treballen i enllacar-los al seu web. 

Si aquesta promoció, però, es fa de manera correcta, Twitter pot tenir un efecte 

important a l’hora de fidelitzar als lectors. Al mateix temps, la plataforma també és una 

nova via de generar ingressos de màrqueting (Vargas, 2011).  

Tot i això, Twitter i sobretot la seva aplicació mòbil també ha aportat les cobertures en 

directe a la professió periodística. Aquestes fan imprescindibles la figura del periodista, 
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ja que un corresponsal desplaçat al lloc dels fets és una força informativa insuperable. 

Per a poder-ho fer correctament, s’ha de percebre a l’instant l’interès informatiu 

prioritari del fet, s’ha de captar l’interès durant el desenvolupament de l’acte i s’ha de 

redactar a l’instant i en directe els sumaris informatius sobre el fet. A més hem 

d’aconseguir una cadència de retransmissió que mantingui l’atenció de l’usuari.  

Una de les claus de la retransmissió serà la prèvia que se n’hagi realitzat. En el cas 

que siguin esdeveniments sobtats, aquests no es podran anunciar però en cas contrari 

sí que se’n podrà fer un bon anunci. El periodista ha de promoure que aquesta 

retransmissió tingui interès suficient perquè el lector la segueixi.  

La retransmissió tampoc no finalitza un cop acaba el fet. En aquell moment, és 

convenient que el periodista reuneixi totes les piulades emeses en una altra plataforma 

perquè puguin ser revisades, que obri, si és el cas, un torn de preguntes entre els 

lectors i seria ideal que fes un seguiment posterior del fet.  

Aquestes retransmissions poden tenir o no la presència de l’audiència. El que sí que 

permet Twitter, però, és sol·licitar, sempre de manera educada, l’opinió sobre un tema, 

realitzar enquestes o, fins i tot, demanar consell sobre qüestions tècniques o 

especialitzades, així com realitzar entrevistes. Les línies de diàleg que en poden sortir 

poden ser idees per crear possibles temes. “L’arribada de la plataforma semblava que 

escurçava la distància que hi havia entre el periodista i l’usuari”, afirma Pérez (2011). 

La mala notícia, però, és que no tot són avantatges. Twitter també aporta coses 

negatives al periodisme i s’han de considerar perquè no ens portin a fer-ne una mala 

pràctica que propici els nostres errors. A Twitter també hi ha milers de fonts dolentes. 

S’ha de pensar que totes les fonts tenen els seus interessos. N’hi ha motles que donen 

notícies com a bones i són falses. La gran quantitat de fonts, com dèiem, és una arma 

de doble tall i per això el periodista haurà de verificar correctament quines seran les 

seves fonts i com les utilitzarà de forma periodística, perquè cada vegada hi ha més 

fonts no fiables. 

Un altre dels fets que no es pot obviar són els rumors. “Twitter és una plataforma que, 

probablement promogut per la seva immediatesa i la seva voracitat, escampa rumors 

d’una forma molt gratuïta”, apunta Declós (2014). La tradició informativa diu que si 

dues persones diferents expliquen el mateix fet, aquest es pot donar per bo. A Twitter, 

hauríem d’afegir-li una tercera. “La xarxa propaga el rumor amb més facilitat però 

també permet detectar les mentides més ràpidament”, conclou Jaraba (2015).  

Per altra banda, “una de les debilitats més comunes és el fet de suplantar personalitats 

i la facilitat amb què es fa servir com un joc en comptes de com una eina i un mitjà de 

comunicació”, corrobora López (2011). Larrondo s’hi suma i afegeix que els defectes 
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de Twitter apareixen “quan se’n fa un ús que no és periodístic i que no compta amb el 

rigor necessari”.  

Twitter dóna més mitjans a tothom. Els periodistes no poden quedar-se enrere i 

lamentar que la informació es vagi expandint, ja que ara, en teoria, tots poden posar-

se al seu nivell. La difícil feina de descobrir què passa de veritat és igual de 

necessària, només que hi ha més mitjans per fer-ho.  

2.5 Twitter a la redacció: guies d’ús i normes tàcites 

Com dèiem anteriorment, l’aparició de les xarxes socials no ha canviat la importància i 

la necessitat de la professió periodística però sí que ha obert un nou escenari, 

completament desconegut fins al moment, pels mitjans de comunicació. En primer lloc, 

els mitjans s’han de preguntar si volen estar a les xarxes socials. La resposta, fins al 

moment, sembla més que obvia. A partir d’aquí, doncs, sorgeixen moltes preguntes: 

què s’ha de permetre fer als periodistes?; és lícit no deixar-los expressar la seva 

opinió?; s’han de modificar els llibres d’estil i els manuals d’ús; són un mecanisme de 

control? 

En primer lloc, abans d’entrar en l’anàlisi dels principals mitjans, segons un estudi de la 

Universitat Carlos III de Madrid (2011), la mitjana de piulades emeses per les 

empreses o organitzacions era de 41 per dia. Normalment, aquestes estaven lligades 

amb el contingut de la seva web i amb l’agenda dels mitjans.  

Per altra banda, l’estudi també analitzava si els mitjans de comunicació tenen 

directrius sobre com fer servir les xarxes socials: només un de cada deu periodistes 

aproximadament (13%) en té al seu mitjà. El 54% reconeix que no hi ha guies i el 33% 

restant afirma que el seu mitjà de comunicació està treballant per tenir-la (2011). Així 

doncs, les guies d’estil no són un fenomen molt comú però sí que és cert que cada 

vegada més mitjans estan redefinint les que ja tenien o n’estan elaborant de noves. 

Un altre estudi, que va analitzar tretze diaris, afirma que només el 30,7% dels perfils 

publica missatges interactius (Noguera, 2010). Aquesta anàlisi també mostrava que els 

mitjans acudien a Twitter per trobar-hi exclusives i notícies d’última hora.  

A diferència del món anglosaxó, on sí que trobem en gairebé tots els mitjans codis que 

expliquen com han de ser les actuacions dels periodistes en les xarxes socials i la 

seva conseqüent interacció amb els lectors, a Espanya hi ha pocs codis que regulin 

aquesta conducta (Declós, 2014). 

En primer lloc, cap codi, per més exhaustiu que sigui el seu articulat, anticiparà i 

resoldrà tot els conflictes que poden presentar-se. Amb tot, els principis generals que 

estableixen els codis ètics, encara que datin de períodes anteriors, són igualment 
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aplicables. Els periodistes d’un mitjà han de tenir present que, sigui quin sigui el tema 

a tractar, s’identifiquin o no com a membres de la redacció, molts dels seus seguidors 

ho són per la seva condició de professionalitat. Així doncs, hi ha un consell clar: la 

prudència en les xarxes socials mai serà un error (Declós, 2014). 

Segons Mario Tascón (2015), “els periodistes han descobert que les xarxes socials 

serveixen per a moltes coses d’interès”. Tanmateix, per veure si els llibres d’estil sobre 

elles són convenients, s’ha d’analitzar primer les funcions dels mateixos llibres. Hi ha 

algunes regles o normes que són donades pel propi sistema i, en aquest cas, la funció 

d’alguns llibres d’estil sobre les xarxes socials no pot ser cap altre que didàctica.  

En aquest cas, “el millor paper d’una guia hauria de ser la didàctica bàsica perquè 

s’entengui el mode de funcionament i les diferències amb els altres canals, perquè el 

periodista aprengui a fer les coses millor en el cas que vulgui fer servir aquest canal 

per comunicar-se”, afirma el propi Mario (Tascón, 2015). Com si es tractés d’una 

contradicció, però, aquestes són les guies que menys abunden, igual que la formació 

específica al respecte.  

El fet de tractar-se d’un nou canal de comunicació per aquells que ja treballaven en un 

canal que ja estava instaurat genera moltes qüestions sobre el seu funcionament. Les 

exclusives es poden avançar a les xarxes? És el mitjà qui distribueix la notícia i 

l’enllacem des de Twitter? Si som periodistes d’una agència i no publiquem 

directament, enllacem als que ho fan? A quins mitjans enllacem si varis presenten la 

nostra informació? “Són moltes les preguntes que requereixen respostes clares per 

evitar errors, però a la vegada hauria de ser el sentit comú el que fos capaç de 

respondre-les, sense la necessitat de recórrer a les regles de funcionament” 

argumenta Tascón (2015).  

“El judici sobre una pràctica professional s’estableix analitzant el tractament donat a 

una informació però les intervencions del periodista en les xarxes socials poden 

confondre aquesta anàlisi o propiciar conclusions errònies” (Declós, 2014). Una cosa 

és atendre a la crítica raonada, per rebatre-la o assumir-la, i una altra és respondre a 

provocacions que únicament poden alimentar una discussió inútil. La paradoxa 

resideix, com va escriure la defensora de A Folha en un polèmic assumpte, en què qui 

la necessita i treballa per la llibertat d’expressió ha de delimitar la pròpia per protegir la 

seva credibilitat i la del mitjà.  

Al ser un espai d’anada i tornada, les xarxes s’han convertit en una de les millors eines 

de relacions públiques pels mitjans. “Clarament, han obert noves formes de relació 

amb el públic”, apunta Tascón (2015). Les xarxes no només serveixen per transmetre 

notícies i opinions sinó també per transmetre altres missatges al voltant de l’activitat de 
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l’empresa, des de consells sobre una promoció que acompanya a un diari fins a 

instruccions i orientacions.  

Les pròpies regles sobre a qui s’ha de seguir en les xarxes haurien de respondre a una 

certa política per evitar una sensació d’agreujament o injustícia. A quines persones i 

perquè les segueix un mitjà? “És una bona pregunta amb variada i difícil resposta”, 

afirma Declós (2014). Avui en dia, hi ha mitjans que no segueixen ni als seus propis 

periodistes, igual que n’hi ha d’altres que sí que segueixen a tothom qui els segueix. 

Enmig d’aquest paradigma, sorgeix un debat sobre la fidelització entre el professional i 

l’empresa. Precisament, el resultat del mateix és un dels arguments que ha portat a 

moltes empreses a establir guies. Fidelitat a l’empresa o al periodista?  

Molts professionals han descobert que les xarxes socials són una de les formes més 

eficaces de fer créixer la seva “marca personal” i molts dels missatges que emeten 

poden semblar relacionats amb aquesta activitat i són percebuts per alguns mitjans en 

els quals treballen com a “competència deslleial” perquè creuen que utilitzen la fama 

que els dóna treballar en aquella empresa per construir-se la seva pròpia, mentre els 

periodistes pensen el contrari: la fama del mitjà és la suma de la dels professionals 

que hi treballen.  

Al final, la pregunta s’ha plantejat de la següent manera: de qui són els seguidors d’un 

periodista? A qui pertanyen els comptes de les xarxes socials? En molts casos, les 

companyies obliguen a utilitzar el nom de l’empresa en els comptes.  

Enmig d’aquesta polèmica, els mitjans anglosaxons van ser els primers de començar a 

modificar les seves guies d’estil. Un dels pioners va ser el The New York Times. El 

diari va contractar una persona durant dos anys perquè inspeccionés els missatges 

que arribaven als periodistes del seu diari i que en controlés les seves respostes. La 

cadena nord-americana CNN també va ser protagonista per acomiadar una redactora 

per emetre un missatge polític polèmic a la xarxa social Twitter (Tascón, 2012). 

El diari The Washington Post recorda en la seva guia de conducta a les xarxes socials 

que els seus periodistes, quan intervenen en elles, sempre són periodistes quotidians, 

diàriament -“Nosaltres hem d’acordar que els periodistes del Washington Post sempre 

són periodistes del Washington Post”-, i els recomana que abans de publicar un 

missatge, es preguntin si el seu contingut provocarà els dubtes del lector sobre la seva 

capacitat per fer la seva feina de forma objectiva i professional. “Si és així, no ho 

publiquis”. El text inclou recomanacions pràctiques abans de respondre a una crítica, 

no agafar-la com a res personal i mai replicar-la en nom del diari.  

Les agències de notícies també van ser les primeres a posicionar-se i són les 

organitzacions més actives a l’hora d’establir regles d’ús de les xarxes socials entre els 



30 
 

seus professionals. Entre elles, en el codi de l’agència Associated Press hi ha una 

advertència sobre activar un “m’agrada” d’una pàgina d’un polític o fer-se seguidor de 

la web de determinades organitzacions, perquè aquest fet pot crear la percepció “entre 

les persones no familiaritzades amb el protocol de les xarxes socials” que aquell 

membre d’AP és un defensor de les seves idees.  

Algunes, davant la necessitat de seguir aquestes pàgines com a necessitat 

informativa, estableixen que el periodista també figuri com a seguidor dels llocs digitals 

que tenen ideologies oposades perquè no es confongui el propòsit informatiu d’aquest 

seguiment amb res que pugui apropar-se a una atribució ideològica. Aquest codi 

també apunta que els seus directius no han d’emetre sol·licituds d’amistat als seus 

subordinats. No passa res si aquesta amistat s’inicia de forma inversa.  

Associated Press també apunta que s’ha de mantenir el diàleg amb els lectors però 

evitar “entrar en prolongats intercanvis d’anada i tornada amb la gent ofesa que es 

torna menys constructiva cada nou episodi”. Els comentaris abusius s’han d’exportar a 

la companyia, que actuarà per aconseguir la seva eliminació. 

Per la seva banda, el codi de la BBC estableix que si a un corresponsal polític li 

interessa per raons professionals unir-se a un grup de Facebook del partit 

progressista, també ho ha de fer amb un de conservador, un dels liberals i un dels 

nacionalistes, per no excloure ningú. Normalment, els continguts són més estrictes per 

la gent que treballa amb els continguts editorials, sobretot els polítics, que no per la 

resta de personal.  

En la mateixa cadena, és recurrent en diversos casos el deure de consultar prèviament 

a un superior. Matthew Eltringham, editor de BBC College of Journalism Website, 

argumenta que els redactors “no haurien de publicar res que vagi en contra de la 

BBC”. En una conferència celebrada al Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’editor 

comentava que “la línia que marca la diferència entre el que els periodistes poden 

publicar o no és molt difícil de traçar”. 

La guia, no obstant, potser és la menys restrictiva i la més encoratjadora. Aportant 

només recomanacions per aquells perfils professionals identificats amb el mitjà, avisa 

que si s’han de publicar opinions que no sigui les de la cadena, s’avisi amb una 

piulada anterior: “les opinions expressades aquí són estrictament personals”. Les 

mateixes recomanacions de la BBC són les que han estat reconegudes per una gran 

part del col·lectiu britànic professional.  

L’agència Reuters ha optat per unes recomanacions més genèriques i breus. Després 

d’advertir que s’ha d’evitar de totes formes la retòrica incendiària o el parlar per parlar, 

acaba amb un “anar amb compte” i abans de penjar un missatge aconsella reflexionar 

sobre l’impacte que pot tenir en “la nostra professionalitat o reputació col·lectiva”. 
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L’agència també demana que el periodista sigui transparent, que tingui comptes 

separats per a les activitats personals i professionals –que l’única presència pública 

del periodista només pot realitzar-se des del perfil del mitjà- i que ha de tenir permís 

dels responsables directes de cada periodista per ser a les xarxes. 

Una altra agència que es va posicionar va ser Bloomberg. El seu manual d’ús defensa 

que les xarxes són molt bones sempre que es compleixin els principis d’equitat, 

veracitat i transparència. Sobre les publicacions són contundents: “Com a periodistes, 

tot el que publiquem és considerat com un acte professional. Això no t’impedeix tenir 

un perfil personal. Simplement, significa que som responsables del contingut d’aquest 

perfil i que qualsevol cosa que comuniquem ha de complir amb les directrius i normes 

de l’empresa”. L’agència aclareix expressament que els continguts de les reunions 

internes són off the record. Adverteixen fins i tot sobre l’ús de les repiulades: “sigui 

conscient que les repiulades de missatge d’altres fonts poden ser vistes com una 

aprovació implícita d’un punt de vista específic o de fet”. En cas de dubte, recomanen 

posar-se en contacte amb un editor.  

France Press, per la seva banda, també fa unes recomanacions similars a les 

anteriors: la distinció entre el fet professional (recomanen afegir l’etiqueta #AFP quan 

sigui així) i el fet privat, l’advertència sobre com respectar un determinat cicle de les 

exclusives i la proposta als periodistes que apliquin tot el zel professional per adoptar 

“postures de neutralitat” i “mai fer malbé la imatge d’imparcialitat de l’agència”. 

En clau espanyola, l’agència EFE, en la línia de France Press, va publicar la seva Guia 

para empleados de EFE en redes sociales, en la que sobretot tracta de diferenciar els 

comptes personals dels professionals –pels quals s’ha de demanar autorització-. 

L’agència es reserva la propietat dels comptes professionals com si fossin les del 

correu corporatiu.   

El diari El País, per la seva banda, va publicar un codi breu en el qual s’enumeraven 

els principis generals aplicables a tota persona vinculada d’una forma o d’una altra a 

les empreses del grup i en qualsevol entorn digital, fossin xarxes socials o blogs 

personals o professionals. En el mateix s’hi tracten qüestions com l’acceptació dels 

valors democràtics, el respecte a la legalitat, la responsabilitat en l’aplicació de les 

fonts, evitar els rumors, corregir els errors, entre d’altres, i s’hi afegeix un protocol de 

resposta en cas de crisi, entesa com el mal a l’empresa o als seus empleats.  

En relació amb les respostes als lectors, el codi també hi dedica un article: “Sempre 

hem d’utilitzar un llenguatge i un to correcte, seguint les normes bàsiques d’educació 

socialment establertes”. El mateix diari va treure un blog del seu defensor del lector, 

accessible també a través de Twitter, “encara que la pregunta avui en dia és si amb les 

xarxes socials els lectors encara necessiten defensors”, qüestiona Tascón (2015).  
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Centrant-nos amb altres casos actuals, el Manual d’ús de la CCMA1 exposa que 

“recollim en els nostres webs l’activitat que impulsem a les xarxes socials per 

diferenciar-la d’iniciatives alienes. En el cas dels fòrums, xats i xarxes socials és 

generalment el mateix moderador, identificant-se com a tal davant dels usuaris, qui 

dinamitza i incentiva la participació de forma activa i expressa”. 

La pròpia Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals promet no enganyar mai a 

l’usuari. A més, afirma que si distribueixen continguts d’un programa en una xarxa 

social, s’asseguren abans que aquests també estiguin disponibles al web, amb 

l’excepció de quan elaborem continguts específics per a les xarxes socials. 

Més referent a l’actuació amb els usuaris, la CCMA exposa que “creem els nostres 

perfils i espais a les xarxes socials de manera centralitzada i coordinada. La gestió i el 

manteniment diari són responsabilitat de l’equip que genera els continguts. Ens 

abstenim d’emetre opinions personals des dels perfils de la CCMA. Evitem les 

consultes directes per altres vies. Si ens n’arriben, per exemple a través de les xarxes 

socials, les fem arribar al Defensor de l’Audiència o al Servei d’Atenció a l’Audiència. 

La nostra activitat a les xarxes socials inclou participar en la conversa amb els usuaris i 

respondre als comentaris i preguntes que ens facin”. 

També expressen clarament en el seu manual d’ús que “no poden expressar 

pensaments que vagin en contra de la Corporació ni pensaments personals. Les 

xarxes socials són un espai complementari, on hi participen amb un to pròxim i cordial, 

de manera continuada i sense ser intrusius”. Per últim, “els professionals de la CCMA 

no poden fer manifestacions públiques que comprometin la imparcialitat dels nostres 

mitjans”. 

Així doncs, té llibertat el periodista? O la seva llibertat queda completament supeditada 

als ideals del mitjà on treballa? Per Francesc Grau, consultor especialista en reputació 

en línia, "les noves tecnologies no han canviat cap norma, simplement han canviat el 

codi". I apel·la a aplicar sempre el sentit comú també en la tecnologia. Els mitjans de 

comunicació, però, com hem vist, sembla que no ho tenen tant clar.  

Probablement el que ha estat menys apropiat ha estat la intensitat amb què s’ha 

pretès aplicar cadascun d’aquests codis, fregant en molts casos la intimidació i 

propiciant un ús fora dels cercles de les empreses periodístiques. “Molts comunicadors 

afirmen no haver trobat un espai suficientment lliure si seguien les normes de 

l’empresa” apunta Tascón (2015), precisament en el moment en què els mitjans i els 

                                                           
1
 Manual consultat a la página de la Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al següent 

enllaç: http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/participacio-xarxes-socials  

http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/participacio-xarxes-socials
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seus treballadors han tingut a les seves mans una de les eines més formidables que 

ha existit.  

El que s’hauria de fer és ajudar als periodistes formant-los en l’ús de les xarxes 

socials, les webs, així com la utilització correcta dels materials publicats sota les 

llicències de copy left. Potser així farien falta menys guies i el periodisme s’enriquiria 

molt més, a través de la quantitat d’idees, talent, oportunitats i informacions que 

circulen per les xarxes socials.   

2.6 Els periodistes esportius a la xarxa de l’ocellet: errors i encerts 

Després de veure les principals guies d’ús i com els mitjans influeixen als propis 

treballadors a l’hora de publicar a les xarxes socials, ara hem de veure com els 

periodistes s’han adaptat a Twitter. Després d’un primer moment de mantenir-se a 

l’expectativa, el col·lectiu periodístic va acabar endinsant-se de ple en el món de les 

xarxes socials. És més, els comunicadors i els periodistes, tant de premsa com els de 

ràdio i televisió, són un dels col·lectius professionals més actius a Twitter.   

“El periodista, doncs, ha d’adaptar-se, seguint el raonament de l’autor, als avantatges i 

beneficis de Twitter, que són, precisament, la seva brevetat, la seva concisió, la 

immediatesa i la fragmentació entre altres. I, fent-lo servir, s’apropiarà del seu 

potencial comunicatiu, del seu sentit de plataforma conversacional global, de la seva 

capacitat de difusió i desbordament d’antics límits. És, per tant i sense cap mena de 

dubte, un instrument ideal pel periodisme” (Pérez Tornero, 2015). 

Un dels debats que proposava l’aparició de Twitter era fins a quin punt era necessària 

la figura del periodista. “L’adopció de mitjans socials per part dels periodistes requereix 

un canvi en la manera d’entendre què és ara la informació, com circula i qui són els 

seus nous agents” apunta Orihuela (2011). Larrondo (2015), per la seva banda, 

proposa que “experimentin amb altres formes de comunicar, amb un model nou que 

s’allunya del tradicional de  la premsa, la ràdio i la televisió, basat en l’economia del 

llenguatge i en un coneixement molt clar del tipus d’audiència o públic al qual es 

dirigeix”. Per últim, Percebal (2015) llença un repte: “aprendre a resumir”. Creu que és 

necessari “adequar, concretar i promocionar de forma intel·ligent la informació”.   

Tal com hem vist, partim de la base de què no hi ha cap codi que resolgui tots els 

conflictes que puguin sorgir amb les intervencions dels redactors en els fòrums de  

debat. “A les xarxes socials no es tracta de què dius i del que vols dir, sinó de la 

percepció que es té d’allò que has dit i del que vas voler dir”, puntualitza Declós 

(2014). La qüestió sobre quina ha de ser la conducta d’un periodista a les xarxes 

socials està oberta.  
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Twitter és un camp d’actuació pels periodistes. És un camp privilegiat on aquests 

professionals han d’aportar les qualitats del seu ofici, la qualitat de la informació. 

Twitter és molt més que una plataforma de difusió, encara que aquest en sigui un dels 

punts destacables (Noguera-Vivo, 2010). L’aplicació no té un ús determinat –cada 

usuari l’utilitza com vol i n’obté uns resultats diferents en funció de l’ús-, permet el 

contacte puntual entre usuaris –a través d’aquest primer contacte minimalista poden 

establir relacions que comparteixen informacions i difondre-les a través de la xarxa- i 

constitueix una plataforma permanent i accessible (Jaraba, 2015). 

Els periodistes en general i, més concretament els periodistes esportius, poden seguir 

unes pautes per a realitzar un bon ús de l’eina Twitter. Segons l’investigador de la 

mateixa plataforma, Dan Zarrella, “els noms propis, els substantius en plural i els verbs 

en tercera persona del singular tenen més atenció dels seguidors que les altres formes 

gramaticals” (Steen, 2014). Per tant, les estructures simples dels titulars informatius -

subjecte, verb i predicat- s’adeqüen a l’estil ideal de Twitter. S’ha d’evitar l’ús 

d’adjectius, adverbis, els substantius en singular i els verbs en passat. 

Segons el mateix Steen (2014), incloure un enllaç en una piulada multiplica per tres les 

possibilitats que aquest sigui repiulat. L’enllaç augmenta la visibilitat i és una bona 

forma de donar a conèixer el contingut extern. Un altre aspecte que s’ha de gestionar 

és el temps de publicació. S’obtenen més repiulades després de treballar, a última 

hora de la tarda, i al final de la setmana. També es recomana piular durant els matins 

del cap de setmana. Encara que el tràfic dels portals de notícies descendeix, els 

usuaris presten més atenció i fan clic amb més freqüència.  

Jaraba (2015) apunta que els millors dies per piular són els dimarts, dimecres i dijous. 

De nit i de matinada probablement el periodista tindrà menys públic però arribarà a 

audiències més selectes. És convenient, doncs, planejar quant de temps es dedicarà a 

Twitter, quines franges horàries li convenen i com ajustarà aquest fet en els nostres 

perfils personals i professionals. 

Estar present a Twitter les 24 hores del dia és impossible. Per això, una altra bona 

pràctica aconsellada per Zarrella (Steen, 2014) és programar les piulades. També 

s’hauria de publicar la mateixa piulada en franges horàries diferents. Un dels usuaris 

més populars del món, Guy Kawasaki, va fer un experiment que va consistir a repetir 

la mateixa piulada en quatre ocasions durant 32 hores i amb vuit hores de separació. 

En fer-ho, va observar que el nombre de clics es mantenia més o menys constant. Per 

tant, al tractar-se d’una plataforma d’actualització permanent, és una bona idea repetir 

la mateixa piulada per tal d’abastar tots els seguidors.  

També és recomanable afegir hastags o etiquetes per augmentar la difusió d’una 

piulada. D’aquesta manera es pot aconseguir arribar a una audiència potencial. A més 
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a més, no hem d’oblidar personalitzar la piulada amb les etiquetes dels perfils que 

apareixen en el contingut.  

Un altre tret característic que tots els periodistes han d’intentar assolir és la creació 

d’una marca personal pròpia. El prestigi d’un periodista és una cosa tan simple com 

fràgil: un val tant com valen les seves fonts, tant com val el seu ús correcte d’elles. “El 

periodista no ha de tergiversar els assumptes, ha de contrastar les fonts i les ha de 

posar al servei del públic” (Jaraba, 2015). No obstant, les actuals transformacions del 

negoci de la informació fan necessari que els periodistes construeixin i cuidin una 

marca personal pròpia. Es tracta de distingir-se de la resta, de mostrar qui és un 

mateix, ensenyar el que fa i el que val. “Quan ens posem a escriure a Twitter, no 

només estem parlant de l’actualitat o del que ens interessa sinó que al mateix temps 

també ho estem fent de nosaltres mateixos”, conclou Jaraba (2015).   

Immersos en aquesta creació d’una marca personal pròpia de cada periodista, sigui 

esportiu o no, Orihuela apunta que “l’adopció dels mitjans socials per part dels 

professionals dels mitjans de masses requereix un canvi cultural, un canvi d’actitud i 

un canvi en la manera d’entendre què és ara la informació, com circula i quins són els 

seus nous agents”.  El mateix professor resumeix així el nou joc que Twitter introdueix 

al periodisme: “Twitter anivella el terreny de joc entre periodistes, fonts i audiències 

aportant transparència i democratització als processos informatius”. Un dels 

problemes, però, recau en el fet que els mitjans i els periodistes ja no tenen el control 

de la informació. Per aquest motiu és bàsic que cada periodista treballi la seva marca 

personal i utilitzi les xarxes socials mitjançant bones pràctiques.  

Un periodista no pot aparèixer i desaparèixer de Twitter. No pot només emetre 

piulades esporàdicament. “Twitter requereix una dedicació continuada i metòdica”, 

apunta Declós (2014). Piular de manera intermitent i irregular, abandonar-lo durant un 

temps i després tornar-hi o no tenir-hi una activitat destacada és una pèrdua de temps. 

És molt important la regularitat: és millor publicar una piulada diàriament que escriure’n 

moltes de cop. 

Twitter ha de ser un plaer pels periodistes. No s’hi ha de ser com a obligació. Però si 

un decideix ser-hi, l’ha de considerar com una plataforma de conversa amb l’audiència 

més que com un canal de notícies. Aquest plaer no permet que el periodista no ho 

hagi de fer amb seriositat. Twitter és una síntesi de relacions i interaccions a la xarxa, 

en les quals els periodistes estan inclosos. Acceptant que és lícit que només se’n faci 

un ús de lectura, el vertader poder de la plataforma és el de la conversació. 

Aquesta interacció amb els usuaris també hauria d’estar acompanyada amb una 

integració de Twitter al seu web o blog. Aquesta aliança reforça l’acció informativa i el 

contingut d’ambdues plataformes, aconsegueix una major presència i abast de la 
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marca personal del periodista i assoleix una major difusió dels continguts de la mateixa 

web (Declós, 2014).  

No obstant, l’equilibri que ha de mantenir el periodista entre emetre piulades i l’espai 

de conversa amb l’audiència no és fàcil. “S’ha d’evitar el soliloqui al qual els 

periodistes de les redaccions estan acostumats. S’ha d’aprofitar aquest mitjà per 

interactuar amb l’audiència”, apunta Jaraba (2015).  

Declós (2014) i Tascón (2012) fan referència a un fet vital pels periodistes. “El més 

important no és el nombre de seguidors que un tingui sinó que aquests siguin fidels i 

llegeixin les piulades”, apunten ambdós. L’audiència segueix els periodistes que valen 

la pena, que tenen una identitat pròpia. Per aconseguir aquesta fidelització, els 

periodistes han de tenir present l’interès del contingut, l’oportunitat de la seva difusió, 

la regularitat en l’emissió, la interacció mesurada amb els lectors i la renovació regular 

dels centres d’interès (Jaraba, 2015).  

“Quan una frase breu escrita amb intenció, sentit i oportunitat fa que la gent es fixi en 

nosaltres i ens trobi interessants, després això és gratificant” conclou Jaraba (2015).  

Un altre fet a tenir present per tots els periodistes és que ells no són l’únic centre 

d’atenció. Hi ha molts més periodistes i molts més usuaris presents a Twitter i per això 

un ha d’aconseguir diferenciar-se. Per aquest motiu, l’observació és un punt clau per 

assimilar els diferents registres que es troben a la plataforma i que aquests ens 

permetin crear-nos la nostra pròpia veu. Per altra banda, en aquesta mateixa línia, el  

que fan els altres també interessa. “No hi ha res que agradi més als periodistes que 

mirar que fan els altres periodistes”, apunta Jaraba (2015).  

Twitter els ho permet fer sense que se sàpiga; de fet, és més, revisar els altres 

comptes és una tasca que haurien de realitzar tots els periodistes, per veure els temes 

o les novetats que publiquen els altres i també per aprendre d’ells cada dia. Hi ha una 

dada molt rellevant en aquest sentit: el 40% dels usuaris de Twitter són espectadors, 

explica Chloe Sladden, directora de contingut i programació de l’aplicació.  

Les reduccions de plantilla en la majoria dels mitjans són un fet real des de ja fa anys. 

Aquest fet ha provocat que els periodistes tinguin cada vegada més feina i el seu perfil 

a les xarxes socials s’acaba convertint en un altaveu del què publiquen en el seu mitjà. 

Per aquest motiu, és vital identificar bé el material que enllacen per denotar 

professionalitat. Si realitzen una bona difusió de piulades amb tots els seus elements 

passaran d’una forma de piular autocentrada en la seva labor professional a una 

distribució i curació de continguts que serà molt apreciada per tots els seguidors. 

Per aquest motiu, és necessari que identifiquin bé el material que enllacen per dues 

raons bàsiques: la primera per donar confiança als seus seguidors; la segona, exercir 
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la transparència consubstancial a l’expressió periodística. La distinció del periodisme 

modern es basa en la transparència i a Twitter aquest fet ha de ser-hi (Jaraba, 2015).  

Una altra bona pràctica que han de posar en funcionament els periodistes és el fet 

d’estar en moviment i anar als llocs. Amb la reducció de les plantilles que comentàvem 

anteriorment, els professionals de la comunicació cada vegada assisteixen menys als 

actes. Segons Tascón (2012), “un periodista amb un mòbil és una bomba informativa 

en potència”.  

Tot plegat, no obstant, no s’allunya de les bases del periodisme tradicional. “Els 

periodistes no s’han d’oblidar d’un aspecte bàsic i que pot passar desapercebut: han 

de contrastar la informació”, afegeix Pinto (2015).  

Els mateixos autors (Jaraba, Tascón i Declós) ofereixen algunes bones praxis per 

augmentar l’impacte dels periodistes esportius. És interessant agafar la rutina de 

començar la jornada informativa emeten una bateria de titulars, a tall d’agenda. També 

s’ha d’escollir si emetre en franges horàries diversificades o optar per una franja fixa 

per fidelitzar l’audiència. Per altra banda, és interessant generar conversacions 

al·ludint a altres persones que interessin al periodista, per mostrar el nostre interès i 

poder arribar a crear fils de conversa paral·lels.  

Seleccionar piulades i marcar-les com a favorites per després treure’n profit també és 

una pràctica completament recomanada per tots els professionals. Tanmateix, és 

important vigilar quins són els trending tòpics i els hastags més difosos en cada 

moment per veure que es cou en aquell moment a Twitter. “És molt important no 

queixar-se, sinó oferir”, apunta Jaraba (2015).  

En les piulades, és recomanable, segons Vargas (2011), que “el periodista deixi 

almenys 25 caràcters lliures al publicar una piulada, de manera que els usuaris que 

vulguin repiular aquell missatge tinguin espai per incloure en la mateixa repiulada el 

nom de l’usuari que ho ha publicat originalment i un comentari si ho creuen oportú”.  

Per últim, els autors creuen important que els periodistes sempre haurien de donar 

resposta a les preguntes i consultes que reben. De la mateixa manera, seria 

interessant per a ells intervenir en conversacions de temes que dominen i no s’ha 

d’oblidar que a la xarxa, tot evoluciona constantment. “En cada moment, els 

periodistes han de revisar i millorar el seu estil de redacció de les piulades i la qualitat 

d’aquestes; sinó, en un oceà com Twitter estan condemnats a desaparèixer”, 

sentencia Jaraba (2015).  

Com hem dit en altres apartats, no tot són avantatges pel periodista que decideix o es 

veu obligat a entrar a Twitter. És cert que la plataforma evoluciona constantment i ara 

ja cap especialista s’atreveix a dir que és bo i que no (Vargas, 2011). Per aquest 
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motiu, per finalitzar aquest ampli marc teòric, aportem breument algunes pràctiques 

que s’han d’evitar a Twitter.  

En primer lloc, no es pot entendre Twitter com un dispositiu d’enllaços. La plataforma 

ha de ser molt més que això. Twitter permet bloquejar certs usuaris que no interessen 

però en corromp el seu concepte de realitat. Per tant, un periodista o mitjà no hauria 

de prohibir mai el diàleg amb l’audiència i menys, ignorar-ne les crítiques. 

Relacionat amb això, no s’ha d’atacar mai a  l’usuari. “Les crítiques, sempre que es 

produeixin en un to correcte i amable, s’han d’acceptar, analitzar-les per veure en què 

s’ha fallat i solucionar-ho de cara a pròximes ocasions” (Vargas, 2011). En aquest 

àmbit, no es pot acceptar que un periodista no escrigui bé. El personal ha d’estar 

completament capacitat per expressar-se correctament en les xarxes socials i ha 

d’aprendre dels errors.  

Per últim, Twitter és una plataforma on s’ha d’experimentar. Molts professionals s’hi ha 

fet un nom a base de la tècnica de l’assaig-error. Per aquest motiu, un periodista no 

pot estar a Twitter i no experimentar. “Ha de provar constantment noves eines i noves 

formes de ser a la plataforma”, afirma Vargas (2011). I  ja per acabar, un periodista ha 

de trencar amb la rutina; ha de sorprendre a l’audiència amb esdeveniments en 

directe, enquestes o entrevistes. Un periodista pla està condemnat a desaparèixer.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Justificació i tipus d’investigació 

La present investigació té com a objecte d’estudi conèixer com els periodistes han vist 

afectades les seves rutines professionals amb l’arribada de la digitalització. A partir 

d’això, la recerca s’ha centrat en descobrir com els professionals de la comunicació 

s’han inserit a Twitter i si en fan o no un bon ús de la plataforma.  

La metodologia que s’ha portat a terme al llarg del treball ha estat molt diferent en la 

part teòrica i en la part pràctica. El mètode emprat per la part teòrica de la investigació 

s’ha basat en una àmplia recerca documental per tal d’obtenir una visió general del 

fenomen estudiat a partir del coneixement de diversos autors.   

En canvi, la metodologia de la part pràctica ha seguit un mètode d’investigació dividit 

en dues parts. La primera s’ha basat en una anàlisi de piulades de tres periodistes 

escollits com a mostra representativa del col·lectiu per extreure’n uns resultats 

quantitatius i qualitatius; la segona s’ha fonamentat en la tècnica de l’entrevista en 

profunditat.  

Per aquest motiu, s’ha portat a terme un procés de selecció de la mostra de 

professionals per analitzar i entrevistar, la selecció del període d’anàlisi, l’elaboració 

d’una fitxa per a realitzar-lo, la recol·lecció de piulades seleccionades de Twitter, i la 

preparació d’un guió per a les entrevistes. En aquest apartat també s’hi ha establert els 

criteris per al processament de les entrevistes realitzades i el recull de piulades 

estudiades per tal de posteriorment portar a terme l’anàlisi de resultats.  

3.2 Recerca documental 

La metodologia que s’ha utilitzat per portar a terme la recerca documental ha consistit 

en la recerca de bases de dades especialitzades. Les més utilitzades al llarg de la 

recerca documental han estat el Catàleg de les Biblioteques de la UAB, el Dipòsit 

Digital de Documents i Google Acadèmic. Totes les recerques que s’han realitzat estan 

estretament relacionades amb el tema d’investigació i en diferents idiomes, per tal 

d’aconseguir tenir, de manera òptima, una visió més àmplia del fenomen.  

Per tal d’acotar perfectament la temàtica que es volia estudiar, vam optar per 

començar fent recerques genèriques sobre les xarxes socials, els canvis en les 

audiències i els nous perfils professionals. D’aquesta manera, es va obtenir el context 

més general del tema de recerca: la crisi del periodisme, la crisi de les eines 

periodístiques i l’aparició de les xarxes socials.  
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Aquests fets han estat els que han propiciat el canvi en les rutines periodístiques i en 

la manera d’actuar dels professionals de la comunicació. Un cop vam tenir tota la 

informació recollida, per tal d’obtenir un context sòlid i representatiu, es va seguir la 

recerca documental amb descriptors relacionats amb el nucli de l’objecte 

d’investigació: les habilitats i aptituds que els professionals han hagut de desenvolupar 

amb el canvi de paradigma. A partir de noves recerques basades en conceptes com 

“noves habilitats del periodista”, “periodista polivalent”, “xarxes socials” i “Twitter com a  

eina periodística” es va accedir a documents que tractaven l’aparició de les pròpies 

xarxes socials i els canvis que han comportat aquestes en les competències i les 

habilitats dels professionals.  

Gràcies a tota aquesta recerca es va aconseguir arribar a documents clau per a la 

investigació que van facilitar la realització del marc teòric. Al mateix temps, els 

materials trobats i les opinions d’alguns dels autors referents ens van permetre trobar 

nous conceptes a cercar per tal d’aconseguir recerques relacionades amb la temàtica. 

Un cop es va obtenir tota la informació, es va ordenar per temàtiques, es va portar a 

terme una anàlisi a partir d’una lectura exhaustiva i pausada, es van resumir els punts 

més importants i rellevants de cada document i finalment es va redactar el marc teòric 

de la recerca.  

3.3 Recollida de les dades: selecció de piulades 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la metodologia per a la part pràctica de la recerca 

ha tingut dues parts. La primera s’ha basat en una anàlisi de piulades de tres 

periodistes escollits com a mostra representativa del col·lectiu per extreure’n uns 

resultats quantitatius i qualitatius. 

3.3.1 Selecció de la mostra 

Un cop establerta la primera tècnica d’observació, es va decidir seleccionar la mostra. 

Com que aquesta ha de ser representativa, es va decidir seleccionar tres periodistes 

esportius que complíssim la gran majoria de requisits necessaris perquè la investigació 

representés a tots els col·lectius. Per aquest motiu, per l’anàlisi es va decidir que els 

periodistes a analitzar serien el Marc Mundet, la Natàlia Arroyo i el Xavi Torres.  

El Marc Mundet és un periodista nascut l’any 1978, és especialista en bàsquet i 

treballa a l’emissora de ràdio privada RAC1. La Natàlia Arroyo és una periodista 

nascuda l’any 1986 que treballa al diari ARA i col·labora a Gol TV i és especialista en 

futbol. Per últim, el Xavi Torres és un periodista nascut l’any 1967, que treballa a la 

cadena de televisió pública TV3 i és especialista en futbol. Entre els tres representen 

els mitjans públics i privats, els mitjans de televisió, ràdio i premsa, el col·lectiu masculí 

i femení, col·lectius de tres generacions diferents i diferents esports.  
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Figura 6. Pàgina principal del perfil de Twitter de Marc Mundet / Font: Twitter 

Figura 7. Pàgina principal del perfil de Twitter de Natàlia Arroyo / Font: Twitter 

Figura 8. Pàgina principal del perfil de Twitter de Xavi Torres / Font: Twitter 
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Així doncs, d’aquesta manera s’aconseguia tenir una mostra representativa de tot el 

conjunt dels periodistes esportius, variable escollida per a tota la part de recerca 

pràctica. A més, durant la selecció de la mostra es va observar que tots ells 

participessin més o menys activament a Twitter, perquè l’anàlisi de les seves piulades 

tingués sentit i pogués aportar uns resultats representatius.  

No obstant, l’elecció no va seguir cap paràmetre concret i per tant es tracta d’una 

mostra no probabilística escollida pels investigadors record amb les característiques 

de la recerca.  

3.3.2 Selecció del període d’anàlisi 

Un cop decidida la mostra a analitzar, el següent pas va ser establir un període 

d’anàlisi concret per poder observar com aquests tres periodistes feien ús de Twitter. 

Es va escollir, en primer lloc, analitzar les seves piulades durant una setmana, del 

diumenge 05 al diumenge 12 de març. Aquesta va ser la setmana en què el Barça va 

aconseguir la remuntada històrica contra el PSG i volíem veure si aquest fet havia 

tingut alguna incidència important en els seus perfils a l’hora d’emetre piulades.  

Tanmateix, per poder esbrinar si aquesta setmana havia estat especial pel que fa a 

piulades i, conseqüentment, demostrar que es tractava d’una manera habitual i no pas 

excepcional de piular, es va decidir que el període d’anàlisi fos més llarg i més 

representatiu, allargant l’anàlisi fins al diumenge 19 de març, produint d’aquesta forma 

que al final l’anàlisi dels tres perfils de Twitter s’hagi produït durant 15 dies, del 

diumenge 05 de març al diumenge 19 de març.   

3.3.3 Explicació de la metodologia d’anàlisi 

Finalment, després de l’elecció de la mostra a analitzar i del període de temps en el 

qual s’havia de dur a terme l’anàlisi, es van delimitar quins paràmetres s’analitzarien 

per poder concloure si els periodistes esportius en qüestió utilitzaven bé Twitter o no. 

Per a fer-ho, abans de tot, es van recollir totes les piulades corresponents al període 

d’anàlisi delimitat2.  

   

                                                           
2
 Consultar els apartats de l’annex: 7.3 Recull de les piulades analitzades 
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Durant el recull d’aquestes piulades, mitjançant tres marcs de colors diferents (blau per 

les piulades pròpies, groc per les repiulades i taronja pels m’agrada), es va realitzar la 

primera classificació de les piulades dels tres periodistes esportius. 

Un cop ja teníem totes les piulades recollides, el següent pas va consistir a entrar-les 

una per una en una taula d’Excel. Es va crear un arxiu per cada un dels tres 

periodistes i es va realitzar una nova classificació de les piulades, per facilitar-ne el 

posterior anàlisi. En aquesta ocasió, la llegenda va tenir sis colors: blau per a les 

noves piulades del periodista; groc per les repiulades; taronja pels m’agrada –

respectant els mateixos colors que s’havien fet fer servir en la primera classificació-; 

rosa per respostes a les pròpies interaccions aportant nova informació; verd per les 

respostes a interaccions d’altres; i lila per les citacions de piulades alienes on el 

periodista hi aportava nova informació.  

Llegenda 

Noves piulades 

Repiulades 

M'agrada 

Respostes a pròpies interaccions aportant nova informació 

Respostes a interaccions d'altres 

Citació d'una piulada i aportació d'informació 

D’aquesta manera totes les piulades van quedar classificades i posteriorment se’n va 

poder l’exhaustiva anàlisi de forma completament ordenada.  

3.4 Tècnica d’observació: entrevistes en profunditat 

Per tal de contrastar i complementar la pràctica periodística que els professionals fan a 

Twitter, que és l’objecte d’estudi, es va optar per realitzar cinc entrevistes en 

profunditat. Pere Soler defineix aquest mètode com a “trobaments cara a cara entre 

l’investigador i els informats dirigits a una comprensió de les perspectives que tenen 

els entrevistats respecte la seva vida, experiències o situacions”(2011:216). 

Es va considerar que l’entrevista en profunditat era la tècnica més ajustada a la nostra 

investigació perquè ens permetia obtenir una gran riquesa informativa gràcies al seu 

estil especialment obert. A més a més, és una tècnica d’interacció més directa, més 

personalitzada, més flexible i més espontània, a diferència de la tècnica quantitativa de 

l’enquesta. Així doncs, es va creure que aquest mètode qualitatiu era el més òptim per 

tal d’abordar l’objecte d’estudi. 

Figura 9. Llegenda utilitzada per a la classificació final de les piulades dels tres periodistes 

esportius 



44 
 

3.4.1 Selecció dels entrevistats 

Per crear una relació directa i propiciar que l’estudi tingués un sentit, es va decidir 

entrevistar els mateixos tres periodistes esportius que s’havia escollit prèviament com 

a mostra de l’anàlisi. Aquesta mostra, però, va ser ampliada amb dos entrevistats més. 

Al Marc Mundet, a la Natàlia Arroyo i al Xavi Torres hi vam afegir dos periodistes, per  

dues raons diferents.  

En primer lloc, vam afegir-hi el Bernat Soler, perquè actualment no té un perfil de 

Twitter. En segon lloc, l’últim periodista esportiu que va complementar la nostra mostra 

de les entrevistes va ser el Toni Padilla, perquè té dos comptes diferenciats. D’aquesta 

forma, amb aquesta selecció ampliada, la mostra era completament representativa.  

Finalment, només comentar que totes les entrevistes es van dur a terme de manera 

presencial.  

3.4.2 Preparació de les entrevistes 

El tipus d’esquema d’entrevista en profunditat que s’ha seguit ha estat el de l’entrevista 

estandarditzada oberta, ja que el qüestionari ha estat caracteritzat per un llistat de 

preguntes ordenades i redactades per igual per a tots els entrevistats, amb resposta 

lliure i oberta. 

Per a la preparació de les entrevistes i per a portar-les a terme, es va tenir en compte 

el repàs del marc teòric i la lectura i consum de les piulades analitzades dels 

entrevistats. Aquest fet ens va permetre establir un guió per a portar a terme les 

converses.  

Per a preparar-les, es va considerar interessant començar amb una pluja d’idees dels 

temes generals a tractar durant la trobada. Després d’ordenar-los, l’entrevista va 

quedar dividida en tres grans blocs temàtics. A partir d’aquest moment, es va dur a 

terme el redactat de les preguntes, de manera que fossin clares i entenedores.  

D’aquesta manera, el guió d’entrevista generalment seguit per a la conversa amb els 

periodistes de carrer ha estat el següent: 

- Sobre Twitter: 

1- Per què ets a Twitter? 

2- Creus que en fas un bon ús i en treus el màxim profit? 

3- T’afecten les crítiques, tant a nivell personal com professional? 
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- Sobre els modes de producció: 

4- Twitter ha canviat molt les teves rutines de producció? 

5- Des del mitjà en el qual treballeu s’ha invertit en una formació?  

6- Quines creus que són els avantatges de Twitter per als periodistes i, en 

concret, per als periodistes esportius? 

7- I els inconvenients? 

8- Com ha canviat Twitter la  teva relació amb les fonts? I, en general, en el 

periodisme esportiu 

9- Les xarxes socials et donen idees per a possibles futurs temes a tractar en el 

mitjà? Han canviat l’agenda? 

10- Ha canviat la relació que, com a periodista, tenies amb l’audiència? En quin 

sentit? 

- Sobre el futur: 

11- Tothom diu que els periodistes seguiran essent importants, ara per a triar entre 

el gran gruix d’informació que hi ha. Ho comparteixes? 

12- Es consolidarà el fet que l’audiència col·labori amb els periodistes gràcies a les 

xarxes socials i internet? 

No obstant, també es va preparar un qüestionari diferent pel Bernat Soler i el Toni 

Padilla, amb preguntes que feien referència a perquè no era a Twitter, en el cas del 

primer, i a perquè tenia dos perfils diferenciats, en el cas del segon.  

En algunes ocasions, tal com es veurà a l’apartat 7.4 dels annexos de la recerca, per 

la naturalesa de l’entrevista algunes de les preguntes s’han fet en un altre ordre i en 

altres casos n’han sorgit de noves. 

3.5 Processament de les dades 

Després de portar a terme la recollida de piulades a analitzar i totes les entrevistes, es 

va començar el processament de les dades. Per a fer-ho, es van elaborar dues taules 

d’anàlisi exhaustiva per cada una de les parts.  
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3.5.1 Processament de l’anàlisi de les piulades 

Per portar a terme el processament de la selecció de piulades es va elaborar una fitxa 

d’anàlisi amb diferents categories, que alhora es corresponien amb tots els ítems 

possibles que pot tenir una piulada. La taula tenia tres grans apartats: contingut i 

objectius, elements multimèdia i interacció. 

D’aquesta manera, s’han generat tres taules, una per a cada periodista, on s’hi ha anat 

buidant totes les piulades que havien fet durant el període de temps analitzat. Així, 

amb el senyal “X” s’han comptabilitzat els ítems que hi havia a cada piulada. D’aquesta 

manera, a més de veure la qualitat de la piulada pel que fa als elements, també s’ha 

pogut veure quants elements de cada tipologia s’incorporaven. 

La plantilla que s’ha utilitzat per portar a terme el processament i anàlisi de la selecció 

de piulades ha estat la següent: 

Contingut i objectius

Pròpia Aliena Personal Professional Promocional Informativa

Tipus FinalitatProducció

Anunci Ultima hora Informació en directe Seguiments de temes

Contingut

Seriós Informal Maleducat Piulada única Contingut repetit

To Redundància

 

En el primer apartat, s’ha estudiat si les piulades eren pròpies o alienes; si eren de 

tipus personal (tot el que està relacionat amb coses no vinculades amb la feina) o 

professional (tot allò que està relacionat amb la feina; les opinions, encara que siguin 

personals, s’emmarquen dins l’apartat professional); quina finalitat tenien (informativa, 

en el cas que aporti informació, o promocional, en el cas que promocioni un 

programa), si el contingut de la piulada era un anunci d’un tema o una opinió, o una 

última hora, o informació en directe, o seguiment de temes publicats anteriorment; si el 

to era seriós, informal o mal educat; i quina redundància tenia, si era una piulada única 

o es tractava d’un contingut repetit ja en altres franges.  

Elements multimèdia

Si No Quins Si No Descripció

Utilitza hastags Ús de fotografies

Si No Descripció Si No Quins

Ús de vídeos Ús d'enllaços

 

En aquest segon apartat s’han analitzat els elements multimèdia que contenien les 

piulades. S’ha estudiat si aquestes tenien o no hastags, si contenien fotografies o 

vides i si contenien enllaços.  
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Interacció

No Si No Si No

Els respón?

Respon les mencions

Si

Hi ha comentaris? Utilitza interaccions amb altres (@)

No Si No

Simples Afegeix valor

Si

Repiulades Es etiquetat en fotografies

Si No Si No

Utiliza emoticonesRespon a les seves propies piulades

 

Per acabar, l’últim apartat de l’anàlisi respon a la interacció. En aquest apartat s’ha 

analitzat si en les piulades hi havia comentaris i si aquests eren contestats pel 

periodista esportiu, si en les piulades utilitzava interaccions amb els altres, si responia 

o no a les mencions, si les repiulades eren simples o hi afegia valor, si era etiquetat o 

no en fotografies, si les noves piulades responien a les anteriors –creant fils de 

conversa- i si utilitzava emoticones o no. 

El conjunt d’aquesta taula ens ha permès obtenir un resum dels usos de l’eina per part 

de cada un dels periodistes i tots els elements que aquest té en compte a l’hora de 

piular. D’aquesta manera, ha estat molt més fàcil portar a terme l’anàlisi de resultats de 

cada un d’ells i la comparativa final. 

3.5.2 Processament de les entrevistes 

Per a l’anàlisi de les entrevistes s’ha optat per classificar les declaracions més 

rellevants de cada periodista per categories. D’aquesta manera, s’ha procurat elaborar 

un model de taula per tal d’analitzar i contrastar les opinions dels entrevistats.  

Tal com reflecteix la taula, la primera columna conté la categoria o tema, la segona 

columna el subjecte de la cita i finalment, a la tercera, les frases més representatives 

en referència a l’assumpte. Per fer-ho més visual, s’ha decidit marcar amb gris les 

declaracions dels periodistes analitzats i amb taronja les dels periodistes 

complementaris. 

Tanmateix, com a pas previ a la taula es van transcriure totes les entrevistes i se’n van 

seleccionar les declaracions més interessants. Com que el guió de les entrevistes 

havia estat similar però, per qüestions logístiques, l’ordre s’havia alternat en alguna 

d’elles, es van agrupar les declaracions per temàtiques, que posteriorment han servit 

per extreure’n uns resultats contrastables amb l’anàlisi de les piulades. Tanmateix, hi 

ha algunes preguntes no contestades per alguns dels periodistes.  

La plantilla que s’ha seguit per portar a terme el buidatge de les declaracions ha estat 

la següent: 
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Categoria Periodista Declaracions 

Per què ets a Twitter? 

Marc Mundet  

Natàlia Arroyo  

Xavi Torres  

Toni Padilla  

Bernat Soler  

Creus que en treus el 
màxim profit? 

Marc Mundet  

Natàlia Arroyo  

Xavi Torres  

Toni Padilla  

Bernat Soler  

Afecten les crítiques? 

Marc Mundet  

Natàlia Arroyo  

Xavi Torres  

Toni Padilla  

Bernat Soler  

Intervens en els 
comentaris? 

Marc Mundet  

Natàlia Arroyo  

Xavi Torres  

Toni Padilla  

Bernat Soler  

Han canviat les rutines de 
producció? 

Marc Mundet  

Natàlia Arroyo  

Xavi Torres  

Toni Padilla  

Bernat Soler  

... 

A partir d’aquesta taula s’ha pogut obtenir una síntesi de totes les respostes ordenades 

per temàtiques. Gràcies a aquest mètode de processament de dades ha estat molt 

més fàcil poder portar a terme l’anàlisi de resultats de l’apartat 4.2 de la recerca. 
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

En aquest apartat s’ha portat a terme l’anàlisi de la selecció de piulades i de resultats 

de les entrevistes. Per a això, s’han tingut en compte les taules de processament de la 

selecció de piulades analitzades i les entrevistes, presents als apartats 7.1 i 7.4 dels 

annexos respectivament. 

D’aquesta manera, en l’anàlisi de resultats de la selecció de piulades s’ha optat per fer 

un estudi de les piulades de cadascun dels professionals seleccionats per tal de veure 

l’ús que en fan de l’eina. Al final de l’apartat, s’ha fet una comparativa final dels usos 

que fan de Twitter tots tres. D’altra banda, en l’anàlisi de les entrevistes s’ha procurat 

obtenir una visió general del fenomen estudiat que ha englobat les diferents opinions 

dels periodistes per blocs temàtics. D’aquesta manera, s’ha reflectit l’ús que fan de 

Twitter i com aquest ha canviat les rutines de producció.  

4.1 Anàlisi de resultats de la selecció de piulades 

Marc Mundet, RAC1 

El primer periodista analitzat en la recerca ha estat l’especialista en bàsquet de la 

redacció de RAC1 esports, Marc Mundet. El periodista, de 39 anys, ha estat el que 

més piulades ha emès durant el període analitzat. Aquest fet no és causalitat, ja que 

dels tres perfils analitzats també és el que té més piulades registrades des del seu 

registre a Twitter3.  

Pel que fa a l’apartat de contingut i objectius, 156 de les 200 piulades analitzades són 

de producció pròpia, fet que demostra que el periodista sí que repiula a altres 

periodistes però el gran contingut del seu perfil de Twitter és propi. D’aquestes 156 

piulades pròpies, 112 contenen contingut professional mentre que les altres 44 són 

més de caràcter personal. Per fer aquesta distinció, tenint en compte el mitjà on 

treballa i la seva especialitat, s’ha considerat que les opinions referents al bàsquet 

s’engloben dins l’apartat professional. Així doncs, de les 200 piulades totals, pel nostre 

treball ens interessen les 112 de caràcter professional.  

De les 112 piulades professionals, 90 són informatives mentre que les 22 restants són 

promocionals. Aquesta dada ens indica que hi ha moltes més piulades informatives 

que promocionals però aquesta classificació és ambigua, ja que les pròpies piulades 

informatives, si tenen relació amb el mitjà, estan promocionant-lo i, al mateix temps, 

estan potenciant la marca personal del periodista. No obstant, en Mundet en fa un ús 

molt informatiu. 

                                                           
3
 Consultar la seva fitxa sencera a l’annex 7.2 
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En relació amb la seva feina a la ràdio, tal com mostra l’anàlisi, la gran majoria de 

piulades aporten informació sobre un tema previament anunciat a Twitter, a la web de 

RAC1 o a la pròpia ràdio. Contràriament al què apunten els teòrics en l’apartat 2 de la 

recerca, el que fa referència al marc teòric, en poques ocasions es realitza un 

seguiment de les temàtiques tractades. Un altre dels fets noticiables és la poca 

quantitat de piulades que anuncien una informació en directe o d’última hora. 

Per acabar amb aquest primer apartat de l’anàlisi, la gran majoria de piulades tenen un 

to seriós, amb consonància amb l’ús que en Mundet fa de Twitter. Fins i tot, la gran 

part de les piulades personals també tenen un to seriós i formal. Per últim, i també 

contràriament al que apunten els experts, el 95% de les piulades mostren un contingut 

únic i només el cinc per cent restant repeteixen un contingut ja anunciat.  

Pel que fa als elements multimèdia, la utilització dels mateixos en el conjunt de les 

piulades encara té menys pes. Els elements més utilitzats són els hastags, sobretot 

per classificar les piulades que pertanyen a l’enquesta Palau, una de les seves 

seccions, i les que fan referència al bàsquet i tenen relació amb RAC1, englobades 

sota l’etiqueta #brac1.  

La resta d’elements multimèdia apareixen molt menys del que ho haurien de fer. De 

les 156 piulades pròpies, només una conté un vídeo, mentre que 14 piulades diferents 

contenen una fotografia. Un dels trets més destacables són els enllaços que Mundet 

adjunta a les pròpies piulades. Només un 10% de les seves pròpies piulades tenen 

enllaços i el 76% d’aquests, vinculen la piulada amb la pròpia web de RAC1. 

L’últim apartat de l’anàlisi resol les qüestions referents amb la interacció de les 

piulades. El primer i principal ítem d’aquest apartat de la recerca es basa en els 

comentaris. De les 156 piulades pròpies, en només 17 ocasions en Mundet torna els 

comentaris. Són 60 les piulades on hi ha interacció per part dels oients i ell no les 

contesta, quedant-se sense resposta (38%). Gairebé la meitat de les piulades, un 

51%, no tenen comentaris. El mateix passa amb les mencions i les etiquetes en les 

fotografies, que es queden sense resposta en la majoria de casos.  

En aquest àmbit de les interaccions, en Mundet només utilitza en 39 de les 156 

piulades arroves per interactuar amb altres perfils i quan ho fa, la gran majoria enllacen 

les seves piulades amb el perfil de @EsportsRAC1.  

Un dels trets diferencials d’en Mundet és la creació de fils temàtics i la recuperació de 

piulades pròpies. De les 156 piulades pròpies, en 66 ocasions (42%) el periodista de 

RAC1 en recupera una ja publicada per afegir-hi informació i que, al mateix temps, la 

ja publicada torni a ser visible i no es perdi enmig de la versatilitat de Twitter.  
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Per últim, un dels fets destacables és la gestió en Marc Mundet de les repiulades. De 

les 40 repiulades totals, 33 són simples, és a dir, que el periodista no aporta contingut. 

En només set d’aquestes aprofita la informació piulada per un altre perfil per enllaçar-

la al seu perfil i fer-hi un comentari relacionat, tal com deien els experts en el marc 

teòric que s’hauria de fer. És un periodista que només utilitza en un 24% de les seves 

piulades les emoticones.   

Natàlia Arroyo, diari ARA 

La Natàlia Arroyo ha estat la segona periodista esportiva analitzada en la recerca. 

Especialista en futbol i col·laborant amb diferents mitjans, la Nàtalia escriu amb 

freqüència al diari ARA. Amb només 31 anys, és la periodista més jove analitzada. La 

quantitat de piulades analitzades ha estat de 104, de les quals 88 són pròpies.  

La gran majoria d’aquestes piulades pròpies tenen relació amb l’àmbit professional. A 

més, un 89% de les mateixes són de caràcter informatiu. A més, el 97% de les 

piulades pròpies anuncien un tema o expressen opinió. Així doncs, la Natàlia no utilitza 

el Twitter per fer seguiments en directe, per comentar notícies d’última hora i tampoc 

no fa seguiments de temes comentats anteriorment per ella mateixa a la pròpia 

plataforma.  

A diferència del Marc Mundet, més de la meitat de les piulades pròpies tenen un to 

informal. Això es deu al fet que un 67% de les piulades personals són contestacions i 

interaccions amb l’audiència. Aquest fet provoca que les piulades purament 

informatives i que tenen més relació amb el diari ARA o algun altre mitjà on ella 

treballa siguin expressades amb un to més seriós però que la majoria tinguin un to 

informal.  

Pel que fa als elements multimèdia, a l’igual que en l’anterior cas, pràcticament no hi 

ha utilització de fotografies, vídeos, etiquetes i enllaços en les seves piulades. Només 

hi ha dues etiquetes i dues fotografies –en quatre piulades diferents- en les 88 

piulades pròpies. Els elements multimèdia que més apareixen són els enllaços, en un 

total de nou piulades. El fet destacable és que el 100% d’aquests condueixen a la web 

del diari ARA, mitjà on treballa la Natàlia Arroyo.  

Referent a la interacció, hi ha un element que diferencia la Natàlia dels altres 

periodistes esportius analitzats. En un 85% de les piulades on hi ha comentaris per 

part dels altres lectors, aquestes són contestades per la Natàlia, provocant una 

interacció i afavorint d’aquesta manera a què es produeixi una comunicació 

bidireccional, un dels trets característics de la plataforma.  

La predisposició de la periodista a contestar la gran majoria de les piulades, a més, 

provoca que només el 8% de les piulades pròpies analitzades no tinguin ni un 
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comentari. Aquest fet reafirma que la pròpia interacció entre periodista i lector motiva a 

la interacció del mateix o altres lectors en noves piulades. Contràriament, la Natàlia és 

una periodista que no utilitza interaccions amb altres perfils.  

Un altre fet destacable és la gestió en Marc Mundet de les repiulades. De les 24 

repiulades totals, 11 són simples, és a dir, que el periodista no aporta contingut. En 

dues ocasions més que les piulades simples, en 13, Arroyo aprofita la informació 

piulada per enllaçar-la al seu perfil i aportar-hi informació. És una periodista que 

només utilitza en un 8% de les seves piulades les emoticones.   

Xavi Torres, TV3 

L’últim periodista  en aquesta recerca ha estat el periodista de TV3 Xavi analitzat

Torres. Dels tres, és el periodista que utilitza menys Twitter, amb només un total de 9 

piulades durant el període analitzat. Probablement els 50 anys també justifiquen 

aquesta poca digitalització del mateix Torres.   

El 78% de les seves piulades, ja sigui pròpies o alienes, són promocionals, és a dir 

que fan promoció d’un article escrit pel propi periodista o anuncien un llibre que ha 

escrit un altre periodista i que ell recomana -les dues restants corresponen a un 

m’agrada i a una opinió pròpia, referent a la tornada de Víctor Patsi a la redacció-. 

Aquest fet s’agreuja si només analitzem les piulades professionals, on el 100% tenen 

caràcter professional. És un periodista que no dóna informació a Twitter.  

Un cop dit això, l’anàlisi no aporta moltes dades rellevants. Com a periodista poc 

tecnològic i poc relacionat amb les xarxes socials, en Xavi utilitza majoritàriament un to 

seriós per expressar les seves piulades professionals.  

Aquestes característiques comentades queden plasmades en l’anàlisi dels elements 

multimèdia. En cap de les seves piulades pròpies hi ha etiquetes, fotografies o vídeos. 

Els elements multimèdia que sí que apareixen en elles són els enllaços. El 83% de les 

seves piulades en tenen i dels cinc, quatre porten al lector a la web del diari L’Esportiu 

o del diari Sport, on ell escriu articles d’opinió i després els difon a través de Twitter, 

justificant aquesta funció de promoció que comentàvem abans.  

Per últim, és un periodista que no contesta els comentaris dels lectors. La seva 

interacció amb ells és nul·la. Durant el període, en Xavi va rebre comentaris en tres 

piulades i va obviar per complet els tres. Les seves repiulades també són simples, 

sense aportar-hi un punt d’opinió o nova informació per part del periodista. 

Un tret que sí que és destacable és la utilització d’arroves. Aquesta justifica encara 

més la seva tendència promocional a Twitter, ja que en cinc piulades enllaça també la 

piulada amb el perfil dels diaris on el seu article ha estat publicat. Per tant, la funció 
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promocional és doble: primer hi adjunta l’enllaç i després cita el perfil del diari en la 

seva piulada, aconseguint d’aquesta manera una interacció total amb el perfil del diari.  

Comparativa 

Tal com s’ha vist al llarg de les anàlisis individuals, els tres periodistes fan un ús molt 

diferent de la plataforma. No obstant, per veure’n ara una comparació i extreure’n les 

principals conclusions, hem creat cinc infografies per mostrar gràficament l’ús que fan 

els tres periodistes de Twitter. 

En primer lloc, hi ha una gran diferència entre el nombre de piulades emeses pels tres 

periodistes. Una de les causes que pot explicar aquesta diferència és l’edat, ja que en 

Marc Mundet i la Natàlia Arroyo, que són periodistes més joves i, per tant, més 

integrats al món de les xarxes socials, piulen molt més que el Xavi Torres, que 

pràcticament no l’utilitza.  

 

 

No obstant, tal com es pot observar a la gràfica, sí que hi ha una relació entre els tres 

periodistes pel que fa a la producció de les piulades. Si bé, com hem comentat, el 

nombre de piulades analitzades és diferent per a cada periodista, sí que es pot 

observar un paral·lelisme entre el nombre de piulades pròpies i el nombre de piulades 

alienes. Els tres periodistes en produeixen moltes més de pròpies, essent la Natàlia 

qui difereix més entre les piulades pròpies i les alienes, ja que el nombre total de les 

pròpies és molt superior (88 de pròpies per 16 d’alienes).  
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Si ens centrem en les piulades pròpies, que són les que tenen relació directa amb el 

periodista i són les que ens interessen per veure si aquest fa un bon ús o no de 

Twitter, veiem que, com passava en la gràfica anterior, també hi ha una semblança 

entre els tres periodistes pel que fa a la tipologia d’aquestes piulades.  

 

 

En Marc Mundet, la Natàlia Arroyo i el Xavi Torres utilitzen el Twitter com una eina 

professional. Així ho demostra l’anàlisi, on amb aquesta gràfica que resumeix la 

tipologia de les piulades pròpies, veiem que les de caràcter professional s’imposen a 

les de caràcter personal.  

Aquestes dades ens mostren dues coses: en primer lloc, que els tres periodistes no 

piulen en excés opinions o comentaris sobre temàtiques que no tinguin relació amb la 

seva professió i, conseqüentment, que el perfil dels periodistes a Twitter té una relació 

molt directe amb el mitjà on treballen. 

Aquest punt té relació amb les guies d’estil, comentades a l’apartat teòric de la 

investigació. Probablement, els periodistes no expressen moltes opinions personals 

perquè aquestes, no ho sabem, potser són contràries a la ideologia del mitjà. Així 

doncs, el que havia aparegut com una eina que pretenia apropar els periodistes al 

lector i permetre’ls tenir un espai d’opinió més lliure, a la pràctica veiem que no ha  

estat així. 
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Per altra banda, aquest gràfic referent a la finalitat de les piulades professionals, obre 

un debat que té relació amb el que comentàvem en el gràfic anterior. La majoria de les 

piulades dels tres periodistes tenen una relació directa o indirecta amb el seu mitjà, fet 

que provoca que la gran majoria de piulades siguin de caire professional. Ara bé, al 

mateix temps, moltes de les piulades són de caire informatiu. Només Xavi Torres té 

més piulades de caire promocional que de caire informatiu. 

Però aquestes piulades de caire informatiu, al mateix temps, moltes d’elles tenen 

relació directa amb el mitjà on el Marc Mundet i la Natàlia Arroyo treballen. Aquest fet 

ens porta a una nova conclusió. Les piulades tenen intenció informativa, sí, però al 

mateix temps estan promocionant un contingut que anteriorment ha estat publicat al 

mitjà on treballen o hi té relació directa mitjançant l’ús d’etiquetes o mencions. Per tant, 

aquesta és una arma de doble fil, ja que els periodistes donen una informació 

purament informativa però al mateix temps estan potenciant la seva marca personal i 

la marca del propi mitjà on treballen.  

Dins d’aquest apartat també és necessari comentar un tret característic d’un dels tres 

periodistes analitzats. Tal com afirmen els experts que s’hauria de fer, el Marc Mundet 

té la particularitat de recuperar piulades anteriors perquè aquestes no es perdin en el 

temps. Quan les recupera, afegeix informació nova o simplement les torna a piular 

com a recordatori perquè no es perdin en el temps, ja que Twitter és una plataforma 

molt volàtil.  

D’aquesta manera, el periodista aconsegueix que les seves piulades tinguin més 

durada en el temps i, conseqüentment, crea fils de conversa que poden implicar a 

nous lectors i oients que en el  seu moment no haguessin vist la piulada. 
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Anteriorment comentàvem que les piulades que contenien enllaços, hastags i etiquetes 

ajudaven a millorar la marca personal de l’empresa on treballa el propi periodista però 

tal com hem vist al llarg de les dues setmanes d’anàlisi, en general, els tres periodistes 

utilitzen molt poc els elements multimèdia.  

Twitter és una plataforma que potencia la immediatesa i ofereix mecanismes al 

periodista perquè aquest pugui compartir amb la seva audiència el què està veient en 

un moment determinat, ja sigui a través d’un vídeo o d’una fotografia. No obstant, els 

periodistes utilitzen molt poc aquest recurs. En aquest sentit, els elements més 

utilitzats són els enllaços, i precisament també predominen els que enllacen la piulada 

amb un contingut de la pròpia web del mitjà on treballa el periodista, afavorint a la 

promoció que comentàvem.  

La quantitat de fotografies que apareixen en les piulades és molt pobre. És cert que el 

que més les utilitza, amb un total de 14, és en Marc Mundet, que al mateix temps 

també és el periodista que emet més piulades i té més relació amb la utilització 

d’aquests elements. La Natàlia només n’inclou en dues de les seves 88 piulades i en 

Xavi Torres no n’utilitza cap. Tampoc utilitza cap vídeo, igual que la Natàlia, per un que 

en penja en Mundet.  

El periodista dels tres que més hastags utilitza també és en Marc, però sobretot per 

afavorir la creació de fils de conversa o per classificar les seves piulades sota una 

etiqueta, com comentàvem anteriorment. En aquest sentit, i relacionant-ho amb la 
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tasca promocional de Twitter, les etiquetes més utilitzades pel propi Marc són les que 

fan referència a RAC1.  

Tal com mostra el gràfic, els elements més utilitzats a nivell global pels tres periodistes 

són els enllaços, que com comentem vinculen la piulada amb un contingut publicat 

anteriorment a la pàgina web i també reforcen aquesta promoció.  

 

 

Per acabar l’anàlisi comparatiu, no podíem descuidar una de les característiques més 

potents de Twitter. La plataforma de l’ocellet permet que els lectors puguin comentar 

totes les piulades dels periodistes i d’aquesta forma interaccionar amb ells. Això és el 

que diuen els experts, però tal com hem pogut comprovar, la realitat és una altra.  

En aquest apartat sí que hi ha una gran diferència entre els tres periodistes analitzats. 

En Xavi Torres no té cap tipus d’interacció amb els lectors durant les dues setmanes 

analitzades. Per la seva banda, la Natàlia Arroyo és la que dóna més joc. De les 88 

piulades pròpies, 75 de les quals tenen comentaris i aquests són contestats per la 

periodista. És cert que hi ha piulades que tenen més d’un comentari i no tots són 

contestats per la Natàlia, però una gran part sí que obtenen resposta. Probablement, 

aquest alt grau d’interacció proposat per la pròpia periodista fa que només tingui set 

piulades sense cap interacció per part de cap lector.  

Per últim, a l’altre extrem hi trobem en Marc Mundet, que no acostuma a contestar les 

interaccions (60 comentaris queden sense resposta) i 79 de les 156 piulades pròpies, 

directament, ja no en tenen.   
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4.2 Anàlisi de resultats de les entrevistes 

Com hem comentat a l’apartat 3 de la recerca, referent a la metodologia, les 

entrevistes han servit com a complement de l’anàlisi. Per aquest motiu, i per 

aconseguir una mostra molt més representativa, han estat cinc els periodistes 

entrevistats. A través de les seves respostes, englobades per blocs temàtics, n’hem 

extret uns resultats.  

Presència a Twitter 

Twitter és una plataforma, tal com hem vist al marc teòric, que es regeix per la 

immediatesa. Probablement per aquest fet, i pel rumb que ha agafat la professió des 

de l’arribada d’internet i la digitalització, tots els periodistes hi han entrat i s’han fet 

seva la plataforma.  

No obstant, n’hi ha molts que s’hi van veure arrossegats. És el cas d’en Marc Mundet, 

que afirma que “m’hi vaig veure portat per l’arribada de la plataforma a la redacció de 

RAC1 esports”. També afirma en Marc que al principi ho feia servir “per donar sortida 

als continguts que no tenien cabuda a la ràdio” però que “cada vegada m’he anat 

tornant més conservador”. 

Un altre cas similar és el de la Natàlia Arroyo. “M’hi veig portada quan signo pel diari 

ARA. El diari volia ser modern i me’l vaig crear per termes professionals”. Tot i això, 

ens donaven l’opció de vincular el compte amb el diari o que fos més personal i “jo 

vaig escollir la segona”.  

Una situació completament diferent és la que va patir Bernat Soler. El cap d’esports de 

TV3 era a la plataforma però en va sortir. “Rebia crítiques que jutjaven la meva 

professió i jo sóc molt sensible. Com que no tenia per què aguantar tot això, en vaig 

decidir sortir”. Ara només té un perfil anònim per poder consultar les notícies a tall 

d’espectador.  

Els últims dos en posicionar-se sobre la seva presència a Twitter tenen opinions 

semblants. Per una banda, Xavi Torres, afirma que “sóc poc tecnològic” però per 

circumstàncies de la vida, Twitter va ser la seva salvació: “em marginen de TV3 i, 

aconsellat pels meus amics, em creo un perfil per tenir un altaveu, per tenir un lloc on 

poder dir les coses; arran d’aquest perfil, dono notícies com la dimissió de Sandro 

Rosell que en cas de no haver estat marginat l’hauria donat TV3 en primícia”.  

Per últim, Toni Padilla, el cap d’esports del diari ARA afirma que hi és “perquè és una 

eina professional i com a tal has d’utilitzar les eines que tens al teu abast; no entenc no 

donar-li un servei per aprofitar-la”. En Toni, conscient de les seves arrels i la seva 

carrera periodística abans de l’aparició de Twitter, se’n crea dos perfils diferenciats per 
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l’idioma. “D’aquesta manera, els meus seguidors si volien trobar una cosa en català 

sabien on havien d’anar i si volien trobar una cosa en castellà, també”.  

Com veiem doncs, hi ha particularitats que porten els periodistes a Twitter però el cert 

és que molts ja es qüestionen si s’hi ha de ser. “Des del diari, fins i tot, valorem que 

hem de publicar a les xarxes i què no perquè actualment hi ha molts indicadors per 

veure des d’on accedeixen al teu lloc i les dades de Twitter són les que són”, afirma la 

Natàlia Arroyo.  

Canvis en l’exercici del periodisme 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 2 de la recerca, referent al marc teòric, l’exercici del 

periodisme recentment ha viscut una sèrie de canvis a causa de l’arribada d’Internet i 

de les noves tecnologies. La digitalització ha comportat, al parer de Marc Mundet, 

“molts canvis en la velocitat de transmissió i de recollida d’informació”. Mundet també 

destaca que “ens ha fet guanyar amb immediatesa”.  

Enmig d’aquest canvi de les rutines de producció, el periodista de RAC1 reflexiona 

sobre aquesta pròpia immediatesa: “si una cosa la té tothom, ja no té mèrit piular-la: al 

final, has de triar si buscar la quantitat o la qualitat; jo estic una mica en aquest procés: 

penso que val més que m’agafin com a un periodista de referència per la qualitat del 

què dic i dels continguts què dono que no pas per la quantitat del minut a minut”. 

Per la seva banda, Arroyo defensa que el canvi de rutines “s’ha vist més en l’àmbit 

polític i social”. En aquesta mateixa línia, Xavi Torres i Toni Padilla són molt 

contundents: “Twitter ha aportat immediatesa però poc més; el periodisme segueix 

sent el mateix”, afirma el primer, mentre que el segon reafirma que “el periodisme 

segueix sent el mateix que es feia fa 20 anys; només han canviat les eines”.  

Avantatges i inconvenients de Twitter 

La majoria d’entrevistats, tal com hem vist en l’apartat anterior, coincideixen en el fet 

que la immediatesa és l’avantatge més gran de Twitter. A banda d’aquest gran 

avantatge però, al parer de Marc Mundet, “aporta globalitat i és una gran finestra al 

món feta a la teva mida, fet que m’encanta”.  

Complementant les paraules de primer, Xavi Torres fa referència a un fet del qual 

també parla en Mundet. “Et dóna possibles temes i et posiciona com a marca”. Un dels 

avantatges principals de Twitter és que permet que un qualsevol es faci un nom a la 

xarxa i que els periodistes, i més concretament els esportius, potenciïn la seva marca 

personal i guanyin en nombre de seguidors.  
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La brevetat dels 140 caràcters també és positiva per alguns d’ells. “És una via d’accés 

molt ràpida, et dóna un ventall de moltes més coses que crec que és positiu”, apunta 

Natàlia Arroyo. A més, “com a exercici de reducció i de resum crec que també ens ha 

fet millorar; ens ha ensenyat a ser més puntuals i més precisos”.  

En una línia molt diferent, Bernat Soler ho compara amb les agències de notícies 

d’abans. “És útil per assabentar-me de les coses, per curiositat. A vegades per saber 

si ha passat alguna cosa o per saber el resultat d’algun partit, és l’opció més ràpida”.  

Per últim, és Toni Padilla qui parla d’un dels principals usos que hem vist en l’anàlisi de 

la recerca. “És una manera més per fer arribar la teva informació, difondre els teus 

continguts i et permet posicionar-te i crear-te un estil”. Precisament aquestes 

característiques són les que ajuden als periodistes a edificar la seva marca personal.  

Però no tot són bones notícies ni molt menys. Els periodistes també hi veuen varis 

inconvenients i molts d’ells resideixen en la interacció, que havia de ser un dels 

principals avantatges. “Tothom pot fer-se un perfil i dir-te de tot” apunten Toni Padilla i 

Natàlia Arroyo.  

Mirant-ho per un altre cantó, Xavi Torres reafirma que és molt perillós. “El que ha 

provocat Twitter és que una simple piulada sense contrastar es converteix en una 

notícia; Twitter ha provocat que molta gent s’eviti treballar”.  D’aquesta manera, una de 

les virtuts principals del periodisme, la de contrastar les fonts i verificar-les, no s’està 

duent a terme, tal com deien els experts que s’havia de fer.  

La redactora del diari ARA, la Natàlia Arroyo, segueix el mateix fil i comenta que “ens 

accelera tant pel que fa a vegades a la pausa que hem de tenir per contrastar coses i 

per aportar-hi el que al final hauria de ser essencialment la nostra professió, que és un 

punt de rigor o un punt d’especialista”.  

Per últim, Bernat Soler n’aporta una de les claus: “el problema dels periodistes és que 

li donem a Twitter una rellevància pública superior a la que té”. El mateix cap d’esports 

de TV3 afirma que “cada cop hi ha menys perfils i el que diuen cada vegada és menys 

interessant”.  

Una interacció més negativa que positiva 

Si bé és cert que periodistes com Toni Padilla agreixen que alguns usuaris els 

rectifiquin quan una dada o un fet està malament, la majoria dels entrevistats 

qüestionen la interacció que tenen amb els usuaris. “En primer lloc hem de considerar 

que no és una interacció real: tu pots bloquejar o silenciar els perfils que no vols sentir 

i, per tant, aquesta interacció ja no és real, ja que només deixes parlar als lectors que 

fan lluir la teva feina”, reflecteix Natàlia Arroyo.  
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En referència a la interacció, en Marc Mundet conclou que “afecten a nivell 

professional, sobretot a l’honor”. Precisament, la pròpia Arroyo admet que les crítiques 

“afecten més del que em pensava i és una de les raons per les quals me’n distancio 

una mica més”. En la mateixa línia hi trobem la percepció de Bernat Soler, que va 

tancar el seu perfil de Twitter oficial precisament per aquest fet.  

En canvi, Toni Padilla apunta que “depèn de la crítica; el que marca la diferència és el 

to de la crítica que reps: si algú et fa una crítica constructiva i és educada, l’has 

d’escoltar i et serveix”.  

Precisament en aquest terreny, els periodistes, tal com hem vist en l’anàlisi prèvia, no 

són molt partidaris d’entrar a contestar les interaccions. La que ho feia més era la 

Natàlia Arroyo perquè “en algunes ocasions intento animar el debat perquè la gent 

interaccioni però no puc contestar tots els comentaris perquè hauria de viure a la 

xarxa”.  

En el mateix sentit, Mundet aporta que “quan animo el debat, intento ser el més neutre 

possible; no vull influir en les respostes”. Pel que fa als comentaris, “contesto depenent 

del meu estat anímic, de si la persona que interactua amb tu la coneixes o no, si el què 

diu és interessant o no, etc.”.  

Adquisició de les habilitats i aptituds necessàries 

D’acord amb el que s’ha assenyalat a l’apartat 2 de la recerca, referent al marc teòric, 

amb tots els canvis que ha viscut el món del periodisme, els professionals han hagut 

d’adquirir i adoptar unes habilitats i aptituds totalment noves. No obstant això, segons 

Marc Mundet, “des de l’empresa no s’ha invertit en formació per Twitter; en web sí i 

tard”.  

Pel que fa al diari ARA, tenim divisió d’opinions. El seu cap d’esports, Toni Padilla, 

afirma que sí que hi ha hagut formació. “Contínuament hi ha sessions de formació 

perquè l’eina evoluciona i conseqüentment, l’ús que se’n pugui fer, i ens formem per 

veure quins avantatges en podem treure, com podem millorar el seu funcionament i 

quines coses hem d’evitar”. No obstant, l’opinió de la Natàlia Arroyo és contrària: 

“inicialment no n’hi va haver; n’apreníem mitjançant la tècnica de l’assaig-error. A 

mesura que ha anat passant el temps i l’eina ha anat evolucionant, se n’han anat fent 

de mica en mica”.  

Com estem veient, un dels factors que més manca és que s’ha invertit poc i tard en 

formació. Aquest fet no ha estat una excepció a TV3, on el seu cap d’esports afirma 

que “s’hi ha invertit però més lent del que seria necessari”. Concloent, molts dels 

mitjans de comunicació estan invertint en web per crear portals referents i no estan 

donant molta importància a Twitter.  
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Twitter, una eina essencial que sembla que va a la baixa 

Tal com hem comentat, Twitter té molts avantatges i segons diuen els periodistes 

entrevistats, és o era una eina essencial per la professió. Tal com afirma Marc Mundet, 

“la gran virtut de Twitter és que pot ser o podia ser molt enriquidor”. Tanmateix, “no sé 

el futur que pot tenir la plataforma”.  

Per la seva banda, Natàlia Arroyo també considera que és una eina fonamental 

“perquè redueix la distància amb les fonts i també pel fet que ha permès que el que 

vulgui dir, per exemple, un esportista, ja no t’ho diu a tu, com a periodista, sinó que li 

diu a tothom”. Aquest fet també ens hauria de fer plantejar “si com a periodistes hem 

de donar-li importància a algú que decideix no passar per zona mixta i expressar-se 

per Twitter”, comenta la mateixa Natàlia fent referència als criteris d’elecció 

periodístics.  

Segons Bernat Soler, “Twitter és una eina que pot ser important però amb la qual s’ha 

de ser prudent; no tot el que es diu a Twitter és veritat ni molt menys”. En la mateixa 

línia, Toni Padilla afirma que la seva popularitat ha anat decaient: “en el començament, 

va haver-hi moments en què podia tenir aquesta importància però aquesta etapa, és 

una opinió molt personal, crec que ja ha acabat”. 

De fet, quan Twitter va aparèixer, tots els periodistes, polítics i esportistes van 

considerar que havien de ser-hi. No obstant, la seva participació i presència a la xarxa, 

a l’igual que la seva motivació per treure’n el màxim profit ha anat decaient a mesura 

que han anat passant els mesos. “No em motivava igual la xarxa fa cinc anys que ara”, 

apunta la Natàlia Arroyo, que afegeix que “me n’allunyo molt perquè sinó al final no 

desconnecto mai”. En una situació similar, Toni Padilla afirma que “no en vull treure 

més profit del què m’ha donat fins ara”.  

Per la seva banda, en Marc Mundet també fa referència a aquesta decaiguda d’interès. 

“Des d’un punt de vista informatiu crec que en trec el màxim profit. Des d’un punt de 

vista econòmic, no. A Twitter hi donava molta informació que altra gent aprofitava per 

als seus mitjans i jo no la deia a la ràdio; en aquest sentit m’he tornat conservador”, 

sentència el periodista de RAC1.  

Una figura igual de necessària 

Com a conclusió de les entrevistes, s’ha optat per preguntar sobre el futur de la figura 

del periodista. Davant d’això, els entrevistats han donat un mateix punt de vista: la 

figura del periodista, amb o sense noves tecnologies, amb o sense nous canvis, 

seguirà sent igual de bàsica.  
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“L’escenari polític i dels mitjans de comunicació és dramàtic. Ens està anul·lant com a 

col·lectiu. Aquest és un fet real. I amb això no vull dir que abandonem. No som gaires 

però encara a uns quants ens agrada i seguirem batallant perquè penso que val la 

pena”, sentència Xavi Torres.  

Precisament, del seu discurs en surt una idea que defensen tots els altres periodistes. 

La figura del comunicador, del verificador d’informacions, qui contrasta les fonts i qui 

aporta un punt de rigor segueix sent igual de bàsica. “Un metge no qualificat no pot 

operar; un advocat no qualificat no pot exercir; un periodista no qualificat, efectivament 

pot exercir, però es nota”, justifica en Marc Mundet. 

En aquesta mateixa línia, Toni Padilla també és molt contundent. “La figura del 

periodista és igual de vital que ho ha estat sempre”. Aquesta figura que serveix per 

“donar-li una mica de perspectiva crítica a tot”, apunta la Natàlia. Per acabar, Bernat 

Soler conclou: “opinió en tenim tots; opinió substanciada i formada ja no és tan fàcil”.  

 

  



64 
 

5. CONCLUSIONS 

A través del marc teòric i del treball de camp del present Treball de Fi de Grau, hem 

pogut anar resolent una a una les qüestions que ens havíem plantejat a la introducció 

de la recerca. 

En primer lloc, a partir de la recerca bibliogràfica per tal d’abordar la part teòrica de la 

investigació, s’han justificat els canvis i transformacions que ha viscut i està vivint 

actualment el món del periodisme a causa de la digitalització. La proliferació de les 

noves tecnologies ha capgirat les rutines periodístiques dels mitjans de comunicació i 

els professionals han hagut d’adaptar les seves habilitats i la seva tasca professional 

informativa a aquestes noves maneres de fer. 

Durant tota la recerca hem tingut en compte aquesta màxima i l’hem centrada amb 

l’estudi de l’ús de Twitter com a eina complementària en la tasca informativa per part 

dels periodistes. Per aquest motiu, la part pràctica ha comptat amb el testimoni de tres 

professionals que actualment utilitzen Twitter com a complement a la seva feina 

periodística. Per tal de justificar l’existència d’aquesta nova pràctica en les rutines 

periodístiques, s’ha portat a terme una anàlisi exhaustiva de la pràctica periodística a 

Twitter a partir de l’estudi d’una selecció de piulades dels periodistes. 

Tot això ens ha permès obtenir una visió sòlida dels diferents usos que fan els 

periodistes de l’eina i hem pogut conèixer de primera mà com aquest fet ha capgirat 

les rutines periodístiques dels professionals.  

A partir de l’anàlisi de resultats hem pogut constatar que els periodistes han inclòs 

Twitter a la seva rutina de producció però que aquesta eina no ha modificat en excés 

la seva rutina. Els cinc periodistes entrevistats afirmen que és completament 

impossible viure a la xarxa, fet que ja afirmava Steen al 2014. Conseqüentment, el seu 

ús de Twitter, com també hem vist, varia depenen de l’edat i de les característiques 

més o menys tecnològiques del periodista.  

Per altra banda, també hem pogut constatar que les guies d’ús ja són una realitat. Si 

bé en el marc teòric veiem que eren els mitjans anglosaxons els més avançats en 

aquest aspecte, mitjançant les cinc entrevistes hem pogut afirmar que en els tres 

mitjans on treballen els periodistes seleccionats s’està invertint en formació. Aquesta 

formació, tal com deia Tascón i diuen els mateixos, arriba tard i no és tant a nivell de 

Twitter i xarxes socials com a nivell de web. De totes maneres, tota formació té a veure 

amb internet, un nou mitjà que com hem vist ha canviat per complet la professió 

periodística.   

Tanmateix, hem vist com els tres periodistes analitzats no fan exploten al màxim les 

característiques de Twitter. A partir de l’anàlisi de les piulades individuals de cada 
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periodista també hem pogut constatar quins criteris utilitza cada periodista a l’hora de 

concebre una piulada, un altre dels objectius que ens havíem plantejat a l’inici de la 

recerca. Els elements multimèdia no tenen molta presència en les seves piulades i la 

majoria d’aquestes acaben sent un altaveu promocional de la feina que fan els propis 

periodistes en el seu mitjà. Així doncs, Twitter s’acaba convertint en una plataforma 

més de difusió que no pas d’interacció amb l’audiència, tal com demanava Jaraba.  

Conseqüentment, estem en ple dret d’afirmar que els periodistes s’han adaptat 

correctament a Twitter però ho han fet, tal com afirmen dos dels tres entrevistats, 

empesos pel seu mitjà de comunicació que, com diem, també surt beneficiat de la 

seva presència en aquesta xarxa social. Aquest fet també ens fa pensar que cada 

empresa periodística busca una projecció concreta i diferent a la xarxa social. 

Tal com afirma Marc Mundet, Twitter ha estat una gran eina que ha donat molts 

avantatges als periodistes però probablement aquest impacte ja ha arribat a la seva fi. 

Els periodistes s’estan tornant més conservadors i cada vegada publiquen menys 

coses a la plataforma, fent-la servir únicament com a mode d’agència de notícies.  

Un dels grans avantatges que concreten els cinc entrevistats és la creació d’una marca 

personal. Twitter permet que el periodista esportiu es diferenciï de la resta mitjançant 

la seva publicació de continguts i d’aquesta manera, aconsegueix tenir un target 

concret que li és fidel.  

No obstant això, dubten que Twitter permeti fer periodisme de qualitat. Bernat Soler i 

Xavi Torres afirmen que d’una simple piulada ara ja se’n fabrica una notícia i aquest fet 

és corroborat per Arroyo, Mundet i Padilla, que ratifiquen que ara més que mai la figura 

de periodista és vital per mantenir un contrast de fonts adequat. Així doncs, tal com 

deia Sánchez i afirmen els propis periodistes, el periodisme no canvia.  

Segons afirmava Pérez l’any 2011, Twitter va aparèixer com una plataforma que, 

aparentment, escurçava la distància entre el periodista i l’usuari, trencant la 

unidireccionalitat imperant fins al moment. Després de realitzar aquesta recerca, tenim 

arguments suficients per afirmar que aquest fet no ha estat així i que l’únic que ha 

provocat Twitter ha estat una potenciació de certs perfils. Al cap i a la fi, els periodistes 

interactuen a la seva manera, sense tenir molt en compte l’usuari.  

Tot plegat ens ha fet veure realment la realitat de Twitter, una realitat sobrevalorada 

pel col·lectiu periodístic i estancada des de ja fa uns anys.  

Pel que fa a les dificultats a l’hora de portar a terme la recerca, una de les principals va 

ser la d’acotar l’objecte d’estudi. Inicialment es pretenia estudiar, a més de Twitter, una 

altra aplicació que els professionals havien incorporat a les seves rutines 

periodístiques, com és Facebook. Però per la durada de la investigació i per l’ampli 
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abast d’ambdues plataformes, es va considerar impossible l’abordatge de les dues. 

Per aquest motiu, es va decidir centrar la recerca a Twitter després de considerar, a 

través d’una anàlisi general, que era l’eina més visible i amb la trajectòria més àmplia a 

la xarxa, fet que ens permetia la justificació del fenomen estudiat.  

Una altra de les dificultats va ser la d’establir una metodologia que ens permetés una 

anàlisi acurada de l’objecte d’estudi. En un primer moment era difícil saber si la 

metodologia emprada ens permetria obtenir una visió prou sòlida del canvi que s’està 

vivint a les redaccions periodístiques, ja que es va optar per estudiar el cas de tres 

periodistes. 

Finalment, però, considerem que la metodologia emprada ens ha permès obtenir una 

visió general del fenomen pel que fa als periodistes esportius, que era el que ens 

proposàvem a l’inici de la recerca. No obstant això, cal tenir en compte que la mostra 

escollida ha estat no probabilística i, que per tant, els resultats no són extrapolables a 

tots els periodistes. Tot i així, considerem que les entrevistes en profunditat i l’anàlisi 

de la selecció de piulades ens ha permès constatar que l’ús de Twitter per part dels 

periodistes esportius no és del tot correcte i tampoc els interessa que sigui així.  

Així doncs, i per concloure, considerem que el mètode establert ens ha permès obtenir 

una primera impressió del fenomen estudiat, que probablement serà útil per a futures 

recerques. 

5.1 Discussió i línies de futur 

A partir de la primera aproximació que s’ha intentat donar a la present recerca sobre 

l’ús de Twitter per part dels periodistes esportius, poden portar-se a terme un ampli 

nombre d’investigacions relacionades amb diferents aspectes que han sorgit al llarg 

del treball. 

Com hem vist, un dels problemes de l’ús de Twitter és que no hi ha unes directrius 

marcades sobre com els periodistes han d’utilitzar aquesta plataforma i l’ús és 

totalment lliure. Davant d’aquest fet, ens sorgeix la idea d’un possible projecte de 

recerca on s’intentin establir uns criteris a l’hora de piular, a partir de les opinions dels 

mateixos periodistes esportius. D’aquesta manera, la iniciativa podria establir una 

mena de llibre d’estil amb els criteris bàsics que podria servir com a guia a les 

redaccions periodístiques i ajudaria als professionals a aprendre més ràpidament i 

eficaçment l’eina. 

D’altra banda, tots els entrevistats han coincidit que els periodistes han donat més 

importància a Twitter de la que realment tenia. A l’inici hi va haver una concepció 

idealitzada i utòpica de la plataforma i ara s’ha racionalitzat i s’ha vist que algunes de 
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les coses que s’havien dut a terme eren oportunitats perdudes. Actualment hi ha una 

dispersió desenfrenada que mareja als periodistes.  

Tot plegat, conjuntament amb la gran quantitat de temps que s’hi dedica i el fet que no 

tothom està a la plataforma, ens porta a reflexionar i ens obra un altre possible tema 

d’investigació. Aquest, en referència a aquesta problemàtica, seria la d’analitzar si 

realment aquesta eina dóna els beneficis esperats als propis periodistes i a les 

empreses de comunicació. Conseqüentment, es tractaria d’analitzar si els periodistes 

han de dedicar el temps que dediquen a la plataforma mitjançant entrevistes en 

profunditat a una mostra més àmplia de periodistes esportius.  

Per acabar, el treball dut a terme durant aquests mesos ens fa creure fermament que 

les dinàmiques periodístiques han viscut una gran revolució amb l’arribada d’Internet i 

que probablement hi seguirà havent canvis al sector. De totes maneres, cal tocar 

sempre de peus a terra i no idealitzar les eines que sorgeixen.  

Per això, cal encoratjar els periodistes a estar atents a l’emergència de noves eines 

per tal d’aprendre-les per tal de treure’ls-hi el màxim partit per a l’ofici. I, sobretot, tenir 

molt clara una cosa: per moltes eines que apareguin, el periodisme no canvia.  
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7. ANNEX 

7.1 Anàlisi qualitatiu de les piulades 

7.1.1 Marc Mundet 
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7.1.2 Natàlia Arroyo 
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7.1.3 Xavi Torres 
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7.2 Fitxes personals dels periodistes analitzats 

7.2.1 Marc Mundet 

Nom Marc Mundet Riera 

Nom a Twitter MarcMundet78 

Mitjà on treballa RAC 1 

Edat 39 anys 

Any de registre a Twitter Agost de 2009 

Usuaris que el segueixen 19.700 seguidors 

Quantitat de m'agrades 760 

Usuaris que segueix 653 seguits 

Nombre de piulades emeses fins al moment 41.500 piulades 

Nombre de piulades analitzades 200 

 

7.2.2 Natàlia Arroyo 

Nom Natàlia Arroyo  

Nom a Twitter natarroyo 

Mitjà on treballa Diari ARA 

Edat 31 anys 

Any de registre a Twitter Octubre de 2010 

Usuaris que el segueixen 14.300 seguidors 

Quantitat de m'agrades 453 

Usuaris que segueix 315 seguits 

Nombre de piulades emeses fins al moment 13.600 piulades 

Nombre de piulades analitzades 104 

 

7.2.3 Xavi Torres 

Nom Xavi Torres 

Nom a Twitter xavitorresll 

Mitjà on treballa TV3 

Edat 50 anys 

Any de registre a Twitter Maig de 2011 

Usuaris que el segueixen 18.500 seguidors 

Quantitat de m'agrades 74 

Usuaris que segueix 758 seguits 

Nombre de piulades emeses fins al moment 1.172 piulades 

Nombre de piulades analitzades 9 

 

mailto:.@MarcMundet78
mailto:.@MarcMundet78
mailto:.@MarcMundet78
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7.3 Recull de les piulades analitzades 

7.3.1 Marc Mundet 
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7.3.2 Natàlia Arroyo 
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7.3.3 Xavi Torres 
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7.4 Anàlisi qualitativa de les entrevistes 

Categoria Periodista Declaracions 

Per què ets a Twitter? 

Marc Mundet “M’hi vaig veure arrossegat. També per 

donar sortida als continguts” 

Natàlia Arroyo “M’hi veig portada quan signo pel diari 

ARA”. 

Xavi Torres “Jo sóc poc tecnològic. Em marginen de 

TV3 i em creo un perfil per tenir un 

altaveu, un lloc on poder dir les coses” 

Toni Padilla “Perquè és una eina. És una eina 

professional i com tal has d’utilitzar les 

eines professionals que tens al teu abast. 

No entenc no donar-li un servei per 

aprofitar-la” 

Bernat Soler “Jo hi era però en vaig sortir i ara només 

tinc un perfil anònim per poder consultar 

les notícies a mode d’espectador” 

Creus que en treus el 

màxim profit? 

Marc Mundet “Des d’un punt de vista informatiu, sí. Des 

d’un punt de vista econòmic, no. M’he 

tornat conservador.” 

Natàlia Arroyo “M’he n’allunyo perquè sinó al final no 

desconnecto mai. No em motivava igual la 

xarxa fa cinc anys que ara” 

Xavi Torres “N’he tret el màxim profit per dir algunes 

exclusives durant el meu període de 

marginació que si no hagués estat així les 

hauria donat TV3” 

Toni Padilla “És una eina i no en vull treure més profit 

del que m’ha donat fins ara” 

Bernat Soler  

Afecten les crítiques? 

Marc Mundet “A nivell professional, sí (a l’honor). A nivell 

personal, no” 

Natàlia Arroyo “Sí. Més del que em pensava i és una de 

les raons per les quals me’n distancio una 

mica més. És una de les raons per les 

quals no opino en sec” 

Xavi Torres “Sí que afecten, i com tu saps per això un 

company meu va sortir de Twitter però en 

el meu cas no em miro ni les que diuen 

que sóc un geni ni les que diuen que sóc 

un desastre” 

Toni Padilla “Depèn de la crítica. Si és amb bon to sí. 

Si algú et fa una crítica constructiva i és 

educada l’has d’escoltar i et serveix. Si 

que es cert que si és un troll o algú que 

insulta el que faig per defecte és silenciar-
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lo. Sobretot, el que marca molt la 

diferència és el to de la crítica que reps” 

Bernat Soler “Depèn de la persona. A mi personalment 

sí. Precisament per això en vaig sortir” 

Intervens en els 

comentaris? 

Marc Mundet “Quan animo el debat, intento ser el més 

neutre possible. Contesto depenent del 

meu estat anímic, de si la persona que 

interactua amb tu la coneixes o no, si el 

que diu és interessant o no” 

Natàlia Arroyo “Sí que hi intervinc, sobretot quan demano 

l’opinió de la gent. En aquests moments sí 

que contesto a l’audiència tot i que crec 

que és una interacció totalment falsa” 

Xavi Torres  

Toni Padilla Si en alguna ocasió m’han aportat alguna 

dada o m’han ajudat, després he intentat 

sempre respondre i els hi he agraït la 

col·laboració. 

Bernat Soler  

Han canviat les 

rutines de producció? 

Marc Mundet “Sí que ha canviat. Ens ha fet guanyar en 

immediatesa” 

Natàlia Arroyo “Això ho hem viscut més en l’àmbit polític i 

social. Puntualment sí, però jo crec que no 

tan Twitter sinó més en el concepte digital” 

Xavi Torres “Ens ha aportat immediatesa, però poc 

més. El periodisme segueix sent el mateix” 

Toni Padilla “El periodisme és el mateix que es feia fa 

20 anys. Només han canviat les eines” 

Bernat Soler  

Avantatges i 

inconvenients de 

Twitter 

Marc Mundet “Immediatesa, globalitat i és una finestra al 

món feta a la teva mida” 

Natàlia Arroyo “És una via d’accés molt ràpida, agilitza no 

punts de reflexió però sí que et dóna un 

ventall de més coses que crec que és 

positiu i després com a exercici de 

reducció i de resum també crec que ens 

ha fet millorar. Ens ha ensenyat a ser més 

puntuals i més precisos. No obstant, per 

altra banda, tothom pot fer-se un perfil i 

dir-te de tot. Al final ens accelera tant pel 

que fa a vegades a la pausa que hem de 

tenir per contrastar coses i per aportar-hi el 

que al final hauria de ser essencialment la 

nostra professió que és un punt de rigor o 

un punt d’especialista” 

Xavi Torres “Et dóna possibles temes i et posiciona 

com a marca. Tot i això, és molt perillós. El 
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que ha provocat el Twitter és que una 

simple piulada sense contrastar es 

converteix en una notícia. Però el Twitter 

ha provocat que molta gent s’eviti treballar” 

Toni Padilla “És manera més per fer arribar la teva 

informació, difondre els teus continguts. Et 

permet posicionar-te a tu, crear una 

marca, crear un estil. Els trolls i que 

tothom pot crear-se un perfil i dir el que 

vulgui serien els inconvenients” 

Bernat Soler “Per assabentar-me de les coses, per 

curiositat. Per saber com ha anat el 

resultat d’algun partit o si ha passat 

alguna, a vegades és l’opció més ràpida. 

És útil. Jo ho comparo amb les agències 

d’abans. Tot i això, m’avorreix i em cansa. 

El problema dels periodistes es que li 

donem al Twitter una rellevància pública 

superior a la que té. Cada cop n’hi ha 

menys i el que et posen cada vegada és 

menys interessant” 

S’ha invertit en 

formació? 

Marc Mundet “En Twitter no, en web sí i tard” 

Natàlia Arroyo “Inicialment no n’hi va haver. La formació 

es va fer a partir del mètode assaig-error. 

Se n’han anat fent mica en mica” 

Xavi Torres  

Toni Padilla “Sí. Contínuament hi ha sessions de 

formació perquè com que evoluciona l’eina 

i evoluciona l’ús que se’n pugui fer doncs 

contínuament hi ha formació per veure 

quins avantatges en podem treure, com 

podem millorar el seu funcionament i 

quines coses hem d’evitar” 

Bernat Soler “Sí. Segurament més lent del que seria 

necessari. També s’ha invertit en web i 

una de les meves prioritats és que el portal 

espor3.cat acabi sent un portal de 

referència” 

Fins a quin punt pot 

arribar a ser 

important Twitter? 

Marc Mundet “T’aporta posicionament de marca. La gran 

virtut de Twitter és que pot ser o podia ser 

molt enriquidor. No sé el seu futur. Crec 

que tendirem més a la qualitat que no pas 

a la quantitat” 

Natàlia Arroyo “Molt important. Redueix la distància amb 

les fonts. Ha permès és que el que vulgui 

dir un esportista en aquest cas ja no t’ho 

diu a tu sinó que li diu a tothom també. 
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Ens porta a tots a dir el mateix” 

Xavi Torres “Molt. I sinó mira el meu cas” 

Toni Padilla “En el començament van haver-hi 

moments en què podia tenir aquest però 

aquesta etapa, és una opinió molt 

personal, crec que ja ha acabat” 

Bernat Soler “Pot ser important però s’ha de ser 

prudent. No tot el que es diu a Twitter és 

veritat ni molt menys” 

És vital la figura del 

periodista? 

Marc Mundet “És bàsica” 

Natàlia Arroyo “Sí per donar-li una mica de perspectiva 

crítica a tot” 

Xavi Torres “Aquest escenari és dramàtic perquè ens 

està anul·lant com a col·lectiu. És real. I 

amb això no vull dir que abandonem. No 

som gaires però encara uns quants ens 

agrada i seguirem batallant perquè penso 

que val la pena” 

Toni Padilla “És igual de vital que ho ha estat sempre” 

Bernat Soler “Sí. Opinió en tenim tots; opinió 

substanciada i formada ja no és tan fàcil. 

Ja has de tenir les teves fonts i els teus 

contactes” 
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7.5 Transcripció d’entrevistes 

7.5.1 Marc Mundet 

Pregunta: Per què ets a Twitter? 

Resposta: Sóc a Twitter per.. ni ho sé. Jo crec que a Twitter m’hi vaig veure 

arrossegat. Vaig tenir la sort que Twitter va aparèixer a la redacció d’esports a RAC1 

bastant al principi i sóc a Twitter sobretot, en un primer moment, per donar sortida a 

tots aquells continguts que no tenien cabuda a la ràdio. I és una eina que permet 

bàsicament això. 

P: Creus que per donar sortida a aquests continguts, n’has fet i en fas un bon ús 

i en treus el màxim profit? 

R: És una pregunta de resposta complexa. Aquí hi ha dues maneres de respondre 

aquesta pregunta. Si ho fas des d’un punt de vista informatiu, intentes que sí, donar-ne 

un bon ús; al final el posicionament davant la informació és el mateix: un plantejament 

honest, amb el qual intentes sota criteris de rigor, veracitat, etc., servir una informació; 

ara ve, si parlem en termes monetaris, Twitter és un bumerang. A Twitter regales 

informació, la regales. Aquí a RAC1 a mi em paguen per fer una feina. A Twitter, tots 

aquells continguts que no m’entren, jo els serveixo, però no en trec cap rendiment i a 

sobres dono la possibilitat a que altra gent els pugui aprofitar per treure’n ell un 

rendiment. Amb el qual, per això dic que és un bumerang. I és una arma de doble fil, 

amb la qual cal ser conservador. Amb el pas dels anys me n’he tornat.  

P: Amb aquestes dues setmanes d’anàlisi, he vist que en fas un ús pràcticament 

professional però de tant en tant hi ha alguna opinió, alguna piulada més de 

caire personal. T’afecten les crítiques? 

R: A nivell professional sí. A nivell personal, no. A nivell personal m’és igual perquè és 

cosa meva. En l’àmbit professional, m’afecta sobretot a l’honor, quan té a veure amb 

qüestions d’honor. La resta no. M’afecta quan posen en dubte la meva honorabilitat 

professional. Això és el que realment més em dol.  

P: Pel que fa el tema de les interaccions, hi ha piulades, com les enquestes, que 

obren un fil de debat. Fins a quin punt intervens en els fils de debat? 

R: Jo, en el cas de les enquestes, procuro no influir en la opinió de la resta. A mi em 

pertoca plantejar-la. Si influeixo en el contingut de la pregunta, és manipular la 

resposta. I trobo que és un flac favor a l’exercici periodístic. El que procuro és que no 

es perdi. Intento animar al debat sense manipular-lo. Per això, si t’hi fixes, quan animo 

al debat són el més neutres possibles.  
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P: De fet, me n’he adonat que dels tres periodistes que he analitzat, tu ets l’únic 

que recuperes les teves piulades.   

R: Faig fils. És a dir, això és perquè Twitter és volàtil. Twitter té moltes virtuts però 

també té molts defectes. Twitter és així. Llavors, una tècnica perquè la informació no 

es perdi i que també d’altra banda tu guanyis notorietat, marquis perfil, perquè al final 

sóc una persona que intento, encara que no ho sembli, no viure a la xarxa. Crec que a 

la xarxa és molt entrar i sortir. Si hi vius, perds el món de vista, embogeixes i crec que 

fins i tot per la salut, no és sà. Però si que com a recurs, recuperar piulades anteriors 

pot ser una eina molt útil a l’hora de que la teva difusió sigui major. 

P: Com comentes, no es pot dir a la xarxa, això és evident, però tots arribeu a la 

mateixa conclusió. Faig una piulada sobre un tema i hi ha 30 interaccions. Hi ha 

algun patró per determinar quines interaccions contesteu, contesteu les que 

veieu quan sou a la xarxa... 

R: No. La veritat és que no hi ha un criteri. Al final, som persones. Jo contesto 

depenent del meu estat anímic, de si la persona que interactua amb tu la coneixes o 

no, si el que diu és interessant o no. Hi ha diversos elements que poden interferir. No 

em poso per norma el contestar a la gent. A vegades puc semblar una mica fred o 

distant però miro de guardar, fins i tot de manera inconscient, certa distància amb 

Twitter perquè tampoc m’agrada viure a la xarxa. 

P:  Precisament Twitter apareix o es ven que apareix per reduir la distància que 

hi ha entre el periodista i l’oient. Fins a quin punt Twitter ha canviat les vostres 

rutines de producció?  

R: Twitter et fa guanyar en immediatesa. Té aquesta gran virtut. És a dir, com a 

periodista, és una gran finestra al món per mirar però també per aportar i Twitter té un 

efecte que és immediat. En aquest aspecte, Twitter guanya a la radio. A no ser que tu 

interrompis l’emissió, com a molt tindràs un ritme horari i a Twitter el ritme és de minut. 

I això és part del seu encant però també part de la seva delicadesa. El tema del minut 

a minut és molt delicat. Anys enrere, passava una cosa i tu trucaves i acabaves fent un 

butlletí. Ara no. Ara, al final, jo crec que ha variat en el moment que una cosa que té 

tothom l’has de piular a l’instant. També et diré que si una cosa la té tothom ja no té 

mèrit piular-la. Al final, has de triar si buscar la quantitat o la qualitat. Jo estic una mica 

en aquest procés. Penso que val més que m’agafin com a un periodista de referència 

per la qualitat del què dic i dels continguts que dono que no pas per la quantitat del 

minut a minut. Perquè torno al fet d’abans: viure a la xarxa és exasperant. Tornem 

enrere. Dit això, sí, sí que ha canviat. Però bé, jugues una mica amb això. Que és 

primer, la piulada o la ràdio? Sobre cada cas comentes i veus. 
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P: Comentes que un dels grans avantatges és la immediatesa. Hi hauria altres 

avantatges? 

R: La globalitat. Twitter et permet que una cosa que passa a Estats Units, a Argentina, 

a Austràlia, al Japó, que sense Twitter o no te n’assabentaries o com a molt d’hora ho 

faries per les agències. Twitter ha suplert una mica les agències d’informació. EFE i 

Europa Press s’estan reinventant en aquest sentit perquè una bona compta de Twitter 

amb uns bons follows fa que gairebé no hagis de mirar a les agències. La globalitat és 

una de les virtuts que té Twitter, a banda de la immediatesa. I per mi n’hi ha una 

tercera que m’encanta de Twitter. És una finestra al món però feta a la teva mida. 

M’agrada RAC1 però només m’agrada un 70% dels seus continguts i m’agrada un 

20% dels d’El Periodico i m’interessa un 10% del que diu La Razón, perquè al final 

crec que la pluralitat informativa és molt necessària per donar-te una visió completa 

sobre el que està passant des de tots els punts de vista. I aquesta possibilitat de 

pluralitat a l’hora de tu rebre i de nodrir-te amb els teus continguts la trobo molt i molt 

enriquidora.  

P: I aquesta immediatesa que podria ser a l’hora un avantatge i un inconvenient, 

perquè la informació desapareix de forma volàtil, està complementada per altres 

inconvenients? El fet que hagi canviat la relació entre el periodista i el lector fa 

que ells et vegi més a prop o tu segueixes sent un personatge distant? 

R: No ho sé. Si que noto, tampoc t’ho sabria dir perquè al final la gent quan escolta la 

radio et té a casa, Twitter és una aplicació que tinc els meus dubtes de que acabi 

seguint. Aquesta és una altra. Els periodistes hem idealitzat Twitter però els seus 

comptes de resultats són els que són. I no ho sé, Facebook és molt potent. Conec els 

números dels dos i tinc molt clar que Twitter és una piulada però el contingut bo i on es 

veu el treball el tens a Facebook. Jo crec que al final hi haurà una batalla brutal 

Facebook-Google en els propers deu anys per una qüestió de posicionament de 

mercat. No sé. Si ha canviat o no la meva relació amb els oients, sincerament no ho 

sé. El que sí que sé és que jo intento ser el mateix. El que transmeto a la ràdio també 

ho intento transmetre a les xarxes socials.  

P: S’ha invertit en formació? 

R: En Twitter no. En web sí i tard. Jo entro a Twitter a l’any 2009. Jo vaig als jocs de 

Pekin i no hi havia Twitter. Ara farà vuit anys. Amb aquest vuit anys hi ha hagut alguna 

reunió concreta sobre el llibre d’estil de l’emissora però no hi ha hagut formació. Hi ha 

hagut formació en web i aquí és on em noto més fort que els meus companys. Jo l’he 

feta i l’he feta bé. De fet, estic als caps de setmana portant la web. Crec que és 

necessari. 
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P: Mirant una mica cap al futur. Una enquesta de l’Enric Jové comentava que 

només 3 de cada 10 tenien Twitter i 9 de cada 10 tenen Facebook. La Natàlia 

Arroyo em preguntava que ells mateixos des del diari ARA ja s’estan preguntant 

si han de ser a Twitter o no. Com dius tu, els resultats són els que són i 

demostren el què demostren. Fins a quin punt pot arribar a ser important 

Twitter? 

R: Twitter durant els vuit anys que fa que hi soc ha estat un posicionament de marca 

acollonant. Jo li estic molt agraït, m’ho he passat molt bé informant, aprenent, 

informant-me, debatent, etc. Crec que la gran virtut de Twitter és que pot ser o podia 

ser molt enriquidor. No sé quin ha de ser el futur de Twitter. La meva actitud, com et 

deia, crec que tendirem més a la qualitat que no pas a la quantitat. I la raó és diversa: 

una, el no poder estar sempre, les 24 hores del dia a les xarxes socials. Per molt que 

vulguis, a no ser que siguis una persona soltera i sense compromisos, no pots, és 

impossible (amb un asterisc: programar piulades ajuda i molt; jo en programo i em fa 

molt servei perquè al final l’usuari no en te ni idea de si l’has programat o no); a més, 

tu no tens el control de la informació. Que vull dir: si tu et dediques a donar molts 

continguts de manera massiva, en el cas del bàsquet, donaràs una informació que el 

Barça de bàsquet ja ha donat, que l’ACB ja ha donat, que la Penya ja ha donat. Que 

ets? Un lloro? No. Jo crec que en la generació de la teva pròpia marca personal ja hi 

ha trets essencials del periodisme: informar, poder tenir una informació que només la 

tens tu o una fotografia... però per què? Perquè estic en primera línia. I aquí tornem 

una mica al debat de què els millors comptes de Twitter són els de la gent que està al 

peu del canó. Vull dir, si tu no estàs a primera línia –pots ser una persona que dominis 

el periodisme de dades o donis la teva opinió de manera brillant o tinguis una gran 

capacitat de reflexió, que també hi són- en el meu cas, o domines la informació en 

primera línia i estàs on has d’estar, “al pie de la noticia” que deien abans o no crec jo 

que puguis tenir un perfil de Twitter prou atractiu per un usuari perquè la competència 

és tant gran que marcar diferències respecte els demés et serà molt difícil.  

P: Per últim i molt breu. Comentes que la competència és tant gran. Twitter 

potser és la plataforma que ha apropat més el periodisme a la gent (periodisme 

ciutadà). Fins a quin punt és vital la figura del periodista? 

R: És bàsica. Un metge no qualificat no pot operar; un advocat no qualificat no pot 

exercir; un periodista no qualificat, efectivament pot exercir, però es nota. Es nota. És 

a dir, i no cal que te’n vagis a les xarxes, sinó que només cal mirar on hi ha el major 

intrusisme del món mundial és a la televisió i hi ha autèntica porqueria. Amb qüestions 

de veracitat, amb qüestions d’escriptura, amb qüestions de credibilitat, de rigor, està 

clar que hi pot haver-hi una persona amb talent per exercir, escolta cap problema, però 

si tu no t’has format, no t’has preparat, no t’has dedicat a treballar, a conèixer com 
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funciona la professió per dins, és impossible que tu puguis estar al nivell que d’altres si 

ho han estat. I en aquest sentit, em pertoca a mi defensar l’ofici amb “uñas y dientes”. 

 

7.5.2 Natàlia Arroyo 

Pregunta: Per què ets a Twitter? 

Resposta: (rialles) Doncs jo soc a Twitter bàsicament perquè em faig el perfil quan 

signo amb el diari ARA. L’ARA volia ser un mitjà modern, creat en l’era de Twitter i 

entenia Twitter com la principal plataforma per moure els continguts, per estar a prop 

del lector, per tenir un feedback una mica més proper i acostar aquella tertúlia de 

cafeteria o de bar al periodista i, sense que fos una obligació, semblava necessari que 

els redactors en concret en tinguéssim un de particular i me’l vaig crear per termes 

professionals.  

P: Comentes que el propi diari va apostar per la plataforma. Hi ha hagut 

formació? 

R: Inicialment n’hi va haver i a partir d’aquest moment també hem fet servir bastant la 

fórmula de prova error: mirar quina tipologia de piulades funcionava, a partir també de 

que el mateix Twitter també ha canviat la manera d’expressar les noticies –ara 

últimament és evident que necessita lluir molt més la imatge perquè al principi sinó 

quedava tot minimitzat-, una mica també en funció de les hores en què la gent 

consumeix noticies o no, quin tipus de piulada genera el què tu vols, que és que es 

cliqui o no es cliqui, o només que es mogui i es faci viral, etc. En funció d’això si que 

ens anem actualitzant. Ara recentment vaig participar en una formació que 

s’emmarcava dins del llibre d’estil del diari i es referia en com aquest volia que els 

periodistes ens expresséssim a la plataforma des dels perfils oficials, des d’ARA 

Esports en el meu cas, i si que ens van donar informació. Però inicialment jo crec que 

era una mica més a compte de cadascú: hi havia la possibilitat de posar-hi “ARA” i el 

nom del redactor o crear-se un perfil més a títol personal. Jo en aquest cas vaig optar 

per fer-ho a títol personal per tenir aquest punt de llibertat, si m’apures, de sortir-me 

del que havia de ser exclusivament oficial. 

P:  Així una mica en perspectiva mirant al passat, creus que en fas un bon ús i 

en treus el màxim profit?  

R: Mmmm.. Me n’intento allunyar perquè sinó al final no desconnecto mai. Soc 

conscient que el Twitter el tinc molt per les tres piulades màxim del dia –de fet ho 

hauràs vist-, sóc molt i molt plana i pràcticament em limito a moure el meu contingut 

propi i ja està. Alguna vegada si coincideix que estic més pendent de la plataforma 
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m’agrada interactuar amb les tres persones que m’escriuen directament o amb els tres 

habituals que llegeixo però soc molt freda perquè al final he anat aprenent que això, 

vull dir, com funcionava jo i com em motivava la xarxa fa cinc anys no és com em 

motiva ara. Actualment continuo pensant molt que un cop he escrit un tema, Twitter 

em permet acostar-lo a més gent i afegir-li un matís d’opinió que a la peça potser no 

ha existit i llavors doncs ho complementes amb alguna repiulada o amb la teva visió 

del moment. Allò va ser en calent, ara en fred afegeixes un puntet d’opinió i aquí el 

rebotes però em limito bastant a això. I sobre la interacció d’alguns lectors o oients, si 

té a veure amb alguna cosa que faci a les transmissions de televisió, intento escoltar 

que m’estan dient perquè em serveix per aprendre. Hi ha cops que em diuen “mira, 

t’has equivocat o has estat dient que hem estat atacant bé” i llavors doncs obres una 

mica de debat que és el que m’interessa però estic intentant aprendre a què no ocupi 

el meu dia a dia perquè sinó al final estàs tot el dia connectat al que està passant. Tinc 

totes les notificacions apagades i quan decideixo obrir-lo li dedico els meus deu minuts 

i desconnecto, vull dir, sóc molt poc constant. Per tant, crec que no, una de les gràcies 

del Twitter és que juguis una mica més des de la programació de les piulades fins a 

estar-hi més a sobre. Tampoc tinc un volum fantàsticament gran però és cert que soc 

força selectiva amb les estones que hi dedico.     

P: Dins de l’anàlisi, el que he estat observant en el teu perfil és que sempre que 

hi ha una pregunta de cara als oients, acostumes a contestar i en aquest aspecte 

t’apropes molt al lector. Si mai has tingut crítiques, aquestes t’han afectat a 

nivell personal o professional? 

R: Sí, deu ni do. I aquesta és una de les raons per les quals m’hi distancio una mica 

més o és una de les raons per les quals no opino en sec. Pràcticament totes les meves 

piulades tenen un link. Quan són en relació al diari –quan faig una tertúlia ja em 

mencionen i no vull evidenciar-ho mai perquè hi ha certes coses del que deixes escrit 

que em fan vertigen. Reconec que ara mateix és, no perquè després no pugui 

argumentar que he opinat o que he dit, però estic en un moment una mica de black 

mirror, de que la tecnologia em genera un punt de por i de respecte i per tant ho 

minimitzo. Intento respirar abans de vomitar una opinió- per tant, ho utilitzo només per 

moure contingut però sobre les reaccions de la gent si que m’agrada donar-me el 

temps que, en una locució per exemple no has tingut, llavors afegir-li el matís que en 

aquell moment el teu cap no t’ha permès perquè  no has tingut temps o el teu cap no 

ha trobat la paraula adequada. I m’ho permeto perquè tots cometem errors i jo els 

cometo moltes més vegades de les que voldria. Per tant, això sempre i quan se 

m’escrigui bé, hi entro. I quan m’han escrit amb una mica més de mal to doncs no és 

que respongui amb mal to però li dono menys resposta que a la gent que té un interès 

educat i respectuós, perquè al final és el que té aquesta xarxa. Però reconec que sí 

que em toca a vegades, quan algú em diu –no el “no estic d’acord”- que no he estat bé 
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fent una transmissió, a vegades m’agafa un punt de calor i penso que potser si que 

tenen raó i et fa pensar. Em porta més a punts de reflexió per com puc fer millor la 

meva feina que no a atabalar-me excessivament si, sobretot, l’usuari ho fa amb molta 

gent –perquè després a vegades obres el seu perfil i veus que critica a tothom-, en 

aquestes ocasions no li dono excessiva credibilitat perquè veus que li diu a tothom i 

llavors agafes una mica més de distància.  

P: Més en referència als modes de producció, Twitter ha canviat les vostres 

rutines de producció? (he llegit varis autors que comenten que fins a l’arribada 

de les xarxes socials tots els mitjans de comunicació tenien la seva agenda, com 

és lògic, però que ara a través d’aquestes plataformes es crea una agenda 

paral·lela) 

R: Jo crec que això ho hem viscut més en l’àmbit polític i social que som tots molt 

conscients que Twitter només és una part concreta de la realitat que té a veure amb 

una part més tecnològica de la societat o amb un sector molt concret, diguem-li gent 

jove o gent, això com deia, tecnològica, encara que no sempre sigui una qüestió 

d’edat, a vegades sí, però si que acaba sent un perfil d’una persona molt 2.0 o 5.0, en 

el punt en el que estiguem. Això a vegades ens ajuda a relativitzar el que fem però jo 

si que crec que hem entès o som capaços de detectar quin tema pot funcionar a la 

xarxa i quin tema és bo. A vegades coincideixen i a vegades no coincideixen. Així 

doncs, no es que forcis un tema perquè sàpigues que a Twitter funcionarà però hi ha 

coses que, va molt més lligat al concepte web que al concepte Twitter, les provoques 

una mica perquè saps que si són molt visuals a la versió digital funcionaran i després 

no tindran espai a paper. Nosaltres som un diari que convivim molt amb això i potser 

tenim una ment que pensa més, un 60-40, en web que no pas en paper. Com et deia, 

té a veure amb quin ha sigut el nostre moment de creació. I això acaba anant lligat a 

Twitter però estadísticament es demostra cada cop més que Twitter no és la principal 

manera d’accedir a les noticies i, per tant, entre tots ens hem refredat. Jo crec que 

Twitter era l’epicentre del diari o de les nostres piulades fa temps i ara veus que 

l’usuari ja no hi entra tan. Hi ha tantes coses a Twitter i a vegades es perden tant que 

serveix per fer una visió directe i per molt que utilitzis llistes i mecanismes per filtrar, la 

gent acaba trobant el filtre personal o el filtre del què miren els meus amics a través de 

Facebook. I jo crec que això ens ha distanciat una mica. Com dic, no tant a Twitter 

però si en versió digital si que hem canviat coses perquè hi ha una diferència molt 

clara del que la gent vol llegir en la pausa del paper del que la gent està consumint 

d’una manera molt més viral des d’un mòbil. Partim de la base que el Twitter la gent 

l’utilitza generalment des del mòbil. Puntualment sí, però jo crec que no tan Twitter 

sinó més en el concepte digital.  
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P: Referent al que comentes, en l’últim anàlisi que va sortir sobre mitjans 

socials, si dividíssim la societat en un segment de deu persones, nou de cada 

deu tenen Facebook però només tres de cada deu tenen Twitter...  

R: Doncs aquí ho tens. I tot i així què acaba passant... És el que deies al principi. Ens 

acosta als lectors de la mateixa manera que abans la tertúlia de bar podia acostar-te a 

una crítica sobre una peça teva que havies escrit al diari. Si no ho senties allà, ja no ho 

senties. I tampoc ho sé molt bé ja que tinc 31 anys acabats de fer i com aquell qui diu 

ja he nascut en l’era moderna. Si no era així, tu pràcticament no t’assabentaves de si 

aquell tema era llegit o no. Ara, a través dels formats digitals, tenim maneres de 

mesurar quanta gent està llegint això, quant temps aguanta la gent a la noticia, etc. I 

Twitter t’acosta a aquestes opcions però no deixa de ser una part molt petita de la gent 

que ho fa i el fet de que tu puguis bloquejar acaba provocant que sí, hi ha interacció, 

però probablement només la interacció que a tu t’interessa. Llavors és una interacció 

totalment falsa i que tampoc no et porta a punts crítics sinó que només t’aporta 

lloances i tampoc és el que hauria de ser. Però és totalment clar que no el té tothom o 

no tothom el sap fer servir o no és la panacea i al final li donem un valor major al que 

acaba tenint perquè és un segment petit i molt concret de la societat.  

P: Potser el que dius de que t’apropa al lector seria un dels avantatges de 

Twitter. Quins són els altres avantatges pels periodistes esportius? 

R: Jo crec que al final és una via d’accés molt ràpida. Et dóna fils a estirar. En un post-

partit per exemple pots veure una estadística, aquesta estadística et porta a un tema, 

etc. Hi ha vegades que hi ha algú que només penja una foto. Només veient-la ja m’han 

desplegat un aspecte estadístic molt concret: 11 regats de Messi, per exemple. Al final 

això és molt ràpid sense haver d’anar a buscar tu mil coses. Enmig d’aquestes mil 

branques en les que et pots perdre després d’un partit doncs acabes tenint aquesta 

informació. Ara, d’allà a fer un text concret o així, segueix sent la teva feina. I el que 

crec que a vegades el sector periodístic ha fet és fer 10.000 caràcters d’una piulada 

que en té 140. Aquí hem d’acabar de trobar-hi el què. Hi ha coses que funcionen en 

una piulada i fan gracia o puntualitzen però són matisos i no hi pots entrar. De fet, és 

un dels problemes que a vegades tens perquè vols acabar d’explicar bé una cosa i 

queda molt brusc perquè la brevetat ens ensenya a tots plegats a pensar-hi una mica 

més i a trobar una píndola molt més concreta però això també simplifica les nostres 

capacitats d’anàlisi en aquests aspectes. Però en general, si m’hi sumo només les 

coses bones, jo crec que és això: que agilitza no punts de reflexió però sí que et dóna 

un ventall de més coses que crec que és positiu i després com a exercici de reducció i 

de resum també crec que ens ha fet millorar, ens ha fet pensar-hi molt més. Tot i que 

això és un contrast amb el que et permet després la web. Si hi hagués algun periodista 

veterà aquí et diria que a ell això ja li passava abans quan havia d’encabir el titular 

amb l’espai que li havien deixat a la pàgina. Tu ara sempre tens el recurs de dir que en 
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paper ho tanques d’aquesta manera i a la web ja hi afegiràs tot el que no hi ha cabut. 

Però si que, concloent, ens ha ensenyat a ser més puntuals i més precisos. 

P: I els inconvenients? 

R: Els inconvenients també que no deixa de ser una cosa que tu llences allà i, hi ha 

controls, tu pots saber qui llegeix i qui no, però aquí tothom pot fer-se un perfil, es posa 

un “huevito” i et diu absolutament el que tu vulguis. Hi ha mecanismes com deia de 

bloquejar però al final hi ha moltes maneres de llegir-te malament i de llegir-te en 

diagonal i ens precipita de vegades a tots en una primera opinió, en un “retweet”, i ens 

accelera. Jo crec que al final ens accelera tant pel que fa a vegades a la pausa que 

hem de tenir per contrastar coses i per aportar-hi el que al final hauria de ser 

essencialment la nostra professió que és un punt de rigor o un punt d’especialista. No 

ens dóna temps a ser especialistes en segons quins temes si tot ha de funcionar al 

ritme de Twitter. És inviable. I això, nosaltres quan interaccionem ens precipita, en els 

nostres interlocutors també perquè a vegades els fa atacar-te o aplaudir-te sense 

haver-te llegit. No t’ha donat temps ni a entrar i ja et diuen que l’article està molt bé. 

Clar, hem de veure fins a quin punt això és creïble o no. Per tant, ens accelera. És una 

eina que ben utilitzada és fantàstica però m’hi haig d’allunyar perquè sinó, el que et 

deia, sinó respiro 20 segons acabaria deixant allà penjades i sent carn de “favorito” i 

de “pantallazo” per quan d’aquí deu anys jo digui el contrari per atacar-me dient que he 

canviat d’opinió. Anant a un extrem pot pensar “ostres, pot ser que alguna vegada hagi 

dit això?”. Al final l’hemeroteca ens mata a tots els periodistes sempre si no som 

sincers. Canviar d’opinió ho pots fer però recorda que una vegada vas dir el contrari. I 

per això sempre s’ha d’acabar fonamentant-ho i documentant-ho. 

P: Comentàvem que la distància amb l’audiència es redueix. Aquesta distància 

també es redueix amb les fonts? Perquè per exemple, si Leo Messi fa una 

piulada tu segurament no podràs arribar a aquesta font... 

R: Clar. Jo crec que el que sí que ha permès és que el que vulgui dir un esportista en 

aquest cas ja no t’ho diu a tu sinó que li diu a tothom també. Llavors tu el que acabes 

fent és agafar una cosa que ha dit, i que torno a dir que no t’ho ha dit a tu de manera 

privada. Llavors això ens porta a tots a dir el mateix perquè allò que ha dit no només 

t’ho ha dit a tu o a tres persones en un espai concret o no els hi ha dit només als 

periodistes en zona mixta, sinó que ho ha dit absolutament per tota la seva comunitat i 

per tant hi ha moments on està menys clara la barrera entre qui té dret a tenir aquesta 

informació. És a dir, a tu que et separa com a periodista d’una persona que té l’habilitat 

de seguir a Gerard Piqué. És a dir, tu què en treus de diferent respecte algú? I amb 

això si que crec que Twitter ha universalitzat una mica això i ha fet que el periodista 

hagi de trobar altres maneres de fer-se diferent i de fer-se important en la gestió d’una 

informació o en la gestió d’una cosa. I el que si que també detecto és que a partir dels 
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mecanismes de posar-hi una foto i etiquetar una sèrie de protagonistes, hi ha més gent 

a qui li arriba el que tu hagis escrit. I això és perillós però crec que és bo per a la veritat 

del periodisme. Si tu poses en boca d’algú alguna cosa que t’han explicat i que no és i 

li arriba molt més a la persona. Això ens obliga a ser molt més rigorosos perquè hi ha 

moltes més maneres de que li arribi la informació a la gent. I això si que crec que 

acosta una mica més la barrera de la importància que ha de tenir el periodista perquè 

d’una manera o d’una altre, a vegades a partir de coses molt absurdes, li arribi més a 

mà. Perquè sinó al final crec que tots érem una mica mandrosos per anar a fullejar els 

diaris per trobar les notícies i ara si que està més a prop. Però, el que sí que fa, més 

que reduir-nos aquesta distància, és fer-te aparentment menys important en 

l’ecosistema informatiu. Ara et salten. Un esportista no et necessita per dir el què 

pensa perquè si vol acaba el partit i ho piula i li diu absolutament a tothom. Li diu 

directament a ells, sense arriscar-se a que tu puguis treure-li un titular amb una 

declaració que ell ha dit. D’aquesta manera ell diu el què vol dir i tu si de cas t’hi 

sumes o no.  

P: Quina és la funció del periodista doncs? 

R: Jo crec que donar-li una mica de perspectiva a tot. I perspectiva crítica al final 

perquè si tots s’ha de moure en qui segueixo i qui no segueixo, jo seguiré teòricament 

a la gent que m’interessa llegir i per tant serà la gent que molt probablement escriurà 

sobre els temes que a mi m’interessen, o escriurà sobre els temes que m’interessen 

de la manera que m’interessa. I portat això a l’aficionat, aquest segueix o els que odia 

per insultar-los, que això molta gent ho fa, o a l’esportista que admira i per tant és carn 

de repiulada fàcil. El periodista ha de trencar aquesta línia del que l’aficionat vol elogiar 

i ja està. Entre el que diu un esportista sobre un partit al que tu en pots dir hi ha molta 

diferència. Li hauríem de donar cos perquè nosaltres tenim molta més capacitat que un 

aficionat a priori, ja sigui perquè has estat present a l’estadi on ha passat això o sigui 

perquè després puguis assabentar-te de coses a partir d’ un esforç que no sempre ens 

prenem perquè no sempre tenim el temps per fer-ho. Hauríem de trobar la manera de 

que aquest canal lineal no fos tan important per nosaltres, que també és una pregunta 

que ens hem de fer –si un jugador no passa per zona mixta i piula una cosa, doncs ja 

ho ha fet, no cal que li reservem espai perquè ell no ha vingut a parlar amb mi-. Que 

després Piqué fa una piulada i Arbeloa el contesta i se’n fa soroll, hauríem de veure 

fins a quin punt li interessa a la gent això. Quan diem que n’està parlant tothom, 

recorda que només és un 30% de la societat. Però com que estem a Twitter, hem de 

satisfer a la gent de Twitter encara que només siguin el 30% de la nostra comunitat 

real. Aquí hi ha una dispersió molt bestia que ens mareja.  

P: Comentàvem ara que fins i tot s’hauria de valorar si hauríem de fer servir 

Twitter o no, per a què, etc. En aquest futur incert, ja que no sabem cap on 

anirem, quina importància han de tenir les xarxes socials? Per a un periodista 
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segurament no és notícia una piulada que ha fet Piqué però això és el que ven. 

Llavors si això és el que ven però això no és el que a tu t’han ensenyat com a 

periodista que has d’explicar, cap a on anem? 

R: Jo no ho sé, no en tinc ni ideal. Al final em quedo amb el que vull fer jo. Els mitjans 

privats al final han de tenir uns ingressos i han d’acabar de resoldre o de convèncer-

nos tots plegats de pensar si la gent realment vol el què nosaltres ens pensem que vol, 

perquè hi ha maneres estadístiques de comprovar-ho. Veus les noticies més llegides o 

les més repiulades i acabes construint un partó de notícia que acabarà sent 

susceptible de ser la més llegida. I a partir d’aquí tu has de trobar un equilibri entre les 

coses que escriuràs perquè et llegeixin o faràs a la televisió perquè et miri i el què tu 

com a periodista, com a canal vols seguir oferint-li encara que sigui a una porció més 

petita, a la que al final et dóna rigor. El rigor no te’l donarà la notícia més llegida 

segurament. Aquesta et donarà públic però no rigor. Llavors, sempre i quan tu facis 

coses de consum fàcil i mantinguis uns menús principals realment agradables, jo crec 

que pots anar convivint. Però necessites conviure i donar aquesta cosa de rigor perquè 

sinó al final ens acabarem convertint en un fast-food sense substància. Al final 

acabarem anant massa fàcil al què suposadament la gent repiula. I torno a dir 

suposadament perquè al final estem fatigant a la gent amb notícies fàcils, que no és 

necessàriament el que vol el lector. I per tant hem d’acabar de resoldre aquest punt. Jo 

crec que estem, al diari com a mínim ja que és molt nou està vivint amb carn pròpia el 

que són aquests puja baixa de la generació Twitter i estem acabant de reflexionar 

sobre això, però jo crec que no ho resoldrem aviat perquè no ho sap ni el mateix lector. 

Hi ha dies que vol temes fàcils i hi ha dies que vol aturar-se en alguna cosa concret. El 

que sí que tinc clar és que cada cop ens estem acostant més a un periodisme de 

periodistes, no de grans noms. I en això Twitter ha sigut important, perquè et permet 

separar-te del que és el teu mitjà i moure les coses que a tu t’interessen. Tu per 

exemple escrius al teu mitjà una vegada a la setmana però a través de la interacció 

pots acabar fent una mica de comunitat. Jo crec que això sí que és una línia de futur 

que visualitzo una mica més, el trobar aquests perfils. És una porta d’entrada fàcil si 

les coses les fas bé i  Twitter és una manera d’accedir-hi. Avui, una de les persones 

que més segueixo i que ha nascut a partir de Twitter, que és Ecos del Balón, crec que 

aquesta nit surt l’Abel Rojas a “El Club” de BeIn. Aquest noi  ha fet carrera amb Twitter 

i internet, vull dir que no és un de la gama tradicional. Ell estava encantat de la vida. I 

com hi ha arribat? Hi ha arribat a base de vendre’s a través de Twitter. Vull dir que 

Twitter et permet, si ho fas bé, anar guanyant comunitat. I a nivell empresarial o en 

aquest cas periodístic, doncs és una manera de guanyar un espai que si t’esperes a 

que et fitxi un gran diari, doncs potser no hi arribaries mai. 

Per tant, ben utilitzat crec que és una eina molt poderosa, sempre i quan tu sàpigues 

que vol la teva comunitat i què li has de donar. Si sempre li dones coses fàcils no 
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aniràs bé. Jo no sé quants seguidors tinc o deixo de tenir però no m’interessa perquè 

no puc estar mentalment fent-ho, però no seré un punt d’informació d’actualitat que 

estaré pendent dels comunicats mèdics del Barça. No ho seré perquè no ho vull, 

perquè no vull estar hipotecada amb això. Hi ha persones que ho volen ser i és 

totalment respectable. Jo quan tinc un brot, vomito allà trenta coses perquè m’han 

semblat interessant i si tiren, tiren, i sinó, no. Al final, crec que és qüestió de ser 

coherent amb tu mateix amb el ritme de vida que vols tenir. I per tant, tornant a la 

pregunta, no tinc ni idea de cap a on anem però crec que és important que sobretot es 

trobi l’equilibri, perquè tinc la sensació que la gent vol més rigor del què ens pensem a 

vegades quan pensem i reflexionem sobre cap a on està derivant el periodisme. El que 

passa que tenim menys temps per llegir i potser la conclusió que acabem tenint és que 

com que hi ha menys temps per llegir, li simplifiquem les notícies al lector. Mentida. El 

que potser vol el lector és aturar-se només dues vegades i llegir dos grans articles. En 

quin punt estem? Jo crec que les preguntes ens les hem de fer ja no com a periodistes 

sinó com  a usuaris del propi Twitter. Jo si tinc 20 minuts, que vull  fer? Mirar tot el que 

ha passat al món o dir ei, a veure que ha escrit aquest periodista que m’interessa? I 

amb allò jo ser que em situo, que tinc la visió que a mi m’interessa. Després el que 

hagi fet tota la resta del món m’és bastant igual perquè al final només m’interessava 

saber com ho veu aquesta persona que m’ha anat convencent  poc a poc, piulada a 

piulada i setmana a  setmana. I jo no ho tinc resolt ni amb mi mateixa, perquè hi ha 

dies que em decanto per fer aparicions puntuals, que és una mica com piulo en el 

fons. Però el periodisme, o com a mínim el nostre, el d’aquí al diari, està entenent que 

has de mantenir una base ràpida però no pots perdre tota la resta, perquè sinó 

distorsionem el que és una part distorsionada del que és una realitat que és Twitter.  

7.5.3 Xavi Torres 

Pregunta: Per què ets a Twitter? 

Resposta: Veus. Jo soc poc tecnològic. Soc poc tecnològic perquè jo soc un 

periodista de carrer i m’interessa molt el contacte. Les fonts tu les tens amb el contacte 

i jo soc d’aquesta escola de periodisme en què no m’interessen els sostres, ni 

m’interessen les redaccions, ni m’interessen les reunions. A mi m’agrada estar al 

carrer i tocar la notícia, tocar les meves fonts, anar-me’n a fer una cervesa, anar-me’n 

a sopar, a dinar, de festa, perquè és la manera com tu tens els contactes. Fa uns anys, 

per qüestions ideològiques, jo vaig ser marginat aquí a TV3 pel meu cap d’esports. Es 

va rendir a la figura del president del Barça, que va demanar el meu cap i aleshores, el 

meu cap d’esports es va agenollar i em va marginar. Jo tenia el programa de més 

audiència del departament d’esports i em van separar, em van apartar. El poder tota la 

vida ha volgut dominar els mitjans de comunicació però ara la situació és realment 

esquerosa. El periodisme ja no depèn dels periodistes i depèn de les empreses de 

comunicació. I les empreses de comunicació moltes vegades no tenen res a veure 
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amb el periodisme. Així que jo que no era tecnològic, però tenia la necessitat de seguir 

fent el periodisme que no havia deixat de fer mai, i el periodisme que molestava, com 

per exemple al president del Barça –al final és l’essència de la nostra professió, 

qüestionant-s’ho tot i preguntar, fins i tot ser molestos-, doncs al quedar marginat aquí 

dintre amb un racó i tenir la necessitat, doncs vaig decidir que allò que jo ja havia obert 

només per rebre molts missatges, com les alineacions del Barça que les donen abans 

al Twitter, doncs hi has de ser, però amb molt poca activitat. Quan em va passar això, 

el Twitter es va convertir en el meu altaveu, que va arribar al dia súmmum quan un dia, 

a les dues menys quart del migdia, anunciava en exclusiva que a la tarda dimitiria el 

president del Barça Sandro Rosell. Automàticament, allò va ser com una bomba. Per 

fortuna tinc certa credibilitat, amb la qual cosa tot el sector periodístic que em seguia 

ho va veure com una gran sorpresa. El Barça em va negar, tothom em va negar fins 

que a les tres de la tarda s’anunciava que Rosell dimitiria. I clar, allò va ser un boom. 

Potser 10.000 o 15.000 persones van començar a seguir-me en aquell moment. 

Perquè clar, havia estat una gran notícia. Des d’aleshores, he anat fent aquestes 

coses. M’ha servit d’altaveu en els períodes que he estat apartat, que aleshores jo vaig 

ser implacable amb això i feia de periodista al meu Twitter. I les notícies les explicava 

als altres mitjans segons el Twitter del Xavi Torres. Una cosa surrealista perquè em 

pagava TV3. I  per això em vaig fer el Twitter i des d’aleshores he funcionat així fins 

que ara torno a estar amb dinàmiques normals i per tant em sembla que el correcte és 

donar la notícia al teu mitjà. Essencialment el faig servir per difondre els articles que 

escric en altres mitjans, per repiular articles d’opinió que em semblen molt bons 

d’altres companys i poca cosa més. No m’agrada entrar en respondre, ni a tots aquells 

que em diuen que soc un fenomen ni a aquells que em diuen que soc un desgraciat i 

que no m’assabento de la pel·lícula. No era tecnològic i segueixo sense ser-ho. 

M’interessa un altre tipus de periodisme. 

P: Precisament quan apareix Twitter, la plataforma es dóna a conèixer com la 

plataforma que trenca la barrera entre el periodista i l’audiència, tant a nivell de 

crítica constructiva i destructiva però també a nivell de fonts. 

R: Jo no ho utilitzo per això però a més penso que és molt perillós. Les polítiques de 

comunicació dels clubs han tancat els clubs. Ja no podem anar als entrenaments, ja 

no tenim accés als futbolistes, ja no viatgem amb ells, i per tant s’ha complicat l’accés 

a la informació però les ràdios continuen tenint els mateixos espais, les televisions 

continuen tenint els mateixos espais i els diaris continuen tenint els mateixos espais. El 

que ha provocat el Twitter és que una simple piulada sense contrastar es converteix en 

una notícia. I això és terrible per la nostra professió. S’ha perdut el que és obligatori 

que és contrastar les informacions amb més d’una font, normalment la contrària. 

D’això el Twitter no en té cap culpa; la culpa la tenen els periodistes que no fan bé la 

seva feina. Però el Twitter ha provocat que molta gent s’eviti treballar. Ai mira, ho tinc 
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aquí, ho dono per bo. Jo crec que això... És una mica la dinàmica aquesta negativa 

que estem tenint amb la nostra professió.  

P: Potser si que serviria per obtenir futurs temes? 

R: Segur. Mira: jo el periodisme l’estic portant cada vegada més a l’assignatura. Qui 

escriu? David Torres. M’ho crec. Ramon Besa. M’ho crec. Lu Martin. M’ho crec. No se 

qui. Ai. I per què? Perquè lamentablement és així. 

P: En certa manera Twitter si que evident que serveix, en el teu cas és claríssim, 

perquè el periodista es creí la seva pròpia marca personal. 

R: Sí però per aquesta circumstancia extraordinària perquè si a mi no m’hagués 

passat aquest fet, aquella noticia l’hagués donat TV3. I TV3 hagués tingut una gran 

notícia. I no la va tenir. No la va tenir perquè, al final, sempre penso que cadascú ha 

d’assumir les seves conseqüències. Quan jo dono la notícia a la Plaça Francesc Macià 

perquè jo l’estava esperant –això venia perquè feia uns dies havia esclatat tot el cas 

Neymar que jo el tinc a les meves mans, jo soc el que aixeca això i TV3 no em permet 

treure-ho; i m’ho vaig menjar. Però jo seguia les pistes i vaig ser tonto d’allò no treure-

ho al Twitter. Quan em va passar allò és quan jo dic: estic mort. Per tant, quina finestra 

tinc? Escrivia a altres mitjans, però vaig pensar... saps què? Ho diràs a Twiiter. Molts 

amics meus ja m’havien dit que ho havia d’utilitzar, que la part positiva era molt 

positiva i que de la negativa no n’havia de fer cas. I va ser en aquell moment, quan a 

mi em veten la informació de Neymar, com a conseqüència sabia que es produiria una 

reunió important i ho sabia perquè estava ben col·locat. I la resposta va ser que 

plegava. I clar: que faig? Em truquen. Paro la moto a Francesc Macià i em diuen que 

ha passat això. Jo escric la meva piulada i penso: ai, si jo tiro aquesta informació i 

m’equivoco, faré riure. Vaig fer una altra trucada i la inconsciència em va fer prémer el 

boto i llançar la piulada. A partir d’aquí va ser una bogeria. En el trajecte de Francesc 

Macià a TV3 amb la moto, tenia el telèfon a la butxaca i era un ritme constant 

d’interaccions. Quan vaig arribar aquí, tots els meus caps m’estaven esperant. Tots 

aquells que m’havien vetat i que em marginaven m’estaven esperant. Jo vaig entrar a 

la redacció, vaig seure, vaig obrir l’ordinador i clar... tothom em mirava i es preguntava 

que ha passat. Van venir els meus caps a parlar amb mi i els hi vaig contestar: a que 

ahir no existia? Doncs avui tampoc. I clar. Vaig entrar a totes les altres ràdios, a totes 

les altres televisions, a tots els diaris... tothom ho volia perquè era la notícia. Doncs el 

Twitter em va servir per això. Ara, si tu em dius: hi segueixes creient-hi? Amb reserves. 

I va ser molt important per mi però... va ser molt útil per allò i tan de bo fóssim capaços 

de només utilitzar les parts bones de les coses però també per culpa del Twitter hi ha 

molta gent que et té localitzat. I hi ha moltes amenaces, molts insults, molta merda. I jo 

tinc un caràcter que m’entra per un costat i em surt per l’altre però com tu has pogut 

comprovar hi ha hagut gent que ha tancat el seu compte de Twitter perquè no li ve de 
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gust estar amenaçat ni estar en aquest escenari de la sospita permanent... però és el 

que hi ha. 

P: Ja per concloure perquè crec que més no en podrem treure... En aquest àmbit 

que estem vivint ara en la professió periodística que la informació ja no només 

està al seu abast, sembla que els periodistes que no estan tant ben col·locats, la 

seva feina la podria fer tothom que tingui accés a internet i un dispositiu per 

escriure. Tot plegat ens porta a pensar... més enllà de tot això, cap a on 

evoluciona la professió? Segueix sent bàsic el periodista? 

R: (sospira) Mira... No hi ha país modern, no hi ha país sà sense una oposició política 

forta i sense uns mitjans de comunicació lliures. Tota la resta són succedanis que 

s’allunyen moltíssim de l’excel·lència. Si el polític se sent vigilat per una oposició que 

el pressiona, executa bé la seva feina. I si el govern se sent vigilat i qüestionat pels 

mitjans de comunicació, doncs no hi ha dubte que farà el que toca. Si fem un repàs 

diari del nostre país, sabrem quin país tenim. Les 25 primeres pàgines dels diaris, els 

25 primers minuts dels programes de ràdio, de la televisió són casos de corrupció. Per 

què? Perquè l’oposició política no ha existit i perquè els mitjans de comunicació estan 

entregats a la causa. Lamentablement, al periodisme no li ha passat la crisi pel costat. 

Li ha afectat de ple. I per tant les industries de la informació i de la comunicació han 

convertit les empreses en empreses de negocis, no de periodistes i d’informació. 

Interessa doncs arribar al poder per tenir les xancletes del Barça, les paelles del 

Barça, els barnussos del Barça i els calçotets del Barça, perquè això és el que et fa 

vendre més paper cada dia. Per tant, el que li aporti el periodista a aquella empresa de 

comunicació no és molt important perquè no ven diaris perquè té bones firmes sinó 

que ven diaris perquè ven barnussos. Clar, això ha convertit el periodista en un 

element de segona fila i és igual que tingui molta informació i molts contactes o no en 

tingui cap. La diferència és que el periodista que té molta formació val 10 euros i el que 

no en té cap però omple la pàgina igual amb rumors o amb el que sigui en val 1. 

Aleshores, a les empreses periodístiques els interessa més pagar-te un que deu 

perquè com que tu ja no ets important perquè l’important són les xancletes, el barnús i 

les paelles, acaben doncs convertint el periodista en una peça de segona fila. Aquest 

periodista té dues opcions: ser molest amb el poder o ser fidel a la seva nòmina. Si tu 

ets molest, les empreses només falta que no siguis important perquè no vens i a sobre 

m’està trucant el Barça perquè aquest periodista m’està tocant els nassos, no 

m’atabalis perquè sinó no et donaré les xancletes, les palles i els barnussos, doncs 

que fan les empreses? Agafen els molestos i els van liquidant, quedant-se només amb 

les dòcils. Aquests dòcils que aporten el que poden aportar. Clar, és molt complicada 

la nostra situació perquè tots tenim fills i dones i vida i t’acabes convertint en un esclau 

de la nòmina, que t’arriba si ets bo. Si no ets bo, passa el que està passant en aquesta 

professió. Clar, aquest escenari és dramàtic perquè ens està anul·lant com a col·lectiu. 
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Si quèiem, el polític fa el que li dóna la gana. És un cercle viciós terrible. No vull entrar 

en el tema dels polítics i la oposició però entro en el tema dels mitjans de comunicació 

que és el meu, el meu sector. Clar, és molt complicat aleshores des del nostre punt de 

vista. Jo personalment intento ser honest amb mi mateix però sé que probablement 

d’aquí no gaire me n’aniré a collir xampinyons o espàrrecs, hauré de canviar de 

professió, perquè lamentablement en el sector del periodisme el camí està traçat cap a 

aquesta direcció. I per tant, que em queda? Com m’agrada molt, seguir batallant des 

dels meus posicionaments i jo ja sé que em vaig passar cinc anys apartat, ara han 

vingut uns caps que m’han recuperat i m’han donat tot el poder, estic fent uns 

documentals que sortiran aviat que espero que ens situïn a tots i faig la Champions. I 

és un regal per mi perquè després de cinc anys, imagina’t. I aquesta és la situació. 

Aquest és el món del periodisme que tenim avui.  

P: Trist però 100% és així... 

R: És real. I amb això no vull dir que abandonem. No. No som gaires però encara uns 

quants ens agrada i seguirem batallant perquè penso que val la pena.  

7.5.4 Bernat Soler 

Pregunta: Per què no ets a Twitter? 

Resposta: No és exactament cert això. Jo tinc un compte de Twitter però diríem que 

és un compte anònim. No està al meu nom i a més és un compte inactiu, en el sentit 

que jo el tinc única i exclusivament per utilitzar com a espectador, és a dir, ni piulo, ni 

repiulo ni faig missatges directes, de fet tinc 0 piulades escrites, i tinc 12 seguidors 

perquè hi ha gent que si tu els segueixes automàticament ells també et segueixen 

encara que no sàpiguen ni qui ets. Aleshores, tinc aquest compte de Twitter per poder 

estar dins de Twitter i consultar el que s’hi cou. Aleshores, jo vaig tenir Twitter, un 

compte que es deia Bernat Soler TV3, al 2010-2011. Jo me’l vaig fer perquè en aquella 

època començava a estar de moda i vaig pensar que l’havia de tenir però sí que es 

veritat que no era gaire actiu perquè d’entrada a mi em fa una mica de reserva, de 

vergonya, donar les meves opinions per Twitter, perquè si ho faig tinc la sensació de 

creure’m algú més important del que sóc. I això de que les meves opinions interessin, 

possiblement hi ha a gent que sí però em pot més la mandra o vergonya de fer-ho. 

Com et dic, no era gaire actiu però vaig decidir donar de baixa el compte perquè era 

massa fàcil per part de gent que jo no conec de res o que no et coneixen de res dir-te 

coses, i especialment coses inconvenients, és a dir, insultar o fotre’t crítiques perquè 

sí. Vaig dir: ostres... això jo ho he d’aguantar? Jo tinc molta tolerància. Hi ha gent que li 

és igual. A mi no. No m’és igual que un tio em digui fill de puta. A mi em molestaria que 

m’ho diguessin pel carrer, doncs el mateix a la xarxa. I com que aquest fet no estava 

regulat a Twitter i em produïa més -tampoc no era una cosa massiva però si que hi va 
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haver un dia que vaig narrar una copa Catalunya que enfrontava el Barça i l’Espanyol i 

va guanyar l’Espanyol i vaig començar a rebre piulades de gent de l’Espanyol ficant-se 

amb mi, quan jo havia cantat els gols de l’Espanyol de forma completament normal- 

maldecaps i vaig pensar que això no m’aportava res. Tampoc tenia moltes ganes 

d’escriure. I així va ser. Vaig deixar de ser-hi i com que es pot fer un compte anònim, 

estaré allà per mirar, ni penjaré fotos ni escriure res. 

P: Una de les virtuts que diuen que té Twitter és que és una eina que en el cas 

dels periodistes apropa el periodista a l’espectador. Com comentes, afecten no 

les crítiques? 

R: Jo crec que depèn de cada persona. Hi ha a gent que no li afecten gens i hi ha a 

gent que sí. Però no és tant la crítica en sí sinó més el to. El problema és que a través 

de Twitter la gent s’atreveix a dir coses que si te’ls trobessis cara a cara al carrer no ho 

farien. Aleshores a mi això sí que m’afecta i no ho tolero. No vull ni un insult. I només 

em passava a Twitter. Tinc Facebook molt públic on més o menys vaig acceptant a 

tothom qui m’ho demana, tampoc hi soc molt actiu, però a allà no em passa. 

Aleshores, jo crec que depèn de cadascú. Hi ha qui té més tolerància, hi ha qui li 

agrada, hi ha qui pensa que com més seguidors tingui doncs millor –jo crec que en 

vaig arribar a tenir-ne uns 6.000, que crec que són pocs- però a mi tenir l’obligació de 

dir coses i tot plegat no em resultava còmode. No em venia de gust escriure i a sobres 

amb les crítiques doncs vaig dir: escolta, això ara mateix a mi com a Bernat Soler això 

no m’aporta res i de fet no ho he trobat a faltar. Ara l’utilitzo d’una altra manera, que és 

com a consulta. 

P: Clar perquè un dels avantatges és que és una eina amb una immediatesa 

brutal i aquest fet és molt positiu per un periodista, ja que si passa una cosa va 

bé ser-hi. 

R: Sí. Jo hi estic per això, per assabentar-me de les coses, per curiositat. Tot i que 

també crec que Twitter s’ha desvirtuat moltíssim. Quan va començar eren missatges 

de 140 caràcters i de tant en tant una foto. Ara tot són links, tot són fotografies i 

sincerament ara mateix hauria de fer una feina de donar de baixa alguns comptes 

perquè és un constant esquer perquè cliquis i vagis a la pàgina del diari esportiu de 

torn o del blog de torn o del vídeo de torn. A mi m’agradava més abans, quan eren 

opinions i quan eren reflexions. Ara va bé per les notícies però quan trobes “Descubra 

lo que ha hecho Messi” penses no, el titular no és “Descubra lo que ha hecho Messi” 

sinó “Messi se ha comprado un ferrari”, no “Descubra el últim capricho de Messi”. Això 

precisament no és més immediatesa, és menys. Ara, per saber com ha anat el resultat 

d’algun partit o si ha passat alguna, a vegades és l’opció més ràpida.  
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P: Amb l’anàlisi que he estat realitzant he vist aquest punt evolutiu de la 

plataforma que s’ha convertit en una eina més promocional. És una tendència 

molt repetida.  

R: A mi m’avorreix i em cansa. El que passa que jo crec que és una xarxa social que 

més enllà del món del periodisme no té sortida. Jo per exemple tinc amics que són 

advocats, economistes, etc., i no té èxit. La gent està més per Instagram, Facebook 

per descomptat, que és la xarxa social número 1, i el problema dels periodistes es que 

li donem al Twitter una rellevància pública superior a la que té. És a dir, ens pensem 

que el que es diu a Twitter i el que es parla a Twitter és el que es parla al carrer i no és 

així. A part també va molt lligat als perfils que estiguis seguint. Si segueixes un perfil, 

ara parlem de política, de tendència independentista, sempre hi ha un seguit de 

missatges que són els mateixos. I després és com molt agre. Sempre la gent està com 

enfadant-se. Hi va haver algú que va dir: “Instagram t’ensenya la vida millor del que és 

–perquè tothom sembla que tingui una vida perfecte- i Twitter ens l’ensenya pitjor del 

que és –perquè hi surten totes les coses dolentes, hi ha moltes reaccions negatives-”. 

Jo me’n recordo de dir: avui fem partit de pretemporada Espanyol – Saragossa i et 

contestaven: “és Zaragoza, a ver si lo aprendeis de una puta vez”. Jo he d’aguantar 

això? Això em va durar tres dies. 

P: El que comentes és ben bé així perquè l’últim estudi que s’ha fet sobre xarxes 

socials mostra que nou de cada deu persones tenen Facebook i només tres de 

cada deu tenen Twitter. I Instagram ja s’ha menjat Twitter.  

R: Instagram el que passa és que té una funció més lúdica, no té tant una funció 

d’informació. El que passa que Instagram, no sé perquè, ha captat tots els 

personatges públics importants, que han anat marxant de Twitter. Per exemple els 

jugadors de futbol. Instagram és diari, te’n pots assabentar de la seva vida més 

particular, que tampoc és que tingui molt interès. Però Twitter no, cada cop n’hi ha 

menys i el que et posen cada vegada és menys interessant. I ja et dic, a mi em cansa 

el constant esquer, fer-te clicar per anar a un altre lloc. 

P: És com si només mostrés una petita part de la realitat.  

R: Sí. Però tot i així és útil. Jo ho comparo amb el que anys enrere, tu ja no ho has 

viscut ni ho viuràs, a les redaccions, quan tu tenies l’ordinador tenies les agències de 

notícies. Allà t’entraven notícies. Jo per exemple estava a Radio Barcelona, a la SER, i 

allà teníem EFE, Europa Press i no sé quina més. I allà anaven sortint titulars. A mi em 

recorda molt allò el que passa que allò eren notícies realment i no en sortien tantes 

com ara. El motiu pel qual jo ara consumeixo Twitter seria aquest, el format una mica 

agència. Si que després de vegades t’entretens amb curiositats que se’n van del tema 

de la teva feina però no em tiba més que per això. Per feina és la que faig servir més. 
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Facebook per feina no la faig servir gens, la trobo una gran pèrdua de temps perquè 

l’únic que hi ha són vídeos virals. El problema meu és que tinc amics que no sé qui 

són. I Instagram és més una aplicació que et porta a un tema de curiositat.  

P: I ara que sembla que ja està instaurat aquest món 2.0 on sembla que tot és 

globalitzat, des de TV3 s’ha invertit en formació, a nivell de xarxes socials, a 

nivell de web? 

R: Sí. Segurament més lent del que seria desitjable perquè aquí tot és lent. Nosaltres 

per exemple des de fa cinc anys fins ara el nombre de redactors web s’ha multiplicat 

per tres o per quatre. Jo recordo que temps enrere n’hi havia dos i ara n’hi ha vuit o 

deu. Les xarxes socials també s’han unificat. Abans cada programa es feia les seves i 

ara ja no. També tenim gent específica pel tema de les xarxes socials, Facebook i 

Twitter principalment. I després jo en la meva funció de cap d’esports el que 

m’agradaria és potenciar la web, el portal de noticies esport3.cat que es converteixi en 

una web de notícies esportives de referència. El que passa que per fer això necessites 

més gent o que la gent que s’està dedicant al mitjà televisió es passi a la web o 

compagini les dues coses, etc., i amb això també hi ha hagut cursos però és una feina 

lenta i bastant llarga. 

P: I ja per acabar... Cap on anem? Perquè va sortir Twitter que sembla que 

portava els periodistes ciutadans, que semblava que tothom podia dir la seva 

com a periodista. En aquest panorama, fins a quin punt és important la figura del 

periodista? 

R:  Jo amb això, en la línia del que comentaves, estic bastant d’acord. Algú per ser un 

piulaire no es converteix automàticament amb un periodista, bàsicament perquè els 

piulaires el que fan és donar opinions, com ho poden ser la gent que escriuen en diaris 

des d’un punt de vista més anònim. Jo crec que has de tenir la informació, has de tenir 

les fonts, has de tenir els contactes. La major part de la gent que a Twitter té molts 

seguidors són simples aficionats: alguns tenen molta gràcia, altres escriuen molt bé i 

d’altres doncs són originals, però no són periodistes. El periodista és aquell que té una 

manera de treballar que es basa en la informació, en unes fonts, que té uns contactes. 

Jo puc opinar el que vulgui però segurament si tinc la informació podré opinar amb 

més substància. Aleshores, jo pel que veig ja fa temps que hi ha “opinadors 

professionals” però no veig que ens estiguin substituint. Jo no dic que els periodistes 

siguem la millor raça del món i que tot ho fem bé, ni molt menys. Hi ha d’haver molta 

autocrítica i especialment en un moment com l’actual però la gent que fa blogs o la 

gent que fa piulades, no només per fer això i per tenir 25.000 seguidors ja són 

periodistes. La preocupació per part dels periodistes esportius ens ha d’anar més cap 

a com estan fent ús de les xarxes i tota la nova tecnologia els actors, és a dir, els 

esportistes i els clubs. Ja ho va dir Piqué un dia en una entrevista: perquè necessito jo 
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un mitjà de comunicació si amb el meu Twitter arribo a no sé quants milions de 

persones. Aquí és on potser hem de començar a plantejar-nos les coses. Tot i que 

això sempre serà una versió oficial, com la que poden donar des d’un club. Els 

periodistes continuarem sent necessaris per contrastar-la i per donar la rèplica. I si a 

això s’hi ajunten els usuaris per dir-hi la seva doncs perfecte, però no seran 

periodistes, amb tots els respectes. A mi una persona que opini del Barça, com n’hi ha 

moltíssims, doncs m’està perfecte però m’agradaria saber quantes vegades aquesta 

persona ha parlat amb el president del Barça, amb l’entrenador del Barça, amb un 

jugador del Barça o amb un directiu. I segur que hi ha gent, però és per diferenciar-ho. 

Opinió en tenim tots; opinió substanciada i formada ja no és tan fàcil. Ja has de tenir 

les teves fonts i els teus contactes. Sobre Twitter no sé quin futur tindrà. A mi m’està 

esgotant una mica la forma aquesta de que tots els documents es converteixin en 

vídeos. S’està com facebookejant. Als diaris encara s’hi poden llegir coses. I després a 

Twitter s’ha de ser prudent. No tot és la veritat. I per últim. Jo quan estic treballant, 

quan estic fent una retransmissió, tu no pots posar-te a mirar Twitter. Hi ha gent que 

ho fa però després allò t’acaba influint en la teva manera de treball i si una persona et 

diu que vas massa amb el Madrid doncs llavors et condiciona. Tu has de fer el que tu 

creus i no et poden influir de cap manera.  

7.5.5 Toni Padilla 

Pregunta: Per què ets a Twitter? 

Resposta: Perquè és una eina. És una eina professional i com tal has d’utilitzar les 

eines professionals que tens al teu abast. No entenc no donar-li un servei per aprofitar-

la.  

P: En el teu cas tens dos perfils, un vinculat amb el diari ARA i un de personal... 

R: No, no és així. De fet de vegades el que he utilitzat com a més personal ha estat el 

del diari ARA. Al final la diferència és simplement la llengua. És en el moment en què 

decideixo que em faré Twitter que me n’adono que la meva carrera professional està 

escapçada amb dos. Hi ha la part que es dedica més a cobrir la informació del Barça i 

està més relacionada amb la feina del diari ARA i llavors hi ha una segona part que és 

el que he estat fent en caps de setmana, en ràdios i en televisió que és molt més un 

periodisme internacional. Aquesta part està molt centrada en llengua castellana. Em 

vaig adonar que si no separava segurament crearia un punt de confusió i vaig preferir 

crear-ne dos per deixar molt clar que si la gent buscava aquesta cosa en concret em 

trobaria aquí i si buscava l’altre cosa en concret em trobaria en un altre perfil, i evitar 

d’aquesta manera evitar punts de conflicte. Que per exemple algú de Sevilla em 

digués: ostres jo soc de Sevilla i no et puc llegir. Per tant vaig preferir obrir-ne dos. Un 

està molt marcat, el de llengua castellana, a parlar de futbol i el que faig en altres 
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mitjans, i l’altre està relacionat amb la feina que faig al diari ARA però que també hi 

poso més coses personals. És a dir si he llegit un llibre que m’ha agradat molt i vull 

recomanar doncs també ho posaré en el Twitter en castellà. Al final la diferència és la 

llengua i sobretot també està molt vinculat amb unes arrels concretes.  

P: Twitter apareix quan apareix el diari ARA. Tots els periodistes, empentats o no 

pel diari, es van crear un perfil que podia tenir relació amb el diari o podia ser 

més lliure. S’ha invertit des del propi diari en formació? 

R: Sí. Contínuament hi ha sessions de formació perquè com que evoluciona l’eina i 

evoluciona l’ús que se’n pugui fer doncs contínuament hi ha formació per veure quins 

avantatges en podem treure, com podem millorar el seu funcionament i quines coses 

hem d’evitar. Sempre hi ha hagut una formació que ha anat avançant una miqueta de 

la mà de l’evolució de la pròpia eina, perquè Twitter també ha evolucionat moltíssim 

des del seu començament.  

P: En el cas personal, si has tingut queixes, sempre amb bon to, aquestes t’han 

afectat? Tant a nivell personal com a nivell professional.  

R: Depèn de la crítica. Si és amb bon to sí. Si algú et fa una crítica constructiva i és 

educada l’has d’escoltar i et serveix. Si que es cert que si és un troll o algú que insulta 

el que faig per defecte és silenciar-lo. Bloquejar-lo no, ja que si ell vol seguir veient el 

que faig ho pot fer però simplement jo no el veure amb ell. Però no el bloquejo perquè 

és com si els hi donessis el gust de fer-ho. Si veus que és algú que busca notorietat o 

busca fer mal prefereixo bloquejar-lo i deixar-lo allà bordant i ignorar-ho. Les critiques 

que em puguin fer les escolto. Hi ha hagut algun cas que he fet algun article que tenia 

alguna dada que estava malament i quan m’ho han dit immediatament l’he canviat. 

Després he intentat sempre respondre i els hi he agraït la col·laboració. Sobretot, el 

que marca molt la diferència és el to de la crítica que reps. Si és una crítica 

constructiva si que la respons i escoltes què diu. Al final, cada crítica respon a una 

persona diferent i reaccionem diferent amb tothom.  

P: Quan va aparèixer Twitter, va semblar que era la plataforma que escurçava la 

distància que hi havia entre el periodista i el lector. Això fins a quin punt és bo? 

O sigui, el que la gent pugui dir a Twitter pot haver modificat l’agenda del mitjà? 

R: Crec que en el començament van haver-hi moments en què podia tenir aquest però 

aquesta etapa, és una opinió molt personal, crec que ja ha acabat. Tot té cicles, tot té 

moments i ara mateix el fenomen aquest del troll, de que hagi acabat sent una xarxa 

molt reduïda i que hagi acabat sent més secundària del que sembla, ha fet que 

difícilment ara pugui fer canviar coses, perquè te n’adones que mai representa a la 

realitat. És molt sectorial, de determinats sectors de la població, d’edat. De fet, 

reflecteix molt menys que Facebook. Personalment ara ja fa uns quants anys que li 
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dono molt poca importància. Ara mateix és una eina on hi poso un contingut, el deixo 

anar i ja està. Al començament si que al fet de tenir la crítica tant propera et podia 

portar a plantejar-te les decisions. I si que es cert que aquí, al diari ARA, sempre hi 

havia una cosa que deia el Carles Capdevila, el director de l’època, que deia que si 

tothom a Twitter parlava d’un tema, encara que a tu aquest tema potser no t’agradi, 

fes-li cas perquè si en parla tothom, algun punt de raó tindrà. Llavors si que l’utilitzaves 

també per marcar tendències, veure quines coses interessaven i quines coses no. 

Tenia aquest punt. El que ens va intentar inculcar el Carles des del començament era 

que es tractava més d’una eina per visualitzar tu el que fa la gent que no pas 

condicionar-te perquè quatre persones es puguin mobilitzar molt per dir una cosa. Això 

si que ho intentàvem ignorar una miqueta. Si algú deia “oh és que no parleu d’això”, 

escolta, si tu estàs segur del que has fet, no t’immutis. Al començament en la formació 

ens posaven molt l’incís en què és molt important tenir bones llistes i gent a qui 

segueixis, és a dir, que era més important gairebé que el que tu piulaves a qui seguies, 

per assegurar-te que aquella informació era veraç, que no et fes caure en paranys, no 

seguir mitjans o periodistes que tiraven el primer rumor com a cert, seguir una sèrie de 

gent que et permetés intuir cap a on estava anant la informació, etc. I això ens va 

marcar molt al començament. Recordo un exemple molt clar: es va fer un tema d’un 

“cronut”, que era una barreja d’un dònut i un croissant. A tot ens va semblar una 

autèntica subnormalitat fer aquell tema. Doncs la gent es va tornar boja amb aquell 

tema. El Carles va venir i va dir que el tema havia funcionat molt, que tothom n’estava 

parlant. Llavors potser tenir sentit continuar-ne parlant. I no sé com es va fer una 

segona peça del “cronut” i aquest va tornar a ser el més vist. I segurament des de la 

nostra plataforma molt tancada del periodista que et penses que tu tens la veritat i que 

tu pots marcar això, per un tema d’orgull, pots pensar que jo no faré un tema d’un 

“cronut”. Però si a la gent li interessa, encara que et sembli estrany, s’ha de fer un 

tema del “cronut”. És cert que no és un periodisme que a tu t’omplirà l’ego i et 

reforçarà però tampoc pots ignorar el que la gent diu. L’utilitzàvem molt en aquesta 

línia, per ensumar el que la gent vol i cap a on anar.  

P: Pel que fa les característiques de Twitter, comentes, i les estadístiques així ho 

demostren, que no és la plataforma que té més gent –només tres de cada deu 

tenen Twitter- però els periodistes si que tenen molta tirada, potser per aquest 

component d’immediatesa. Quines avantatges més té Twitter? 

R: És una manera més per fer arribar la teva informació, difondre els teus continguts. 

Et permet posicionar-te a tu, crear una marca, crear un estil. Això és molt útil per la 

gent que es freelance, que està buscant, marcar una opinió, donar-se a conèixer. 

Permet que si tu estàs a casa amb pijama i tens bona ploma i bones fons pots fer un 

bon article en un blog i si ho fas bé que aquest tingui la mateixa arribada que pot tenir 

en un diari organitzat, és a dir això també t’ho permet. I llavors també en la part 
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d’accedir és que et saltes moltes línies a l’hora d’arribar a les coses. Una característica 

molt interessant és que pot ser una manera d’arribar a persones. Si tu aconsegueixes 

que algú et segueixi pots arribar a contactar amb ell. A vegades que la gent es queixa 

de que cada vegada costa més contactar amb els periodistes de primer nivell, a 

vegades jo no he tingut el seu telèfon però he intercanviat missatges amb esportistes 

de primer nivell a través dels missatges de Twitter. És una manera d’arribar a 

periodistes que en altres condicions et costaria tres trucades. Et millora l’agenda. Té 

moltes funcions en aquest sentit. 

P: Dintre de la mateixa plataforma Twitter va aparèixer el que es va anomenar 

“periodista ciutadà”. En aquest món que vivim ara on el flux informatiu és 

constant, fins a quin punt és vital la figura del periodista? 

R: Per mi sempre ho ha sigut. És igual de vital que ho ha estat sempre. Jo crec que 

canvien les eines però no crec que hagi canviat tant el periodisme. És vital tenir bon 

periodisme perquè des de que existeix la informació com a tal els poders la volen 

controlar. I això ha passat amb i sense Twitter, amb i sense internet, amb i sense 

ràdio, amb i sense televisió. El poder sempre ha intentat controlar. En els primers 

mitjans escrits veies que de seguida apareixia un empresari, apareixia una persona 

vinculada a una ideologia política que intentava controlar per tenir un mitjà que digués 

les seves coses. Per tant, de periodisme bo i de periodisme dolent, de periodisme 

parcial i de periodisme imparcial n’ha existit sempre. Canvia la plataforma on t’ho miris. 

No soc gaire partidari d’aquestes teories de que ara és un moment molt baix. No. 

Simplement ara la gent es pot expressar com a tal i a vegades hi ha tendència a 

criticar-ho tot. Però de periodisme de merda se n’ha fet sempre. I ara se’n fa molt, sí. 

Però se n’ha fet sempre. Llavors el periodisme segueix tenint la mateixa necessitat. 

Necessites un periodisme que sigui lliure i independent perquè t’expliqui que està 

passant de veritat amb un punt crític. I això no canvia. Passa el mateix a Twitter, a les 

xarxes socials o a altres llocs. Hi ha molta gent que quan llegeix, escolta o veu allò que 

no li agrada, considera que allò ha de ser fals o es tendenciós. I a vegades el 

periodisme ha de ser això, qui et digui també les coses que no vols sentir: que el teu 

partit polític és un corrupte o que la presidència del teu club de futbol si està imputada 

no és perquè hi hagi una mà negre sinó perquè són uns autèntics inútils. La funció 

com a tal des d’un punt de vista ideològic, el periodisme no ha canviat des del seu 

origen. És això. Simplement canviem les eines, canviem les plataformes, hi ha crisis 

de models, hi ha crisis econòmiques que afecten, hi ha pujades, hi ha baixades però 

seguim tenint aquesta necessitat. Si ho analitzem a vegades des d’un punt de vista de 

idea, no ha canviat tant. Moltes coses segueixen sent molt i molt iguals. I el periodisme 

de denuncia abans també era el senyor que anava al bar i explicava les coses. 

Simplement ara té un altaveu més gran. I el periodista que ara a les xarxes socials 

sempre veus que defensa aquesta directiva, és el que abans se l’emportaven a sopar i 
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ho escrivia en un diari i no en una xarxa social. I el periodista que ara és un toca-

collons, era el que també treballava a la gaseta del poble amagat perquè no 

aconseguia arribar al diari gran però tenia una honestedat. Llavors, en el fons moltes 

coses no han canviat. A vegades crec que li canviem les coses. Ara hi ha els haters. 

Aquests són els crítics. I de gent que ho critica tot sempre n’hi ha hagut. Un 

emprenedor és gent que fa coses i també ha existit sempre. Vull dir, canvia la forma en 

què anomenem les coses i a partir d’aquí s’ha d’entendre. Per aquest motiu soc 

partidari d’utilitzar aquestes xarxes socials, de treure’ls-hi suc, però no idealitzar-ho 

com que canvia tot. Ara estem de moda amb el Twitter i d’aquí deu anys ja no existirà i 

estarà de moda una altra cosa. La clau és adaptar-te a les noves eines. Tal i com la 

gent es va adaptar a les impremtes, a les televisions, als cables, sempre hi ha hagut 

novetats tecnològiques. Ara sí que hi ha hagut la novetat que t’acosta molt més a la 

crítica o a la gent, però com tot canvi té una part bona i una part dolenta.  
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