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INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació 

Aquest treball vol proporcionar al lector una visió de com és l’actualitat de la informació 

sobre motociclisme a la premsa espanyola, basant-se en els quatre diaris que s’han 

estudiat: As, Marca, Sport i El Mundo Deportivo. Mitjançant un estudi dels quatre diaris 

esportius líders del país, el lector adquirirà el coneixement necessari per esbrinar si la 

informació que es dóna d’aquest esport està especialitzada i si és de qualitat. 

Això s’aconseguirà a través d’una anàlisi de totes les peces periodístiques que es trobin 

en els quatre diaris esportius, senyalats anteriorment, durant les dues setmanes d’estudi 

que s’han determinat. D’aquesta manera s’obtindrà una idea general de com actuen els 

diaris esportius espanyols i com tracten la informació sobre motociclisme així mateix, 

descobrirem si és periodisme especialitzat la tècnica que fan servir per retransmetre el 

mundial de MotoGP. 

A més, aquesta investigació ofereix al lector un conjunt de dades per entendre l’estat 

actual de la premsa esportiva espanyola a partir d’uns diaris seleccionats: As, Marca, 

Sport i El Mundo Deportivo. Així com el nivell d’especialització del seu contingut i dels 

periodistes que escriuen sobre el tema. El lector podrà conèixer quin dels diaris analitzats 

tracta millor la informació sobre motociclisme.  

Moltes investigacions es centren en el futbol, el que es considera l’esport rei d’Espanya. 

Conseqüentment, la resta de competicions esportives no solen rebre tanta atenció 

mediàtica ni d’investigació. Concretament, en el cas del motociclisme, no es troben 

masses referències acadèmiques, i sobretot centrades en el tractament informatiu que es 

fa en els mitjans de comunicació. Per aquest motiu aquest treball intentarà aportar una 

mica de llum en el tema i cercar noves dades que puguin ser útils per a futures 

investigacions.  

Per tant, s’ha triat que el motociclisme sigui l’esport en el qual es basarà aquesta 

investigació, primerament per l’interès personal de la investigadora. I, en segon lloc, per 

la carència d’informació quant al tractament informatiu que rep el mundial de 

motociclisme.  
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1.2 Explicació del treball 

En aquest treball s’analitzarà el tractament informatiu que es fa a quatre diaris esportius 

nacionals: Marca, As, Sport i El Mundo Deportivo. El període analitzat serà del 10 

d’octubre al 23 del mateix mes de l’any 2016. L’elecció d’aquest període no és fortuïta 

sinó que s’ha triat aquesta data, ja que el dia 16 d’octubre va ser quan Marc Márquez es 

va proclamar campió del món de MotoGP. És interessant analitzar doncs els diaris durant 

aquest període perquè és un pilot espanyol el qual es proclama campió del món de la 

categoria reina i és interessant veure el seguiment que es va fer durant les dues setmanes. 

En aquest treball es valorarà quins dels diaris analitzats té una major qualitat quant a 

informació atenent els criteris teòrics del periodisme especialitzat. Els criteris que se 

seguiran seran l’ús de fonts, el tipus de llenguatge, el lloc des d’on s’informa, si la notícia 

l’elabora un enviat especial o s’agafa d’alguna agència, contextualització, etc.  

A més, en aquesta investigació s’elaboraran unes taules estadístiques sobre l’espai dedicat 

a la informació de motociclisme, a més del nombre de notícies que es publiquen a cada 

diari.  

Un cop el treball estigui acabat, l’anàlisi conclourà si els articles analitzats en els diaris 

esportius espanyols es poden considerar periodisme especialitzat o no. A més, quedarà 

determinat quin és el diari que més cuida la informació sobre motociclisme i el més adient 

pels seguidors d’aquest esport. La investigació intentarà descobrir si els continguts 

pertanyen a l’anomenat periodisme especialitzat, que es guia amb les normes de qualitat 

i rigor i el periodisme temàtic o si pertanyen al periodisme temàtic i que no compleix el 

mínim de criteris per a poder considerar que en ells hi ha una especialització del 

comunicador i, per tant, del missatge. Per saber el resultat, les notícies sobre motociclisme 

que es trobin en els diaris se sotmetran a una taula de filtre en la qual per aconseguir el 

mínim rang d’especialització s’han d’obtenir més de la meitat dels ítems. 

A més, el treball donarà una ullada als missatges que van emetre els diaris en els seus 

comptes corporatius a la xarxa social Twitter. En aquest cas, no es tindrà en compte el 

contingut de les informacions sinó el nombre de publicacions per comparar-ho amb el 

número de tweets que es van fer sobre futbol. Aquesta és una anàlisi quantitativa i no 

qualitativa per esbrinar simplement si el mitjà estableix equitat entre els tweets emesos 

sobre motociclisme i futbol, l’esport rei a Espanya.  
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1.3 Objectius 

Quan es planteja el treball d’investigació i l’anàlisi del contingut periodístic en els mitjans 

de comunicació seleccionats, la investigació parteix principalment dels tres objectius 

següents: 

1. Analitzar el tractament informatiu sobre l’actualitat del motociclisme. 

 

A través d’una comparativa de quatre diaris esportius espanyols, i no 

especialitzats en motociclisme, analitzar el tractament que es dóna en les diferents 

peces informatives.  

 

2. Establir quin és el diari de major qualitat informativa quant a motociclisme i si 

compta amb les qualitats del  periodisme especialitzat o no. 

 

A través d’una taula que filtrarà les normes del periodisme especialitzat, es 

determinarà si les informacions publicades compleixen amb els suficients criteris 

per poder denominar la informació com especialitzada. Una vegada realitzat el 

filtre, s’establirà un ordre de major qualitat a menys, seguint els criteris que marca 

el periodisme especialitzat, com per exemple contextualització, fonts, públic, 

precisió, llenguatge, valor informatiu… 

 

3. Comparar el nombre de tweets dedicats al motociclisme envers els dedicats al 

futbol.  

 

Investigar a través d’una anàlisi quantitativa els missatges emesos en la xarxa 

social Twitter per part dels diaris estudiats i comparar, d’aquesta manera,  els que 

es dediquen al motociclisme i al futbol.  Així doncs, es pretén descobrir si la 

diferència entre tots els dos esports és molt notable o, al contrari, no es troben tan 

allunyats.  
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1.4 Hipòtesis 

Les hipòtesis d’aquesta investigació i que es relacionen amb els objectius anteriors són 

les següents: 

1. L’especialització en motociclisme és baixa pel que fa a la premsa esportiva 

d’Espanya. El tractament informatiu que es sol donar a aquest esport és similar al 

que es dóna en la premsa esportiva de referència, no hi ha cap diari generalista 

que destaqui per donar una informació excepcional sobre motociclisme. Per tant, 

el lector que ho desitgi, si vol trobar informació especialitzada entorn del 

motociclisme haurà de consultar revistes especialitzades en aquest tema.  

 

2. L’espai dedicat al motociclisme és molt baix respecte altres esports. Tot i ser un 

esport on els pilots espanyols destaquen per sobre dels altres es dedica poc espai 

a la informació sobre motociclisme.  

 

3. Hi ha un desequilibri notable entre el número de tweets dedicats al motociclisme 

i els dedicats al futbol. La premsa esportiva espanyola aposta molt fort pel futbol 

envers altres esports, i concretament cap al motociclisme, tot i haver-hi un campió 

del món de MotoGP espanyol durant les setmanes analitzades el nombre de tweets 

serà molt més baix.   

 

 

1. MARC TEÒRIC 

2.1 L’esport, fenomen de masses 

L’esport és, sense dubte, un dels fenòmens més populars dels nostres temps. Ofereix 

experiències individuals, experiències de grups i associacionisme. La seva popular 

reputació és causada per la multitud de practicants i pràctiques que genera en l’actualitat 

però també per la seva condició d’espectacle en viu i mediatitzat. Ja no només 

transcendeix l’àmbit estricte de l’activitat física sinó que s’endinsa en l’àmbit de la 

cultura quotidiana amb “l’esport espectacle”. (de Moragas 1996:13)1 

                                                           
1  Dintre de: de Moragas, Miquel (1996). Patrocinio, Comunicación y Deporte I. La 

comercialización del deporte en una sociedad mediática. Madrid, Consejo Superior de Deportes.  
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L’esport, des dels seus inicis s’ha caracteritzat per la seva multiplicitat instrumental, la 

qual ha promogut la seva evolució fins a les diferents manifestacions que la pràctica 

esportiva mostra avui en la nostra societat. Així doncs, l’esport espectacle, l’esport de 

masses i l’esport escolar han sorgit de la multifuncionalitat que ha tingut la pràctica 

esportiva a efectes ideològics, econòmics i polítics. (Jiménez, 2012) 

Existeix una evolució i una progressiva extensió de les pràctiques esportives a totes les 

capes de la societat, això ha contribuït a l’aparició de diverses formes d’entendre i 

practicar l’activitat esportiva. (Jiménez, 2012).  

Els milers de milions de practicants i aficionats amb els quals compta la pràctica esportiva 

avui en dia són la millor prova de la necessitat de la informació esportiva en els mitjans 

de comunicació. Per aquest motiu, els empresaris periodístics van decidir integrar a les 

pàgines de la seva premsa i, seguidament, en la d’altres mitjans continguts esportius, que 

van sorgir com a resultat de les millores tecnològiques. (Alcoba 2005:65)  

El joc va promoure l’interès dels practicants des dels seus remots orígens però la seva 

popularitat va continuar creixent fins que va aconseguir (en aquest ordre) que la premsa, 

la ràdio, la televisió i les noves tecnologies decidissin explotar un filó propici per al negoci 

empresarial periodístic. La informació sobre els fets, triomfs i derrotes dels jugadors va 

mantenir una constant similar en totes les civilitzacions i èpoques. Tot i això, va ser quan 

les gestes d’esportistes anònims van traspassar l’àrea concreta d’una hisenda, un poble 

i/o una ciutat quan es va materialitzar la informació esportiva com a assumpte d’interès 

en la premsa. (Alcoba 2005:37) 

Les notes sobre esport es van anar ampliant amb articles descriptius dels jocs i esports 

més practicats, els aspectes que la pràctica d’esport suposava per a la salut, amb la difusió 

de taules de gimnàstica, punts i confrontacions entre esportistes dels incipients clubs 

nascuts per l’aurèola de la moda del sport, que des d’Anglaterra es va estendre per Europa. 

(Alcoba 2005:38) 

El periodisme ha aprofitat molt bé la gran capacitat d’atracció que posseeix l’esport 

projectant les consecucions assolides apel·lant als ciutadans a ser partícips de l’assoliment 

d’un èxit col·lectiu mitjançant el consum de notícies esportives. D’aquesta manera, s’ha 

forjat una espècie de simbiosi entre esport i mitjans de comunicació social, de forma que 

la mediatització de les competicions contribueix a fomentar determinades disciplines 
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esportives, inclús les menys conegudes, al mateix temps que la difusió dels resultats entre 

un públic cada vegada més interessat, atorga importants ingressos econòmics i notorietat 

social als mitjans que es dediquen a cobrir aquest camp informatiu. (Rojas 2012). El 

mateix autor dintre de Presente y futuro en el Periodismo Especializado (2013) atorga la 

importància social adquirida per l’esport en les societats contemporànies als mitjans de 

comunicació. Des de l’eclosió de l’esport espectacle a principis del segle XX, els mitjans 

han evolucionat de forma paral·lela a l’esport. Amb la difusió de resultats esportius, els 

mitjans han despertat en els ciutadans la necessitat de consumir aquesta informació. 

 

2.2 Esport i comunicació 

L’esport es viu, sovint, com una via d’escapament de la rutina diària, sobretot pels 

espectadors que viuen l’esdeveniment en viu però també, tot i que possiblement en menys 

intensitat, per l’espectador domèstic que viu l’esport des de casa. (De Dios 2013). 

Ramallal (2004) afirma que allò que vincula l’esport amb la informació i els mitjans de 

comunicació és la dimensió espectacular. Aquesta es caracteritza per la seva teatralitat i 

posada en escena, on aplicant el símil teatral, (E. Goffman, 2001; L. Zurcher, 1985),  ens 

trobem indefectiblement amb una obra representada per diferents actors que 

desenvolupen el seu paper per a un públic en uns escenaris altament formalitzats. 

Els mitjans de comunicació no només difonen els valors i els usos socials de l’esport, sinó 

que els transformen, implicant a milions de persones que mai han practicat ni practicaran 

esport: els espectadors i sobretot els teleespectadors. És a dir, la funció cultural dels 

mitjans de comunicació es demostra a través d’aquesta pràctica, i no només la part  

quantitativa o econòmica que cerquen els mitjans.  (De Dios 2013) 

Entre l’esport i els mitjans de comunicació existeix una bidireccionalitat d’influència de 

manera que tots dos es necessiten. (De Dios 2013) 

En primer lloc, l’esport influencia els mitjans de comunicació en la seva programació i 

en la seva economia. De manera que, l’esport com a conseqüència de la seva dimensió 

global ha estat un dels principals protagonistes dels processos d’implantació de les 

tecnologies en la comunicació contemporània (ús de satèl·lits, del vídeo, de les càmeres 

especials...). A més, la consolidació d’algunes cadenes de televisió i la seva popularitat 

ha estat ocasionada pel protagonisme que se li ha donat a la cobertura de grans 
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esdeveniments esportius. Quant a l’esport com a influència dels mass media i la seva 

programació, cal assenyalar que es consolida com una font inesgotable de notícies per als 

mitjans, i que a més, aquest tipus d’informació compta amb gran interès popular. (De 

Dios 2013) 

D’altra banda, també cal puntualitzar la gran influència que tenen els mitjans de 

comunicació sobre l’esport. Fins als anys setanta els mitjans de comunicació influïen en 

l’esport de la mateixa manera que ho feien sobre altres institucions socials com 

l’economia, la política o la cultura. Això va canviar quan els mateixos mitjans van 

començar a ser protagonistes de l’esport a través de les retransmissions en directe i es van 

convertir en coautors dels fets. A partir d’aquest moment es van adaptar els calendaris 

esportius a les exigències del calendari dels mass media, sobretot de la televisió. Els 

esports occidentals es van popularitzar en els països d’orient i, l’arribada de la televisió 

va modificar en molts països l’índex de popularitat dels esports. Aquesta nova situació va 

afectar els aspectes culturals de les relacions entre els ciutadans i l’esport. Es va 

incrementar el triomfalisme de la victòria, la qual es magnifica a esdeveniment nacional 

de la mateixa forma que va augmentar el dramatisme de la derrota (De Dios 2013). 

La jerarquització dels esports també ve determinat per la influència dels mitjans de 

comunicació, de manera que com més espectacular són les imatges televisives més 

popularitat té l’esport. De Dios (2013) posa com a exemple els salts de trampolí, que 

arriben a obtenir les xifres més altes quant a audiència durant els Jocs Olímpics per 

l’actratiu de les imatges. Altres aspectes en els que influeixen els mitjans sobre els esports 

son l’elecció de les seus per organitzar els esdeveniments esportius, la regulació dels 

esports, el judici dels àrbitres, la iconografia dels estadis, la composició del públic, etc.  

En els últims anys han aparegut innovacions en la cobertura esportiva, les qual 

competeixen amb els principals autors de l’èxit econòmic i polític de l’esport a Internet. 

Els espais web de fans s’han implicat amb la naturalesa i el caràcter de la mateixa web. 

Avui en dia, els fans són els autors de les seves pròpies pàgines web, blogs, fòrums, 

comentaris en línia, pàgines de xarxes socials, podcasts i produccions de vídeo digital 

distribuïdes a YouTube. Tots aquests desenvolupaments serveixen per demostrar les 

passions que envolten l’esport de maneres noves i creatives. Aquest procés significa que 

hi ha una cobertura major de diferents esports des de perspectives cada cop més diferents. 

Mentre que el futbol domina els mitjans dominants, en particular la cobertura periodística 
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de l’esport, els mitjans en línia esportius proporcionen un espai comunicatiu per a esports 

que lluiten per obtenir publicitat a la televisió o mitjançant periodistes esportius. És a dir, 

es dóna veu a aquells esports menys estimats per la premsa esportiva regular. Una 

dimensió en especial d’aquesta explosió és l’ús que fan de YouTube els cossos reguladors 

de l’esport, clubs esportius, i fans de l’esport per distribuir cobertura audiovisual de 

competicions esportives. L’any 2006 la Lliga Nacional d’Hoquei dels Estats Units 

(l’NHL) va decidir ser un dels primers cossos reguladors esportius que va crear el seu 

mateix canal a YouTube. Aquest nou canal de comunicació li va permetre que l’NHL 

anés més enllà d’allò que ofereixen els canals televisius tradicionals, tot donant un control 

editorial més directe de com es produeix i analitza l’esport. Aquesta nova forma de 

comunicació va donar pas a altres fonts d’ingressos a través d’anuncis i subscripcions. 

(Boyle 2009)  

“En els anys vinents, el canvi clau en el camp del contingut esportiu serà considerar la 

relació entre les pantalles (petites, grans, portàtils, flexibles, a casa, a la feina, al cotxe, a 

l’aeroport), els tipus de contingut que hi apareixen (esports, notícies, sèries, informació), 

el procés pel qual els continguts hi arriben (via descàrrega, programats, en diferit) i com 

(i si) paguem pels continguts (pagaments per llicència, per ús, subscripcions, publicitat). 

Dur a terme aquest procés és una combinació de factors que van des del canvi tecnològic, 

fins a interessos explícitament polítics i econòmics. En qualsevol cas, el desenvolupament 

tecnològic sempre succeeix en marcs de referència concrets de caire polític i econòmic.” 

(Boyle 2009) 

“La tecnologia de mitjans continuarà desenvolupant-se a un ritme accelerat. Ens dirigim 

cap a una era en la qual els debats sobre antics i nous mitjans estan quedant antiquats i el 

nou paradigma és el que col·loca la relació entre continguts i les pantalles en el seu centre. 

Si només la comercialització s’encarrega de l’ecologia de mitjans, hi haurà un impacte en 

els esports, pel seu desig d’agafar els diners i córrer. Els reguladors de mitjans a Europa 

lluiten per aconseguir un equilibri entre el paper comercial i cultural de les emissions i els 

mitjans en la societat i pregunta, quin hauria de ser el paper continuat de les emissions de 

servei públic? On encaixen les nocions dels béns públics en els mitjans i en els discursos 

polítics?” (Boyle 2009) 
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2.3 El negoci del futbol a Espanya 

“L’any 2003, la LNFP va publicar l’informe Impacto del Fútbol Profesional en la 

economia española, que xifrava l’impacte total del sector del futbol professional a 

l’economia espanyola en 8.066 milions d’euros. Aquestes dades suposaven que el negoci 

del futbol era l’1,7% del PIB del país l’any 2003, amb uns ingressos anuals per l‘Estat de 

821 milions d’euros. Des de llavors, la LNFP no ha tret cap altre estudi de característiques 

similars que ens pugui actualitzar aquestes xifres”. (Ginesta 2009:196) 

Ginesta (2009) cita a Boscà. et al. (2008) en el seu estudi, el qual explica que hi ha una 

sèrie de característiques econòmiques de la Lliga espanyola de futbol. En primer lloc, 

estableix un comportament general dels clubs i SAE, pels quals busquen aconseguir 

ingressos extraordinaris a través de la venda d’immobilitzat material (estadis, terrenys, 

ciutats esportives...), ja que els ingressos per venda de jugadors són cada dia menys. A 

més, hi ha hagut una tendència a incrementar els deutes a curt i llarg termini per tal de 

finançar l’increment de les despeses. Per acabar, s’estableix que la Lliga espanyola està 

marcada pel domini econòmic dels dos grans clubs: Reial Madrid i FC Barcelona.  

Andreff (2006), citat per Ginesta (2009), defensa que la televisió és un dels sosteniments 

econòmics clau per als clubs. De fet, gairebé la meitat dels ingressos dels principals 

equips de futbol europeus prové de les televisions. Ginesta mostra mitjançant les següents 

dades les xifres del mercat europeu i el futbol: els clubs de la Premier League van rebre 

un total d’1,150 milions d’euros per la temporada 2009-2010 en concepte de drets 

audiovisuals; els clubs de la Bundesliga, 575 milions; els de la LNFP, 500 milions i els 

de la Ligue 1 francesa, 470 milions. 

Ginesta (2009), a través de Morrow (1999), mostra la creixent importància de les 

televisions sobre el negoci del futbol, explicant que mentre el primer contracte per emetre 

futbol a Anglaterra, l’any 1965, va ser de 5.000 lliures esterlines, l’any 1997 es van pagar 

per la Premier League 743 milions de lliures. Aquesta xifra desvela clarament com ha 

canviat l’interès en el futbol.  

Les plataformes de televisió digital de pagament van convertir el futbol en un contingut 

clau per la seva expansió. Per exemple Digital+ a Espanya, de manera que es va convertir 

en el principal finançador de les organitzacions esportives. Això no seria possible si el 

futbol no hagués aportat a les televisions els continguts necessaris per aconseguir grans 
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audiències que cap altre esdeveniment, de manera regular, hagi aconseguit, segons Agudo 

i Toyos (2003). (Ginesta 2009) 

 

2.4 Periodisme especialitzat  

Francisco Esteve Ramírez (2010:9) 2 defineix el periodisme especialitzat de la següent 

manera: “estructura informativa realitzada per un expert en la qual, de forma clara i fiable, 

analitza la realitat conjuntural d’una determinada àrea d’actualitat, profunditzant en les 

seves motivacions i aportant possibles solucions”.  

D’altra banda Fernández del Moral (2004:24) explica que el periodisme especialitzat neix 

per fer front a l’especialització en el coneixement, per fer de cada especialitat una 

referència comunicable, que sigui un objecte d’informació periodística, susceptible de 

codificació per missatges universals. En aquest cas, no interessa la descripció de l’objecte 

de comunicació sinó que se centra en la mateixa comunicació.  

El periodisme generalista està realitzat per periodistes que aborden diferents temàtiques, 

àmbits, gèneres i mitjans. A mesura que els continguts es van ordenant, els professionals 

s’ubiquen en àrees o seccions més tematitzades, les quals necessiten una especialització. 

Aquest és el punt de partida del periodisme especialitzat segons Carmen Herrero Aguado. 

(2013:14)3 

L’especialització sorgeix de la mateixa necessitat de l’ésser humà per acotar el camp de 

la seva investigació i coneixement per aconseguir majors resultats. D’altra banda, l’avenç 

en les tecnologies de la informació ha facilitat el sorgiment de nous canals informatius 

que permeten una major difusió i segmentació dels missatges. Però són els consumidors 

els que demanen, cada cop més, uns continguts menys generalistes i, per tant, més qualitat 

i professionalitat periodística (Esteve 2010:7)4 

                                                           
2 Dintre de: Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse 

para informar. Sevilla: Comunicación social. 

 
3 Dintre de: Sobrados León. M. (2013). Presente y futuro en el Periodismo Especializado. Madrid: 

Fragua 

 
4 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 
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Aquest tipus de periodisme divulga continguts d’interès pels lectors cada vegada més 

formats i exigents que demanen articles d’anàlisi, contextualització i profunditat perquè 

disposen de les eines tècniques suficients que els permeten participar, opinar i dialogar 

amb els experts (Herrero 2013). 

L’autor classifica l’oferta mediàtica de continguts especialitzats en tres nivells segons 

l’audiència a la qual van dirigits i segons el tractament informatiu. El primer nivell, amb 

el menor grau d’especialització, es dirigeix a l’audiència generalista. S’identifica amb la 

informació publicada en les diferents seccions dels mitjans generalistes corresponents 

amb les àrees d’economia, esports, política, cultura, etc. Al segon nivell es troben els 

espais que ofereixen informacions específiques sobre una determinada àrea, per exemple 

els suplements i les pàgines especials editats pels mitjans impresos, així com els 

programes especials emesos pels mitjans audiovisuals. Finalment, en el tercer nivell, es 

troben els mitjans especialitzats que ofereixen, amb determinada periodicitat, continguts 

monogràfics relacionats amb una determinada àrea temàtica dirigits a un sector de la 

població interessat en el tema. (Esteve 2010:8) 5 

Francisco Esteve fa la següent puntualització: “Quan ens referim al periodisme 

especialitzat hem de distingir entre la informació especialitzada i la informació 

periodística especialitzada, ja que la primera fa referència a la informació o comunicació 

que s’estableix entre especialistes i que, per tant, no requereix d’una descodificació o 

adaptació perquè els missatges especialitzats siguin entesos pels receptors no 

especialistes. Tanmateix, si aquests missatges van dirigits a un públic generalista, no 

requereixen un treball de “traducció” dels missatges a un llenguatge més comprensible 

per als no experts en la matèria objecte de la informació. En aquest cas es precisa, per 

tant, del treball d’un periodista especialitzat que faci d’interlocutor entre els experts i els 

no experts. Es tracta, per tant, d’una feina periodística convertint-se així la informació 

especialitzada en una informació “periodística” especialitzada”. (Esteve 2010:9)6 

 

                                                           
5 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 

 
6 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 
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2.4.1 El periodista especialitzat 

Al periodista especialitzat li correspon la funció de ser l’intermediari entre els 

especialistes en les diferents àrees del coneixement i els receptors dels mitjans de 

comunicació. De manera que la seva tasca com a informador es basarà a adaptar els 

conceptes tècnics i especialitzats a través d’un llenguatge periodístic que sigui 

comprensible per a qualsevol receptor de la informació, sigui especialitzat o no en el tema 

que s’aborda (ídem). 

És clar, doncs, que els periodistes especialitzats, no poden donar la informació de 

qualsevol manera sinó que necessiten tenir uns valors i unes aptituds especials per poder 

transformar les dades en informació especialitzada.   

Pel que fa als primers periodistes esportius, van haver de ser escriptors subjugats per 

l’emotivitat de la competició esportiva, les gestes dels esportistes i l’expectació que 

aquests jocs i personatges aixecaven en tots els graons de la societat. A mesura que 

l’esport adquiria una major importància i s’establia com un gènere específic del 

periodisme, al costat de la política, l’economia, la religió, les arts i les ciències, va requerir 

persones capacitades per descriure allò que succeïa a les competicions i explicar el seu 

desenvolupament. Com que els escriptors no comptaven amb aquests coneixements, els 

responsables dels periòdics van resoldre el problema contractant als mateixos esportistes 

i als tècnics, ja estiguessin en actiu o haguessin acabat la seva vida esportiva. (Alcoba 

2005:49). 

Julián Garcia Candau (2004:453)7 defensa la mateixa tesi quant als primers periodistes 

esportius. No hi havia una institució on ensenyessin l’ofici sinó que els primers 

periodistes esportius apareixen dels camps on es desenvolupen els partits. És a dir, són 

entusiastes de l’esport que es comprometen a portar la notícia del campionat als periòdics 

i revistes dedicades a la informació general. 

El periodista especialitzat posseeix unes característiques diferenciadores amb el 

periodista generalista. Esteve Ramírez y Fernández del Moral citen al seu llibre a 

Montserrat Quesada (1998:39) la qual concreta els següents aspectes sobre el periodista 

especialitzat: “la seva formació acadèmica-professional, l’actitud que adopten davant la 

                                                           
7 Dintre de Fernández del Moral, J. (2004). Periodismo especializado. Barcelona: Ariel, S. A. 
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informació, la relació que estableixen amb les fonts d’informació, la metodologia de 

treball que utilitzen i els objectius que persegueixen. Respecte a la seva formació, el 

periodista especialitzat posseeix uns estudis complementaris relacionats amb la seva àrea 

d’especialització que li possibiliten l’exercici de la seva feina professional. D’altra banda, 

el periodista especialitzat adopta una actitud professional de major rigor i profunditat 

davant la informació que el periodista generalista. Així mateix, la relació del periodista 

especialitzat amb les fonts és de major intensitat, ja que ofereix a les mateixes una major 

garantia i fiabilitat. Quant a la metodologia de treball, el periodista especialitzat utilitza 

les tècniques pròpies del periodista d’investigació. Finalment, els objectius que 

persegueix aquest periodista se centren a oferir una informació més contrastada en la que 

s’analitzen les causes i les conseqüències d’aquesta.” (Esteve i Fernández del Moral 

1999:12).  

2.4.2 El llenguatge especialitzat 

Quant al llenguatge utilitzat en el periodisme esportiu, en general, cal destacar que 

s’utilitzen termes despreocupats que permeten al periodista apropar-se al seu lector i 

transmetre una sensació de proximitat. Pel que fa al periodisme especialitzat, és molt 

important l’ús del llenguatge i és encara més important el treball que fa l’autor de la 

informació per aconseguir que el seu lector entengui les dades que intenta comunicar. Les 

dades han de poder ser concebudes per qualsevol receptor, sigui especialitzat o no. 

El periodista, per tal d’elaborar un missatge especialitzat, ha de realitzar un tractament 

específic amb la informació durant totes les fases de producció: selecció, valoració, 

redacció i transmissió, acomodant el llenguatge als diferents usuaris, escollint el gènere 

periodístic més adequat, aprofundint i contextualitzant la informació sempre que sigui 

necessari, depenent del nivell d’especialització que comporti el tipus d’informació Per 

aquest motiu necessita un esforç complementari, fer els missatges més comprensibles 

perquè adequant, traduint i adaptant els termes tècnics i específics a un llenguatge 

periodístic de divulgació (Esteve 2010).8 

                                                           
8 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 
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Paniagua (2010:184) 9 s’atreveix a catalogar el periodisme esportiu com a una de les 

especialitzacions massivament difoses amb les característiques millor definides. Aquesta 

afirmació l’argumenta a través del llenguatge que fa servir el periodisme esportiu, el qual 

explica que és clarament diferent al de la resta d’especialitzacions periodístiques.  

Esteve i Fernández del Moral (1999) confirmen l’anterior teoria de Paniagua i confirmen 

la particularitat del llenguatge esportiu. Aquesta especialització del  periodisme permet 

als professionals jugar molt amb les paraules i les expressions. Es poden fer servir 

estrangerismes, termes procedents d’altres idiomes, especialment de l’anglès, que s’han 

anat incorporant progressivament al llenguatge espanyol. Sovint, a les cròniques 

esportives trobem paraules com “match, sprint, derby, fair play...”. El llenguatge 

bel·licista també és protagonista del periodisme esportiu. S’acostumen a fer servir termes 

procedents de la vida militar de manera que es transmet una sensació d’enfrontament i en 

alguns casos de violència. Alguns exemples d’aquest tipus són “enemic, contrincants, 

canonada, víctima...”. D’altra banda, abunden els tecnicismes propis de l’activitat 

esportiva. En general, aquests tecnicismes no dificulten l’enteniment del text, la qual cosa 

indica que s’han assimilat pels receptors i han passat a formar part del seu mateix 

patrimoni lingüístic. També es fan servir tòpics i l’argot propi de cada esport. Finalment, 

s’usen determinades modalitats semàntiques o usos figurats com, per exemple, l’ús de 

sigles, excés d’adjectivització, sobrenoms dels equips, etc.  

Moltes vegades aquest llenguatge que es fa servir el periodisme esportiu no és ben rebut 

per tothom i sol acumular moltes crítiques, ja que es considera que és un llenguatge molt 

popular i en moltes ocasions frega la vulgaritat. Castañón, citat per Esteve i Fernández 

del Moral (1999), senyala que “el periodisme esportiu ha estat acusat d’empobrir el 

vocabulari, d’utilitzar irresponsablement els diferents nivells de la llengua i d’afavorir 

una informació dirigida al gaudi en comptes del desenvolupament de la intel·ligència en 

la lectura”.  

2.4.3 Les fonts de documentació 

La documentació és un dels criteris imprescindibles per a realitzar un periodisme 

especialitzat adequat i és que els beneficis que rep el lector al consultar notícies amb un 

                                                           
9 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 
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gran treball de fonts son molts, des de sensació de credibilitat fins a una millor 

interpretació de les dades. 

Tal i com afirma Esteve (2010:12) 10: “el periodisme especialitzat té una gran incidència 

en el tractament de les fonts informatives, ja que sol recaptar les seves informacions de 

fonts expertes”. 

A mesura que s’ha anat professionalitzant el treball de les fonts informatives s’ha anat 

produint un apropament entre la font i l’emissor establint, el que Francisco Esteve 

anomena com, “una espècie d’ intel·ligència semàntica”. Tant La font com l’emissor 

utilitzen un mateix llenguatge i els seus criteris professionals tenen com a objectiu oferir 

als receptors una informació veraç i de qualitat. Això només s’aconseguirà treballant en 

profunditat les fonts informatives per poder extreure, no només el màxim de dades sinó 

ser tot lo transparents possible amb el públic (ídem). 

Francisco Esteve cita a la professora Quesada a La especialización en el periodismo. 

Formarse para informar11. Esteve diu que Quesada (2001:128) sosté que “el periodisme 

especialitzat sempre treballa a partir de fonts de primera mà, fonts expertes i fonts 

especialitzades en l’àmbit temàtic del que tracti la informació. Tanmateix, la informació 

de context o background ocupa un lloc molt destacat en els textos especialitzats per ser 

la que permetrà contextualitzar adequadament els fets d’actualitat i explicar els 

antecedents, les causes i les conseqüències que es deriven de qualsevol tema que s’abordi” 

Pel que fa al periodisme esportiu, quan el mateix autor és la seva pròpia font d’informació, 

ja que explica el que veu quan es desplaça a un esdeveniment esportiu, fa constar 

expressament que es troba com a “corresponsal” o “enviat especial” al lloc dels fets, pel 

que respecta a la premsa escrita. A més, hauria d’incloure al text aquells elements –

narratius o descriptius– que introdueixin al lector en l’ambient de l’esdeveniment.” 

(Paniagua 2010)  

Com a conseqüència de la especialització, els receptors adquireixen les següents 

característiques diferenciadores: noves demandes informatives, millor satisfacció de les 

necessitats informatives, major intercomunicació, interès per nous coneixements, major 

                                                           
10 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse para 

informar. Sevilla: Comunicación social. 
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eficàcia, estimula la crítica fundada, amplia la llera de participació del receptor (Esteve 

2010). De manera que els lectors es tornen més exigents i el periodista necessita realitzar 

un bon treball de fonts per tal que als receptors els hi arribi la millor informació possible.  

2.4.4 La informació de context al periodisme especialitzat 

La informació de context que s’introdueix en les peces periodístiques està molt lligada a 

l’apartat anterior. És imprescindible fer un bon treball de fonts per entendre bé el context 

de la informació i poder situar perfectament el lector a través de la noticia que es redacta. 

Per la qual cosa els antecedents que es mostrin en la notícia han de ser representatius. 

Segons Chacón Gutiérrez (2001) les fonts són imprescindibles i van lligades a la 

contextualització quan es relacionen amb fets semblants als que es tracten o colaterals. 

De la mateixa manera que també són útils per detectar nous assumptes susceptibles de 

convertir-se en fet noticiable.  

El periodista especialitzat posseeix una amplia experiència i documentació sobre la seva 

àrea informativa, la qual cosa li possibilita aportar informació complementària que 

enriqueixi molt més la contextualització del missatge (Esteve 2010)12 

És necessari que la figura del periodista conegui al màxim possible els continguts els 

quals treballa i estigui al cas de quin és “l’estat de la qüestió”. És a dir, obligatòriament 

l’autor ha d’estar al dia de la informació de la qual està especialitzat.  

La idea de que en el periodisme esportiu el mateix autor és una font informativa més del 

documental se segueix per més d’un investigador. Chacón Gutiérrez (2001) està d’acord 

amb aquesta afirmació tot i que la critica es mostra positiva, ja que observa que cada 

vegada més les informacions esportives consulten dades contrastades. Assegura que, amb 

més regularitat, s’afegeixen dades tècniques sobre els protagonistes, la trajectòria 

esportiva del que es parli, resultats anteriors, etc. A més, assegura que la divulgació 

d’informes especials en motiu d’esdeveniments rellevants i inclús amb dades de caràcter 

anecdòtic, a més a més de la opinió dels experts sobre qüestions tècniques i tàctiques és 

cada vegada més alta.  

                                                           
12 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse 

para informar. Sevilla: Comunicación social. 
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Per tant, el periodisme especialitzat ha d’aportar dades de context per així poder esbrinar 

quins són els antecedents del fet informatiu de manera que el lector de la informació 

obtingui totes les dades de context possible i formar-se un mapa mental de la situació.  

2.4.5 El “per què” informatiu 

El periodisme especialitzat “intenta buscar les arrels o les causes de la informació, així 

com també analitzar les seves possibles conseqüències”. És a dir, el periodista ha de fer 

una investigació més profunda en la seva informació aprofundint en l’estudi i l’anàlisi de 

documents per tal de fer una bona comprensió. Només d’aquesta manera s’arribarà a 

conèixer el per què la informació que s’està traslladant al receptor, la qual cosa és el punt 

de partida del periodisme especialitzat (Esteve 2010).13 

Escriure sobre una competició no és tant senzill com explicar el resultat amb pinzellades 

de com s’ha desenvolupat el joc. El periodista esportiu ha d’analitzar el perquè del 

resultat, el joc dels esportistes i el treball del tècnic. Per tant, això complica la simple 

crònica o el senzilll comentari d’un esdeveniment esportiu  (Alcoba 2005:66) 

 

2.5 L’especialització esportiva 

Paniagua assegura que per aprendre i exercir l’especialització esportiva és imprescindible 

però no suficient tenir com a afició l’esport. És imprescindible sentir aquesta inclinació 

per la pràctica esportiva però sentir-la, inclús més, pel periodisme. Sense l’exercici del 

periodista tota activitat que tingui a veure amb la informació esportiva es queda en un 

mer exercici vacu des del punt de vista acadèmic i professional, per al qual, no és necessari 

estudiar ni exercir res. (Paniagua 2010:178)14.  

El periodisme esportiu neix com una petita gaseta la qual porten al redactor cap. Les 

informacions que es poden veure en les publicacions de finals del segle XIX son estrictes 

convocatòries i simples resultats de les competicions. (García Candau 2004:453). 15 

                                                           
13 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse 

para informar. Sevilla: Comunicación social. 

 
14 Dintre de Camacho Markina, Idoia. (2010). La especialización en el periodismo. Formarse 

para informar. Sevilla: Comunicación social.  
 
15  Dintre de Esteve Ramírez, F. Nieto Hernández, Juan Carlos. (2014). Nuevos retos del 

periodismo especializado. Madrid: Schedas.  
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“El públic va voler saber quin havia estat el resultat de les confrontacions, què havia 

passat i com. S’imposava la crònica esportiva i alguns afamats autors es van veure 

involucrats en aquesta missió per ser bons narradors, com Jack London, o Conan Doyle 

entre altres, i també a poetes i literaris relacionats amb el Periodisme com Walt Whitman, 

els hi passaria el mateix més tard a Estats Units. Aquesta resposta exigia dades, notícies, 

informació, contingut, és a dir, el periodisme es va veure forçat a buscar expressions, a 

redactar un text, a trobar un guió general per explicar i descriure el fet esportiu en 

particular i l’esdeveniment en general. Es va convertir llavors, reviscut periodísticament, 

en una altra realitat: l’esport a través del Periodisme. El text esportiu va emergir entre el 

periodisme clàssic i va néixer així el discurs de l’esport.” (Cobo 2014:385).16 

Des de la dècada dels 50, l’activitat esportiva comença a establir-se com un esdeveniment 

social, fins aquell moment el periodisme esportiu havia complert una labor informativa 

que havia començat des del naixement de l’esport modern, sense interferir en el seu camí 

realitzava la seva missió dins de l’àmbit d’una dependència de l’esdeveniment de l’esport. 

Amb l’avenç tecnològic, els mitjans aconsegueixen una major força social i la televisió 

es posiciona oferint l’esport a casa, passen a exercir una influència de caràcter polític i 

econòmic en el món de l’esport. Als 60 els dos mons caminen junts i es converteixen en 

el que Ramón Cobo anomena com “fenomen de masses del segle XX” (ídem). 

L’especialització esportiva es diferència de la resta, sobretot, en la seva amplitud i 

diversificació temàtica. Es fa una especialització segons modalitats esportives ja que es 

impossible per un professional entendre de tot i ser capaç d’escriure amb la suficient 

solvència sobre qualsevol esport. (Rojas 2013:209)17 

“L’organització de les redaccions esportives sol estructurar-se de manera que la major 

part dels periodistes esportius fan futbol, que acostuma a ocupar el 70% del volum diari 

de la informació en aquest àmbit especialitzat, i una menor part s’encarrega de les 

modalitats que ocupen un segon escalafó en l’agenda mediàtica. Així hi ha especialistes 

en bàsquet, ciclisme, tenis, automobilisme, motociclisme o golf, i en esports de menor 

                                                           
 
16  Dintre de Esteve Ramírez, F. Nieto Hernández, Juan Carlos. (2014). Nuevos retos del 

periodismo especializado. Madrid: Schedas.  

 
17Dintre de: Sobrados León. M. (2013). Presente y futuro en el Periodismo Especializado. 

Madrid: Fragua 
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repercussió però de gran rellevància federativa i social com poder ser l’atletisme, 

l’handbol o el voleibol” (ídem) . 

Esteve i Fernández del Moral (1999:282) destaquen els següents trets diferenciadors del 

periodisme esportiu respecte d’altres àrees informatives:  

- Tendència al sensacionalisme. 

- Extensió dedicada a l’esport superior, proporcionalment, a altres àrees 

informatives. 

- Abundància de gràfics i color. 

- Els gèneres més utilitzats són la crònica, el reportatge i el comentari, tot i que 

l’estrella és la crònica. 

- La informació esportiva ha d’abastar diversos aspectes com resultats, jugades més 

destacades, dades estadístiques, valoració del partit, opinions diverses, ambient 

entorn al partit, etc. 

- Connotacions amb altres àrees informatives.  

 

2.6 Inici del periodisme esportiu a Espanya 

“El diari esportiu més antic que es publica avui a Espanya és El Mundo Deportivo, el 

primer número va aparèixer a Barcelona l’1 de febrer de 1906. Dels diaris esportius en 

circulació a l’actualitat es troben As, que va aparèixer com a revista setmanal el 7 de junt 

de 1932, per deixar de publicar-se un mes abans del començament de la Guerra Civil 

espanyola i editar-se, novament, ja com a diari, el 6 de desembre de 1967. Marca va 

publicar el seu primer número el 21 de desembre de 1938, en plena Guerra Civil, es diu 

que amb tots els pronunciaments favorables de Franco, i per últim, Sport neix el 3 de 

novembre de 1979.” (Alcoba 2005:38) 

Els primers esports que es van obrir camí a Espanya van ser de caràcter elitista. La 

aristocràcia, en els seus moments d’oci, es divertia mitjançant esports com el tir, tant de 

colomí com de precisió. Pel que fa als atletes, futbolistes i ciclistes rebien desaprovació 

per part del públic a causa de la seva vestimenta ja que jugar amb calçons curts 

s’identificava amb el joc en calçotets.  D’altra banda, els clubs de tennis-law pertanyien 
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a la alta societat perquè els homes jugaven amb pantaló llarg i les dones amb faldilla 

llarga. (García Candau 2004:454)18 

A mitjans del segle XIX van començar a aparèixer les primeres informacions de caràcter 

esportiu a la premsa espanyola, per influència del periodisme anglosaxó i francès. I, aviat 

van començar a aparèixer les primeres publicacions especialitzades dedicades a l'esport. 

Butlletins, revistes i algun intent de diari inundaven les ciutats, reflectien la popularitat i 

democratització de l'esport característic de la època. L'aparició i desaparició de 

publicacions dedicades a l'esport va ser una constant a partir d'aquest moment i de la 

mateixa manera que ocorria en la resta d'Europa, solien dedicar-se a un esport en concret 

o esports d'una mateixa família, en aquest cas a la caça i la columbofília. (Sainz de 

Baranda 2013) 

Per a Luis Fernández (2012:57) la referència més important i l’inici ben estructurat del 

periodisme esportiu son els Jocs de la V Olimpíada d’Estocolm 1912.  

Gonzalez Ramallal (2004) exposa que al periodisme esportiu, la narració se sol reduir al 

màxim de manera que simplement s’exposen els fets , racionalitzant l’espai i els temps 

disponibles. Aquesta afirmació la relaciona amb els fet que la noticia és el gènere 

periodístic per excel·lència en la informació esportiva amb un 40,4% (dades aconseguides 

pel mateix investigador dels mitjans més representatius d’Espanya: Marca, El País, El 

Mundo, Telediario Primera Edición de la Primera Cadena de Televisió Espanyola, 

Noticias 1 d’Antena 3, Informativos Telecinco 14:30, El Larguero de la Cadena Ser, 

SuperGarcía  d’Onda Cero i Radio Gaceta de los Deportes de Radio Nacional de 

Espanya- Radio 1. Del 1 al 15 d’abril de 2002.) Després de la noticia, l’entrevista és el 

gènere periodístic més utilitzat (23,8%), després la crònica (15,1%). A més, conclou que 

els mitjans de comunicació espanyols es centren més en la dada i en la anècdota que en 

realitzar anàlisi més pausats en forma de reportatge o informe periodístic. Això demostra 

una qualitat bastant baixa de la premsa esportiva del país i se suma a aquest fet que, segons 

l’autor, fins a un 45% de les peces periodístiques analitzades no especifica la font de la 

informació.  

 

                                                           
18  Dintre de Esteve Ramírez, F. Nieto Hernández, Juan Carlos. (2014). Nuevos retos del 

periodismo especializado. Madrid: Schedas.  
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2.7 Inici del periodisme especialitzat en motor a Espanya 

Per a Luís Fernández, el motor ha d’ocupar una quarta posició a l’escalafó esportiu 

espanyol, amb dos especialitzacions fonamentals: l’automobilisme i el motociclisme. 

(2012:359) 

Espanya tradicionalment ha estat un dels països més exitosos al mundial de motociclisme 

i és que segons el web oficial de MotoGP (fins la darrera cursa de la temporada 2016) 

Espanya és el segon país més amb més victòries al campionat amb 549, només per darrere 

d’Itàlia que en té 753. Pel que fa als campionats mundials aconseguits, Itàlia continua 

sent líder amb 75 mentre Espanya li va al darrere amb 48. Per tant, en aquestes xifres 

podem observar la qualitat i la importància del motociclisme espanyol. 

La principal figura del motociclisme espanyol és Ángel Nieto, el qual té al seu palmarès 

13 títols mundials, o 12+1 com el madrileny acostuma a dir a causa de la seva superstició. 

És el tercer pilot amb més títols mundials del món. Només el precedeixen Giacomo 

Agostini amb 15 i Valentino Rossi amb 9.  

Luis Fernández (2012) considera a Santiago –Santi– Herrero el precursor de la plèiade de 

pilots que van seguir les seves passes. Santi Herrero va morir el 8 de juny de 1970, dos 

dies després de l’accident que va patir al circuit de l’illa de Man situada al Mar d’Irlanda. 

Després va aparèixer la ja esmentada figura d’Ángel Nieto. A continuació el van seguir 

altres pilots (fins el final del segle XX) com Jorge Martínez Aspar amb quatre títols, 

Ricardo Tormo amb dos títols, Alfonso –Sito– Pons amb dos títols, Álex Crivillé també 

amb dos títols i Manuel –Champi– Herreros amb un títol mundial.  

En els onze anys que estudia Luis Fernández (2012), destaca dos pilots espanyols per 

sobre de la resta: Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa (Sabadell, 1985) compta 

en el seu palmarès amb tres títols mundials, un de 125cc i els altres dos de 250cc. Pel que 

fa a Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 1987) comptava amb tres títols mundials quan 

Fernández va escriure el llibre (2012), dos a 250cc i un a la “categoria reina” MotoGP. 

Fins a l’actualitat, Lorenzo ha sumat dos títols més a MotoGP, pel que compta, en total, 

amb cinc títols mundials.  

La gran gesta del motociclisme espanyol va arribar l’any 2010 (FIGURA I) quan les tres 

categories amb les que compta el mundial de motociclisme (125cc en aquell moment, 

Moto2 i MotoGP) van ser guanyades per tres pilots espanyols: Marc Márquez, Toni Elias 
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i Jorge Lorenzo. Per primera vegada s’aconseguia aquesta gesta per al motociclisme 

espanyol. Però això no és tot, ja que set dels nou pilots de les tres cilindrades del mundial 

de motociclisme van ser espanyols. A la categoria de 125cc  va guanyar Márquez, seguit 

de Nicolás –Nico– Terol i Pol Espargaró. A la nova categoria de Moto2 (antiga 250cc) 

va proclamar-se campió Elias, seguit de Julián Simón i, Andrea Iannone (italià). Mentre 

que en la categoria reina, MotoGP va guanyar Lorenzo, seguit de Dani Pedrosa i l’italià 

Valentino Rossi (Fernández 2012). 

 

 

Quant als inicis de la premsa de motor, entre els anys 1900 i 1936 el mercat de l’automòbil 

a espanya no va arribar a la dimensió que tenien altres països europeus com França, 

Anglaterra, Itàlia o Alemanya. Tot i això van aparèixer algunes publicacions que 

dedicaven gran part dels seus continguts al tractament automobilístic. Van ser les 

publicacions de contingut esportiu i les de magazin les que van dedicar major espai a 

aquests temes. L’interès dels lectors va anar en augment ja que cada vegada hi havia més 

automobilistes i activitats relacionades amb l’automòbil. Tot això va afavorir l’aparició 

de revistes dedicades a l’automobilisme. Durant el segle XIX amb prou feines es 

practicava a Espanya cap esport i, només en les últimes dècades del segle i durant els 

primers anys del següent, el públic va començar a interessar-se i a realitzar alguns d'ells. 

La pràctica esportiva es va repartir de manera desigual entre les diferents edats i classes 

socials. Els nobles, es van lliurar a la caça, al tennis, a les carreres de cavalls i al pol. Els 

Figura I. Resultats del mundial de motociclisme l'any 2010. (Elaboració pròpia) 
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joves més audaços i benestants a la vela, l'automobilisme, al rugbi i al futbol i les classes 

més populars al ciclisme i a les carreres pedestres. En tan sols dues dècades la pràctica i 

l'interès pels esports va aconseguir un desenvolupament molt important. A finals de la 

dècada dels anys vint la pràctica esportiva ja arribava a tots els racons de la geografia 

espanyola. Aquest ràpid creixement de l'afició esportiva no va passar desapercebuda per 

a ningú, i en aquest sentit va ser recollida i reflectida per molts cronistes de l'època. L'any 

1897 va iniciar la seva marxa la revista Los Deportes, ja incloïa en el seu subtítol el 

tractament d'esports relacionats amb el motor, com l'automobilisme i l'aviació. Les 

primeres revistes del motor van sorgir amb gran força a França durant l'última dècada del 

XIX, proliferant de forma imparable a partir d'aquest moment. El creixement d'aquest 

tipus de publicacions va ser tan gran que abans d'iniciar el nou segle, ja existien, al país 

veí, gairebé una vintena d'elles. En aquest mateix segle va ser quan van aparèixer les 

primeres revistes sobre motociclisme a Espanya. La primera revista especialitzada de 

l’automòbil va ser El automovislismo ilustrado, va néixer el10 de novembre de 1899 d'la 

mà de Domingo Tamaro i Roigy, col·laborador directe d'Emilio de la Cuadra, a 

Barcelona. Altres publicacions que la van seguir van ser: la Revista del Automovilismo, 

España Automóvil. Revista Técnica del Automovilismo y sus Aplicaciones Industriales, 

Stadium. Revista selecta Ilustrada de Motor, Turismo y Deportes, El Motor, Auto Moto, 

etc. A partir d’aquest moment, les revistes de motociclisme es van anar succeint en el 

temps, proliferant unes de noves i desapareixent  altres. (López de Aguileta 2008) 

 

2.8 Twitter com a eina per al periodisme esportiu 

Tot i que la seva funció dins de la societat no es modifiqui, el periodisme ha de 

remasteritzar-se continuament. La seva forma ha d’adoptar les noves corrents en els 

mitjans de comunicació, els progressos tecnològics s’han d’explotar i per això es 

necessiten especialistes. Mai com ara es necessita que el periodisme s’ajusti a la nova 

tecnologia i aprengui a utilitzar els recursos actuals. L’eina/mitjà de comunicació que és 

l’Internet ha imposat nous paràmetres a la professió, l’ha socialitzat i a través de les seves 

xarxes ha convertit al nostre món en un ventall infinit d’informació fluctuant, interactiva, 

dispersa, sintètica i lliure. És per això que el periodisme i els mitjans de comunicació 

tradicional han d’adoptar aquests nous conceptes, utilitzar i integrar aquesta manera de 

periodisme digital que es fon amb el participatiu o ciutadà –aquell que el permet a 
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qualsevol amb un ordinador i una senyal d’internet expressar-se, generar contingut i 

penetrar en l’opinió d’un món virtual i creixent–, però al mateix temps requereixen 

aprendre a qualificar-lo, a administrar-lo, a utilitzar aquesta intuïció, talent i principis 

ètics que han de ser nats per al periodista professional, amb la fi d’explicar histories de 

manera més transparent, menys manipulada, més objectiva. Per a que l’esport creixi 

urgeix desplegar un periodisme de qualitat entorn a ell; més crític, més interpretatiu. 

Annexar i administrar la opinió pública d’un nou periodisme que es multiplica a les xarxes 

del ciberespai, per fundar major credibilitat. Endinsar-se als processos econòmics i 

clarificar-los, evadir la informació tergiversada i no minimitzar al lector, espectador o 

navegador mitjançant frases repetitives. Analitzar les conductes socials que es generen 

entorn a l’esport i sobretot estudiar la preparació física, psicològica i entorns de l’atleta i 

esport del que es pretén parlar. (Molina 2009) 

En l’actualitat és estrany que un diari no tingui obert un perfil a les principals xarxes 

socials. És més, hi ha diaris que compten amb més d’un perfil ja que solen especialitzar-

los segons les seccions que tenen en la seva publicació. De manera que tenen el perfil 

general del mitjà i els secundaris que poden ser d’informació econòmica, esportiva, 

política, etc.  

Les noves xarxes socials aporten molts beneficis als diaris. Sílvia Martínez-Martínez 

(2015) cita Dans (2009:37), el qual identifica les oportunitats que brinden les xarxes 

socials als mitjans de comunicació “les actualitzacions es converteixen en una manera de 

difondre informació de manera ràpida, immediata: l’ús d’escorçadors d’URL amb 

seguiment d’estadístiques que permet analitzar ràpidament l’anatomia de l’impacte 

produït per una actualització [...] la raó és evident: la majoria dels usuaris segueixen a un 

cert nombre de persones, de manera que qui no veu l’actualització en el moment, és 

possible que ja no la vegi: el que no és temps real s’enterra en la seqüència 

d’actualitzacions posterior. Per altre banda, les actualitzacions són també una via 

d’entrada, una eina del periodisme més pur, un pols constant del que està succeint en cada 

moment, o inclús una manera de comunicar-se amb els implicats per sol·licitar més 

informació”. 

De fet, pel continguts esportiu sembla que aquesta xarxa social és molt adient ja que la 

resposta que sol rebre per part dels usuaris de Twitter és molt bona. Pérez Dasilva, Santos 

i Meso (2015) conclouen en el seu article, després de consultar l’informe de Tuitele, que 
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els esports són els continguts que més comentaris provoquen en les xarxes socials. De fet, 

diuen que els programes esportiu són els que generen més conversació entre els 

participants d’aquesta xarxa social amb un 10,7%, seguits pels programes d’actualitat 

general (7,5%), els “docushows” (9,9%) o els “reality shows” (3,6%) 

 

3 METODOLOGIA 

S’intentarà arribar als objectius establerts al principi d’aquesta investigació a través d’una 

anàlisi dels quatre diaris esportius líders d’Espanya: AS, Marca, Sport i El Mundo 

Deportivo. L’elecció d’aquests diaris està justificada pel fet que són els diaris esportius 

més difosos d’Espanya. Segons l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) 19 , 

encarregada del control de la tirada i la  difusió de diaris i revistes impreses a Espanya, el 

diari amb més difusió l’any 2016 va ser Marca. El diari madrileny va aconseguir una 

mitjana de 138.983 exemplars difosos. Seguidament hi ha el diari As amb 125.956 

exemplars difosos, El Mundo Deportivo amb un total de 53.433 i el diari Sport que va 

divulgar 48.235 rotatius. 

En aquest treball s’estudiaran les publicacions dels diaris durant dues setmanes, 

concretament del 10 d’octubre al 23 del mateix mes. L’elecció d’aquestes setmanes és 

perquè el dia 16 va ser quan Marc Márquez es va proclamar campió del món de MotoGP. 

Serà interessant observar el comportament de cada diari. Els criteris que observarem seran 

l’ús de fonts, el tipus de llenguatge utilitzat, el lloc des del qual s’informa i si la notícia 

l’elabora un enviat especial o és agafada d’agència, si hi ha un bon treball de context, etc.  

A més, s’observarà el perfil de cada diari a la xarxa social Twitter per valorar i comparar 

la repercussió que té aquest esport envers el futbol. 

Per arribar a la conclusió dels objectius proposats és necessari un apropament gradual en 

diferents àmbits a la premsa esportiva espanyola.  

                                                           
19 (2016). OJD: Oficina de Justificación de la Difusión Enero-2016 / Diciembre-2016. Consultat 

el 26/04/2017 a: http://www.introl.es/medios-controlados/? 

  

http://www.introl.es/medios-controlados/
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En primera instància és imprescindible conèixer quina és la situació actual a Espanya de 

la premsa esportiva, concretament del paper que juga la premsa sobre motociclisme al 

país.  

Els diaris que centren l’atenció d’aquest treball son As, Marca, Sport i El Mundo 

Deportivo. Són quatre diaris esportius que no estan especialitzats en motociclismes sinó 

que tracten informació esportiva generalista. D’aquesta manera es podrà observar quin és 

el paper d’aquest esport dins del diari i quin tractament li donen a la competició. 

El coneixement obtingut d’aquest treball hauria de permetre plantejar un estudi com el 

que proposem i més endavant, si fos possible, seguir desenvolupant aquesta investigació 

amb noves línies de futur.   

 

3.1 Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi d’aquest treball no és només un sinó que són tots els factors que poden 

arribar a intervenir en la formació de les notícies sobre motociclisme als quatre diaris 

esportius que s’analitzen.  

Per a identificar aquests factors, que intervenen en l’elaboració de notícies sobre 

motociclisme, s’ha emprat a través d’una metodologia qualitativa. En aquest cas, s’ha fet 

una anàlisi en profunditat de totes les notícies sobre motociclisme dels quatre diaris 

esportius publicades des del dia 10 d’octubre fins al 23 del mateix mes. Data en què Marc 

Márquez es va proclamar campió del món de MotoGP. 

Aquesta investigació serà d’utilitat, pel lector que la necessiti, per descobrir quin 

d’aquests quatre diaris analitzats fa un millor tractament d’aquest esport en la seva 

publicació. No hi ha res estudiat quant al motociclisme i el seu tractament en aquests 

diaris, per tant aquest és un treball útil i convenient per entendre l’actualitat d’aquest 

esport.  

A més, aquest treball pot tenir certa rellevància social perquè pot beneficiar a tot aquell 

lector i/o aficionat al motociclisme per declinar-se a llegir un diari o un altre. A més, 

beneficiarà als estudiants que necessitin informació sobre el motociclisme en la premsa 

esportiva generalista d’Espanya.  
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3.2 Observació documental 

Quant a la investigació documental s’han consultat els quatre diaris següents: As, Marca, 

Sport i El Mundo Deportivo. De cadascuna d’aquestes capçaleres s’han analitzat tots els 

diaris des del dia 10 d’octubre fins al 23 del mateix mes i s’han seleccionat totes les 

notícies que tractaven sobre motociclisme per fer una anàlisi en profunditat de cadascuna 

d’elles. 

És necessari destacar que aquesta investigació és de caràcter descriptiu, ja que sotmet a 

anàlisi unes determinades notícies per buscar les especificitats més importants de les 

notícies de motociclisme. A més, també és de caràcter exploratori perquè es tracta d’un 

tema poc estudiat anteriorment.  

La intenció d’aquest treball és la d’obtenir informació bàsica i fiable per tal de poder ser 

d’ajuda per a una futura investigació en profunditat. Aquesta recerca serviria per a futures 

investigacions de caràcter correlacional. 

 

3.3 Tècniques d’anàlisi metodològica 

3.3.1 Mostra i temporalitat 

Per a la realització de la investigació ha sigut necessari recollir els quatre diaris esportius 

en paper entre els dies 10 d’octubre i 23 d’octubre (tots dos inclosos) per poder fer 

l’anàlisi del contingut informatiu.  

És una investigació sincrònica perquè el període analitzat ha estat curt, la setmana en què 

Marc Márquez es va proclamar campió del món de MotoGP i la posterior per poder veure 

les reaccions.  

Després de navegar a través de tot el marc teòric que hi ha entorn del periodisme, 

l’especialització i l’esport, s’ha decidit centrar aquest estudi en el següents criteris: el 

rigor informatiu, el llenguatge, la documentació,  els antecedents i si la peça respon al per 

a què.  

Quant al rigor informatiu es tindrà en compte si la peça periodística té sentit com a 

informació, si està ben redactada, si la procedència de la informació prové d’una font 

fiable i si s’exposa bé totes les dades.  
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Pel que fa al llenguatge s’incidirà, no només en la idea que es facin servir paraules pròpies 

del  món del motociclisme, sinó que es puntualitzi el significat d’aquells mots que poden 

ser més desconeguts per al públic no especialitzat en el tema. És a dir, que no es doni per 

entès que tothom és expert en motociclisme sinó que s’expliquin aquells termes menys 

populars per tal que qualsevol persona que llegeixi la peça pugui entendre el seu 

significat. 

Respecte a la documentació utilitzada pels periodistes, serà important que la informació 

provingui de més d’una font i es citi correctament l’autor d’aquelles dades. A més, es 

destacarà si s’explica com s’ha recollit la informació doncs és important la transparència 

a l’hora de dir si la informació ha estat proporcionada per agències de comunicació o si 

ha estat recol·lectada pel mateix periodista del mitjà.  

Quan parlem d’antecedents, ens centrarem en si la peça periodística que estem analitzant, 

fa un bon treball de contextualització. És a dir, si aporta dades dels esdeveniments passats, 

si explica en quina situació es troba en l’actualitat el protagonista del que parli... A més, 

serà d’utilitat observar si aquest context informatiu respon a les preguntes del com i el per 

què.  

Per últim, en la qüestió del ‘per a què’ observarem si la peça periodística explica les 

causes del succés i el per què de allò que ha ocorregut, la qual cosa es considera el punt 

de partida del periodisme especialitzat.   

Per aquest motiu, l’anàlisi del contingut informatiu s’ha sotmès a un filtre a través d’una 

taula (Annex I) elaborada per Soraya Orpegui Sánchez (2014) en el seu treball de final de 

grau anomenat Anàlisi de la premsa esportiva de referència a Espanya: Informació 

tenística, del Periodisme Generalista al Periodisme Especialitzat. En aquesta taula hi 

trobem les principals característiques que ha de tenir una publicació per poder formar part 

de les denominades informacions especialitzades. Per tant, un cop seleccionades totes les 

peces periodístiques sobre motociclisme que trobem en els diaris esmentats anteriorment, 

les sotmetrem a la taula de filtre. D’aquesta manera es descobrirà si el periodisme que fan 

servir durant la seva elaboració es podria determinar com a especialitzat o no.  
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3.4 Mètode 

3.4.1  Tècnica qualitativa 

Aquesta investigació es basa en la interpretació d’una persona en concret de manera que 

l’anàlisi és subjectiu i individual sobre la qualitat dels continguts publicats entorn del 

motociclisme en els diferents mitjans estudiats.  

A través de revisar les publicacions convenients sotmetent-les a un filtre prèviament 

elaborat s’arribarà a unes conclusions determinades. És per això, que aquest estudi 

segueix una línia qualitativa i basada en la interpretació particular i subjectiva de la 

investigadora.  

 

3.4.2 Tècnica quantitativa 

La tècnica quantitativa d’aquest treball es troba en l’apartat d’anàlisi dels tuits publicats 

pels diferents diaris en el seu perfil corporatiu. S’estudiarà el nombre de tuits emesos per 

cada perfil però no es tindrà en compte el seu contingut, només la xifra de publicacions.  

En aquest apartat no es tindrà en compte si la informació està tractada a través del 

periodisme especialitzat sinó que només ens importarà el nombre de piulades quant a 

aquest esport. Així doncs, es podrà visualitzar en quina posició i quina importància es 

dóna al motociclisme en el context global dels diaris esportius en les xarxes socials, 

concretament en aquest cas, a Twitter. D’aquesta manera es podran extreure conclusions 

sobre la rellevància del motociclisme envers el futbol.  

 

4 RESULTATS 

4.1 Resultats de l’anàlisi de les edicions impreses 

4.1.1 Resultats de la taula de filtre  

En aquesta investigació s’han analitzat les publicacions impreses dels diaris As, Marca, 

Sport i El Mundo Deportivo des del dia 10 d’octubre fins al 23 del mateix més (ambos 

inclosos), sumant un total de 56 diaris.  

En el total d’aquests 56 diaris s’han comptabilitzat 188 notícies amb informació referent 

al motociclisme (Annex II). Respecte al gènere que fan servir, hem descobert que 132 de 
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les peces són notícies informatives, hi ha catorze cròniques i catorze breus, dotze articles 

d’opinió, nou entrevistes, quatre anàlisis i tres reportatges.  

Un cop hem llegit i analitzat les notícies 188 peces que hem trobat relacionades amb el 

motociclisme i les hem passat pel filtre elaborat anteriorment, podem afirmar observant 

resultats els resultats finals (Annex III) que: 

- Quant al rigor informatiu, que la majoria de notícies analitzades compten amb 

aquest factor. Només hem trobat 4 notícies que no passen el filtre del rigor 

informatiu, dos pertanyen al diari As i les altres dos al diari El Mundo Deportivo.  

- Respecte al llenguatge, hi ha pocs periodistes que tenen en compte aquest element 

a l’hora d’elaborar les seves notícies. Al llarg de l’anàlisi hem pogut observar com 

el llenguatge que es feia servir a les peces era un llenguatge molt pla on s’utilitzen 

tecnicismes del motociclisme però que gairebé tothom entén com per exemple: 

chasis, warm up, adherència, goma, pitlane, etc. Només destaquen 15 notícies per 

utilitzar vocabulari tècnic però que a més, el periodista té la cura d’explicar al 

lector què vol dir aquella paraula. Per exemple, al diari Marca el dia 14 d’octubre 

fa servir l’expressió anglesa “wild card” i entre parèntesis comunica al lector que 

vol dir invitació. De manera que explica al públic que el llegeix el significat 

d’aquesta expressió, ja que no tots els seus lectors són entesos en motociclisme i 

per tant, poden necessitar saber quin és el significat del terme. En general, el 

llenguatge que s’ha utilitzat ha estat molt simple, amb alguna paraula 

especialitzada però arribant al col·loquialisme, ja que el periodisme esportiu sol 

tenir aquesta característica.  

- Pel que fa a la Documentació observem que al diari As  i al diari Marca la 

diferència entre les notícies que sí que tenen en compte les fonts utilitzades, és a 

dir, que utilitzen una gran varietat i a més comenten d’on han extret la informació, 

no és massa gran. Al diari As 25 notícies passen el filtre de la documentació i 28 

no ho fan, mentre que al diari Marca, 21 el passen i 23 no. D’altra banda, la 

diferència amb els diaris Sport  i El Mundo Deportivo és molt més destacable. 

Només 9 notícies passen el filtre de la documentació mentre 22 no ho fan i al diari 

El Mundo Deportivo 10 el passen i 50 no. (Aquesta diferència podria ser pel fet 

que aquests dos últims diaris no tenen cap enviat especial al lloc dels fets i per 

tant, no poden recollir la informació directament sinó que han d’utilitzar les dades 

que arriben des de les agències periodístiques) 
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- Si tenim en compte els antecedents, veiem que la majoria de notícies sí que passa 

aquest filtre. En total, 137 peces periodístiques de les 188 analitzades passa 

satisfactòriament aquest filtre. L’explicació que podem trobar a aquest resultat és 

que la majoria de les peces pertanyen al gènere de notícia informativa. La notícia 

permet un espai molt ampli per aportar dades de context que permet al lector 

situar-se en els fets ocorreguts i per tant, l’autor pot aportar moltes dades en l’espai 

necessari.  

- La característica que més resposta negativa ha rebut ha estat la pregunta de si la 

informació respon al per a què. Trobem que només 3 de les notícies analitzades 

han passat aquest filtre mentre que 185 no ho fan fet. Gairebé a la totalitat de les 

informacions el què i el com han estat el centre de la importància però el per a 

què, que és el punt de partida del periodisme especialitzat ha quedat apartat a un 

segon pla.  

Si fem una comparativa global (Figura II) podem observar que els criteris que han passat 

amb èxit la taula de filtre no superen en cap de les quatre capçaleres analitzades els criteris 

que han fallat el filtre de notícies de periodisme especialitzat. Per tant, no hi ha cap diari 

que destaqui per comptar amb notícies sobre motociclisme utilitzant el periodisme 

catalogat com a especialitzat.  

Tot i això, de les quatre capçaleres analitzades, el diari Marca és el que més s’apropa al 

periodisme especialitzat, ja que els criteris que sí que han passat el filtre i els que no són 

gairebé el mateix nombre, 49,5% i 50,5% respectivament. En canvi, el diari que més 

s’allunya és el diari El Mundo Deportivo on, com es pot observar a la taula, la diferència 

entre els criteris que sí han passat el filtre i els que no és molt accentuada. 
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De fet, només ha estat possible trobar una peça periodística (de les 188 analitzades) que 

hagi passat satisfactòriament tots els criteris de la taula de filtre. Aquesta notícia 

correspon al diari Marca del dia 14 d’octubre de 2016 i es titula “Stoner prefiere la pesca” 

(Annex IV). En aquesta notícia hi podem trobar el rigor informatiu necessari en el 

periodisme especialitzat, ja que la peça té sentit com a informació. Pel que fa al llengutage 

fa servir la paraula wild card i a més explica el seu significat. Quant a la documentació 

es pot observar com es destaca que són dades aconseguides pel mateix mitjà i, 

possiblement, exclusives. A més, l’autor posa en context al lector explicant els anteriors 

esdeveniments de la notícia per poder contextualitzar les noves dades i per últim, té en 

compte el per què informatiu. De manera que intenta buscar l’arrel del perquè del 

problema, en aquest cas, per què Stoner no vol pujar a la Ducati per substituir a Andrea 

Ianone. 

Així doncs, aquesta notícia seria la més completa quant al nombre de criteris de 

periodisme especialitzat, ja que és l’única peça que ha passat satisfactòriament la taula de 

filtre completa. 
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Figura II. Resultat en tant per cent del nombre de criteris que han passat o no el filtre de 

notícies especialitzades. Figura d’elaboració pròpia.  
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4.1.2  Altres aspectes a comentar 

Cal destacar en primer lloc, que tots els diaris analitzats compten amb una secció, entre 

les seves pàgines, dedicada a la informació de motor. Totes les peces estudiades en aquest 

treball han estat incloses en aquests apartats. És important dir però, que en tots els casos 

la secció de motor es troba al final del diari. És d’especial importància remarcar l’actuació 

concreta de dos dels diaris estudiats. El dia 17 d’octubre, el dia en què Marc Márquez va 

proclamar-se campió del món de MotoGP, els diaris Marca i El Mundo Deportivo van 

avançar la informació de motor fins a les primeres pàgines. De manera que el que primer 

apareixia al diari era la secció de motociclisme, demostrant així la importància de la 

notícia i conseqüentment, evidenciant el valor que li donen al fet.  

Tot i que el reportatge és el gènere que té més en compte les necessitats del periodisme 

especialitzat només s’han trobat tres reportatges, un al diari As i dos al diari El Mundo 

Deportivo. En canvi, el gènere de la crònica, tot i ser un dels gèneres que més s’utilitza al 

periodisme esportiu és també, un dels gèneres que posa més traves al periodisme 

especialitzat perquè es basa únicament en l’observació. A la crònica, la principal font és 

l’autor que escriu la peça i que s’ha desplaçat al lloc dels fets per viure de primera mà 

l’esdeveniment del qual escriurà. Per tant, no es consulten una gran varietat de fonts ni es 

fa cap tipus de contrast. A més a més, la crònica no permet profunditzar en el per a què, 

objectiu principal del periodisme especialitzat sinó que s’acostuma a focalitzar en el com.  

El diari que més notícies va publicar va ser El Mundo Deportivo amb un total de 60 peces 

periodístiques, seguit del diari As amb 53 i Marca amb 44, mentre el diari Sport va ser el 

que menys peces va dedicar al motociclisme amb un total de 31. Tot i així, si 

comptabilitzem l’espai que cada capçalera va utilitzar per a la informació especialitzada 

en motociclisme durant els 14 dies analitzats observem que és bastant similar entre els 

quatre diaris. Marca, amb un 4,1% de l’espai, és la capçalera que més extensió li dedica 

a aquest esport tot i que As i El Mundo Deportivo s’acosten molt a aquesta xifra amb un 

3,4% i un 3,2% respectivament, mentre que en últim lloc s’estableix el diari Sport 

dedicant només un 2,8% del seu espai a la informació sobre motociclisme.  

Quant als enviats especials, només hi ha dos diaris que compten amb un periodista 

desplaçat al lloc dels fets: Marca i As. Precisament, aquests dos diaris són els que aporten 

una informació molt més profunda i compten amb més fonts que la resta. Són els dos 

diaris on excepcionalment, apareixen fotografies pròpies i no externes al mitjà. Cal 
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apuntar que el diari El Mundo Deportivo, en dues ocasions cita “Servicio Especial – 

Motegi” com a autor de la informació però no aporta el nom propi d’un periodista enviat 

al lloc dels fets. Per tant, no deixa clar si la informació està aconseguida per un delegat 

del mitjà al circuit de Motegi o si és una agència externa que aporta la informació des 

d’allà.  

Els diaris acostumen a aportar peces on l’autor no és periodista sinó que pot ser expert en 

el tema o, tenir una implicació especial en el tema que es tracta. En aquest cas, trobem 

que en tots els diaris que hem analitzat apareix el perfil d’algun expert. En el cas del diari 

Marca trobem a l’expilot i doble campió del món Álex Crivillé, i al columnista Julio 

César Iglesias, que tot i que sovint parla de futbol també ofereix la seva opinió sobre altres 

esports. En el cas de El Mundo Deportivo trobem al director de la revista especialitzada 

Solo Moto, Manuel Pecino, a Josep M. Artells, director adjunt del mateix diari, que aporta 

la seva opinió personal i a la contraportada del dia 17 d’octubre a la secció “las notas de 

Julio” trobem la opinió de l’exfutbolista Julio Salinas que es dedica a puntuar de l’1 al 10 

l’actuació dels diferents esportistes. Per tant, en aquest cas veiem com aquests 

col·laboradors aporten diferents habilitats cadascun: detalls tècnics per part de Pecino i 

l’opinió de personatges rellevant com Artells i Salinas. Quant al diari Sport, hem 

descobert tres personatges que són Josep Lluís Merlos, Josep Viaplana i Emilio Perez de 

Rozas, tots tres es caracteritzen per ser molt coneguts en el món del motor i el que fan és 

aportar la seva opinió. Pel que fa al diari As només hem trobat un article escrit per un 

personatge especial i pertany al pilot de MotoGP, Pol Espargaró.  

Per tant, el que hem pogut observar en l’actitud dels diaris són dues tendències 

diferenciades a l’hora d’introduir peces periodístiques d’opinió o escrites per personatges 

del món del motociclisme. D’una banda veiem que el que aporten és una visió tècnica del 

que parlen, així com la mateixa experiència del personatge especialitzat en el assumpte. 

D’altra banda, s’aporta la opinió de una figura amb certa notorietat en el món del 

motociclisme que el que es destaca no és tant el contingut que es transmet sinó que es 

ressalta la persona que ho diu.  
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4.2 Resultats de l’anàlisi dels Twitter corporatius 

Twitter Total de tweets Tweets motociclisme Tweets futbol 

As 1042 17 887 

Marca 874 15 777 

Sport 1078 27 962 

El Mundo 

Deportivo 

1122 29 917 

 

 

Per l’anàlisi de l’ús de Twitter en els diferents perfils dels quatre diaris analitzats no s’ha 

tingut en compte el contingut del missatge sinó la quantitat de tweets emesos del 10 

d’octubre de 2016 al 23 del mateix mes (tots dos dies inclosos).  

Cal destacar que tots els diaris excepte el diari Sport tenen un perfil de Twitter dedicat al 

contingut de Motor. Tot i així, en aquest treball s’han tingut en compte les publicacions 

en el perfil generalista per poder comparar l’atenció que demostren en el motociclisme 

envers altres esports. 

El diari que més tweets ha emès durant el període estudiat ha estat el diari El Mundo 

Deportivo amb 1122 tweets, molt seguit del diari AS amb 1042 i del diari Sport amb 1078. 

El que més s’allunya és el diari Marca que va emetre 874 tweets durant els 14 dies 

estudiats.  

Tot i així cal observar que la majoria de tweets es van dedicar al futbol, i molt pocs al 

motociclisme. En el cas del diari Marca observem que dels 874 tweets, 777 van estar 

dedicats al futbol i només 15 al motociclisme. El diari AS va dedicar 887 tweets dels 1042 

que va publicar al futbol mentre que només 17 van estar lligats al motociclisme. D’altra 

banda, El Mundo Deportivo, que és el diari que més tweets va dedicar al mundial de 

MotoGP, va emetre 29 tweets però, tot i així, molt allunyat dels 917 que van estar 

relacionats amb el futbol. L’últim cas, el diari Sport, va fer 27 tweets lligats al 

motociclisme, mentre que 962 van estar protagonitzats pel futbol.  

És interessant destacar quan es van fer els tweets. Trobem que en el cas del diari Marca 

els 15 tweets sobre motociclisme només es van fer durant 3 dies. El diari AS durant 8 dies, 

el diari Sport en 10 dies i el diari El Mundo Deportivo és qui més dies va utilitzar per 

Taula d’elaboració pròpia 
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llançar els 29 tweets. Trobem que El Mundo Deportivo va fer un mínim d’un tweet diari, 

exceptuant el dia 18 que no en va fer cap, per tant, durant 13 dies dels 14 analitzats.  

5 CONCLUSIONS 

Després d’haver analitzat totes les notícies sobre motociclisme de les quatre capçaleres 

escollides per observar si es fa servir el periodisme especialitzat en la informació sobre 

motociclisme, podem concloure que el diari que més s’apropa a tenir els paràmetres del 

periodisme especialitzat és el diari Marca. Tot i que el rotatiu no compta amb la totalitat 

dels ítems de la taula de filtre el seu balanç és el que més s’acosta al periodisme 

especialitzat.  A més, compten amb un enviat especial als Grans Premis de manera que 

atorga a la informació una visió més directa i un major treball de fonts. També és el diari 

que més espai dedica, un 4,1%,  al motociclisme. Així mateix, el diari destaca, juntament 

amb el diari As, per utilitzar en algun moment del període analitzat fotografies pròpies. 

Tot i que les notícies de motociclisme les col·loca a la secció de motor situada al final del 

rotatiu, el dia en què el pilot català es proclama campió del món decideixen desplaçar la 

secció a la pàgina dos del diari, fet que demostra que Marca li dóna importància a la 

notícia i per tant, al motociclisme també. Cal destacar l’elevat ús d’entrevistes que fa al 

llarg dels dies estudiats. Aquest element fa que comptin amb informació directa i a més 

podria ser exclusiva pel fet que hi ha un enviat especial al lloc dels fets que permet al diari 

tenir dades de primera mà.  

Per tant, podríem recomanar als seguidors de motociclisme que busquin informació 

especialitzada sobre l’esport que consultessin el diari Marca, que dels quatre diaris 

analitzats és el que més s’acosta a tenir aquestes característiques.  

En canvi, podem afirmar també que el diari que més s’allunya del periodisme especialitzat 

és el diari El Mundo Deportivo, ja que ha fallat la majoria de criteris per catalogar les 

seves notícies de periodisme esportiu.  

Pel que fa a les hipòtesis plantejades al principi del treball cal respondre a la primera que 

diu que la premsa esportiva compta amb una baixa especialització de motociclisme. Hem 

pogut descobrir que sí, la premsa esportiva no fa servir el periodisme especialitzat per 

parlar sobre motociclisme, com a mínim en les peces analitzades en aquest treball. La 

segona hipòtesi, sobre el baix espai dedicat al motociclisme respecte a altres esports 

també és cert i és que entre els diaris estudiats, l’espai que hi dediquen ronda entre el 2,8 
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i el 4,1%. Per acabar, també podem afirmar l’última hipòtesi del treball que diu que hi ha 

un desequilibri entre el nombre de tuits dedicats al motociclisme i al futbol.  

 

5.1 Futures línies d’investigació 

Un cop conclòs aquest treball es generen noves preguntes i noves hipòtesis pel que fa a 

la relació entre el periodisme especialitzat i la informació sobre motociclisme en la 

premsa general esportiva.  

Hem pogut observar com els diaris que compten amb enviats especials al lloc dels fets, 

en aquest cas als Grans Premis de MotoGP, s’apropen més al periodisme especialitzat 

que no pas els que no tenien aquesta figura als seus rotatius. És possible que hi hagi diaris 

que no es puguin permetre tenir una persona que reculli de primera mà la informació per 

motius econòmics. Una futura línia d’investigació podria ser profunditzar en aquest tema 

i veure com el factor econòmic influeix en la realització d’un periodisme més 

especialitzat. 

D’altra banda, tot i ser un tema complex, seria molt interessant descobrir quin és el motiu 

que fa que el motociclisme no sigui tan important com el futbol a la premsa esportiva i 

entre la població espanyola, en general. Tot i que en l’actualitat hi ha molts campions del 

món espanyols, el futbol, per tradició, segueix sent l’esport rei del país. Però per què el 

futbol té tant de seguiment en el país? Per què tradicionalment ha estat l’esport millor 

considerat? És clar que el futbol mou molts diners en tots els àmbits que envolten aquest 

esdeveniment, però per què mou tants diners? Hi ha milers de preguntes que ens podríem 

fer respecte a aquest tema i les investigacions que podríem fer serien molt interessants.  

 

5.2 Opinió personal 

La meva opinió com a seguidora del mundial de MotoGP, com a periodista i com a lectora 

de diaris esportius és que el motociclisme tot i ser de gran importància i comptar amb 

figures molt valuoses en l’actualitat i també en el passat no rep el tractament que es 

mereix.  
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El motociclisme no rep el mateix tractament que el futbol, el qual és molt extens i molt 

més profund. Com a seguidora d’aquest esport és clar que m’agradaria que els diaris 

esportius li dediquessin més espai i més treball a les dues rodes. És per aquest motiu que 

quan vull aprofundir més en l’anàlisi de les carreres o necessito conèixer detalls tècnics 

de l’esport sempre recorro a revistes especialitzades en motociclisme en comptes dels 

diaris esportius.  

No vull dir en cap moment que el futbol no es mereixi el tractament que li donen en 

l’actualitat però sí que m’agradaria que es donés una situació d’equilibri entre tots els 

esports, ja que considero que qualsevol aficionat a qualsevol esport ha de poder trobar un 

tractament de qualitat sobre el tema que del qual vol informar-se. 

Trobo que en el cas del motociclisme s’ha notat molt l’interès del mercat econòmic. De 

passar d’una cobertura excepcional per part de TVE fins l’any 2011 en què va deixar de 

tenir els drets audiovisuals del campionat fins a la privatització total actual. La cadena 

pública feia una cobertura molt profunda en la qual no només s’emetien les carreres en 

directe sinó que s’emetien programes d’anàlisi del campionat durant la setmana. A 

continuació, els drets de retransmissió van passar, l’any 2012, a mans de Telecinco que 

van incorporar anuncis durant les carreres, acció molt criticada pels aficionats però que 

va ser acceptada finalment. Aquesta cadena es dedicava exclusivament a l’emissió de les 

carreres, no oferien ni els entrenaments previs al diumenge. Després va passar a mans de 

Movistar que progressivament li va anar llevant els drets d’emissió a Telecinco fins que 

finalment, ara mateix només es pot seguir el campionat per la cadena privada, pagant per 

poder gaudir de les carreres en directe. Tot i que el tractament que fa actualment Movistar 

és molt exhaustiu i de gran qualitat, no tothom es pot permetre pagar per veure el 

campionat. 

D’altra banda cal posar-se en la situació de la cadena que adquireix els drets audiovisuals 

d’un campionat d’aquestes característiques. L’adquisició dels drets no ha de ser 

precisament barata  i han de trobar un mode de finançament adequat. La qüestió és si 

privatitzar aquests continguts a la població és la solució més adient per al problema.  

Desconec si aquesta acció acabarà repercutint en el campionat, ja que Espanya és el país 

que més Gran Premis alberga (quatre concretament: Jerez, Catalunya, Aragó i València) 

i l’afició per aquest esport podria anar disminuint a causa de no poder seguir el campionat 
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lliurement. És possible que els aficionats deixin d’assistir als circuits i si no s’omplen les 

graderies, algun gran premi espanyol acabarà desapareixent del calendari de MotoGP.  

Seria una llàstima que això fos així però veurem què ofereix el futur a aquest esport i als 

aficionats.  
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ANNEX I: 

Taula de filtre de noticies periodisme especialitzat 

CRITERIS A COMPLIR SÍ NO 

Rigor informatiu   

Llenguatge utilitzat   

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

  

Antecedents   

Respon al per a què?   
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ANNEX II: 

DIARI AS: ANÀLISI DE LES NOTÍCIES SOBRE MOTOCICLISME 

 Iannone será baja en Japón y Ducati no le sustituirá – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha no deja a Lorenzo probar la Ducati en Jerez - 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 El GP de Japón puede coronar a Márquez - 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “El objetivo es perder los menos puntos posibles” 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo: “Aún no es imposible ser campeón” - 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  
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Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha: una sequía de siete carreres, desde Rossi en junio - 13/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Histórico: españoles en los cinco equipos oficiales de motogp  - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

   

 

 “Me lo comentó Dall’Igna en el aeropuerto y no pude dormir” - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

  “Me merezco probar la Ducati en Jerez” - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 
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 El sorprendente capote de Rossi a Lorenzo en Japón - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez: “no sé la combinación que me haría campeón aquí” - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Dura caída y rotura de clavícula para Pedrosa - 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha a Lorenzo: “es negocio, no caridad” - 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo dominó, Rins casi no rodó por una caída - 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  
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Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Barberá sobre su estreno: “esta Ducati corre que es una locura” - 15/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo corrió mejor suerte que Pedrosa - 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “El vuelo se ha hecho eterno, pero estoy bien” - 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilit 

zat 

 x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què? x 
 

 

 Márquez recurre al gato de la suerte... como si hiciera falta - 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 
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 Poles, para Rossi, Zarco y Migno tras sanción a Ono - 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez tricampeón de MotoGP con 23 años - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez no deja de aprender - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 “En el box oí: ‘si ganamos este año es un milagro’” - 17/10/16 

o  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez da a España su 46º titulo mundial - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Rossi y Lorenzo reconocen que Marc fue superior - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El titulo de la regularidad: único piloto que puntuó en los 15 GGPP - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Cinco momentos clave en la carrera de Marc Márquez - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Pedrosa sufre también una fractura de peroné - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 
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 Zarco se escapa en Moto2 tras otro error de Rins - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Victoria para Bastianini en Moto3 - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Barberá repetirà con la Ducati oficial - 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Ezpeleta a Marc: “los 5 de Doohan, en 500c” - 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez estrenarà su titulo jugando al cricket - 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  
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Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 Márquez: “mis títulos son gasolina para mi abuelo” - 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Wayne Gardner fue arrestado por la policía japonesa en Motegi - 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu 
 

x 

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Nicky Hayden sustituirá a Dani Pedrosa en Australia - 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 ¡Felicidades Marc! - 19/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez es mejor que Rossi a su misma edad - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Rossi critica a Yamaha: “sobre el papel es nuestro peor año” - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “Si Honda lo hace bien, Marc iniciarà una era” - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Hernández a Moto2 con Arguiñano - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Los pilotos de MotoGP se pasan al cricket por un día en Melbourne - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu 
 

x 

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Hayden tiene un lío ‘energético’ en su regresso a Honda - 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Rossi y Márquez en son de paz en Australia - 21/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “Tengo que controlar la motivación extra” - 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Maverick se une a la pelea por el subcampeonato - 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 “La mayor motivación es sumar muchos puntos" - 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “No se puede rodar a esta temperatura con esta moto” - 22/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  Márquez: “menos mal que el mundial está decidido” - 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Suppo: “el lunes se sabrá si Pedrosa vuelve en Sepang o ya en Valencia” - 

22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 “La mayor motivacón es sumar muchos puntos" - 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Récord de ganadores en 2016: 24 diferentes - 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Los mecánicos de Marc estrenan casco - 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Poles para Márquez, Luthi y Binder - 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  



57 
 

DIARI MARCA: ANÀLISI DE LES NOTÍCIES SOBRE MOTOCICLISME 

 Yamaha no dejará a Lorenzo rodar con la Ducati en Jerez - 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Iannone tampoco correra en Japón y volverá en Australia - 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Stoner rehusó córrer en Japón en lugar de Iannone - 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez conducte por la izquierda - 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Jorge Lorenzo: “ser campeón aún no es imposible” - 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Álex Rins: “es más bonito un titulo de Moto2 que de Moto3” - 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El fin de semana puede decidir cuatro títulos mundiales - 13/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 EEUU arranca dominando y España marcha cuarta - 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 ¡Peligro de lesión! - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Gana Márquez el campeonato este fin de semana si.... - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha prepara una moto “especial” - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Stoner prefiere la pesca a correr - 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x 
 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què? x 
 

 

  “Llévame al hospital que me he roto” - 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 La aceleración, un problema resuelto - 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Uccio Salucci “Rossi tiene 9 títulos y medio, el de 2015 es medio nuestro” – 

16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El mosqueo de Ducati con Ianonne – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Marc, Jorge y Valentino, trio de ases – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

  “¡Que hemos ganado, coño!” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Los tres avisos a Valentino – 17/10/16 
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 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 La era Marc Márquez – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Precodidad y voracidad – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Cuando Marc se puso serio – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 España suma 46 títulos mundiales y Márquez empata a 5 con Lorenzo – 

17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x 
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Respon al per a què?  x 

 

 Y los jefes de Honda al fin fueron felices – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Zarco segundo y Rins se cae – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Rossi, felicitación y palo a Márquez – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Italia, a sus pies: “Es un Marcziano” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

  “Es el Messi de las motos” – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  
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Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 “Queridos reyes: quiero una moto de gasolina de hacer saltos” – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Lo imposible – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Una mano gigante viaja a Australia – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez es talento en estado puro – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 
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 Márquez siempre suma – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 “Por ese error, le doy un 9.5 de nota a mi temporada” – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 España lidera el cambio – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Ya le comparan con Doohan... y le gusta – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

  “Cuando llegué a motogp ya sabía que tu rival no puede ser tu ídolo” – 

21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha se siente perjudicada por Michelin – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Así no hay quien corra – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Honda, con motor ‘big bang’ en la temporada 2017 – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

  “Este es el año en el que más hemos sufrido” – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Considera que Moto3 ha sido “una decepción” – 23/10/16 
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 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Cree que “lo mejor de Álex Márquez está por venir” – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez se luce con otra pole y las Yamaha sufren  – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 
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DIARI SPORT: ANÀLISI DE LES NOTÍCIES SOBRE MOTOCICLISME 

 Primer ‘matchball’ para Marc Márquez – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Iannone se perderá la carrera de Japón – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 La calculadora de Márquez – 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Stoner rechaza suplir a Iannone – 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo y su duelo de honor con Rossi – 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El ‘cuento de hadas’ de Barberá – 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  Valentino, con fiebre – 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Jerez, a punto para una decisiva prueba del Mundial – 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Honda, medio siglo en la classe reina – 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Pedrosa se rompe otra vez – 15/10/16 
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 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 A Marc Márquez no le dejan ser Dios – 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents 
 

x 

Respon al per a què?  x 

 

 Yamaha tensa la Cuerda con Lorenzo – 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 El ‘gancho’ de Valentino – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo dio el susto con una brutal caída – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  
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Respon al per a què?  x 

 

 Dani pedrosa ya está en Barcelona – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 El calvario de Rins en la gira asiática – 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  ‘Give me five’, Marc – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El mejor titulo, el más perseguido y el más deseado – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 El niño prodigio que bate todos los récords – 17/10/16 

 sí no 
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Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Rins se complica la vida en la lucha por el título después de un fin de semana 

aciago en Motegi – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Victoria de Bastianini por 17 milésimas – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

  “Las crisis ya no me asustan” – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El secreto de Marc – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 
x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 
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 Bien está lo que bien acaba (aún no) – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 La respuesta de Márquez al ‘biscotto’ inventado por Rossi – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 El rey y el heredero – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Motogp al completo – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez, Rossi y Phillip Island: donde empezó todo – 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x 
 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 ¡Give me five! Con la mano plana – 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 El pulso final de Lorenzo y Rossi – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 

 

 Marc Márquez, en modo campeón –23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat 
 

x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x 
 

Respon al per a què?  x 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO: ANÀLISI DE LES NOTÍCIES SOBRE 

MOTOCICLISME 

 Primer ‘matchball’ para Márquez – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Ducati, contra Yamaha por Jorge Lorenzo – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Iannone seguirá de baja y regresará en Australia – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 MotoGP pone rumbo a Japón – 11/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu  x 

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Con mentalidad de tricampeón – 12/10/16 

 sí no 
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Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Dani Pedrosa llega a uno de sus circuitos favoritos – 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Stoner no quiso sustituir a Iannone en Motegi – 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Jorge Navarro:“Llego muy motivado” – 12/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Pedrosa, el aliado de Marc Márquez – 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Tres títulos ya han caído en la cita japonesa – 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Honda ganó seis veces en MotoGP en su circuito – 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Dani y Jorge se disputan el récord de podios – 13/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 DESARMADOS – 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “Aún no pasa por mi cabeza” – 14/10/16  

 sí no 

Rigor informatiu x  
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Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Barberá, con la Ducati de Iannone– 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Rea busca revalidar su título en Jerez– 14/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 SIN PEDROSA– 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 SUS 14 OPERACIONES– 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Lorenzo, el más rápido y Márquez firma la 14ªcaída– 15/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 A POR MÁRQUEZ– 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Las claves de la carrera– 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo sale indemne de una brutal caída– 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Pedrosa, operado en Barcelona de la clavícula– 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Zarco suma una nueva pole y Rins, con problemas– 16/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 MÁRQUEZ IMPERIAL– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Campeón sin tregua– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Marc:“Aprendí a golpes que si vas sumando es más fácil” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 
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 Pedrosa le felicita desde la Dexeus– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Rossi: “Justo campeón, el más regular siempre” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo: “Ganó el mejor y sin ventaja mecánica” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Viñales: “campeonato muy inteligente” – 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Mucho músculo y cerebro– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 El modo hormiguita le ha dado el título– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Las claves del campeonato– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Rins se aleja del título con una caída en la segunda curva– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Enea Bastianini acaricia el subcampeonato mundial– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Chaz Davies pospone el título de Rea– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 La era de Márquez– 17/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu  x 

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 ENTRE LOS GRANDES– 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

  “Si tuviera que ponerme una nota sería un 9,5” – 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Marc se estrenará jugando al cricket– 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 
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Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Todos menos Valentino en la rueda de prensa– 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Neumático a medida de Michelin en Australia– 18/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 El airbag será obligatorio – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Nicky Hayden sustituirá a Pedrosa en Phillip Island – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Abraham ficha por Aspar y se cierra la parrilla 2017 – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 La otra familia de Márquez – 19/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat x  

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Marc Márquez se divierte con el cricket – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Crivillé: “Márquez està en plena evolución” – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Phillip Island, cuna de la polémica – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 
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Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Rins acecha a Zarco en la lucha por el único título aún en juego – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Yonny Hernández regresará a Moto2 en 2017 con el AGR – 20/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Marc Márquez esquiva polémicas – 21/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Valentino pide un cambio de fechas para Phillip Island – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents x  

Respon al per a què? x  

 

 En Motegi 2013 se canceló toda la jornada del viernes – 22/10/16 
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 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Lorenzo se solidariza con el piloto de Tavullia – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

x  

Antecedents  x 

Respon al per a què?  x 

 

 Dani Pedrosa, a expensas de la revisión de este lunes – 22/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Márquez machaca con la sèptima pole en Phillip Island – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 

 

 Luthi manda; Zarco y Rins parten muy retrasados – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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 Quinta pole para el campeón Binder y Navarro sale 13º – 23/10/16 

 sí no 

Rigor informatiu x  

Llenguatge utilitzat  x 

Documentació: fonts 

d’informació utilitzades 

 x 

Antecedents x  

Respon al per a què?  x 
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ANNEX III: 

GÈNERES UTILITZATS: 

 

 

FOTOGRAFIES: 

 AS SPORT MARCA EL MUNDO 

DEPORTIVO 

No foto 6 – 11,3% 3 – 9,7% 14 – 30,4% 20 – 31,7% 

Foto pròpia 1 – 1,9% - 1 – 2,2% - 

Foto sense 

autoria 

20 – 37,7% 15 – 48,4% 6 – 13% 9 – 14,3% 

Foto externa 26 – 49,1% 13 – 41,9% 25 – 54,4% 34 – 54% 

 53 31 46 63 

 

 

NOTÍCIES AMB INFOGRAFIES: 

 

  

 AS SPORT MARCA EL MUNDO 

DEPORTIVO 

Total 

Notícia 

informativa 

40 – 75,5% 17 – 54,8% 33 – 75% 42 – 70% 132 – 70,3% 

Crónica 5 – 9,4% 2 – 6,5% 3 – 6,8% 4 – 6,7% 14 – 7,4% 

Breu - 7 – 22,6% 2 – 4,6% 5 – 8,3% 14 – 7,4% 

Entrevista 5 – 9,4% - 4 – 9% - 9 – 4,8% 

Reportatge 1 – 1,9% - - 2 – 3,3% 3 – 1,6% 

Opinió 2 – 3,8% 5 – 16,1% 2 – 4,6% 3 – 5% 12 – 6,4% 

Anàlisi - - - 4 – 6,7% 4 – 2,1% 

Total 53 31 44 60 188 

 AS SPORT MARCA EL MUNDO 

DEPORTIVO 

Amb 

infografies 

8 – 15,1% 6 – 19,4% 8 – 18,2% 11 – 18,3% 

Sense 

infografies 

45 – 84,9% 25 – 80,6% 36 – 81,8% 49 – 81,7% 

 53 31 44 60 
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AUTORS DE LES INFORMACIONS: 

 AS SPORT MARCA EL MUNDO 

DEPORTIVO 

Enviat especial 33 – 62,3% - 27 – 61,4% 2 – 3,3% 

Periodista a 

redacció 

7 – 13,2% 17 – 54,9% 8 – 18,2% 19 – 31,7% 

Sense autor 11 – 20,7% 9 – 29% 6 – 13,6% 34 – 56,6% 

Personatge 

destacat 

1 – 1,9% 5 – 16,1% 2 – 4,5% 4 – 6,7% 

Agència 1 – 1,9% - 1 – 2,3% 1 – 1,7% 

 53 31 44 60 

 

 

 

ESPAI UTILITZAT: 

 AS MARCA SPORT EL MUNDO 

DEPORTIVO 

Pàgines 

motociclisme 

21,25 26,15 17,75 21,15 

Resta 610,75 611,85 606,25 634,85 

Espai en % 3,4% 4,1% 2,8% 3,2% 
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RESULTATS DE LA TAULA D’ANÀLISI: 

 AS MARCA SPORT EL MUNDO 

DEPORTIVO 

Total  

SÍ Rigor 

informatiu 

51 44 31 58 184 

NO Rigor 

informatiu 

2 - - 2 4 

SÍ Llenguatge 

utilitzat 

5 4 - 6 15 

NO 

Llenguatge 

utilitzat 

48 40 31 54 173 

SÍ 

Documentació: 

fonts 

d’informació 

utilitzades 

25 21 9 10 65 

NO 

Documentació: 

fonts 

d’informació 

utilitzades 

28 23 22 50 123 

SÍ Antecedents 36 39 22 40 137 

NO 

Antecedents 

17 5 9 20 51 

SÍ Respon al 

per a què? 

1 1 - 1 3 

NO Respon al 

per a què? 

52 43 31 59 185 

SÍ TOTAL 118 – 

44,5% 

109 – 

49,5% 

62 – 40% 115 – 38,3%  

NO TOTAL 147 – 

55,5% 

111 – 

50.5% 

93 – 60% 185 – 61,7%  
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ANNEX IV: ÚNICA PEÇA AMB TOTS ELS CRITERIS DE LA TAULA DE 

FILTRE PASSATS SATISFACTÒRIAMENT: Marca 14/10/16 
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