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1. Introducció 

 

Els mitjans de comunicació públics són una eina fonamental de les societats democràtiques 

actuals, tant pel que fa a la creació d’un espai de debat i opinió pública, com per potenciar el 

coneixement dels ciutadans en assumptes que són d’interès general. El dret a la informació 

és bàsic en una democràcia i els mitjans públics han de vetllar perquè aquest es compleixi. 

 

Els mitjans públics han de ser de qualitat, independents, plurals i creïbles en la tasca que 

desenvolupen. Actualment, hi ha un Grup de Mitjans Públics del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya que vetlla pel funcionament democràtic d’aquests i que vol garantir que els seus 

dirigents siguin professionals i representin a tot el conjunt de la societat. La pluralitat i  la 

neutralitat són els dos conceptes claus per entendre què representen els mitjans públics en 

la societat. Ara bé, amb el context social i polític que viu Espanya, són molts els ciutadans i 

també els professionals de la informació que han posat en dubte la independència dels 

mitjans respecte el poder polític i fins a quin punt els periodistes poden exercir amb plena 

llibertat la seva feina. 

 

El cas més recent de denúncia és el de les treballadores i treballadors de CRTVE, que a 

través de la xarxa social de Twitter i de l’etiqueta #AsíSeManipula han denunciat la 

manipulació de les notícies de la cadena pública que afavoreixen el relat del Partit Popular, 

formació política que està governant en l’actualitat. Davant d’aquesta situació, hom pot 

arribar a qüestionar fins a quin punt tota la informació que està rebent per part dels mitjans 

públics ha estat manipulada o no explicada correctament. Tot això, en un moment en el qual 

el procés independentista català ha generat una polarització de l’opinió pública i del discurs 

polític. 

 

El present treball es centra en analitzar quin ha estat el discurs periodístic de dues cadenes 

de televisió públiques, TV3 i TVE, durant la campanya electoral de les eleccions del 21 de 

desembre de 2017 a Catalunya. Tot i haver de respondre a la legislació vigent i al que marca 

la Junta Electoral Central quan hi ha un període electoral, els relats dels mitjans públics 
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entorn a les qüestions polítiques poden variar considerablement malgrat hagin de garantir 

la pluralitat i la independència informativa. 

 

El context en el que es van desenvolupar les eleccions autonòmiques del desembre del 2017 

no va ser l’habitual. Després de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, del cessament 

del govern de la Generalitat i de la convocatòria d’eleccions per part del president del 

govern espanyol Mariano Rajoy, la situació política i social a Catalunya ha estat molt 

complexa. La celebració d’aquestes eleccions venia marcada pel “rebombori” social i polític 

i, conseqüentment també ho va ser la campanya electoral. Una campanya electoral atípica 

per l’empresonament i marxa a altres països de consellers i dirigents polítics catalans, entre 

ells el president de la Generalitat Carles Puigdemont. Una conjuntura social i política que, en 

definitiva, acabaria influint en les informacions electorals produïdes pels mitjans de 

comunicació públics. És per això, que prenem com a referència la campanya electoral 

(marcada per la legislació) a l’hora de realitzar l’anàlisi del discurs periodístic i veure si 

ambdues cadenes divergeixen en el contingut i la forma pel que fa a les informacions 

presentades. 

 

Analitzar el discurs periodístic que elaboren els mitjans públics en períodes electorals ens 

pot ajudar a tenir una bona perspectiva de la realitat periodística i política com a ciutadans 

consumidors d’aquestes cadenes. Saber què mirem i contrastar les informacions és 

essencial per comprendre com és la societat que ens envolta i l’activitat política que 

s’exerceix en un país determinat. En una situació com l’actual, de canvi constant i 

d’informacions molt diverses, és bàsic saber com i què mirem per tal de veure quines 

tasques tenim pendents com a societat en l’àmbit de la comunicació pública, i fins a quin 

punt s’ha de lluitar pel dret a la lliure informació. 
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2. Marc Teòric 

   2.1 La notícia televisiva  

 

Per entendre amb més claredat l’anàlisi d’aquest treball cal definir i explicar què és la notícia 

televisiva i com entenem aquest format dins dels informatius diaris de les cadenes de 

televisió. 

 

El professor Mariano Cebrián Herreros, catedràtic de Periodisme de la Universitat 

Complutense de Madrid, defineix la notícia com “un relat que interrelaciona accions, idees i 

dades segons el seu vincle a un temps i un lloc, amb unes causes i unes conseqüències i amb 

un context social, polític, econòmic, cultural…”1. Miquel Peralta feia la següent definició en 

el seu llibre Teleinformatius: La transmissió televisiva de l’actualitat: “La notícia televisiva és 

una de les formes de comunicació més desenvolupades i recurrents del segle passat i 

d’aquest començament del XXI. La notícia- news- ha esdevingut una eina de comunicació 

clau en el sempre fascinant àmbit de la comunicació de masses”2 . No hi ha, doncs, una 

definició concreta i exacta del que és la notícia televisiva, ja que en funció de l’època o 

moment en que ens toca viure adopta una funció o una altra. La notícia és, per tant, una 

interpretació que es fa dels fets i del lloc en el qual es desenvolupen. “La notícia és l’eina 

més simple de comunicació i cal entendre-la com plenament coetània de la societat de la 

qual informa. Històricament i encara en l’actualitat”3. 

 

Amb l’evolució de les noves tecnologies s’està canviant la manera d’explicar allò que està 

succeint. De manera que, indirectament, també està variant la forma de transmetre i donar 

a conèixer les informacions a través dels canals de televisió. En el cas dels telenoticiaris, les 

connexions en directe han permès apropar els periodistes al lloc dels fets i informar des 

d’on s’han produït, aproximant la realitat més directa i més emotiva a l’audiència. Qui millor 

per explicar-ho que algú que ha estat on ha passat tot i que ha pogut veure i viure de 

primera mà els fets. Peralta destaca dos elements que han estat claus en el procés evolutiu 

                                                 
1
 Cebrián Herreros, Mariano (1998) Información televisiva. Madrid: Síntesis (p.243) 

2
 Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos 

(p.27) 
3 Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos 
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de la notícia: “el valor en progressió geomètrica de material audiovisual (imatge i àudio) i el 

creixent protagonisme de la immediatesa i la rapidesa en transmetre la informació”4. La 

notícia, a part de ser interpretada i explicada pels professionals de la informació, ha de ser 

immediata. Aquest factor de la immediatesa ha fet canviar quasi bé radicalment el concepte 

de notícia televisiva que es tenia fins fa uns anys. S’ha d’anar, veure què passa i explicar-ho, 

i avui dia si pot ser el més ràpid possible, millor.  

 

El telenoticiari és un dels programes més importants de les cadenes de televisió perquè 

genera un interès informatiu i un interès visual pels espectadors. Els telenoticiaris recullen 

les informacions més destacades del dia i les posen a coneixement de la societat igual que 

altres mitjans de comunicació, però amb l’al·licient de les imatges enregistrades que tenen. 

A través de l’interès informatiu, els telenoticiaris aconsegueixen captar l’atenció de 

l’espectador amb les notícies que es presentaran. Amb l’interès visual aconsegueixen 

“atrapar” amb imatges els interessos de cadascú. I és que el fet de poder ensenyar amb 

imatges allò que ha succeït, és el que dona als informatius de televisió la importància que 

tenen a dia d’avui. La proximitat que creen amb l’espectador fan que siguin uns dels 

programes més destacats de les cadenes de televisió des de la seva creació.  

 

A part de la immediatesa i de la voluntat de ser els primers en explicar un fet, les notícies 

tenen diversos formats que configuren, segons Miquel Peralta, “la gramàtica dels 

teleinformatius”5. El mateix autor assegura que “les formes de les notícies són les 

estructures des d’on expressar-se, per poder ensenyar una realitat que els professionals 

hauran construït”6. És molt important la tasca dels periodistes a l’hora de seleccionar les 

notícies, articular-ne el discurs i adaptar-ho a l’informatiu diari, on tot ha de tenir un sentit. 

En termes concrets, un telenoticiari convencional dura uns 30-45 minuts i el temps mitjà per 

notícia es troba entre els 60 i 120 segons. La importància de l’esdeveniment i el material 

audiovisual són dos factors que condicionen la durada d’aquestes notícies.  

 

                                                 
4
  Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos 

5
  Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos 

6
  Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos 
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Actualment hi ha una diversitat de formats i de continguts en els telenotícies molt notòria. 

Miquel Peralta fa un recull en el seu llibre, anteriorment mencionat, dels més habituals en 

les notícies diàries d’un teleinformatiu: 

 

La primera integra imatges i so acompanyades de text o off. Aquesta és l’estructura més 

habitual i la més completa on es combinen imatges, text informatiu, àudio i declaracions 

dels protagonistes o testimonis si n’hi ha. Com que és un format que té moltes possiblitats, 

els periodistes poden combinar els elements anterioment comentats com a ells els sembli 

oportú per treure més rendibilitat informativa a la notícia. 

El segon format suposa poder usar diversos fragments d’una o diverses declaracions, 

testimonis o entrevistes. S’acostumen a fer servir quan es vol subratllar el que diuen els 

entrevistats. Poden combinar diverses declaracions o simplement posar-ne una per la seva 

importància.  

Un tercer format és els vídeos que incorporen grafismes i informació gràfica. La seva 

estructura seria: imatges+ grafisme+ text informatiu+ declaracions+ so ambient. Aquesta 

manera d’informar ajuda a fer comprensibles algunes informacions que sense suport gràfic 

resultarien complicades d’entendre. Quan s’han d’explicar xifres o l’evolució de la taxa 

d’atur, per exemple, aquest format funciona a la perfecció.  

Una quarta forma que pot tenir la notícia és la d’imatges sense text informatiu del 

periodista. S’editen unes imatges i el periodista llegeix en directe en aquells casos que 

s’hagin de fer modificacions o quan es diuen els titulars del teleinformatiu. És una manera 

de presentar notícies que no són gaire complexes.  

Els tres últims formats són més simples i serien: el text sense imatges, poc utilitzat però 

quan hi ha una informació d’última hora i no hi ha imatges és l’única manera d’explicar-ho; 

el donapàs o entradeta que són els textos que escriuen habitualment els presentadors i 

llegeixen en directe per presentar la informació que ve a continuació i, finalment, els titulars 

que presenten allò més important de la jornada, tanquen l’informatiu i sintetitzen les 

notícies i els que trobem al mig del programa que anuncien breument el que s’oferirà a 

continuació. També cal destacar, com a element important dels formats de les notícies 

televisives, el punt de vista de la càmera i la perspectiva que té l’espectador. És a dir, amb 

un tipus de pla determinat es pot destacar o menystenir una informació, de manera que allò 

que l’espectador percep quan està mirant els informatius pot estar condicionat per la 
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posició de la càmera o el tipus de pla seleccionat. No és el mateix un pla obert on es pot 

veure la totalitat dels elements que apareixen, que un pla tancat on hi ha una limitació clara 

del que es pot observar i del que no.  

 

La notícia televisiva té, doncs, un pes molt important en el que anomenem un telenoticiari o 

informatiu diari. Adopta diverses formes en funció de les informacions que es presenten i 

cuiden molt la posada en escena. Aquest últim element és també molt important en un 

informatiu, ja que s’ha de construir “una superestructura visual, sonora i narrativa que doni 

cos i complementi el contingut informatiu”7. Tot això, amb un objectiu clar: mostrar a 

l’espectador la credibilitat i fidelitat de les notícies que oferirà el telenoticiari i assolir la 

millor qualitat informativa a través de notícies elaborades amb rigurositat per part dels 

professionals.  

    2.2 Tractament de les campanyes electorals en els mitjans de comunicació 

 

En un període previ a unes eleccions, els mitjans de comunicació comencen a fer-se ressò 

d’informacions relacionades amb els partits polítics i els candidats a ser presidenciables d’un 

país o comunitat autònoma. Però, què són exactament les campanyes electorals? I quin 

tractament ofereixen els mitjans d’aquestes? 

 

No hi ha una definició legal sobre què és una campanya electoral, però segons es pot 

consultar a la pàgina web del Parlament de Catalunya es pot deduir que la legislació vigent 

considera la campanya electoral “com l’activitat desenvolupada per les candidatures que 

s’adreça expressament a obtenir el vot dels ciutadans. No s’hi inclouen, per tant, els actes 

de difusió d’idees, els programes, ni les opinions mitjançant declaracions o anuncis que no 

sol·liciten directament el vot per a les eleccions”8.  Així, doncs, la campanya electoral és un 

espai de temps comprès entre la convocatòria d’eleccions i l’execució de les mateixes en 

què els partits polítics presenten les seves propostes i intenten obtenir el vot dels ciutadans 

i ciutadanes.  

                                                 
7
  Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos  

8
 Parlament de Catalunya (2018) Procediment electoral- Campanya electoral. Recuperat de:  

https://www.parlament.cat/web/composicio/resultats-electorals/campanya/index.html  [Consultat 16 d’abril 
de 2018] 

https://www.parlament.cat/web/composicio/resultats-electorals/campanya/index.html
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Els mitjans tenen elaborat un Pla de Cobertura Informativa on desenvolupen les funcions i 

les tasques que es duran a terme durant la campanya electoral. D’aquesta manera, 

s’especifiquen el tipus de cobertura i com s’elaboraran les informacions d’acord amb la 

legislació vigent (Llei Orgànica del Règim Electoral General- LOREG). En aquest pla els 

professionals de la informació i els mitjans es comprometen a oferir informació objectiva i 

plural per tal que tota la població pugui sentir-se representada i veure l’ampli ventall de 

formacions polítiques que es presenten a les eleccions  a fi de poder escollir quina opció 

volen votar. “La informació electoral ha de tenir especial importància dins dels diferents 

espais informatius”9. Els periodistes elaboraran i faran difusió de les informacions de les 

campanyes electorals amb els mateixos criteris professionals amb què es fan les 

informacions diàries. A més a més, es dona especial importància a les notícies de caire 

polític, fent que esdevinguin prioritats informatives essent informacions rellevants del dia.  

 

És habitual que durant les campanyes electorals els mitjans desenvolupin una cobertura 

àmplia, en horaris de màxima audiència i que presentin “el ventall ampli d’opinions per fer 

divulgació de la informació que envolta les eleccions. Aquestes són d’important rellevància 

per a la ciutadania”10. Altrament, els espectadors poden observar que a part dels 

informatius diaris, on les notícies polítiques prenen molta importància, també hi ha una 

oferta diferent pel que fa als formats i programació: debats entre candidats, entrevistes, 

programes especials a l’inici i acabament de la campanya, entre d’altres.  

 

Per tant, quan hi ha campanya electoral els mitjans de comunicació ofereixen un tractament 

especial a l’hora de cobrir informativament les notícies que estiguin relacionades amb els 

partits polítics o de la política en general. Es canvien programacions, formats de programes, 

es fa una cobertura més àmplia d’alguns temes en concret, etc. La manera d’informar no 

                                                 
9 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2015) Pla de cobertura informativa dels mitjans de comunicació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la campanya electoral a les eleccions al Congrés de 
Diputats i al Senat. Recuperat de: http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/6/8/1447862177386.pdf [Consultat 
16 d’abril de 2018] 
 
10

  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2015) Pla de cobertura informativa dels mitjans de 
comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la campanya electoral a les eleccions al 
Congrés de Diputats i al Senat. Recuperat de: http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/6/8/1447862177386.pdf 
[Consultat 16 d’abril de 2018] 

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/6/8/1447862177386.pdf
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/6/8/1447862177386.pdf
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canvia, sinó que es prioritzen els afers relacionats amb la política. És el deure dels mitjans, 

públics i no públics, divulgar les notícies que envolten les eleccions i d’oferir un ventall ampli 

d’opinions i opcions per una ciutadania plural i diversa pel que fa a ideologies i pensaments. 

    2.3 Les influències de poder polític en els mitjans públics 

 

Enrique Bustamante en el seu llibre Historia de la Radio y Televisión en España. Una 

asignatura pendiente de la democracia afirma que hi ha “una enfermedad endémica del 

servicio público por subordinación al poder político”11. Després d’estudiar amb profunditat 

la història de la comunicació a Espanya, des del naixement i fins al posterior 

desenvolupament de la radiodifusió, l’autor troba a faltar un servei de mitjans públics 

independents que s’assemblin, per exemple, a la BBC. Hi ha, doncs, una influència directa 

del poder polític en els mitjans de comunicació públics? Nombrosos autors, entre ells 

Bustamante, creuen que sí.  

 

Els mitjans de comunicació creen opinió entre els ciutadans i, en ocasions, poden influir en 

la seva manera de veure el món. Per tant, “no és estrany que els mitjans siguin objectiu i 

objecte del poder”12. En aquest cas l’autor Miquel Peralta fa referència al poder en un sentit 

ampli, des del poder polític fins al poder de les grans empreses multinacionals que poden 

tenir interessos en aparèixer en els mitjans. “Tothom vol influir <dins> de la televisió: els 

polítics, però també els empresaris, sindicats, els agents culturals, els esportistes, entitats de 

tota mena… i a més a més, els polítics volen controlar-la”. En aquesta última expressió és on 

hi ha gran part de la problemàtica dels mitjans de comunicació públics: els polítics volen 

controlar-los. La història ens ha demostrat que, de fet, el primer que fa un partit quan arriba 

al poder és canviar els alts càrrecs dels mitjans per així assegurar-se’n el control i la fidelitat, 

assegura Peralta. És per això, que part de la ciutadania retreu als mitjans de titularitat 

pública que estiguin al servei del govern i dels polítics en comptes de la societat.  

 

Tornant al llibre escrit per Enrique Bustamante, l’autor es mostra molt convençut que els 

informatius a Espanya, després de la Transició, “han reflectit l’oficialitat marcada pel 

                                                 
11

 Bustamante, Enrique. (2013). Historia de la Radio y Televisión en España. Una asignatura pendiente de la 
democracia. Madrid: Gedisa. 
12

 Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos. 
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govern” i que malgrat les bones obres i iniciatives del primer govern socialista “l’arribada de 

la democràcia no va canviar gaire la situació, tot va quedar en paraules”. De fet, durant els 

quasi 14 anys de govern socialista es van alternar 4 directors generals a RTVE com a 

conseqüència de les lluites internes dins del partit, “un exemple més de la dependència 

orgànica entre el poder polític i el servei públic”, afirma Bustamante. 

 

Un altre exemple de la relació estreta entre el poder polític i els mitjans de comunicació 

pública és el protagonisme que Jordi Pujol i Soley, líder de la coalició política de 

Convergència i Unió i president de la Generalitat de Catalunya durant vint-i-tres anys, va 

tenir en els mitjans públics. “Per dur a terme aquesta innegable i persistent manifestació 

pública en el territori i amb la seva gent, Jordi Pujol es va valer dels mitjans de 

comunicació”13. El llavors president va veure molt clara la importància d’aparèixer en els 

mitjans per poder donar a conèixer els seus missatges i fer publicitat de l’acció que estava 

duent a terme el seu govern. El cas de Jordi Pujol ha estat un dels més representatius de la 

relació entre els líders polítics i els periodistes perquè ell era plenament conscient que la 

imatge que aquests transmeten des dels mitjans a la societat és molt important. Aquest 

exemple ens demostra la necessitat per part de la política d’aparèixer als mitjans, i dels 

mitjans de tenir accés en el món polític. És evident, però, que les intencions d’ambdues no 

són les mateixes, i que des del poder polític sempre s’ha volgut tenir cert control vers els 

mitjans de comunicació públics per fer d’aquests una eina de publicitat i difusió dels seus 

missatges.  Actualment, un dels casos més coneguts a l’estat espanyol és el de RTVE. Fa 

escassos dies que una representació del consell d’informatius de la cadena ha denunciat a 

l’Eurocambra la “manipulació” i “censura” imposada per la direcció dels informatius de la 

cadena pública estatal. Un dels membres d’aquest consell ha assegurat que “s’ha intentat 

protegir i s’ha utilitzat la televisió pública com altaveu del govern del PP. Ara mateix no hi ha 

el pluralisme a TVE”14. Una mostra que, com expressa Enrique Bustamante al seu llibre 

Historia de la Radio y Televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia, 

encara hi ha tasques pendents pel que fa a la regulació de les televisions públiques i la 

                                                 
13

 Peralta Mas, Miquel (2005) Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat. Barcelona: Trípodos. 
14

 Forès, Laia (25 d’abril de 2018) Treballadors de TVE al Parlament Europeu: “no hi ha pluralisme a la televisió 
pública espanyola”: un exdiputat del PP porta una queixa a l’Eurocambra per criticar la “falta de neutralitat” de 
TV3. Diari ARA. Recuperat de: https://www.ara.cat/media/dinformatius-TVE-Parlament-Europeu-
manipulacio_0_2003199801.html [Consultat el 20 d’abril de 2018] 

https://www.ara.cat/media/dinformatius-TVE-Parlament-Europeu-manipulacio_0_2003199801.html
https://www.ara.cat/media/dinformatius-TVE-Parlament-Europeu-manipulacio_0_2003199801.html
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ingerència que pateixen per part dels partits polítics que governen. Una situació que, mica 

en mica, s’hauria d’anar canviant.  

    2.4 Anàlisi periodístic: diferenciació entre opinió i informació 

 

Què és informar? Què és opinar? Sempre hi hagut un extens debat sobre què entenem per 

informació i què entenem per opinió. El periodista pot informar sense donar el seu punt de 

vista? Són els mitjans de comunicació capaços de no mostrar quina és la seva posició davant 

d’una temàtica determinada? Quina és la línia que separa la informació i l’opinió? El debat al 

voltant d’aquesta qüestió està obert i presenta posicions molt diverses. 

 

El Codi Deontològic15 de la professió periodística recull 12 criteris que els professionals han 

de complir i respectar per tal de respectar la pluralitat de la societat. El primer criteri afirma 

que el periodista “ha d’informar de manera acurada i precisa”, és a dir, que ha d’estar 

compromès a buscar la veritat i té l’obligació “d’acostar-se als esdeveniments amb la 

màxima fidelitat possible”. No pot de cap manera tergiversar la informació, i encara menys 

descartar informacions que poden ser molt útils en aquesta recerca de la veritat. En aquest 

punt s’afegeix que “els mitjans han d’observar sempre una clara distinció entre les 

informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència i 

evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets”16 . D’aquesta manera, el 

periodista ha d’actuar sense donar opinió i fer judicis de valor al respecte, ja que d’aquesta 

manera la informació es veuria afectada pel punt de vista que hom pugui tenir respecte una 

temàtica concreta. El professional de la informació ha d’establir una mirada amb certa 

perspectiva i donar veu a totes les parts, a totes les fonts perquè puguin defensar-se. 

Informar, doncs, vol dir explicar la veritat tal i com és, argumentant tots els punts de vista 

que pugui haver-hi d’un tema determinat i on el periodista ha d’actuar “amb independència 

                                                 
15

 “ Proclamat per primera vegada en el II Congrés de la professió, l’1 de novembre de 1992, es tracta d’una 
declaració de principis bàsics que els periodistes han d’observar en l’exercici de la seva tasca. El Codi, assumit 
per la majoria de professionals i editors, és l’expressió de la voluntat de defensar uns mitjans de comunicació 
lliures i responsables en el marc d’una societat plural i democràtica”. 
16

 Col·legi de Periodistes (Novembre de 2016). Codi Deontològic. Declaració de principis de la professió 
periodística a Catalunya. [Consultat 24 d’abril de 2018]. 
Recuperat de: https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-
deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf  

https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf
https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf
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de reflexions, sentiments, etcètera, propis de l’observador”, argumenta Josep Maria 

Espinàs17. 

 

L’objectivitat és un element que forma part de la informació. Però, és possible l’objectivitat 

absoluta? Fins a quin punt el periodista, com a subjecte que és, pot actuar amb objectivitat? 

Assolir l’objectivitat absoluta és molt difícil. Un exemple molt clarificador és quan en un 

mitjà de comunicació s’escullen quins temes es tractaran al llarg del dia i quins no. 

Publiquem aquest tema i aquest altre no. Aquesta acció ja és per ella mateixa un acte 

subjectiu. És evident, que no es poden tractar tots els temes existents en un informatiu per 

falta de temps i que alguns són més importants que d’altres, però amb aquesta selecció ja 

s’està fent un exercici de subjectivitat. En el camp de la ciència l’objectivitat és, potser, més 

fàcil d’assolir però en el món de les ciències socials és més complicat. El periodista ha 

d’aspirar a ser objectiu, ho ha de ser per poder fer de la millor manera la seva feina encara 

que costi desprendre’s de les idees i pensaments que té cadascú. 

 

L’opinió, definida per la Real Academia Española, és “un judici o valoració que es forma una 

persona respecte d’alguna cosa o d’algú”. També pot ser: “fama o concepte que es té 

d’alguna cosa o d’algú”. L’opinió es construeix en funció de la nostra manera concreta de 

veure i entendre el món. A través de les nostres experiències vitals configurem la nostra 

pròpia visió de les coses. El que succeeix al nostre voltant ens afecta i tant si es tracta d’una 

bona o mala vivència creem una opinió/valoració al respecte. D’aquesta manera, quan 

parlem d’informar no ho podem relacionar amb l’opinió. Un professional de la informació 

pot tenir les seves creences i opinions, però quan està fent la seva feina, quan està 

informant, ha de deixar al marge les seves conviccions. 

 

Informar és explicar la realitat tal i com és, mentre que opinar és explicar la realitat a través 

d’unes idees determinades que hom pot tenir. És important que informació i opinió no es 

barregin per poder oferir a la societat els fets tal i com són i afavorir a la construcció d’una 

societat plural i democràtica. 

                                                 
17

 Espinàs, Josep Maria (8 d’abril de 2010). La gairebé impossible objectivitat. El Periódico. [Consultat 24 d’abril 
de 2018]. Recuperat de: https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20100408/la-gairebe-impossible-objectivitat-
266841  

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20100408/la-gairebe-impossible-objectivitat-266841
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20100408/la-gairebe-impossible-objectivitat-266841
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    2.5 Anàlisi del discurs periodístic en el seguiment de campanyes electorals 

 

Segons Lluís Albert Chillón a Discurs periodístic i fraseologia18 “la indústria de la comunicació 

elabora quotidianament un heterogeni magma d’enunciats, no un únic discurs, sinó un 

ventall de discursos diversos en contingut, forma i funció”. Els mitjans de comunicació 

elaboren discursos i enunciats sobre temàtiques considerades preferents que són 

interpretats a partir de “marcs conceptuals” (idees, arguments, llocs comuns i tòpics, etc) i 

després s’elaboren a través d’un “utillatge estilístic” (lèxic, sintàctic i fraseològic). Aquest 

discurs s’estructura al voltant dels llibres d’estil de mitjans i agències i donen lloc a 

l’anomenat “estil informatiu”.  

 

D’aquesta manera, el discurs periodístic adopta diverses formes en funció del mitjà 

(televisió, ràdio, premsa escrita…), del format i de la temàtica. En el cas dels processos 

electorals i les campanyes, sobretot quan hi ha període d’eleccions, el discurs periodístic 

adopta un llenguatge propi pel fa la terminologia mantenint, però, les característiques que 

marquen els llibres d’estil de cada mitjà. 

 

    2.5.1 Definició de conceptes 

Per tal de comprendre millor les paraules i expressions utilitzades durant els processos i 

campanyes electorals per part dels mitjans, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)19 

elabora una definició de conceptes perquè aquests puguin ser entesos amb claredat quan 

s’utilitzin en l’extracció de dades dels estudis que realitzen. En aquest cas, també s’ha 

confeccionat una llista amb la definició de conceptes més recurrents i emprats durant 

l’anàlisi dels informatius vespre de TV3 i TVE del present treball. 

El llistat de conceptes definits pel CAC quan es parla de temes referents a la política són els 

següents (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018, p.21-24): 

                                                 
18

 Chillón, Lluís Albert (article de l’any 1995). Discurs periodístic i fraseologia. Revista Internacional de Filologia, 
18, 1-12 
19

 “El Consell de l'Audiovisual és l'autoritat reguladora independent, amb personalitat jurídica pròpia, en 
l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, gestionada directament per la Generalitat”. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3
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Temps de notícia: temps resultant de la suma total de la durada de les notícies referides 

a un tema concret. 

Temps de paraula: temps resultant de la suma total de la durada de seqüències en què 

un actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció de veu d’un actor polític sense 

que hi intervingui cap locució per part del mitjà). 

Freqüència d’aparicions: nombre de vegades que apareix un actor en els espais 

d’entrevistes i debats en magazins i altres espais informatius. 

Actor polític: personatge que apareix en el mitjà audiovisual com a representant d’una  

formació política o una institució. 

Agrupacions d’actors polítics: categories que classifiquen els actors polítics en funció de 

paper que desenvolupen en cada una de les seves intervencions. Al seu torn, les 

agrupacions polítiques poden ser de dos tipus: les d’actors polítics institucionals i les de 

partits. 

Candidatures: es refereix a les agrupacions polítiques que es presenten a les llistes 

electorals publicades al Boletín Oficial del Estado i el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya del 25 de novembre de 2017, proclamades per l’administració electoral. 

Persones candidates: són les persones que integren les llistes a les eleccions al 

Parlament de Catalunya. 

Campanya electoral: conjunt d’activitats lícites portades a terme pels candidats, partits, 

federacions, coalicions o agrupacions a fi de captar sufragis( Article 5 de la Llei Orgànica 

5/1985, 1985). A partir d’aquesta definició legal, s’entén com a informació de campanya 

electoral, les notícies relacionades estrictament amb el seguiment de l’activitat de les 

candidatures durant el període de campanya. 

Informacions relacionades amb les eleccions: són aquelles notícies que, sense informar 

sobre l’activitat dels partits en el marc de les campanyes electorals de les candidatures, 

compleixen almenys una de les tres característiques següents: referència explícita a les 

eleccions al Parlament de Catalunya, en el contingut verbal o gràfic, a l’entradeta de qui 

condueix l’informatiu o en els inserts dels actors que tenen el temps de paraula; 

contenen referència explícita a temes del debat electoral de les diferents campanyes o 

bé l’objecte de les informacions són persones candidates. 

Entradeta electoral: és el temps que la persona que condueix l’informatiu dedica a 

introduir el conjunt d’informacions sobre la campanya electoral i que, per tant, no es 

pot atribuir a cap formació política en concret. 
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Titular i/o resum: informació de curta durada que s’emet a l’inici del programa 

informatiu (titular) o al final (resum) i que confereix a la notícia concreta un grau de 

preeminència. S’indexen els titulars i resums de seguiment de les eleccions i es 

presenten, conjuntament, sota l’epígraf titulars i/o resums amb continguts relacionats 

amb les eleccions. 

Descriptors temàtics: referències al contingut de les notícies sobre la campanya 

electoral, tant que apareix a l’off de la informació com en els inserts que puguin incloure 

la peça. Cada notícia pot rebre diversos descriptors temàtics. 

Debat electoral: les informacions sobre els debats electorals inclouen tant la informació 

prèvia als debats (avenços de programació, informació sobre preparatius tècnics…) com 

també la posterior (dades d’audiència, valoracions sobre el seu desenvolupament…). 

D’altra banda, en els canals que n’inclouen, la informació sobre les intervencions de les 

persones representants de candidatures en un debat electoral s’engloba en l’epígraf 

campanya electoral de la formació corresponent i, per tant, computa com a temps 

d’informació de la campanya electoral de les candidatures. 

Freqüència d’intervencions: és el nombre de vegades que apareix un actor als 

teleinformatius, especials informatius i resta de programació. 

Declaració: intervenció d’un actor com a subjecte amb temps de paraula en la 

programació televisiva, independentment de si pren el format d’insert o d’entrevista. 

           Font: Consell de l’Audiovisual de Catalunya, (2018) 

 

Conceptes com els de “temps de paraula”, “ freqüència d’aparicions”, “temps de notícia”, 

entre d’altres, són necessaris per comprendre i analitzar correctament l’estructura d’un 

informatiu de televisió. A més a més de clarificar i fer més entenedor el vocabulari emprat a 

l’investigació de camp del present treball, aquestes definicions són claus per veure els 

resultats obtinguts de la recerca i així poder veure quin és el relat que construeixen TV3 i 

TVE durant la campanya electoral. 

    2.5.2 Anàlisi del discurs periodístic i discurs polític 

Com ja ha estat definit anteriorment, el discurs periodístic és un conjunt de discursos 

articulats a través dels continguts (informacions), de la funció (informativa) i la forma 

(televisió, ràdio, premsa escrita..). La tasca del periodista és elaborar-lo en funció dels 
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criteris establerts pel mitjà i seguint els criteris de noticiabilitat20, és a dir, què és notícia i 

què no ho és. La novetat informativa, la notorietat d’un tema, l’impacte i la transcendència 

social són alguns dels aspectes que determinen el discurs periodístic i el distingeixen del 

polític. 

 

En ocasions hi ha certa confusió sobre què és el discurs polític, a quines característiques ens 

referim i, sobretot, com podem diferenciar-lo del discurs periodístic quan els mitjans 

elaboren informacions respecte temes polítics.  

 

Etimològicament parlant, el discurs és una eina que permet elaborar un missatge a través de 

recursos relacionats amb l’expressió verbal i corporal i estratègies de comunicació per 

transmetre de forma més eficaç allò que es vol expressar21. Dins de l’àmbit polític trobem 

un concepte que és el de “comunicació política”, que ens ajuda a entendre com s’articula el 

discurs polític. Entenem per “comunicació política” una disciplina que sorgeix de les ciències 

polítiques i la comunicació i que el seu principal objectiu és  elaborar i difondre un missatge 

que arribi a l’electorat a través dels mitjans i d’altres vies de comunicació de manera que 

pugui “influir” en l’opinió pública22. Així, doncs, el discurs polític és el missatge a transmetre. 

A través de l’art de la retòrica o l’art de saber parlar bé, sorgits de la retòrica clàssica 

coneguda a Grècia, les tècniques publicitàries modernes i la propaganda de les campanyes 

electorals, els polítics fan arribar el seu discurs a la societat23. 

 

El discurs polític i periodístic no es poden concebre com el mateix. Cada un emana d’una 

disciplina que mitjançant els seus criteris elaboren el missatge que faran arribar al conjunt 

de ciutadans. Pot resultar molt simple, però a grans trets el discurs periodístic el 

construeixen els professionals de la comunicació d’acord amb el mitjà en el qual treballen. 

                                                 
20

 Segons Miquel Peralta a Teleinformatius. La transmissió televisiva de l’actualitat “ la noticiabilitat es pot 
definir, per tant, com el conjunt de criteris, valors, recursos i estratègies de producció que permeten convertir 
un esdeveniment o una informació en un producte informatiu accessible als professionals dels mitjans de 
comunicació”. (Miquel Peralta, 2005, p.23). 
21

 Mena, Daniel (2016). Campanya electoral eleccions 20D: nova política i nova manera de comunicar-la? 
(Treball de Fi de Grau publicat al Dipòsit Legal de la UAB). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 
 
22

 Mena, Daniel (2016). Campanya electoral eleccions 20D: nova política i nova manera de comunicar-la? 
(Treball de Fi de Grau publicat al Dipòsit Legal de la UAB). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 
23

  Mena, Daniel (2016). Campanya electoral eleccions 20D: nova política i nova manera de comunicar-la? 
(Treball de Fi de Grau publicat al Dipòsit Legal de la UAB). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 
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En canvi, el discurs polític és aquell que fa un polític dedicat a l’exercici de la política i que a 

través d’estratègies comunicatives transmet allò que desitja.  

 

La relació entre política i mitjans de comunicació ha estat al llarg de la història molt estreta. 

Els mitjans són els altaveus de la política, són vitals perquè es pugui fer arribar el missatge al 

públic i copsar la seva atenció i opinió. Dins del paradigma comunicatiu actual, aquesta 

voluntat d’aparèixer en els mitjans de la política és encara més significativa. La immediatesa 

i la resposta a temps real fa que sigui quasi bé una necessitat per part de les formacions 

polítiques. Quant més apareguin, més ressò mediàtic i a més gent arribarà. Tot i aquesta 

relació entre periodisme i política o mitjans i política, és important no confondre qui articula 

el discurs periodístic i polític i en què es basa a l’hora d’elaborar-lo.  

2.6 Context institucional de les eleccions del 21-D 

     2.6.1  Característiques excepcionals de les eleccions del 21-D 

 

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 han estat qualificades 

d’excepcionals per diversos sectors de la societat, des de formacions polítiques, passant per 

experts en assumptes polítics i d’altres professionals, fins i tot per a un sector de la 

ciutadania. Les eleccions ja semblaven adoptar certa peculiaritat des del moment de la seva 

convocatòria, ja que no van ser convocades pel president de la Generalitat, com s’havia fet 

des de la instauració de la democràcia, sinó que va ser el Govern Central qui anunciava als 

catalans que haurien d’acudir a les urnes el mes de desembre en virtut de l’aplicació l’article 

155 de la Constitució.  

 

Però, quins fets són els que provoquen aquesta convocatòria d’eleccions? Des de l’any 2012, 

el moviment independentista ha sortit de manera reiterada al carrer a favor de la 

independència de Catalunya. Amb els anys, les mobilitzacions han anat aplegant 

simpatitzants fins al punt de convertir “l’independentisme en un moviment de masses”.24  

                                                 
24

 Palà, Roger (article del 12 de setembre de 2016). El procés existeix i l’independentisme és un moviment de 
masses, però... i ara què? El Crític. [Consultat 1 d’abril de 2018] Disponible a: 
https://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2016/09/12/el-proces-existeix-i-lindependentisme-es-un-moviment-
de-masses-pero-i-ara-que/ 
 

https://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2016/09/12/el-proces-existeix-i-lindependentisme-es-un-moviment-de-masses-pero-i-ara-que/
https://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2016/09/12/el-proces-existeix-i-lindependentisme-es-un-moviment-de-masses-pero-i-ara-que/
https://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2016/09/12/el-proces-existeix-i-lindependentisme-es-un-moviment-de-masses-pero-i-ara-que/
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Davant de l’auge d’aquest moviment i de la voluntat d’una part significativa dels catalans, el 

Govern de Carles Puigdemont convocà un referèndum d’autodeterminació l’1 d’octubre de 

2017 per tal que els catalans i les catalanes pugessin expressar-se a les urnes. El Govern 

Central declarà el referèndum il·legal i inconstitucional i que, per tant, no es podia celebrar. 

Malgrat la negativa de l’Estat i l’intent d’impedir el referèndum, una part de la societat 

catalana va mobilitzar-se per fer possible la votació de l’1-O.  

 

La jornada de celebració de l’1-O va estar protagonitzada pels més de dos milions de 

persones que van mobilitzar-se i les escenes de violència policial per impedir-ne la votació. 

Un dia ple de contrastos, on la felicitat dels que havien pogut votar s’esvaïa per la brutalitat 

de la Guàrdia Civil que intentava tancar els col·legis electorals. Malgrat això, la voluntat dels 

organitzadors i partidaris a la celebració del referèndum va fer que es poguessin 

comptabilitzar els vots i obtenir uns resultats: Sí 2.044.038, No 177.547 i En Blanc 44.91325. 

 

Després de la jornada de l’1-O el Parlament català va proclamar la República Catalana  el 27 

d’octubre, fet que desencadenà l’aplicació immediata de l’article 15526 per part del govern 

espanyol gràcies a l’aprovació en el Ple del Senat amb 214 vots a favor, 47 en contra i una 

abstenció. Aquesta decisió, encapçalada pel govern del Partit Popular, va suposar la 

destitució del president de la Generalitat i del seu Govern, la restricció dels poders del 

Parlament, la intervenció d’organismes i serveis de la comunitat autònoma i la convocatòria 

d’eleccions en un termini màxim de sis mesos. Aquesta ha estat, doncs, una solució inèdita 

en la democràcia espanyola, ja que mai abans s’havia aplicat aquest article.  

 

La convocatòria d’eleccions per part del president del Govern espanyol Mariano Rajoy ha 

estat un dels aspectes claus de l’excepcionalitat de la jornada electoral del 21 de desembre. 

Cal tenir en compte, però, que la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i les 

                                                 
25

 Resultats extrets de la pàgina web de la CCMA. Recuperat de: http://www.ccma.cat/324/els-resultats-del-
referendum-de-l-1-o/ [Consultat 29 de maig de 2018]. 
26

 L’article 155 de la Constitució Espanyola: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el 
Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Recuperat de: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2 [Consultat 29 de maig de 
2018]. 

http://www.ccma.cat/324/els-resultats-del-referendum-de-l-1-o/
http://www.ccma.cat/324/els-resultats-del-referendum-de-l-1-o/
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conseqüències que se’n van derivar com, per exemple, les càrregues policials de la Guàrdia 

Civil, les manifestacions i vagues en contra de la repressió viscuda durant aquell dia, la 

negativa de l’Estat a negociar, l’exili de dirigents polítics i l’empresonament d’aquests… 

entre d’altres esdeveniments succeïts, van donar i segueixen donant lloc a un estat 

d’excepció a Catalunya. “Les eleccions seran lliures, netes i legals”, argumentava Rajoy 

després del Consell de Ministres extraordinari del 27 d’octubre on anunciava quins efectes 

tindria l’article 155. 

 

La Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG)27estableix que entre el dia de 

convocatòria i la jornada electoral han de transcórrer 54 dies, motiu pel qual les eleccions se 

celebraren un dijous en comptes d’un diumenge, ja que la convocatòria electoral es publicà 

el 28 d’octubre. La celebració d’unes eleccions autònomiques durant una jornada laboral no 

tenia lloc des del 1980, moment en què guanyà Jordi Pujol com a candidat de Convergència i 

Unió. Aquest ha estat un altre aspecte que va dotar d’excepcionalitat la jornada electoral del 

21 de desembre de 2017. 

 

L’aplicació de l’article 155 i la convocatòria d’eleccions no van rebaixar la tensió viscuda 

després del referèndum. És més, per part dels sectors independentistes s’han organitzat 

actes de protesta per fer palès el malestar i el desacord amb les accions del Govern Central. 

Ara bé, els sobiranistes no han estat els únics que s’han mobilitzat, sinó que un sector de la 

societat favorable a la unitat d’Espanya també ha sortit al carrer per fer visible la seva opinió 

respecte el tema. Així, doncs, els mesos i les setmanes posteriors a la convocatòria 

d’eleccions van estar marcats per un seguit de mobilitzacions i protestes, amb els partits 

independentistes enfocant la campanya electoral en la restitució del govern legítim i els 

partits no sobiranistes defensant la unitat d’Espanya i la voluntat de conviure en una 

Catalunya que s’entengués amb la resta de l’Estat. 

                                                 
27

 Llei Orgànica de Règim Electoral General. 20/06/1985. Conjunt de lleis que regulen el funcionament de les 
eleccions a Espanya. [Consultat 20 d’abril de 2018] Disponible a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1985-11672  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
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    2.7 Blocs electorals: què són i què marca la Llei Electoral? 

Per entendre el marc legal en el qual s’emmarquen els mitjans públics, tant els catalans com 

els de la resta de l’Estat, cal entendre què són els blocs electorals i què marca la Llei 

Electoral vigent. 

 

“El pluralisme polític i social als mitjans de comunicació és considerat un dels elements claus 

per fer d’aquests darrers veritables instruments d’enfortiment i desenvolupament del joc 

democràtic”28. Aquest pluralisme polític està emparat per l’article 1 de la Constitució, a més 

de la protecció dels drets relacionats amb la llibertat d’expressió de l’article 20 de la 

mateixa. A més a més, l’article 149, en la seva disposició 27, “fa esment a la competència 

exclusiva de l’Estat a l’hora d’establir normes bàsiques del règim de premsa, ràdio i televisió 

en general de tots els mitjans de comunicació, sense perjudici de les competències 

autonòmiques”29. Malgrat aquesta defensa del pluralisme polític dels mitjans en la 

Constitució i en la legislació específica en matèria audiovisual, Espanya és un dels pocs 

estats europeus on existeix una junta electoral, considerat òrgan de naturalesa 

jurídicopolítica, que pot regular el pluralisme polític dels mitjans i modificar la informació 

amb criteris de propaganda política, fent que la professió periodística no es pugui 

desenvolupar amb total llibertat i que els professionals de la informació es vegin privats de 

fer servir els criteris periodístic a l’hora de dur a terme la seva feina en períodes electorals30. 

 

Els orígens i motius d’aquesta situació cal buscar-los en “la singularitat de la legislació 

electoral espanyola”, precedida per la Llei Orgànica 5/1985 del 19 de juny del règim 

electoral central (LOREG).  La LOREG determina en el seu article 66 el següent: 

 

                                                 
28

 Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals als 
mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 2018]. 
Disponible a: 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  
29

 Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals als 
mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 2018]. 
Disponible a: 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  
30

 Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals als 
mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 2018]. 
Disponible a: 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf
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“El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios 

de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la 

organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes”. 

 

La falta d’una regulació específica a Espanya sobre el pluralisme polític, a banda de la 

protecció donada per la Constitució, dona lloc a que els partits polítics recorrin a la Junta 

Electoral (central o provincial) i la converteixin en la principal autoritat reguladora del 

pluralisme polític dels mitjans públics durant les campanyes o períodes electorals31. 

La LOREG també atribueix a la Junta Electoral la distribució del temps de propaganda 

electoral gratuïta als partits polítics. Això, s’especifica en l’article 67 que diu el següent: 

 

“Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda 

electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones o coaliciones que se 

presenten a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, la Junta Electoral 

competente tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones en 

función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes”.  

 

Dos exemples recents de partits que han recorregut a la Junta Electoral Central perquè actuï 

com a autoritat reguladora són el Partit Popular i Ciutadans. En el cas del PP,  el partit va 

denunciar davant de la JEC el diari ABC per una entrevista “electoralista” a la líder de 

Ciutadans, Inés Arrimadas, publicada durant la jornada de reflexió (20 de desembre de 

2017)32. Després d’estudiar les al·legacions presentades la JEC va afirmar que “l’article és un 

acte de campanya electoral més i no un exercici de la llibertat d’informació” i per aquest 

motiu el diari ha estat multat amb 1.000€. Un altre cas on s’ha produït una situació 

semblant és quan Ciutadans va presentar un escrit a la JEC on acusava TV3 de ser la televisió 

del procés i que no actuava en benefici de tots els catalans. La formació volia, segons el seu 

criteri, garantir una televisió pública neutral de cara a les eleccions del 21 de desembre. 

                                                 
31

 Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals als 
mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 2018]. 
Disponible a: 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  
32

 Portada del diari ABC del 20 de desembre de 2017. [Consultat 27 d’abril] Disponible a: 
http://www.publico.es/politica/abc-junta-electoral-multa-1000-euros-abc-entrevista-arrimadas-jornada-
reflexion-21d.html  

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf
http://www.publico.es/politica/abc-junta-electoral-multa-1000-euros-abc-entrevista-arrimadas-jornada-reflexion-21d.html
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Durant la campanya electoral la formació taronja va presentar recursos a la Junta Electoral 

de Barcelona al·legant la falta de neutralitat dels mitjans de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals. En conseqüència, la JEC va prohibir als mitjans de la CCMA parlar de 

“consellers empresonats”, “Govern a l’exili”, “llista del president”, entre d’altres, 

argumentant que vulneraven el principi de neutralitat i igualtat entre els candidats.   

 

Així, doncs, conseqüentment la llei electoral marca la diferència entre els espais gratuïts per 

a la propaganda i els espais informatius, estipulant una distribució del temps en blocs 

ponderats en el primer cas. Aquest criteri de repartiment del temps en funció del nombre 

de vots obtinguts en les eleccions, també ha estat tradicionalment aplicat per la JEC en la 

informació electoral quan ha estat recorreguda per alguna de les formacions polítiques que 

ho han sol·licitat.  

 

Segons Núria Almiron, Maria Capurro i Pablo Santcovsky, la interpretació legal de la JEC ve 

marcada per un context de tradicional desconfiança en l’ús, i mal ús, dels mitjans de 

comunicació públics de l’Estat Espanyol. Una desconfiança que es trasllada d irectament al si 

de la Junta Electoral Central, que està formada per cinc membres elegits dels partits polítics 

i vuit membres escollits pel Consell General del Poder Judicial33. 

 

Tot i que la presència dels blocs electorals és més que evident avui dia a l’Estat Espanyol, 

durant els primers anys de democràcia eren inexistents. No va ser fins l’any 1982, amb 

l’arribada del PSOE al poder, quan la direcció de RTVE implementà la minutació per la 

cobertura de la informació electoral, que consistia en distribuir el temps de la informació 

política en funció del nombre de vots obtinguts en les darreres eleccions. Aquesta 

distribució del temps és el que coneixem com a “blocs”. No se sap ben bé quin fou el 

moment exacte en que es començà a utilitzar aquest terme, però l’any 1984 José Maria 

Calviño, el que era llavors el director general de RTVE, afirmava que els telediarios de TVE es 

                                                 
33

 Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals als 
mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 2018]. 
Disponible a: 
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  
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regien per blocs en la cobertura de la informació referent a la política, fos en període 

electoral o no.34   

 

En el cas de TV3, fundada el 1983, assumirà els blocs electorals des de la seva creació, igual 

que la resta de les televisions autonòmiques subjectes a les juntes provincials i central. 

Històricament, els periodistes catalans s’han mostrat contraris a aquesta pràctica i, de fet, 

han sigut els més actius de l’Estat quant a aquesta qüestió. La seva disconformitat s’ha 

centrat en diversos aspectes, com per exemple, que els blocs electorals són un pacte entre 

els partits polítics amb representació al parlament, fet que condiciona la feina dels 

professionals i fa que la ciutadania se senti allunyada de tot el que té a veure amb la política 

i amb els mateixos polítics, segons escrits publicats a la pàgina web del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya sobre la temàtica dels blocs electorals. 

 

Així, doncs, des de l’any 1985 sota la jurisdicció de la LOREG, els mitjans públics es veuen 

obligats a complir els blocs electorals que determinen el minutatge per partit polític en 

funció del nombre de vots obtinguts en els comicis anteriors. Una pràctica quasi bé 

inexistent en alguns dels països europeus com Alemanya, Països Baixos i Suècia, entre 

d’altes, tal i com conclou l’estudi Els blocs electorals als mitjans públics de l’estat espanyol: 

una excepció a Europa de Núria Almiron, Maria Capurro i Pablo Santcovsky. 

 

Els professionals de la informació veuen els blocs electorals com una ingerència de la 

política en la seva feina. Carles Prats35, presentador del Telenotícies migdia a TV3, en un 

article publicat a la web del Col·legi de Periodistes de Catalunya afirma, fent referència a la 

JEC com a òrgan regulador d’aquests blocs, que “És un mecanisme que, en teoria, pretén 

preservar el pluralisme però que ha derivat en uns còmputs matemàtics que vulneren la 

                                                 
34 “Calviño afirmó que en los telediarios de TVE el tiempo está directamente relacionado y en proporción al 
número de votos que los partidos obtuvieron en las elecciones de octubre de 1982”, citat a El País, 24 
d’octubre de 1984, dins la notícia “Calviño afirma que los telediarios de TV3 dedican un 82% de su tiempo a 
Pujol” Almiron, Núria; Capurro, Maria i Santcovsky, Pablo (article del 6 de gener de 2010). Els blocs electorals 
als mitjans públics de l’estat espanyol: una excepció a Europa. Quaderns del CAC [Consultat 28 de març de 
2018]. 
Disponible:https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q34_Almiron_Capurro_Santcovsky.pdf  
35

  Prats,Carles. (article del 17 de desembre de 2015). Nou situacions ridícules dels blocs electorals. Col·legi de 
Periodistes de Catalunya [Consultat 28 de març de 2018] Disponible a: https://www.report.cat/nou-situacions-
ridicules-dels-blocs-electorals/  
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llibertat d’expressió. És a dir, que els partits acaben influint en les escaletes dels informatius, 

en contra del criteri dels periodistes. I això, comporta situacions ridícules que ajuden a 

entendre les constants queixes dels professionals”. Els blocs electorals són, doncs, una 

qüestió controvertida i excepcional de l’Estat Espanyol que des del terreny dels 

professionals s’està intentant eliminar per tal que pugin desenvolupar la seva feina 

correctament. De moment, però, sembla ser que la legislació i els blocs electorals 

continuaran vigents. 

    2.8 Breu història de Televisió de Catalunya (TV3) i Televisió Espanyola (TVE) 

 Televisió de Catalunya 

Televisió de Catalunya (TV3) va fer la seva primera emissió el 10 de setembre de 1983. Fins 

aleshores formava part de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRT) i l’any 1982 el 

Consell de l’Executiu de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de creació de l’ens públic 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). També es va apuntar en aquell 

projecte de llei que la CCMA regularia els serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat. 

Finalment, la llei fou aprovada pel ple del Parlament el 18 de maig de 1983.36 Al setembre 

del mateix any s’iniciaren les emissions per TV3 i el 1984 van començar les emissions 

regulars de la cadena. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, TV3 forma part de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (nascuda el 30 de maig de 1983) que és “l’ens públic que gestiona els mitjans 

de comunicació audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, els canals de Televisió de 

Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més dels continguts digitals generats 

per aquests mitjans”37. En tractar-se d’un servei públic, els mitjans de la CCMA estan 

sotmesos al compliment d’uns principis i funcions que queden palesos a la llei 11/2007 d’11 

d’octubre de 2007. En aquesta llei es detallen, a grans trets, els criteris per al compliment de 

la missió de servei públic i les línies d’actuació de la programació. Així mateix, el llibre d’estil 

recull les directrius per a la producció i difusió de continguts dels mitjans audiovisuals de la 
                                                 
36

 Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,  Diari Oficial 
de la Generalitat (DOGC), 14 de juny de 1983. [Consultat 28, 29 de març de 2018]. Disponible a: 
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/5/8/1519319702885.pdf  
37

 CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)(2002). Coneix la CCMA. [Consultat 28, 29 de març de 
2018] Recuperat de: http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ 
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Generalitat i també “els valors i principis de servei públic, el compromís amb el país, la 

qualitat dels continguts, transparència i eficiència en la gestió”38. 

 

És important, però, fer especial èmfasi en el concepte “missió de servei públic” al qual estan 

sotmesos els mitjans de titularitat pública per entendre la importància dels continguts 

emesos a través dels seus canals i el servei que fan al conjunt de la societat. La CCMA, en 

compliment del mandat del Parlament, “té la missió d’oferir a tots els ciutadans de 

Catalunya un servei públic audiovisual de qualitat compromès amb els principis ètics i 

democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La producció i difusió 

d'aquest servei es gestionarà amb criteris d'eficiència i buscant la màxima acceptació per 

part del públic”39. Amb la voluntat de mostrar la diversitat de la societat catalana actual, la 

Corporació ha d’ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, cultura, la identitat i la 

projecció internacional de Catalunya. És per aquest motiu, que els mitjans que en formen 

part, com és el cas de TV3, han de tenir presència en tots els territoris de l’àmbit català i 

actuar de forma cooperativa amb el sistema educatiu per tal de respondre a les necessitats 

de la societat i als objectius dels mitjans de la CCMA. Aquests principis i línies d’actuació dels 

mitjans s’estableixen d’acord amb la legislació aplicable en matèria de comunicació 

audiovisual, i en el cas de la CCMA, amb el mandat marc40 i el contracte programa41.  

 

El 16 de gener de 1984 a les 20:30h va tenir lloc la primera emissió del Telenotícies de la 

cadena. Enric Calpena i Maria Gorgues van ser els primers presentadors dels informatius i 

Salvador Alsius en va ser el director. Des de llavors, els informatius migdia i vespre han 

continuat les seves emissions al canal de TV3 i després es van anar incorporant als canals 

d’informació com el 3/24 que ofereix informació les 24 hores del dia. Avui dia, segons 

l’empresa Kantar Media, de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017, els 
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Telenotícies vespre han liderat les seves franges d’emissió amb una mitjana de 441.000 

espectadors i una quota del 18,2%. Segons aquestes fonts els informatius de la cadena són 

els més seguits i més ben valorats pels espectadors. Són líders en totes les seves franges i, 

gairebé cada dia, apareixen com un dels programes més vistos del dia a Catalunya.  

 

En el present treball s’han analitzat els Telenotícies vespre perquè són els que tenen un 

major nombre d’espectadors i se situa en el prime time. Actualment el presentador d’aquest 

informatiu és Toni Cruanyes i la seva emissió s’inicia a les 21h del vespre. Segons el panell 

que elabora l’empresa GFK, els Telenotícies “són líders en qualitat i tenen una valoració 

superior als 8 punts sobre 10 i una audiència fidel”. El format dels Telenotícies ha variat molt 

al llarg de la història, i amb motiu del 30è aniversari de l’emissió del primer informatiu, TV3 

va iniciar les seves emissions en un espai virtual on les noves tecnologies i el periodisme 

conflueixen constantment en una aposta per modernitzar i trencar amb l’estaticisme del 

plató. 

 

La Televisió de Catalunya, doncs, al tractar-se d’un mitjà de titularitat pública està sotmesa a 

regulacions i legislacions que vetllen pel compliment de la missió de servei públic i les línies 

d’actuació que han de tenir per donar resposta al conjunt de la societat catalana. Com a 

canal públic “ha de garantir l’accés universal a les diverses modalitats de difusió del 

coneixement, de la informació i de les diferents expressions culturals”42 tenint sempre en 

compte la diversitat de la societat a la qual s’adrecen i intentant satisfer les necessitats 

d’aquesta. 

 

Televisió Espanyola 

Televisió Espanyola va iniciar les seves emissions regulars el 28 d’octubre de 1956 i des de 

l’1 de gener de 2007 forma part de la Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE), 

anterioment coneguda com Ente Público de Radiotelevisión Española que gestionà des de 

1980 a 2007 la gestió administrativa dels serveis de radiodifusió i televisió de titularitat 
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estatal. RTVE “és una societat mercantil estatal amb especial autonomia que té encomanada 

la missió d’oferir i garantir el servei públic de ràdio i televisió de titularitat de l’Estat”43.  

 

RTVE està configurada com una societat anònima i el seu capital social prové de l’Estat. La 

seva gestió correspon a un Consell d’Administració que ha de desenvolupar les funcions 

executives a través del seu President, actualment José Antonio Sánchez Domínguez. Aquest 

consell està  integrat per 9 membres escollits per les Corts Generals. Com a mitjà públic 

també ha de respondre a la missió de servei públic i ho fa a través de les “memòries de 

servei públic”. Les Corts Generals vetllen perquè es compleixin els objectius i les funcions de 

servei públic a les quals RTVE ha de respondre. La Corporació fa palès en una memòria anual 

com ha complert aquests principis i funcions en les activitats i programacions realitzades.  A 

més a més, la Corporació també presenta les seves xifres econòmiques i rendeix comptes 

amb els ciutadans per tal d’informar-los amb què s’inverteixen els diners que disposen per 

part de l’administració. Segons RTVE, “la función de servicio público se refleja en una 

programación que asegura la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad 

española. Garantizamos el derecho al acceso de las minorías a nuestros canales. Los 

profesionales de RTVE desarrollan sus funciones de acuerdo con el Estatuto de la 

Información, que garantiza la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos”44.  

A més a més de les missions de servei públic i l’Estatut de la Informació, entre d’altres, la 

Corporació ha de retre comptes al Congrés dels Diputats a través de la Comisión Mitxa de 

Control Parlamentario de RTVE, que és l’òrgan a través del qual el seu president ha de 

respondre amb transparència a qualsevol pregunta formulada sobre la seva gestió de la 

Corporació i els mitjans que en formen part.  

 

El 15 de setembre de 1957 es va produir la primera emissió del Telediario que tenia tres 

emissions diàries: una al matí, que era especialment llarga, i dues més d’una hora 

cadascuna. Aquest informatiu oferia les notícies més destacades de l’àmbit nacional, 

internacional, social i d’esports. Alguns dels presentadors més rellevants d’aquest 

informatiu van ser Ana Ibáñez, Jerónimo Fernández, Pilar García Muñiz, Ana Blanco, Pedro 
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Carreño, Jesús Álvarez Cervantes, Julián Reyes, entre d’altres. David Cubero va ser el primer 

redactor en cap de TVE, presentador dels informatius i una de les figures que va impulsar la 

creació d’un servei d’informatius a la cadena. En aquella època el Director General de 

“Radiodifusión y Televisión” era Jesús Suevos Fernández-Jove, periodista i polític gallec que 

fou el primer en ocupar aquest càrrec. Pel que fa a TVE cal destacar, que l’any 1959 va 

néixer TVE Catalunya als estudis Miramar de Barcelona i el 1983 es traslladà als estudis de 

Sant Cugat, on es troba actualment. 

 

En un primer moment, les emissions de Televisió Espanyola estaven restringides a Madrid i 

el seu entorn. Amb la voluntat d’arribar a més punts del territori, les autoritats de la cadena 

del moment van dissenyar un pla per crear centres territorials i de producció que fessin 

arribar arreu d’Espanya les emissions de TVE. La primera transmissió que tingué lloc a 

Barcelona va ser l’any 1959 amb l’emissió d’un partit de futbol entre el Reial Madrid i el 

Futbol Club Barcelona. José Luís Barcelona va ser el presentador de la primera emissió des 

de Miramar. Ja en plena Transició Democràtica, el 3 d’octubre de 1977 va emetre’s el primer 

informatiu en català per la cadena dirigit i presentat per Ricard Fernàndez Deu, periodista i 

advocat català. Pel que fa a les audiències, el Telediario Noche és el més vist a tot l’estat 

amb un 14% de quota de pantalla i 1.891.000 espectadors segons les últimes dades 

publicades pel diari El Economista. Els informatius vespre que disputen el primer lloc amb 

els de TVE són els de la cadena Telecinco, amb un 14,2% de quota de pantalla i 1.856.000 

espectadors. 

 

Així, doncs, Televisió Espanyola, igual que Televisió de Catalunya, al tractar-se d’un mitjà 

públic ha de respondre a les necessitats de la societat a la qual representen íntegrament. 

Està sotmesa a la legislació vigent i als estatuts propis de la Corporació que tenen com a 

principal objectiu garantir la pluralitat dels mitjans de RTVE i tenir en compte la diversitat de 

pensament dels ciutadans als quals s’adrecen. Ambdues cadenes de televisió, TVE i TV3, han 

de garantir l’accés universal a la informació respectant la pluralitat de la societat a la que es 

dirigeixen. És per aquest motiu, pel qual és tant important la missió de servei públic que 

tenen i el seu compliment. Aquest, el de missió de servei públic, és l’aspecte fonamental de 

la recerca d’aquest treball perquè permetrà veure amb quin grau s’assoleix el compliment 

dels principis i funcions que regeixen els mitjans públics a l’hora de produir informació.  
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3. Objectius 

    3.1 Objectiu general 

L’objectiu general d’aquest Treball de Final de Grau és analitzar quin és el tractament 

periodístic que s’ha donat de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 a 

través d’un recull diari els continguts informatius de dos mitjans públics . 

  

Per abastar aquest objectiu s’ha escollit dos mitjans de titularitat pública, TV3 i TVE, i els 

seus programes informatius de màxima audiència com són els informatius del vespre. La 

situació d’inestabilitat política a Catalunya i els esdeveniments succeïts entre setembre i 

desembre de 2017 relacionats amb el procés independentista, especialment la convocatòria 

d’eleccions a Catalunya per part del president del govern Mariano Rajoy i el cessament del 

govern de la Generalitat de Catalunya, han donat lloc a una multiplicitat de discursos per 

part dels mitjans de comunicació de l’Estat. De manera que, hi ha una successió de fets, 

però diverses mirades per part de les cadenes de televisió, de la ràdio i de les principals 

capçaleres dels diaris. Per això, tenint en compte la creixent polarització dels discursos entre 

els mitjans de Madrid i Barcelona es planteja la següent qüestió per iniciar l’anàlisi: quin és 

el tractament periodístic de TVE i TV3 durant la campanya electoral de les eleccions del 21 

de desembre? 

  

Així, doncs, la voluntat i objectiu d’aquesta recerca és analitzar els respectius informatius de 

dues cadenes de titularitat pública per veure si divergeixen molt en contingut i forma a 

l’hora de tractar les notícies de la campanya electoral del desembre de 2017 a Catalunya. A 

continuació es concreta aquest objectiu general. 

     3.2 Objectius específics 

Per arribar a l’assoliment de l’objectiu general, es plantegen un seguit d’objectius més 

específics en relació al material recopilat en la recerca, que són els següents: 

  

● Identificar i analitzar la estructura i el discurs periodístic atenent a les diferents 

variables emprades en l’anàlisi com són: la durada de les notícies, el recompte 
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d’aquestes, les expressions utilitzades per referir-se a partits polítics i líders, entre 

d’altres. 

● Observar si les informacions de política que apareixen fora del bloc electoral 

determinen o no el discurs periodístic dels dos mitjans. 

● Comparar els resultats de les dades obtingudes de les dues cadenes de televisió i 

descriure detalladament els aspectes observats . 

● Extreure conclusions a partir dels resultats obtinguts en la investigació per veure 

quin ha estat el tractament periodístic d’ambdues cadenes en període d’eleccions. 

4. Metodologia 

El present treball analitzarà els dos informatius del vespre de dues cadenes públiques de 

televisió com són TV3 i TVE durant el període de campanya electoral de les eleccions 

autonòmiques del 21 de desembre de 2017. 

  

El procediment desenvolupat per assolir els objectius d’aquest treball ha estat, 

primerament, seleccionar els informatius vespre de les dues televisions durant la campanya 

electoral i que seran analitzats per tal de veure si les informacions polítiques presentades 

divergeixen molt en contingut i forma. Per tant, els telenotícies (TV3) i telediarios (TVE) 

vespre que han estat visualitzats i analitzats són els compresos entre els dies 5 de desembre 

i 19 de desembre de 2017, els 15 dies que dura la campanya electoral d’acord amb la 

normativa electoral vigent. 

  

Per dur a terme l’anàlisi dels informatius s’ha treballat a partir l’elaboració i ús de graelles 

amb els elements més rellevants a tenir en consideració, per poder extreure els resultats de 

la recerca des d’una vessant quantitativa, per una banda, i des d’una vessant qualitativa per 

l’altra, per tal de veure i entendre l’articulació del discurs periodístic en relació a les notícies 

de política. 
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    4.1 Materials i instruments 

En primer lloc, s’han elaborat tres graelles a partir dels aspectes més rellevants a estudiar 

(extrets del marc teòric de referència),  per analitzar des de tres perspectives diferents els 

programes informatius, és a dir, cada informatiu ha estat treballat amb tres taules i ítems 

diversos per aprofundir en l’anàlisi. Els continguts que conformen aquestes graelles d’anàlisi 

són: 

1. Minutatge i nombre total de notícies. En aquesta graella s’ha recollit la informació 

més bàsica de l’informatiu que correspon al minutatge total del programa de 

notícies, els minuts dedicats a la campanya electoral, els minuts destinats a cada 

formació política, el nombre de notícies de temàtica política i la ubicació d’aquestes.  

2. Format del programa. En aquesta taula s’ha tingut en compte la durada de les peces, 

l’estructura escollida de les informacions, el tipus de peça i la presentació que s’ha 

fet per cada partit polític, les personalitats i actors polítics que apareixen en pantalla, 

el tipus d’acte polític que es cobreix (míting, roda de premsa, visita a diversos 

equipaments…) i els temes escollits de cada partit polític, és a dir, sobre què parlen i 

a quin tema fa referència. 

3. Anàlisi del discurs. Els criteris a tenir en compte per analitzar el discurs periodístic 

s’han extret del document Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas 

aplicaciones de Van Dijik, un investigador alemany del camp de la lingüística i de 

l’anàlisi del discurs. En aquesta tercera i última graella s’ha observat  el lèxic, així com 

l’ús dels adjectius i expressions més recurrents, les connotacions del llenguatge i la 

gramàtica, la presentació positiva o negativa dels altres o de les informacions, 

l’èmfasi donat en diverses parts del discurs, l’ús de figures retòriques, el tipus 

d’oracions (positives o negatives), entre d’altres. Tot un seguit d’aspectes per veure 

quin és el llenguatge emprat i analitzar el discurs periodístic dels dos mitjans de 

comunicació. 

El material audiovisual que s’ha visionat per elaborar l’anàlisi es correspon als programes 

informatius del vespre de TV3 i TVE extrets del seu servei a la carta online. 
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    4.2 Procediment 

Un cop realitzades les graelles i establerts els criteris a tenir en compte, s’ha analitzat en 

profunditat cada un dels programes informatius de TV3 i TVE durant els 15 dies de 

campanya electoral, centrant principalment l’atenció en el bloc corresponent a les 

informacions electorals. S’ha fet una visualització total dels programes, però la informació 

recollida a les graelles respon a les notícies elaborades en l’apartat destinat als partits i la 

campanya electoral. D’altra banda, però, també s’han tingut en compte les notícies de 

política que apareixen al llarg dels programes i que no es corresponen amb les eleccions, ja 

que tenen una repercussió directa en el transcurs d’aquest període electoral i que es 

comentarà a posteriori en els resultats. 

  

Així doncs, malgrat analitzar més detalladament les informacions electorals, també s’han 

anotat tots aquells elements rellevants com la temàtica de totes les notícies per tal de veure 

quin és el discurs i la selecció dels temes, el format de les notícies pel que fa a realització, 

com els plans emprats, entre d’altres. S’ha fet especial èmfasi en els elements del llenguatge 

i en com elaboren el discurs cadascun dels mitjans, ja que són uns dels aspectes claus 

d’aquesta recerca. 

  

Després d’aquest anàlisi exhaustiu dels 15 dies de campanya electoral, s’ha realitzat el 

buidatge de les dades més rellevants per tal de poder establir una visió global dels dos 

programes informatius, i començar a perfilar les semblances i diferències entre ambdós 

discursos periodístics i tractament de la informació. A través del minutatge, el format del 

programa i l’anàlisi del discurs s’ha pogut observar quines particularitats té cada informatiu i 

poder-ho plasmar en els resultats d’aquest projecte de recerca. 
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5. Investigació de camp 

Anàlisi a partir de la visualització dels informatius vespre 

Amb l’objectiu que l’observació i anàlisi dels informatius vespre de cada cadena de televisió 

pública aporti dades representatives per respondre als objectius del treball, s’han establert 

una sèrie de paràmetres i criteris que ajudaran a extreure el format i discurs de les 

informacions presentades.  

    5.1 Anàlisi Quantitatiu 

En aquest apartat s’ha tingut en compte el temps que ha dedicat cada cadena de televisió a 

les informacions del bloc electoral, la durada de l’informatiu sencer, el minutatge acordat 

per cada partit, el nombre total de notícies referents a la política i la ubicació en el programa 

del bloc electoral. Gràcies als ítems anteriorment comentats, s’ha pogut observar la 

temporalitat dels dos programes informatius i, d’aquesta manera, fer una valoració de com 

es distribueixen el temps. 

    5.1.1 Minutatge TVE 

En primer lloc s’ha pogut constatar que el temps de l’informatiu de Televisió Espanyola és 

força extens. Aproximadament, els programes tenen una durada d’una hora i escassos 

minuts, fet que justifica l’elevat nombre de notícies retransmeses, ja siguin de política o 

d’altres àmbits. Els informatius de cap de setmana presenten una durada inferior, al voltant 

dels 48 minuts sense arribar als 50. Aquesta temporalitat redueix el nombre de notícies 

presentades, però no suposa una disminució molt significativa respecte els informatius 

diaris. 

Habitualment en cada programa es realitzen al voltant de 40 notícies, alguns dies menys i 

d’altres més en funció de l’actualitat i els esdeveniments que tenen lloc el dia en qüestió, 

però no hi ha un número determinat d’informacions a aparèixer en cada Telediario. Del 

nombre total de notícies, n’acostumen a presentar 10 referents a la política catalana o de 

política estatal, que té clares repercussions en la campanya electoral. Algunes d’aquestes 

informacions apareixen fora del bloc electoral i, per tant, no han de complir amb les normes 

establertes per la Junta Electoral Central (minutatge i ordre). D’aquesta manera, els 
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periodistes poden elaborar en funció dels seus criteris professionals els continguts a tractar, 

fet que ho demostra la durada mateixa i els temes escollits de les notícies. 

Pel que fa el bloc electoral que presenten en cada programa i que apareix al principi, s’ha 

comprovat que el seu temps màxim de durada a l’informatiu és de 4 minuts, i el temps 

mínim de 2 minuts. Segueixen de forma estricta i fidel les directrius de la Junta Electoral 

Central pel que fa al minutatge de les informacions i l’ordre d’aparició (de partits amb més 

representació en escons a menys). Això ho fan palès a l’inici del bloc electoral on 

especifiquen i justifiquen que les informacions que apareixeran a continuació han estat 

elaborades segons els criteris establerts per la JEC, tant el minutatge com l’ordre. Ara bé, en 

proporció dediquen poc temps al bloc electoral  i, conseqüentment, la durada de les notícies 

és més curta. On sí desenvolupen informacions més llargues és a les notícies de política que 

queden fora del bloc de la campanya electoral i que sovint tenen influència directa en les 

qüestions catalanes i de la campanya. 

    5.1.2 Minutatge TV3 

En segon lloc, els Telenotícies de TV3 tenen una durada de 49, quasi 50 minuts incloent els 

de cap de setmana. Els informatius vespre tenen un format més curt que els del migdia i 

acostumen a tenir menys notícies, al voltant de 25-30, a causa de la seva durada. Només en 

els programes que es veien afectats per la retransmissió de partits de futbol la Champions 

League hi havia menys notícies perquè el temps de durada no era l’habitual. Del total 

d’aquestes informacions, aproximadament unes 8-10 tracten de temes polítics catalans o 

que hi tenen una vinculació directe per les repercussions que se’n desprenen. Igual que a 

Televisió Espanyola, hi ha algunes d’aquestes notícies polítiques que no s’inclouen dins del 

bloc electoral, sinó que apareixen dins del programa informatiu i, per tant, es tracta sense 

les pautes establertes per la legislació vigent i la JEC. Aquestes, són de més llarga durada i 

estan elaborades d’acord amb els criteris dels professionals del mitjà, sense la necessitat de 

respondre a les normes de l’òrgan superior de l’Administració Electoral. Moltes de les 

notícies que no formen part del bloc de la campanya electoral serveixen, tant en un mitjà 

com en l’altre, per poder tractar aquelles temàtiques que no estan tant vinculades amb els 

partits, però sí tenen rellevància en l’àmbit polític. La importància que aquestes tenen dins 

de la configuració del discurs de cada mitjà serà un aspecte que es desenvoluparà més 

endavant. 
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Respecte el bloc electoral que presenten en cada programa, que també apareix al principi, 

s’ha pogut constatar que TV3 compleix amb els minutatges establerts en funció dels 

resultats obtinguts per les formacions polítiques en les últimes eleccions, però no segueix 

l’ordre d’aparició. Davant d’aquesta diferència a l’hora d’elaborar les informacions 

electorals, s’ha pogut parlar amb una periodista de la cadena de la secció de política per 

veure per quins motius no se segueix l’ordre dels partits. Ha explicat que, en aquestes 

últimes eleccions, la JEC no s’ha mostrat tant estricta pel que fa a la disposició de les notícies 

dels partits45. Conseqüentment, els professionals han prioritzat els actes que s’estaven 

produint en directe mentre es retransmetia el Telenotícies, les notícies més destacades de 

cada partit o simplement si la temàtica era més interessant. Sabent això, s’ha pogut 

observar com en nombrosos informatius s’obre la informació electoral amb un acte que 

s’està desenvolupant al mateix temps que les notícies. No sempre s’inicia amb el partit de 

Junts per Catalunya i s’acaba amb la CUP, sinó que els criteris els escullen els professionals. 

La justificació d’aquesta “llibertat” a l’hora d’ordenar les informacions es troba en la lluita i 

les denúncies dels professionals de TV3 perquè se’ls deixi elaborar sense cap tipus de 

restricció les notícies dels blocs electorals. La durada total d’aquest bloc se situa entre els 

10-12 minuts. 

 

Així doncs, l’anàlisi quantitatiu ha permès constatar, en el cas de TVE, que malgrat la durada 

total de l’informatiu i el nombre de notícies sigui elevat, els minuts dedicats al bloc de la 

campanya electoral dels informatius de TVE són pocs. En proporció, el minutatge establert 

per partit és més curt però respon al que marca la Llei Electoral i la JEC. Es destaca cert 

èmfasi i dedicació en aquelles informacions polítiques fora del bloc electoral, però que es 

comentarà amb més profunditat en l’apartat 5.2.4 del present treball. 

En el cas de la Televisió de Catalunya, l’elaboració de l’anàlisi ha fet palès que l’informatiu 

vespre de la cadena té una durada total inferior que la de TVE, però que es dedica més 

temps a les notícies del bloc electoral i als partits. La informació és més àmplia a causa de 

diversos factors, com per exemple el format de les notícies, que s’explicaran en els següents 

apartats del treball. Ambdues cadenes respecten allò que els estableix la llei i la Junta 
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 A.Poch, comunicació personal, 14 de maig de 2018. 
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Electoral Central, però el que acaba determinant el minutatge per partits i total de 

l’informatiu és el format de les notícies i la importància que li donin a cadascuna d’elles.  

L’informe del CAC corresponent a la pluralitat dels mitjans durant la campanya del 21-D, 

afirma que TV3 va ser el mitjà que “més va igualar el temps dedicat a la informació sobre les 

candidatures durant la campanya”. En canvi, assegura que TVE “van tendir a la 

proporcionalitat estricta dels resultats de les eleccions del 2015”.   

 

   Taula corresponent al dia 8 de desembre que exemplifica l’anàlisi quantitatiu. Font: elaboració pròpia 

 

5.2 Anàlisi qualitatiu: anàlisi de les informacions de les eleccions en els informatius vespre 

L’anàlisi qualitatiu respon al segon apartat d’aquest treball on s’han valorat diversos 

aspectes basats en el format dels programes informatius i el discurs periodístic, és a dir, el 

llenguatge emprat. S’ha tingut en compte la distribució temàtica de les informacions 

polítiques, l’estructura dels informatius, els actors polítics que més apareixen i d’altres 

elements d’anàlisi que han permès determinar el discurs de cadascun dels mitjans 

analitzats. 
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    5.2.1 Distribució temàtica de les informacions 

Les notícies que conformen el bloc electoral acostumen a aparèixer al principi de 

l’informatiu. En algunes ocasions, si el tema és rellevant i té una repercussió directa en els 

actes de campanya, obren amb les informacions polítiques al sumari. Cal dir, però, que no és 

el format més freqüent, ja que l’espai del bloc electoral està molt definit i assignat en el 

conjunt del programa. 

Ambdues cadenes solen presentar la informació electoral cap al minut 9-10. En casos 

puntuals a més a més d’obrir el sumari són les primeres notícies del programa, com va ser el 

cas del primer cap de setmana electoral on TV3 va destinar els primers minuts a les notícies 

de campanya. Habitualment, primer solen informar de les notícies de política estatal i 

autonòmica, expressen si hi ha alguna relació i repercussió en els actes de campanya i 

seguidament s’inicia el bloc electoral. Quan es dona per finalitzat aquest bloc, s’acaba 

d’informar de les notícies que tracten temes polítics i després ja n’apareixen d’altres que 

són de diverses seccions com cultura, internacional, esports, etc. 

Els tres temes més tractats o als que més temps de notícia s’ha dedicat a les informacions 

relacionades amb les eleccions a TV3 són: 

1.      Trasllat dels béns artístics del Monestir de Santa Maria de Sixena, l’Aragó. 

2.      Titulars o resums amb els continguts de les eleccions del Parlament del 21-D. 

3.      Manifestació a Brussel·les organitzada per l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) 

i Òmnium Cultural sota l’eslògan “Desperta’t Europa”. 

En el cas de TVE, els tres temes als que es van destinar més temps de notícia són: 

1.      Trasllat dels béns artístics del Monestir de Santa Maria de Sixena, l’Aragó. 

2.      Informacions sobre la investigació judicial i altres aspectes de la celebració del 

referèndum de l’1 d’octubre. 

3.      Informacions sobre les repercussions de la situació política a Catalunya pel que 

fa als indicadors econòmics. 

Aquesta selecció de les notícies a les que s’ha dedicat més temps s’ha corroborat amb 

l’informe del CAC sobre la pluralitat dels mitjans durant el període d’eleccions del 21 de 

desembre. Així, doncs, s’ha pogut veure quines han estat les informacions que més han 

suscitat l’interès de la població i dels mitjans i que, en certa manera, han marcat les notícies 



El tractament del 21-D als informatius vespre de TVE i TV3                                                      Maria Monteis 

Paradell 

38 

electorals. També permet observar cap a on es dirigeix el discurs de cada mitjà i, 

conseqüentment,  a quin tipus de sectors de la societat (espectadors) s’encamina. 

  

    5.2.2 Estructura dels informatius durant les informacions electorals 

L’estructura dels informatius durant els períodes de campanya electoral no varien de la 

resta de programes que emeten a diari. Mantenen la mateixa estructura habitual, amb la 

capçalera46 de l’informatiu, el sumari on es presenten les notícies més destacades de la 

jornada i que posteriorment es tractaran amb més profunditat. Després se succeeixen les 

notícies seguint l’ordre de prioritat informativa i de les seccions. Un cop finalitzades les 

explicacions de cada informació hi ha la secció d’esports, que es desmarca de la resta de 

notícies i l’espai del temps.  TV3, però, tanca el seu informatiu vespre amb un reportatge 

que tracta una temàtica d’interès general o de rigorosa actualitat informativa de forma més 

extensa. 

S’ha pogut comprovar que la durada dels informatius és l’habitual, és a dir, no són més 

llargs pel fet d’estar en període de campanya electoral, sinó que mantenen el seu time com 

la resta de dies. Per tant, els blocs electorals formen part del contingut total de les notícies a 

tractar en els programes, ja que no es fa una dedicació especial ni extra per tractar les 

notícies de les eleccions. Cal afegir, però, que els blocs electorals estan clarament 

diferenciats dins dels informatius, és a dir, a TV3 el presentador dona pas a les informacions 

i darrere seu es pot observar una imatge o gràfic en 3D on s’hi pot llegir “Eleccions al 

Parlament”, i en el cas de TVE hi ha una entrada amb música amb un títol on s’hi pot llegir 

“Elecciones Cataluña 2017”. 

 

           

  Presentació bloc electoral TVE. Font: Web RTVE                Presentació bloc electoral TV3. Font: Web CCMA 
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 Breu introducció on es presenta el logotip del programa i que sol anar acompanyat d’una sintonia 
característica que dona pas a l’inici del programa. 
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    5.2.3 Personatges i actors polítics que més apareixen en pantalla 

El temps de paraula dels actors polítics en les informacions relacionades amb les eleccions 

és un dels aspectes que s’ha tingut en compte a l’hora d’analitzar els informatius d’ambdues 

cadenes de televisió, per veure si respecten la pluralitat o bé estan condicionats pel poder 

polític a l’hora de seleccionar les informacions i els actors polítics que hi apareixeran. 

Conjuntament amb l’informe del CAC sobre les eleccions del 21-D s’ha pogut constatar que 

els tres actors polítics amb més temps de paraula a TV3 han estat: 

1.      Inés Arrimadas de Ciutadans. 

2.      Miquel Iceta del PSC. 

3.      Xavier Domènech d’en Comú-Podem. 

Tots tres caps de llista de les seves formacions i candidats a presidir la Generalitat de 

Catalunya. Són les cares visibles dels partits i la seva participació en la campanya és total. 

En el cas de TVE succeeix el contrari, els tres actors polítics amb més temps de paraula han 

estat: 

1.      Soraya Sáenz de Santamaría del PP. 

2.      Mariano Rajoy, president del govern espanyol. 

3.      Íñigo Méndez de Vigo, ministre del PP. 

Evidentment que els caps de llista de les formacions que es presenten a les eleccions i 

d’altres personalitats dels partits tenen veu en les informacions electorals de la cadena, 

però en el cas de TVE s’ha pogut comprovar com la veu del partit que governa l’Estat és 

sempre present, ja sigui perquè són protagonistes dels actes de campanya, acompanyant el 

candidat Xavier Garcia Albiol, o bé perquè el discurs oficial i el posicionament del govern 

central ha d’aparèixer sempre per contrarestar el que puguin dir els partits en campanya 

electoral. És cert, però, que quan en els actes hi ha els líders dels partits polítics que tenen 

una representació a nivell estatal, per exemple Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera 

o Pablo Iglesias, les declaracions que apareixen primer són les d’aquests. Els periodistes 

anteposen, habitualment, els discursos d’aquells actors polítics més influents per la 

importància que tenen a tot l’Estat. 

Lluny del que hom podia pensar, TV3 no parla exclusivament dels líders independentistes, 

sinó que dona veu a totes les formacions polítiques igual que TVE, però amb la diferència 

que el discurs polític del PP sempre està present en el segon mitjà. Les valoracions del 
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govern central també són presents en els informatius de TV3, perquè al tractar-se dels líders 

polítics que governen el país les seves declaracions i punts de vista són necessaris per 

presentar les informacions més destacades de la jornada. Ara bé, en el cas de TVE es denota 

una forta presència de la “veu del govern del PP”, fet que es denuncia en el moviment sorgit 

recentment conegut com: #AsíSeManipula.  

    5.2.4 Informacions polítiques fora del bloc electoral 

En l’anàlisi preliminar es va observar que les informacions polítiques que tenen lloc fora del 

bloc electoral tenen una especial importància a l’hora de determinar i veure quin és el 

discurs periodístic de cada televisió i quin és el tractament que donen a les notícies de 

política. És per això, que s’ha cregut oportú ampliar aquest apartat en el treball, per poder 

explicar l’interès i la rellevància que tenen aquestes peces47 dins l’informatiu. 

S’ha vist que les notícies que tractaven qüestions polítiques fora del bloc de la campanya 

són, fins i tot, més determinants i significatives perquè no responen a les directrius de la 

Junta Electoral Central i la legislació electoral, sinó que són els propis mitjans els que 

decideixen com i quines presentar seguint la línia editorial de les seves corporacions.  

Dins de la secció de les notícies de la campanya electoral s’ha vist com, en ocasions, les 

informacions dels partits o les declaracions fetes pels polítics han estat les mateixes o 

semblants. Hi havia dies en què els temes i declaracions seleccionades per les dues cadenes 

han estat idèntiques. Un exemple seria del dia 14 de desembre, quan TV3 i TVE van posar 

les mateixes declaracions del conseller cessat a Brussel·les, Toni Comín, quan carrega 

durament contra el PSC de Miquel Iceta. Aquest és un dels varis exemples que es poden 

trobar a les graelles d’anàlisi adjuntades a l’annex del present treball. 

 

En canvi, de la mateixa manera que hi ha informacions semblants, fora d’aquest apartat hi 

ha notícies que un mitjà no explica i l’altre sí o bé no hi dediquen tant de temps, i viceversa. 

A continuació es recullen 6 exemples de cada mitjà on s’ha comprovat que les notícies 

polítiques o amb repercussions en la política fora del bloc electoral determinen molt el 

discurs de cadascun. 
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 Fa referència a la notícia televisiva. És una altra forma de referir-se a aquest concepte. 
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TV3 

Notícia Què expliquen 

1-Manifestació a Brussel·les (7/12/17) Cobertura molt extensa per part de TV3. 13 

minuts i obertura de l’informatiu. Cert que es 

tracta d’un fet inèdit, però el minutatge destinat 

a la notícia fou molt llarga. (Explicació 

manifestació+ repercussions internacionals+ 

experiències de la gent). 

2- Símbols: canvis de noms de places per Plaça 

de l’1-O (Girona) (6/12/17) 

Èmfasi en els canvis de noms de places i carrers 

de les viles i ciutats per noms que fan referència 

a l’1-O o a la república catalana. Apareixen en 

diverses notícies temàtiques com aquestes, en 

el cas de Girona especial atenció perquè 

Puigdemont en va ser l’alcalde i es tracta d’una 

de les capitals de província. 

3- Ocupació turística→ pont de desembre 

(7/12/17) 

Valoració de l’ocupació turística durant el pont 

de desembre a diversos punts del territori 

(Pirineus, Costa Brava, Costa Daurada, 

Barcelona…). No s’aprecia en les notícies que es 

destaquin números negatius ni una valoració 

negativa. Es parla de les reserves al Pirineu 

gràcies a les nevades i el fred, però no es fa 

menció a la situació política catalana ni les 

conseqüències derivades d’aquesta. 

4- Marxa d’empreses→ situació actual segons 

PIMEC (12/12/17) 

Empresaris asseguren que han perdut clients 

pel context polític. PIMEC afirma que les 

eleccions serviran per establitzar la situació. La 

marxa d’empreses està aturada i es demana 

estabilitat per millorar l’economia. Tot i 

presentar una notícia negativa, no adopten un 

to catastrofista i acaben fent un balanç més o 

més positiu. 
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5- Sancions a TV3 i Catalunya Ràdio (13/12/17) Destaquen al llarg de la campanya electoral les 

sancions de la JEC. En el cas de Catalunya Ràdio 

per les paraules de Terribas en dues portades 

perquè segons diuen “van vulnerar els principis 

de neutralitat informativa”. En el cas de TV3 per 

les informacions de la manifestació a 

Brussel·les, entre altres. Es preocupen de fer-ho 

saber a la ciutadania. 

6- Ajuntaments es resisteixen a treure llaços i 

cartells (13/12/17) 

Èmfasi en la voluntat dels ajuntaments catalans 

de mantenir els símbols i cartells que defensen 

els drets dels polítics independentistes 

empresonats o bé fora del país. Voluntat de 

remarcar aquests aspectes d’unitat vers la 

causa. 

  

TVE 

Notícia Què expliquen 

1- Marxa d’empreses de Catalunya (13/12/17)  La crisi a Catalunya podria suposar una pèrdua 

a curt termini de 12 milions d’euros en turisme i 

una caiguda de les inversions del 2%. Caiguda 

de la “marca Espanya” a nivell europeu. 

Voluntat de remarcar les conseqüències 

negatives i donar missatge d’alerta amb les 

xifres. Uns donen molta importància i d’altres 

relativa, però amb notícies així es desperta 

l’estat “d’alerta” per part de la població. 

2- Pont del desembre→ poca ocupació a 

Catalunya, augment en altres llocs. (6/12/17 i 

7/12/17) 

Destaquen les xifres a l’alça de l’ocupació 

hotelera i turística de les ciutats com Madrid i 

València, entre d’altres, i expliciten que la 

situació política a Catalunya ha fet baixar el 

nombre de reserves a la ciutat de Barcelona 

però que els turistes han continuat venint a 

Espanya a altres destinacions. Imatge que tot 

segueix amb normalitat menys a Catalunya, on 

els fets de l’1-O i les manifestacions han fet, 

suposadament, que els turistes no vulguin 

visitar la ciutat. 
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3- Crema de la Constitució per part del grup 

Arran (6/12/17) 

El dia de celebració de la Constitució Espanyola, 

la quarta notícia de l’informatiu és la crema de 

la Carta Magna i l’article 155 per part del grup 

Arran. TV3 no en parla, però ells donen certa 

importància a aquest acte i com des d’aquest 

sector s’està cometent un fet delictiu. Arran és 

un grup juvenil de l’esquerra independentista 

que no representa tot el moviment sobiranista, 

però TVE ho presenta com si tots els 

simpatitzants de la independència haguessin 

comès aquest acte. Visió negativa de 

l’independentisme. 

4- Celebració del dia de la Immaculada a 

Barcelona (8/12/17) 

Celebració al “Cuartel del Bruc” la patrona 

Immaculada a Barcelona. Celebració amb les 

forces armades. Voluntat de transmetre 

“context de tranquil·litat” i de defensar l’exèrcit 

i la nació. El discurs de Cospedal molt vinculat 

amb el procés català i la necessitat de tornar a 

la convivència que l’independentisme ha 

trencat. 

5- Pèrdues econòmiques que ha suposat la 

crisis de Catalunya (13/12/17) 

Més de 3.000 empreses han traslladat la seu 

social de Catalunya a altres regions d’Espanya. 

Una altra informació que surt al llarg dels 

informatius analitzats i que posa èmfasi en les 

conseqüències del procés des d’un punt de vista 

força negatiu. Alimenta la visió que Catalunya 

està patint molt a nivell econòmic. 

6- Baròmetre CIS: en quina posició està la 

preocupació per la independència entre els 

espanyols (5/12/17) 

El baròmetre del CIS apuntava que la 

independència de Catalunya deixava de ser la 

primera preocupació dels espanyols i passava a 

la tercera posició.  Per davant tenia la corrupció 

i la crisi econòmica. Notícia, però, que no s’adiu 

amb els missatges que sovint es projecten de la 

societat i dels partits polítics on el procés català 

és ben present i preocupa notablement al 

conjunt del país. Voluntat, probablement, de 

rebaixar la tensió. 
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Aquests són alguns dels exemples més destacats on les informacions que tenen 

repercussions directes per la política catalana i espanyola marquen el discurs i la tendència 

dels mitjans que les presenten. Algunes d’elles no són exclusivament de política, sinó que 

fan referència també a l’economia o a la societat, però que venen marcades pel context 

polític que s’està vivint. En alguns casos s’ha pogut observar com hi ha un cert 

posicionament i voluntat de mostrar una realitat que potser no és la més certa.  Es crea un 

discurs que no és mentida, però que els diversos punts de vista o interpretacions fan que 

algunes d’aquestes notícies es presentin de forma més negativa, com és el cas del trasllat de 

la seu social d’empreses, de la crema de la Constitució Espanyola, entre d’altres. L’editora 

nord-americana de The Washington Post, Katharine Graham, deia que “la veritat i les 

notícies no són la mateixa cosa”, i s’ha pogut constatar que, a vegades, aquesta cita es 

compleix. 

 

    5.2.5 Anàlisi del discurs 

L’anàlisi del discurs ha estat un dels pilars forts d’aquest treball, ja que ha permès veure 

quina és la visió i tractament de les informacions per part dels dos mitjans de comunicació 

seleccionats. La manera en com fan referència dels partits, l’èmfasi en les paraules, les 

declaracions seleccionades, etc. han servit per veure com s’han elaborat els continguts 

corresponents a les eleccions i algunes de les notícies polítiques fora dels blocs electorals. 

  

Continguts 

En aquest punt del treball s’han tingut en compte el lèxic i les connotacions de les paraules o 

expressions utilitzades que condicionen el contingut de les notícies. Cal dir, però, que el lèxic 

i els tòpics (temes), en ocasions, estan restringits per les informacions que són similars o que 

venen marcades per la font o pels objectius comunicatius dels partits. És a dir, com ja s’ha 

comentat anteriorment algunes notícies són les mateixes en les dues cadenes de televisió i, 

conseqüentment, els seus discursos i declaracions escollides dels actors polítics. També és 

cert que els equips de comunicació dels propis partits acostumen a elaborar i enviar aquells 

actes o tasques que volen que tinguin ressò mediàtic, fet que condiciona a vegades la tasca 

del periodista a l’hora de seleccionar sobre què parlaran. 
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Pel que fa al lèxic i a les expressions utilitzades s’ha pogut fer un recull de diverses paraules 

que mostren quina visió i amb quina actitud es donen a conèixer les notícies. En l’anàlisi del 

contingut de les informacions de TVE destaca quant al lèxic, l’ús d’un vocabulari amb 

connotacions negatives quan es fa referència a la situació política de Catalunya. En diversos 

casos, el tipus de lèxic i les expressions usades tenen significats pejoratius o amb algun matís 

bel·ligerant (veure taula 1). 

  

Taula 1. Exemples de lèxic o expressions amb connotació pejorativa 

“Desafío independentista” (TVE, tots els informatius del 05 al 19 de desembre). 

“Secesionistas catalanes” (TVE, 05/12/17) 

“Referèndum il·legal” (TVE, 05/12/17) 

“Amenazas 21D”  (TVE, 05/12/17) 

“Conflicto Catalán” (TVE, 05/12/17 i 06/12/17) 

“Gobierno rupturista” (TVE, 06/12/17) 

“Extremistas”  (TVE, 06/12/17) 

  

També pel que fa al vocabulari, s’usen substantius, adjectius i altres categories verbals que 

atribueixen característiques emocionals negatives relacionades amb el procés, com per 

exemple: “tristeza”, “ansiedad”. ´´És cert que el plantejament dels partits independentistes 

suposa un “desafiament” a l’estat perquè es qüestiona el model establert fins ara, però la 

significació que li donen els informatius de TVE té una connotació clarament negativa del 

tema. 
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 Rètol “Desafío independentista” que usen cada vegada que parlen de la situació política a Catalunya. Font: 

Web RTVE 

En el cas de TV3, el que és més rellevant d’aquest apartat respecte el lèxic és la cura en la 

selecció de paraules evitant aquelles expressions no autoritzades per la Junta Electoral 

Central com “president Puigdemont”, “consellers a l’exili”, “presos polítics”, entre d’altres. 

Per aquest motiu, es destaca una especial cura en aquest fet i en la presència de 

circumloquis o altres formes d’expressar significats similars utilitzant formes diferents, per 

exemple: “consellers a la presó”, “consellers cessats pel 155”. No hi ha un ús especial de 

connotacions negatives però sí un ús de terminologia legal (veure taula 2). 

Taula 2. Exemples de lèxic o expressions amb terminologia de caire legal 

“Consellers cessats” (TV3, 07/12/17) 

“Govern destituït” (TV3, tots els informatius des del 05 fins el 19 de desembre) 

“Govern català intervingut pel 155” (TV3, 07/12/17, 13/12/17, 14/12/17) 

“Dirigents independentistes a Brussel·les” (TV3, tots els informatius des del 05 fins el 19 de 

desembre) 

“Vicepresident cessat” (TV3, 14/12/17) 

 

Així doncs, comparant els dos tipus de tractament de les informacions respecte el lèxic es 

poden observar les diferències en els tipus i la selecció de les paraules usades, volent 

transmetre els informatius estatals una visió més negativa o conflictiva del procés i context 

català i dels partits que li donen suport. L’expressió “referèndum il·legal” no seria 

pròpiament ben emprada per part de la periodista que la fa servir, ja que després de parlar 
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amb una professional de la informació48 de l’àmbit polític ens ha expressat que el terme 

“il·legal” vol dir que no és contempla en la Constitució o en les lleis del país. La celebració 

d’un referèndum sí que està explicitat en la Carta Magna espanyola, per tant usar 

“referèndum il·legal” no és del tot correcte terminològicament parlant. 

En canvi, la visió que es desprèn del tipus d’expressions emprades per TV3 fan referència a 

la situació legal i anòmala dels candidats implicats. Aquest fet, també ens permet observar 

que per part de la televisió pública catalana es té molt en compte la sensibilitat que provoca 

el tema de l’empresonament dels dirigents polítics catalans, i en algunes ocasions mostren 

un to força “suau” i un tracte deferent vers aquests. 

En aquesta campanya electoral, cal destacar l’ús d’expressions com “bloc del 155”, 

“constitucionalistes”, “bloc independentista”, “els sobiranistes”, etc. que els periodistes 

empren perquè els partits en fan ús. L’únic cas on no està justificat l’ús de 

constitucionalistes o unionistes és en el del PSC, ja que políticament parlant el seu líder mai 

va expressar directament en campanya que pertanyés a un bloc o altre. Així, doncs, aquests 

termes s’han fet servir per la conjuntura política del moment i per la definició dels partits en 

aquest sentit. 

 

 Presentació positiva o negativa de les informacions 

Respecte la presentació positiva o negativa de les informacions, és a dir, si la forma que 

tenen de donar a conèixer una determinada notícia es fa ressaltant aquells aspectes bons o 

dolents, s’han pogut destacar diversos resultats. 

En l’anàlisi de les informacions presentades per TVE i TV3 s’ha pogut observar que ambdues 

cadenes tenen tendència a minimitzar aquelles notícies que es consideren menys rellevants 

en funció de determinats criteris, per exemple, el nombre d’assistents en un acte. De la 

mateixa manera que en alguns casos es minimitzen les informacions, també s’ha vist que hi 

ha esdeveniments que prenen més importància en un mitjà que en un altre perquè es tenen 

en compte els interessos de les seves audiències majoritàries. A continuació es mostren 

alguns d’aquests exemples (veure taula 3) 

  

 

                                                 
48

 M. Martorell, comunicació personal, 25 d’abril de 2018. 
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Taula 3. Presentació de les mateixes notícies per les dues cadenes 

TVE TV3 

1- Manifestació Brussel·les (7/12/17): poca 

rellevància de la manifestació. Diuen el nombre 

d’assistents i com s’ha desenvolupat (coincideix 

amb TV3), però no en fan la mateixa 

cobertura.Seguidament mostren una notícia on 

un grup d’espanyols es manifesta a favor de la 

unitat d’Espanya a Brussel·les mateix. Volen 

contrarestar la manifestació independentista. El 

nombre d’assistents no era superior a la dels 

sobiranistes. 

1- Manifestació a Brussel·les (7/12/17): 

presentació positiva de la manifestació i 

dedicació bastant extensa al tema. No diuen, 

com si fa TVE, que hi ha un grup de persones 

que també es va manifestar però a favor de la 

unitat d’Espanya. Potser informativament 

parlant no era molt destacable, però sí que 

s’hauria d’haver inclòs perquè sinó no es 

respon a la pluralitat que han de tenir les 

televisions públiques. 

2- Polítics a la presó (6/12/17): poques vegades 

fan referència als polítics que es troben a la 

presó. Se centren bastant en mostrar la unitat i 

el compromís dels partits no independentistes 

amb la unitat d’Espanya. La realitat dels presos 

no es pot obviar. 

2- Polítics a la presó (6/12/17): sempre 

presents o mencionats durant l’informatiu. 

Realitat que tenen molt present i que 

s’encarreguen de fer saber. En els actes de 

campanya solen treure talls on es parli 

d’aquests. 

3- Presentació dels partits polítics en el bloc 

electoral (tots els dies analitzats): en general no 

hi ha una presentació negativa o positiva molt 

explícita dels partits. Se cenyeixen molt a les 

normatives dels blocs i no acostumen a mostrar 

informacions bones o dolentes de les 

formacions. Això sí, hi ha certa tendència a 

mostrar positivament els que defensen la unitat 

d’ Espanya. 

3- Presentació dels partits polítics en el bloc 

electoral (tots els dies analitzats): en general no 

hi ha una presentació positiva o negativa molt 

explícita dels partits. Se cenyeixen bastant a les 

normatives dels blocs electorals i no acostumen 

a mostrar informacions bones o dolentes de les 

formacions. Certament, però, hi ha certa 

tendència a mostrar positivament els que 

defensen la independència. 
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4- Mariano Rajoy visita Freixenet durant la 

campanya electoral (13/7/17): Rajoy demana a 

Barcelona que no es boicotegin els productes 

catalans i dona suport als empresaris. 

Destaquen les declaracions on el president diu 

que seguiran treballant perquè les empreses 

tornin a Catalunya. En aquest cas es pot 

observar que el més rellevant per TVE és la 

tasca que desenvolupa el PP per fer que la 

situació a Catalunya torni a ser “l’habitual”. 

4- Mariano Rajoy visita Freixenet durant la 

campanya electoral (13/7/17): ho presenten 

com que hi ha una presència activa del líder del 

PP en vistes de les dificultats del PP català en 

les eleccions catalanes. Destaquen les 

declaracions de Rajoy on deia que no s’havien 

de boicotejar els productes catalans perquè

 els empresaris no tenen la culpa de les 

“irresponsabilitats dels líders 

independentistes”. Destaquen, a part d’això, el 

fet que està a Catalunya perquè el PP no està 

en el seu millor moment electoral. 

  

Amb l’anàlisi elaborat en aquest apartat s’ha pogut constatar que en les informacions dels 

blocs electorals no hi ha una presència molt destacada de informacions positives o negatives 

dels partits o dels actors polítics. En contrast, doncs, al que s’ha vist anteriorment que 

succeeix en aquelles notícies que no pertanyen a les notícies estrictes de la campanya 

electoral, espai en el qual els mitjans gaudeixen de llibertat informativa per elaborar les 

notícies amb els seus criteris. El fet, però, de presentar una informació de manera més 

positiva o negativa no ha de fer que s’obviïn d’altres. 

  

Emfatitzar o desemfatitzar expressions o informacions 

L’èmfasi o no que es pot donar a les informacions també és determinant a l’hora de veure 

quin és el discurs que mantenen els mitjans de comunicació en els afers polítics. La funció 

d’emfatitzar realitzada pels presentadors dona a conèixer a l’espectador quins són els 

aspectes més rellevants i que més trascendència tenen. 

En el cas de TV3, s’ha pogut observar que en els aspectes de caire judicial, com les 

resolucions del jutge Llarena vers els polítics que estan a la presó o les resolucions de la 

Junta Electoral Central, mostren cert interès i hi fan especial atenció. També quan 

Puigdemont afirma que intentarà tornar si és reelegit com a president de la Generalitat, es 

destaca cert èmfasi en aquesta informació per la rellevància informativa d’allò que es 

presenta. No s’han detectat casos molt explícits de desemfatitzar les informacions per part 

de TV3, simplement destaquen aquelles que consideren importants però la resta són 

tractades per igual, ja siguin de política o d’altres seccions. Certament, però, el to que s’usa 
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quan parlen de notícies de política o que tenen una estreta relació amb aquesta és més 

contundent. En canvi, mostren una actitud més distesa en aquelles notícies culturals o que 

són més “agradables” de presentar. 

Pel que fa a TVE, succeeix bastant el mateix que a TV3. Fan cert èmfasi en aquelles notícies 

que no acostumen a entrar dins del bloc electoral però que sí són de política, com per 

exemple la defensa de la Constitució en el dia del seu 39è aniversari o bé que el president 

espanyol es reuneix amb Theresa May per obtenir suport per part del govern britànic davant 

del que anomenen el “conflicte català”. No es destaca un nombre elevat de notícies on la 

cadena vulgui desemfatitzar alguna informació, simplement aquelles que no consideren tant 

importants les tracten de la mateixa forma que la resta. És evident, que en el sumari 

ambdues televisions mostren èmfasi en les notícies presentades, ja que són les més 

importants de la jornada. 

  

Aspectes formals de les informacions polítiques 

Un dels criteris a tenir en compte és si les notícies elaborades pels mitjans són molt generals 

o bé més específiques. Tot i tenir el temps marcat per la Junta Electoral Central, donar pocs 

o molts detalls, ser explícit o implícit és una tasca dels periodistes. 

TV3 acostuma a donar explicacions força detallades dels actes en els quals apareixen o 

assisteixen les líders polítics. Hi ha una descripció de l’ambient, és a dir, on es troben què els 

diuen els assistents, què faran allà on són, en general fan una posada en situació per 

l’espectador que es troba a casa. Per exemple, el dia 6 de desembre Andrea Levy, número 2 

del Partit Popular, va visitar la Fira de Santa Llúcia i va fer l’acte de campanya des d’allà. La 

periodista que explicava aquesta notícia va fer una presentació del lloc on es trobava la 

candidata i per què era important en aquestes dates el lloc escollit, qui l’acompanyava, què 

li deien els paradistes o les persones que se la trobaven...el relat és elaborat i es destaca l’ús 

de diversos adjectius que serveixen per fer una descripció més elaborada del que està 

passant. A part d’emprar recursos del llenguatge que fan que les informacions siguin més 

riques, cal destacar que TV3 opta per realitzar notícies amb connexions en directe, stand up 

dels presentadors… tota una sèrie de recursos que fan que els formats de les notícies siguin 

més elaborats i, conseqüentment, donin lloc a peces completes on tots els punts de vista hi 

tenen cabuda. 
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En el cas de TVE, es destaca la poca presència de detalls pel que fa a les informacions que 

corresponen estrictament al bloc electoral. Les peces són força curtes, no superen el minut, 

perquè es basen en presentar l’acte al que està fent el partit en qüestió i inserir la declaració 

més rellevant del polític. Les notícies més exhaustives pel que fa a temps i a dedicació dels 

professionals són les que es troben fora de l’espai electoral, perquè com ja s’ha comentat en 

l’apartat de minutatge, TVE estableix el temps i l’ordre en funció de les directrius de la JEC. 

TVE també ofereix els diversos punts de vista dels diferents actors polítics, però no de 

manera tan extensa com TV3. 

El format de les notícies és el que acaba determinant que hi hagi pocs o molts detalls, se 

sigui explícit o implícit o es tendeixi a generalitzar o a especificar. En ambdós casos veiem 

com una televisió dona a conèixer les informacions de forma més general i com l’altra fa una 

explicació més detallada. Això es correspon al format escollit pels professionals, perquè 

malgrat la JEC et delimiti el temps, qui acaba decidint com donarà les notícies és el mitjà. 

  

Figures retòriques, eufemismes o metàfores 

Pel que fa a l’ús de les figures retòriques no es destaca per part del discurs periodístic una 

utilització reiterada d’aquesta forma del llenguatge. Dins del que podem anomenar la 

redacció periodística, que és aquella basada en els criteris periodístics establerts, no hi ha 

figures retòriques com metàfores ni eufemismes. El que sí trobem és que per part dels 

actors polítics sí que hi ha un ús força elevat i a conseqüència d’això els periodistes 

parafrasegen el que han dit. Seguidament es mostraran alguns exemples de figures 

retòriques que apareixen en els informatius de les dues cadenes de televisió emprades pels 

polítics, i algunes pels periodistes (veure taula 4). 

Taula 4. Recull de figures retòriques o expressions similars 

TVE TV3 

1- “Hoja de ruta independentista” (Notícia 

Junts per Catalunya). Fa referència al camí que 

haurà de desenvolupar la formació política de 

tendència independentista. (5/12/17) 

1- “As a la màniga” (periodista). Informació del 

PP. Cop d’efecte. (5/12/17) 
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2- “Espectáculo esperpéntico” (Albiol). Frase 

destacada pel periodista per recalcar la visió del 

candidat del PP que mostra la seva 

disconformitat amb el fet que Puigdemont 

estigui a l’exili. (7/12/17) 

2- “Canvi de rumb” (periodista). Cita 

textualment el que diu Levy. Canvi que vol 

mostrar el PP en la comunitat autònoma. 

(6/12/17) 

3- “Huída a Bélgica” (Soraya Sáenz de 

Santamaría). Expressió que vol mostrar que la 

situació de Puigdemont a Brussel·les no és, 

segons el seu parer, el que hauria de ser. Quan 

ell va marxar no hi havia cap ordre de detenció, 

per tant no es pot parlar de fugida com a tal. 

3- “Recepta del candidat socialista” 

(periodista). Fa referència a les idees que vol 

dur a terme Iceta però amb un to irònic i distès 

com el que empra el candidat. (6/12/17) 

  

Tipus d’oracions utilitzades 

En aquest apartat s’ha volgut observar si hi ha bons actes o mals actes, és a dir, si es 

presenten les informacions com si es tractés d’una acusació o defensa vers algun partit. 

També si es destaca l’ús d’oracions actives o passives en els discursos. 

Pel que fa a les oracions, cal destacar que tan TV3 com TVE empren oracions actives per 

mostrar l’actualitat i la immediatesa dels actes que estan presentant. Mostren èmfasi en les 

notícies més destacades. 

Respecte com s’introdueixen les informacions, acostumen a presentar els partits en funció 

de les seves voluntats polítiques i de la tasca que volen dur a terme. En algunes ocasions, sí 

que hi ha una actitud de defensa vers alguna notícia com és el cas de TV3 el dia que parlen 

dels polítics presos i dels que es troben a Brussel·les. Van força amb compte amb aquest 

tema, però es desprèn certa actitud de disconformitat amb la situació. TVE mostra certa 

actitud de defensa quan, en general, parlen dels partits polítics que defensen la Constitució i 

volen que torni “la convivència” a Catalunya. Un dels casos on s’ha detectat una presentació 

negativa en l’informatiu del dia 5 de desembre: “la marcha de empresas en Cataluña NO 

para de crecer…”. En aquest cas sí que es pot apreciar una oració que fa que la notícia un to 

negatiu. A part d’aquests exemples on es produeixen aquesta actitud de defensa, no hi ha 

una presentació dels partits polítics com els bons o dolents, sinó que són introduïts per 

igual. 
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Expressions sonores i visuals 

Aquelles expressions sonores i visuals que destaquen en els informatius serveixen per veure 

quins són els elements rellevants de les notícies. L’èmfasi en les expressions sonores i la 

selecció d’aquells aspectes visuals com els plans i la composició d’aquests ajuden a veure 

quin és el discurs d’ambdues cadenes de televisió respectivament. 

Les paraules o expressions que s’han pogut observar són els talls inserits de les declaracions 

dels polítics, que habitualment acostumen a ser contundents i demostren la tensió entre les 

formacions polítiques, ja que va ser una campanya anòmala. Alguns dels exemples més 

destacats de declaracions escollides es poden consultar a la següent taula (taula 5). 

  

Taula 5. Declaracions contundents de polítics escollides pels mitjans 

TVE TV3 

1- Carles Puigdemont (7/12/17): declaracions 

escollides en francès on el candidat de JXCAT 

insta a la UE a fer alguna cosa davant la situació 

“poc democràtica” que viu Catalunya. Ho 

presenten com un desafiament a la UE i a 

Espanya. 

1- Jordi Turull (5/12/17): “no ens arronsarem, 

va de democràcia i ells no són democràtics”.  

Mostren els líders independentistes forts, sense 

cap por a les represàlies. 

2- Miquel Iceta (14/12/17): “Els 

independentistes han dut els catalans cap al 

precipici”. Èmfasi en la “mala situació” per la 

que, segons ell, passa Catalunya. 

2- Xavier Domènech (5/12/17): “Ciutadans ens 

vol comprar, però no podrà fer-ho. Té al PSC 

gratis”. Discurs contundent vers C’S i PSC. 

Tensió entre partits present. 

3- Xavier Domènech (12/12/17): “Si guanya C’S 

serà la derrota dels catalans i la victòria 

d’Aznar”. Comparació del partit amb 

l’expresident del govern espanyol Aznar. La 

victòria d’Arrimadas suposaria, per ells, un 

retrocés de Catalunya per les idees que 

defensa. 

3- Xavier García Albiol (14/12/17): “El proceso 

separatista sólo ha conllevado la fuga de 

empresas y la pérdida de trabajo”. Declaracions 

contundents amb temes que interessen a la 

societat, generen preocupació. 

  

A nivell visual, la selecció de les imatges i els recursos emprats són també molt importants. 

En els actes de campanya,  per part de TV3 i TVE, s’acostuma a centrar el focus d’atenció en 

els candidats. Per això es mostren plans curts d’aquests i quan es vol mostrar el suport que 

reben en els actes dels seus partits. La semblança de les imatges es dona, en algunes 
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ocasions, perquè són d’agència i utilitzen les mateixes, igual que les declaracions dels líders 

polítics. Cal destacar, però, que fora del bloc electoral quan hi ha algun esdeveniment 

massiu les imatges que mostren els dos mitjans són diferents. En el cas de la manifestació a 

Brussel·les, s’aprecia que els plans de TV3 són més oberts que els de TVE, de manera que es 

poden veure millor el nombre d’assistents i la magnitud de l’acte. De l’altra forma, sembla 

que no hi hagi tantes persones i es rebaixa el focus d’atenció. Són pocs, però, els casos on es 

poden apreciar aquests recursos, ja que al analitzar estrictament les notícies dels blocs 

electorals, és un fet que no s’acostuma a produir. 

    5.2.6 Altres elements de l’anàlisi: paraules prohibides a TV3 

La campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre de 2017 va estar marcada pel 

convuls context polític del moment, tal i com s’ha explicat en el marc teòric del present 

treball. Aquesta complexitat va afectar directament els mitjans públics catalans, que van 

veure com la Junta Electoral Central, formada per 8 membres del Suprem i cinc catedràtics 

proposats pels partits, van prohibir l’ús d’expressions com “consellers empresonats” per 

parlar del govern destituït pel 155. 

El Consell Professional de TV3 va considerar que es vulneraven directament la llibertat 

d’expressió al·legant que quan s’interfereix en el relat periodístic dient quines expressions 

s’han d’emprar i quines no, s’està afectant a la llibertat d’expressió dels mitjans públics. 

Les paraules prohibides per la JEC que TV3 va haver de modificar són les recollides a 

continuació (veure taula 6). 

 

Taula 6. Expressions prohibides i expressions alternatives 

Paraules prohibides Paraules alternatives 

“Govern a l’exili” “Exconsellers cessats a Brussel·les o Suïssa” 

“Consellers empresonats” “Exconsellers cessats a la presó” 

“Consellers exiliats” “Exconsellers cessats a Brussel·les o Suïssa” 

“Expresident Carles Puigdemont” “Carles Puigdemont” 
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“Vicepresident Junqueras” “Vicepresident cessat pel 155” o “Vicepresident 

a la presó” 

  

D’ençà que el govern espanyol va anunciar la destitució de l’executiu català, les fòrmules 

que ha emprat TV3 per fer referència a Carles Puigdemont i als consellers han sigut motius 

de polèmica. Retolar Carles Puigdemont com a president de la Generalitat o bé Govern a 

l’exili després de la decisió del govern espanyol van fer que Ciutadans presentés una 

denúncia a la JEC perquè es vulnerava el principi de neutralitat informativa. D’aquesta 

manera, s’ha observat com TV3 ha anat amb molta cura a l’hora d’emprar els termes 

anterioment comentats, per evitar les sancions de la Junta Electoral Central. Aquesta 

resolució és una mostra més de la situació d’excepcionalitat viscuda a Catalunya, tant abans 

com després de la campanya electoral i la celebració de les eleccions del desembre. 
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6. Conclusions 

En el present treball s’ha elaborat un anàlisi dels programes informatius del vespre de TVE i 

TV3 amb la voluntat de saber quin ha estat el tractament periodístic que s’ha donat a les 

eleccions autonòmiques de Catalunya del 21 de desembre de 2017.  

Les dades en conjunt ens han mostrat com el tractament de TV3 ha estat plural al llarg de la 

campanya electoral pel que fa a l’aparició dels partits i actors polítics. És el mitjà que més ha 

igualat el temps de notícia de les diverses candidatures en les informacions sobre la 

campanya electoral. En contrast, el tractament de TVE ha estat proporcional al que marquen 

els resultats de les eleccions del 2015, i també ho ha estat respecte el principi d’ordinalitat, 

és a dir, l’ordre d’aparició dels partits polítics en funció dels resultats obtinguts en els 

anteriors comicis (2015). 

 

L’objectiu inicial d’aquesta recerca era l’anàlisi de l’estructura i el discurs periodístic atenent 

a les diferents unitats d’informació com la durada, nombre i tipus de notícies i l’anàlisi del 

llenguatge emprat per ambdues cadenes de televisió per poder observar si, el contingut i la 

forma de les notícies en període d’eleccions, era molt diversa. S’ha constatat, que dins del 

bloc electoral, les dues cadenes divergeixen molt poc pel que fa al contingut de les 

informacions presentades i al discurs periodístic. En canvi, però, el format en que es  

presenten aquestes notícies és completament diferent.  

 

Respecte la durada dels informatius, s’ha pogut observar que, tal i com explica Miquel 

Peralta (2005), només els Telenotícies de TV3 duren al voltant dels 30-45 minuts, que és el 

temps mitjà dels telenoticiaris convencionals. TVE supera aquesta xifra, ja que els seus 

Telediarios duren una hora i escassos minuts. Aquesta diferència respecte el temps total 

dels informatius no ha tingut influència en el tractament de les notícies de política, ja que 

ambdues, TVE més que TV3, segueixen la normativa que estableix la Llei Electoral i la JEC. 

Així, doncs, la durada dels informatius no condiciona el tractament de les notícies 

corresponents a les eleccions perquè es destaquen, habitualment, les mateixes 

informacions de cada formació política. El que sí que varia considerablement és el format de 

les peces. El tipus de notícies que elaboren els dos mitjans són força diferents pel que fa a la 

forma. En el cas de TV3 s’acostumen a fer connexions en directe si l’acte del partit encara 
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està en marxa o bé la presència del periodista en els mítings de les formacions polítiques es 

fa evident per la quantitat de detalls que s’expliquen als espectadors. Per aquest motiu, el 

temps destinat a cada partit polític és més elevat que en el cas de TVE, on les informacions 

del bloc electoral es presenten amb la locució del periodista (veu en off), les imatges dels 

actes i les declaracions més destacades del polític en qüestió. El format sempre és el mateix, 

i en conseqüència algunes de les notícies presentades són de menys durada que les que 

presenta TV3. Aquest fet és important, perquè el fet de destinar més temps a les formacions 

polítiques dona la possiblitat de reflectir millor la pluralitat del país. 

 

La distribució temàtica que apliquen els dos informatius, és a dir, l’ordre d’aparició de les 

notícies o en quin moment es desenvolupa el bloc electoral és força similar. Les notícies de 

política acostumen a obrir els dos informatius i si a més a més hi ha unes eleccions a prop, 

encara amb més motiu. Han estat pocs els dies que la política estatal no ha ocupat els 

primers minuts dels telenoticiaris. Ambdues cadenes solen presentar la informació electoral 

cap al minut 9-10, fet que destaca la importància que li donen als comicis que se celebraran 

el 21 de desembre. En el buidatge de les dades, es va constatar que la notícia a la que més 

temps li havien dedicat els dos mitjans va ser a la del trasllat dels béns artístics del Monestir 

de Santa Maria de Sixena (Aragó), un tema que va tenir especial rellevància durant la 

campanya electoral però que, curiosament, les informacions que se’n van donar al respecte 

formaven part de les notícies de política fora del bloc electoral. TVE presentava com havien 

succeït els fets i quina era la visió de les dues parts implicades, incloent també el govern 

espanyol. TV3 va fer una informació similar, afegint les manifestacions que es van produir 

davant del Museu de Lleida i va incloure el tema dins de les notícies del bloc electoral en els 

actes de campanya de Junts per Catalunya i el Partit Popular. El primer perquè es tracta de 

la llista del que havia estat l’últim president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el segon 

perquè és el partit que governa a l’estat. Es va voler donar una versió des dels dos governs, 

un ja dissolt, per veure les reaccions i com això tindria un pes en la campanya electoral.  

A part d’aquest primer tema en comú, la resta de notícies a les que van destinar més temps 

les respectives cadenes ja no eren les mateixes. TV3 va parlar molt de la manifestació 

independentista a Brussel·les i TVE sobre les investigacions judicials i altres aspectes de la 

celebració del referèndum de l’1 d’octubre, entre d’altres. Aquesta distribució i selecció de 

temes sí que ens permet observar cap a on es dirigeix el discurs de cada mitjà i a quin tipus 
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de sectors de la societat s’encamina. TV3, doncs, té un discurs més arrelat a les qüestions 

que influeixen directament al territori català, perquè es tracta de la televisió pública 

autonòmica. A través de els dades extretes s’ha pogut constatat que, en les seves 

informacions es fa palès que el públic que mira TV3, valora les informacions relatives al 

territori proper. En les seves informacions sempre hi ha totes les visions i versions, ja siguin 

per part del govern espanyol o per part d’aquells partits no independentistes, però és cert 

que acostumen a parlar d’actes relacionats amb el procés que no apareixen a TVE.  En canvi, 

l’espectador de TVE s’identifica més amb una visió global del territori i, conseqüentment, la 

percepció de procés no és tan matisada ni profunda com a TV3. Podríem afirmar, que cada 

televisió té tendència a articular el seu discurs en funció del públic al qual es dirigeix i de les 

temàtiques que consideren rellevants per mantenir la fidelitat de les audiències, malgrat es 

tractin de mitjans de comunicació públics que han de contemplar la societat en conjunt. 

 

En relació al format dels telenoticiaris, Miquel Peralta (2005) explica que durant les 

campanyes electorals els mitjans desenvolupen una cobertura àmplia i en horaris de 

màxima audiència aquelles informacions electorals que els poden ser d’interès. En els dos 

casos analitzats, s’ha vist com les dues cadenes de televisió públiques ofereixen la 

informació electoral dins dels informatius vespre, un dels programes de més audiència de 

tots els mitjans, i duen a terme debats i entrevistes als candidats després dels informatius. 

Això s’ha pogut constatar perquè dins del propi telenoticiari ja es dona informació al 

respecte i intenten mantenir l’espectador darrere la pantalla. Tant TV3 com TVE, compleixen 

amb el deure dels mitjans públics de divulgar les notícies que envolten les eleccions i així 

oferir un ampli ventall d’opinions a la ciutadania.  

 

Pel que fa als personatges i actors polítics que més apareixen en pantalla s’ha observat que 

en el cas de TV3, els tres que més apareixen són caps de llista i candidats a presidir la 

Generalitat. Són, doncs, cares visibles dels partits i la participació en la campanya electoral 

és total. Això contrasta amb els de TVE, que tots tres formen part del govern espanyol. El 

que demostren aquestes dades extretes a partir de l’anàlisi elaborat en el present treball és 

que a TVE el discurs oficial del govern del PP està molt present i que el seu posicionament 

sempre ha d’aparèixer, ja sigui per contrarestar el que puguin dir els partits, 

independentistes o no independentistes, en campanya electoral o fora de les informacions 
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electorals. Per tant, d’acord amb l’informe del CAC i l’anàlisi d’aquest punt, permet arribar a 

la conlcusió que el mitjà més pluralitat és el català.  

 

Les informacions fora del bloc electoral són les que marquen el discurs de les dues cadenes 

de televisió. L’objectiu principal del treball plantejava quin era el discurs periodístic que 

s’havia donat a les eleccions autonòmiques per part de dues cadenes de televisió públiques 

com són  TVE i TV3. El que s’ha pogut constatar és que les informacions del bloc electoral no 

són les que marquen el discurs de cada mitjà, sinó que són les notícies de política que es 

troben fora d’aquest les que ens permeten veure quines són les diferències que hi ha entre 

les dues cadenes a l’hora de parlar de política i argumentar el seu discurs. Aquestes notícies 

han estat determinants perquè cap de les dues televisions ha de respondre a les directrius 

de la JEC i la legislació, sinó que són els propis mitjans els que decideixen com presenten les 

informacions. Ambdues cadenes, a través de la selecció i del tractament emprat, deixen 

entreveure quines són les seves posicions respecte la situació actual de Catalunya, ja que la 

majoria de les informacions polítiques fan referència implícita i explícita al context polític 

que s’està vivint. En general, les notícies de TV3 parlen d’actes independentistes, de les 

sancions que han rebut els mitjans públics catalans per part de la JEC, de la simbologia 

independentista, i el to respecte a la marxa d’empreses o l’ocupació turística sempre és més 

positiu. En canvi, TVE se centra molt en recalcar la marxa d’aquestes empreses del territori 

català i les conseqüències econòmiques que se’n deriven, la poca ocupació turística per 

festius a Catalunya, entre d’altres. Notícies que, lluny d’intentar rebaixar la tensió, 

alimenten la visió que Catalunya està patint per culpa del procés. Tot això, relacionat amb 

l’audiència que tenen cadascuna de les cadenes i amb el discurs que presenta cada mitjà, 

que com es pot observar és ben diferent. 

 

Respecte al contingut, ha destacat l’encotillament a l’hora de descriure els actes electorals, 

marcats per les fonts primàries o pel tipus de missatge que volia transmetre el mateix partit 

polític. Tot i així, s’ha vist com una característica del lèxic de la televisió catalana va ser la 

selecció dels mots, evitant paraules censurades i buscant alternatives. En canvi, un dels 

aspectes rellevants dels informatius de la televisió estatal ha estat la tria de substantius i 

adjectius amb connotacions més negatives quant al moment o el context polític i en 

referència al procés. Es confirma doncs, tal com anomena Chillón (1995), “aquest utillatge 
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estilístic”, per exemple el lèxic, que està en funció del marc conceptual i de l’estil del mitjà i 

que cada discurs periodístic en campanya electoral adopta una terminologia especial sense 

oblidar el llibre d’estil de cada mitjà. S’ha vist doncs l’ús de determinades paraules en les 

seves formes més connotatives, especialment en els informatius estatals. En aquest sentit, 

es destaca com hi ha recursos (paraules claus, paraules eslògan o paraules símbol) que 

s’utilitzen i que tenen en comú que deixen de banda el seu significat denotatiu i li atorguen 

un de connotatiu. Moltes vegades el seu objectiu principal és provocar un efecte emocional 

en l’audiència. 

 

Un altre dels aspectes importants és la presentació positiva o negativa que es fa de les 

informacions. Com ja s’ha pogut anar comprovant al llarg de l’anàlisi del treball, ambdues 

cadenes tendeixen a minimitzar aquelles notícies que consideren menys rellevants en funció 

de determinats criteris, o bé hi ha esdeveniments que permete una lectura en positiu o 

negatiu en funció dels interessos de les audiències majoritàries de cada mitjà. Això succeeix, 

principalment, en aquelles notícies que es troben fora del bloc electoral.  

 

Després de l’exhaustiu anàlisi realitzat durant els 15 dies de campanya electoral, s’ha vist 

com les diferències en el tractament periodístic han estat en les temàtiques i les 

informacions de política estatal i catalana. Com s’ha comprovat, les dues cadenes de 

televisió tenen un discurs determinat respecte la política actual pel que fa a les informacions 

que no pertanyen al bloc electoral, ja que fora de les directrius de la JEC les poden 

seleccionar i tractar-les amb el seu criteri professional. És per això, que un possible estudi de 

futur es podria centrar en les informacions que no pertanyen als blocs electorals per 

determinar quin discurs té cada mitjà. 

 

La situació d’excepcionalitat que viu Catalunya ha quedat plasmada en la campanya 

electoral del 21-D. Les informacions dels blocs electorals s’han respectat i mantingut igual 

que d’altres campanyes electorals anteriors per part de les dues cadenes. El que ha marcat 

el discurs periodístic han estat aquelles notícies fora del bloc electoral, on s’ha pogut 

observar que TVE i TV3 sí que divergeixen en contingut i forma a l’hora d’informar de 

política. 
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Aquesta recerca, també, ha fet palès que des de la Transició a la democràcia, tal i com 

explicava Bustamante (2013), fins als casos més recents, com el destapat per les 

treballadores de RTVE (#AsíSeManipula), la voluntat del poder polític d’interferir en els 

mitjans de comunicació públics continua present. Aquests haurien de ser una eina, un servei 

que contribueixi al bé comú i a la construcció de pensament crític tant necessari per la 

societat. Com a professionals i com a consumidors ens hauria de preocupar la situació dels 

mitjans de comunicació públics a l’estat espanyol, i per extensió a Catalunya. Ens pertoca a 

tots exigir que els mitjans de comunicació no renunciïn mai a la responsabilitat que tenen en 

les societats democràtiques.  
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  8. Annexos 

Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
19 minuts i 34 segons. El motiu d’aquesta durada curta 

es deu a que el primer dia de campanya electoral hi 
havia emissió del partit de la Champions per TV3 

(Chelsea-Atlético de Madrid). 

1 hora i 8 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi del telenotícies sumari dues notícies de 

política i principi informatiu amb les 6 de la campanya 
electoral. 

Principi del telenotícies sumari amb dues notícies de 
política referent a la qüestió catalana. Després 8 notícies 
més al sumari referent a altres temes, entre ells esports.  

Número total de notícies en tot l’informatiu 
13 notícies en total de l’informatiu del 5 de desembre 

6 campanya electoral- Política 
 

45 notícies (algunes en format molt breu) en total de 
l’informatiu del 5 de desembre) 

8 notícies de campanya electoral-política 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política i campanya 

electoral en l’informatiu: 6 
La número 4 és la que comença a parlar de primer dia 
de campanya i es fa una connexió en directe amb els 
actes de tots els partits polítics menys la CUP (notícia 

amb imatges, veu en off i declaracions) (7 
notícies/connexions breus). 

Número total de notícies de política i campanya 
electoral en l’informatiu: 8 

La número 4 s’inclou dins del que anomenen bloc 
electoral que ve marcat pel minutatge establert per la 

Junta Electoral Central (ho fan saber abans de 
començar amb les notícies referents a la campanya 

electoral). En total 7 notícies de cada partit. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Minuts total informació campanya electoral 6 minuts 
21 segons   

Minuts total informació campanya electoral 8 minuts 
i 39 segons) 

 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 9 segons  31 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya- Cat sí(ERC) 

1 minut 4 segons  24 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
49 segons 21 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut just  20 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
46 segons 57 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
50 segons 13 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
43 segons 10 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Les peces d’informació política s’incorporen al principi 
del programa informatiu. 

Durada notícia 1 1 minut 90 segons (incloent 
presentació des del plató) 

Durada notícia 2 18 segons 
Durada notícia 3 54 segons 

Durada notícia 4 6 minuts 31 segons (connexions en 
directe ininterrompudes) 

Durada notícia 5 63 segons 
Durada notícia 6 25 segons 

Les peces d’informació política s’incoporen al principi de 
programa informatiu (política i campanya electoral) 

Durada notícia 1 1 minut 25 segons (incloent 
presentació des del plató) 

Durada notícia 2 2 minuts 77 segons 
Durada notícia 3 28 segons 

Durada notícia 4 2 minuts 88 segons (totes les notícies 
juntes de cada partit políticBLOC ELECTORAL). 

Durada notícia 5 1 minut 19 segons 
Durada notícia 621 segons 
Durada notícia 725 segons 

Durada notícia 8 1 minut i 1 segon 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: presentació de les dues primeres notícies que 
obren l’informatiu: 

1- Justícia belga aixeca les mesures cautelars que 
impedien sortir de país Puigdemont i els consellers 

cessats. 
2- Primers actes de campanya electoral reaparició 
dels consellers empresonats en llibertat sota fiança 

(Turull, Rull, Bassa, Mundó) 
Ordre de les notícies:  

3 primeres notícies resolucions judicials respecte els 
polítics empresonats i els polítics a Brussel·les. 

Inici de campanya ordre en funció de la representació 
al Parlament de Catalunya obtinguda l’any 2015 

primer JXCAT i final la CUP. 
2 notícies Junta Electoral Central 

2 de successos 
1 societat 

1 internacional 
Secció esports 3 notícies 

Espai del temps 
Final TN 

 

Sumari: de les 10 notícies del sumari, les dues primeres 
fan referència a la política catalana: 

1- Ordre de detenció de Puigdemont: la justícia 
belga aixeca les mesures cautelars. 

2- Recolzament de Theresa May a Rajoy amb la 
qüestió catalana o “conflicto catalán”. 

Ordre de les notícies: 
2 primeres notícies les mencionades 

anteriorment al sumari 
Tercera notícia Baròmetre CIS: la 

independència deixa de ser la primera 
preocupació dels espanyols. 

Quarta notícia inici campanya electoral- 
ordre en funció del minutatge establert per JEC. 

Comencen per JXCAT i acaben amb la CUP. 
1 notícia amenaces pel 21D, desplegament 

dispositiu policia nacional i guàrdies civils a 
Catalunya. 

1 notícia Coordinació Interior pel 21D. 
Situació Joaquim Forn i Jordi Sànchez. 

1 notícia adoctrinament segons Societat Civil 
Catalana. 

1 notíciaSortida d’empreses de Catalunya 
1 notícia disminueixen les reserves pel pont 

de desembre a Catalunya. 
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1 notícia especialistes avisen del desgast 
emocional a Catalunya pel “procés” 

10 notícies successos 
3 internacional 

6 societat 
1 economia 

6 Cultura/ tendències 
Secció esports 7 notícies 

Espai de temps 
Final TN 

Format en que es presenta la informació 

polítics (decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

2 notícies sumari: 1 Imatge del presentador mirant a 
càmera+ imatge i veu en off del presentador. 2 
Només imatge del presentador mirant a càmera i 

presentant la notícia. 
Notícia 1 imatge presentador de peu darrere una 

pantalla amb imatge (importància destacada del tema)+ 
entra peça d’un minut trenta segons (imatges, veu off i 

declaracions dels testimonis/experts+ gràfics que 
acompanyen l’explicació de la veu en off (documents 

jurídics Llarena) 
Notícia 2 i 3 Entren les imatges directament després 

de la peça acompanyades de veu en off. Ambdues peces 
curtes 

Notícia 4 inici campanya electoral: presentador de 
peu que fa un donapas a les connexions en directe des 

dels punts on s’estan fent els mítings d’inici de 
campanya. Les notícies es van encadenant, començant 

per JXCAT fins al PP. Tipus de notícia: presentació de 
corresponsal+imatges+declaracions destacades. La CUP 

es presenta des del plató amb imatges i veu en off i 
declaracions al final. 

Notícia 5 presentació des del plató. Entrada d’imatges 
acompanyades de veu en off. Peça curta 

Notícia 6 Comença seguida de l’altra notícia, no es 
presenta des de plató. Imatges i veu en off del 

presentador. Peça curta  
 

2 notícies sumari: 1 imatges + veu en off 
presentadora. 2 PM del plató i presentadora amb 

imatges de fons. Entrada imatges i continua la 
presentadora (veu off)+ decles Rajoy. 

Notícia 1 Imatge presentador des del plató donant pas 
a una connexió en directe a Brussel·les. Stand up de la 

presentadora+ imatges al seu costat que il·lustren 
l’explicació. Acaba amb imatges i veu off. 

Notícia 2 presentada des del plató. Connexió en 
directa, idem exemple anterior. Decles de Rajoy i  May al 

final de la notícia. 
Notícia 3 veu off presentadora + gràfics que il·lustren 

informació de dades (baròmetre)+ imatges recurs 
Catalunya. 

Notícia 4 entradeta campanya electoral. Presentadora 
des del plató dona tret sortida a la campanya electoral 

(imatges a la pantalla dels candidats). Notícies dels 
partits que es van encadenant entre elles, veu off + 

imatges+ decles candidats.  Totes segueixen el mateix 
patró. 

Notícia 5 Ús gràfics+ imatges i veu off. 
Notícia 6imatges+ veu off. 

Notícia 7 Presentació des de plato+ imatges i veu off. 
Notícia 8 imatges+ veu off+ decles del responsable 

Societat Civil Catalana. 
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Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

Junts x Catalunya Jordi Turull (ex conseller 
empresonat donar força a la seva veu després de la 

presó) 
ERC Dolors Bassa (ex consellera empresonada) 

mateixa motivació que Turull 
Ciutadans En la connexió en directe parlava Rivera, ho 
fa en tots els actes per mostrar la seva força com a líder. 

Declaracions extretes per TV3:  Inés  Arrimadas, 
candidata a la presidència de la Generalitat. 

PSC Miquel Iceta amb el suport d’un dels barons del 
PSOE (líder extremeny López Bara) i Eva Granados TV3 

agafa les seves declaracions. 
En Comú –Podem Xavier Domènech, acompanyat de 

sindicalistes. Declaracions de Domènech. 
PP Candidat Garcia Albiol, però apareix Feijóo 
CUP Mireia  Boya (Candidata província Lleida). 

Junts x Catalunya Josep Rull (ex conceller 
empresonat) declaracions contundents en contra de 
l’empresonament i de les accions del govern espanyol. 

ERC Marta Rovira (cara visible d’ERC, perquè 
Junqueras a la presó.  Declaracions contundents, idem 

Rull). 
Ciutadans Inés Arrimadas (Candidata) eliminar/ 

acabar amb el procés. 
PSC Miquel Iceta demanant que s’escolti a tots els 
catalans i que es vol recuperar “la normalitat” a Cat. 
En Comú Podem Xavier Domènech tall de veu 

referint-se que JXCAT és la convergència del 3%. 
PP Albiol pensions. Si continuem a Espanya les 

pensions estan garantides. 
CUP R. Peñafiel: votem república i inici procés 

constituent. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
ACTES D’INICI DE CAMPANYA ELECTORAL 

Per totes les formacions polítiques, menys la CUP, s’ha 
realitzat una connexió en directe en els mítings d’inici de 

campanya. 
CUP Peça: veu en off+imatges d’un acte a la província 

de Lleida (Pallars Sobirà)+ declaracions Mireia Boya 
(candidata en aquesta província) 

ACTES D’INICI DE CAMPANYA ELECTORAL 
Informacions breus de cadascun dels partits en format 

notícia breu, peces curtes que no superen el minut. 
 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

No hi ha temes predominants inici de campanya i 
parlaments dels primers moments d’aquesta. 

Missatges clars: 
JXCAT, ERC treure de la presó els presos i recuperar el 

govern legítim. 
Ciutadans acabar amb el procés i “recuperar el seny” 
PSC Respecte a la llei i convivència. Recuperació de la 

situació a Catalunya abans de 1-O. 
Comú-PodemAtur i polítiques socials.  

PPIntolerància dels partits que han governat 
Catalunya i que han “destrossat” CAT. Reclam del vot. 
CUPpresentació candidats i projecte. Acusacions al 

Tribunal Superior de Justícia Espanyol manca de drets 
humans i jurídics de la justícia espanyola. 

En general: presentació dels projectes de partit i de les 
voluntats de cadascú. 

Elecció de temes per partits, a diferència de TV3 que 
destacava el més important de l’acte d’inici de 

campanya, TVE escull alguns talls que fan referència a 
diverses qüestions: 

JXCAT, ERCllibertat presos i situació dels empresonats 
i consellers a Brussel·les. 

Ciutadans acabar amb el procés. 
PSC apel·lació a tots els catalans per tornar a la 

normalitat. 
Comú-Podem Corrupció 3% 

PP pensions 
CUPRepública. 

Els dos casos on s’aprecia més el tema escollit és el de 
PP i en Comú-Podem. Les pensions és un tema que 

preocupa i la corrupció també. 
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Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 
 Expressions 

prohibides 

president 

Puigdemont, 

consellers 

presos o a 

l’exili.  

 Molta cura 

amb el lèxic i 

les 

expressions 

utilitzades 

per referir-se 

als consellers 

a la presó 

“pel que 

consideren 

presos 

polítics). 

 Líder ANC 

empresonat 

Recull 

d’expressions 

emprades pels 

periodistes o 

existents en els 

rètols que 

acompanyen les 

notícies. 

 “Desafío 

independenti

sta”- 

Connotació 

pejorativa. 

 Secesionistas 

catalanes 

 Referèndum 

ilegal 

 Conflicto 

Catalán 

 Amenazas 

21D 

 Ansiedad, 

tristeza  

situación 

emocional 

inestable por 

el “procés”. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: tensió, 
presó, sentència judicial... 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: serán 
detenidos, confilcto catalán, cuestión 
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catalana... les connotacions, en general, quan 
es fan les notícies respecte a Catalunya són 

negatives o mostren resultats negatius. 
Algunes expressions o paraules dels 

periodistes són reproduccions del que diuen 
els polítics, i no perquè ho estiguin citant: 

“referèndum il·legal”, afirmat pel PP i dit en 
boca d’una periodista mentre fa stand up. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres.  Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

dels actes d’inici de campanya. En el cas dels 
partits sobiranistes  amb líders a la presó 

(JXCAT, ERC) to més suau, i una presentació 
positiva pel fet dels presos i dels que es 

troben a Brussel·les. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Explicació de 
les intencions de cada partit polític. A l’hora 
d’escollir les declaracions sí que es detecta 

certa intencionalitat de presentació positiva i 
negativa dels altres. Certa “simpatia” pels 
partits no sobiranistes i al revés amb els 
altres. Tot i això, no hi ha exemples molt 

evidents en aquest informatiu d’altres 
aspectes de presentació positiva o negativa 

dels altres. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Funció d’emfatitzar en el sumari: to 
contundent del presentador en donar la 

informació de les dues notícies polítiques que 
es troben en aquest apartat. 

Èmfasi també en els casos judicials 
(Resolucions judicials de Llarena o de la Junta 
Electoral Central) mostra de la importància 

dels aspectes de la justícia i de les 
repercussions que aquesta té en la campanya 

electoral. 

Èmfasi en el sumari: idem que TV3, to 
contundent del presentador. 

Èmfasi en la notícia del suport de Theresa 
May al president Rajoy per la qüestió 

catalana. 
To dur pel que fa a les resolucions del jutge 
Llarena, possibilitat d’empresonament de 

Puigdemont i els ex consellers a Brussel·les. 
Èmfasi en el desplegament policial a 

Catalunya i l’informe de Societat Civil catalana 
sobre l’adoctrinament, cert interès per 

aquestes qüestions. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Molts detalls en les notícies on es parla dels 
presos simbologia independentista, detalls, 

apel·lació a l’emoció (“els han rebut amb 
abraçades, crits de benvinguda a casa”...). 

Escullen declaracions de dos consellers que 
havien estat a la presó, discursos emotius 

perquè han tornat a casa. En comparació amb 
els altres partits hi ha molta explicació dels 
detalls i de l’ambient que s’hi respira. Els 

Riquesa de detalls en les explicacions. 
Declaracions de Rajoy completes i d’altres 

membres del govern. 
Explicació detallada d’informes sobre la 

situació de Catalunya (informe CIS, marxa de 
les empreses, poca reserva als hotels de 
Catalunya...). Certa voluntat d’explicar la 

situació que hi ha al territori a través 
d’exemples, en aquest cas, negatius per 
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altres (PP, Ciutadans, En Comú Podem, PSC i 
CUP) presentació de l’acte i declaracions 

sense cap detall que destaqui per sobre de la 
presentació. 

Explícits en les expressions destacades de 
cada partit. 

Catalunya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Poc ús de figures retòriques. Se’n destaca una 
en tot l’informatiu: “as a la màniga”. Notícia 

referent al PP presentació positiva per 
Albiol, té un suport important en l’inici de la 
campanya electoral Feijóo “utilització d’un 

recurs (figures destacades del partit) quan faci 
falta”. Apel·larà a les grans figures del partit si 

així ho requereix durant la campanya 
electoral. 

Poc ús de figures retòriques. En alguns casos 
es veuen notícies amb un doble sentit, però 

no es destaca la presència d’eufemismes, 
metàfores, etc. 

En el cas del PSC, quan parla de tots els 
catalans es pot apreciar aquesta selecció com 

un missatge de voluntat per “unir tots els 
catalans” o en el cas del PP quan avisa de les 
pensions, és un missatge pels pensionistes 
que no volen perdre les seves respectives 

pensions. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. En el cas del PP, la 
periodista destaca una frase rellevant i que 

comporta negació “no es mereixen el vot dels 
catalans”, extraient la frase del discurs del PP. 
Partits que tendeixen a la negació i d’altres al 

positivisme- 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Les notícies, però, 

que fan referència a la situació de Catalunya 
(ocupació hotelera, adoctrinament, amenaces 
del 21D) les presenten amb un to negatiu. “La 
marcha de empresas de Cataluña NO para de 
crecer”... Aquest tipus d’oracions fan que tota 

la notícia adopti un caràcter negatiu, 
presentació negativa. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Certa actitud de defensa, 

però no molt evident, vers els presos i els que 
es troben a Brussel·les. Al tractar-se de l’inici 
de campanya no parlen de bons i mals actes, 
simplement es limiten a presentar els actes 
d’inici a través de les connexions en directe. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. 

Presentació dels partits en funció de les seves 
voluntats polítiques.  En el cas de Ciutadans i 
PP s’escullen talls dels líders dels respectius 

partits força contundents per remarcar la 
“inviabilitat” de la independència de 

Catalunya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs: “ha impactat”, expressió 
amb força, “ conseqüències immediates”, talls 
contundents de la defensa de Puigdemont o 

Ús d’expressions molt diferents a les de TV3. 
Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs: “serán detenidos”, 
“cuestión catalana”, “conflicto catalán”, 
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de Turull (“no ens arronsarem, va de 
democràcia i ells no són democràtics”) o 

Xavier Domènech (“Ciutadans ens vol 
comprar, però no podrà fer-ho. Té al PSC 
gratis” Desqualificació). El discurs de la 

campanya anirà marcat per la contundència 
dels actors polítics, per això escullen els talls 

de veu més significatius i que recalquin 
aquesta idea. 

“adoctrinamiento”, entre otros. 
Talls contundents dels líders 

independentistes i de Rajoy amb Theresa 
May. Notícia de Rajoy mostrar el poder de 
l’Estat vers Catalunya, tenen un suport que la 

comunitat autònoma no té. 
Selecció del tall de veu de corrupció per 
recordar que a Catalunya també hi ha 

corrupció i per part de JXCAT (segons ells). 
Pensions tema que preocupa, tensió entre 

la gent. Èmfasi de significats negatius. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
50 minuts 52 segons 1 hora i 7 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Meitat de l’informatiu (més cap al principi) La primera 

notícia de campanya electoral és la número 8. 
Principi de l’informatiu. La primera notícia de campanya 

electoral és la número 7. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
28 notícies en tot l’informatiu 52 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política 10 notícies.  Tres 

fora del bloc de la campanya electoral. 
Número total de notícies10 notícies. Dues fora del 

bloc de la campanya electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 8 minuts i 28 segons Bloc de campanya electoral 1 minut 16 segons. Peces 
curtes, amb poques declaracions. 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 2 segons 20 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-Cat sí(ERC) 

1 minut 2 segons 10 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 26 segons 12 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 26 segons 51 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 4 segons 0,06” 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 24 segons 11 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 3 segons 13 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 21:29. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 8 1 minut 2 segons 
Notícia 9 1 minut 2 segons 

Notícia 10 1 minut 26 segons 
Notícia 11 1 minut 27 segons 
Notícia 12 1 minut 4 segons 

Notícia 13 1 minut 24 segons 
Notícia 14 1 minut 3 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 18:11. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 7 20 segons 
Notícia 8 12 segons 
Notícia 9 10 segons 

Notícia 10 51 segons 
Notícia 11 0,06” 

Notícia 12 11 segons 
Notícia 13 13 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 5 notícies (incloent esports) la segona i la 
tercera referents a aspectes polítics, però no formen 

part del bloc electoral. 
1La notícia que obra l’informatiu és la decisió de 

Trump de canviar l’ambaixada (Jerusalem). Dedicació 
extensa al tema. 

2 Puigdemont vol retornar si guanya les 
eleccions+euroordre fallida. 

3 Què diu el govern espanyol sobre l’euroordre. 
4 39 anys de la Constitució. 

5 Manifestació a favor de la Constitució a Barcelona. 
6 Catalans a Brussel·les desperta Europa. 

7organització del viatge cap a Brussel·les (ciutadans). 
ACTES DE CAMPANYA 

8 JXCAT demana el vot per la restitució del govern 
legítim. 

9 ERC, reaparició de Romeva demana el vot per 
guanyar república 

10C’S defensa de la Constitució 
11 PSC optimisme per guanyar les eleccions. 

12Comú-Podem carrega contra PSC. 
13 PP advertència a Puigdemont que no s’escaparà de 

la justícia espanyola. 
14CUP farà república no autonomisme. 

FI CAMPANYA 
15 Llaços grocs ciutadella 

Sumari: 7 notícies (incloent esports) la segona referent 
a aspectes polítics, però no formen part del bloc 

electoral. 
1 Notícia que obra informatiu: Trump. 

2Dia de la Constitució: declaracions polítiques. 
3Concentració a BCN a favor de la Constitució. 

4ARRAN crema fulls de la Constitució i penja un vídeo 
a les xarxes. 

5 El Parlament Europeu defensa la Carta Magna el dia 
de la seva celebració. 

6”Huída a Bélgica” Declaracions de Puigdemont i 
Soraya on recalca la fractura social que això comporta. 

ACTES DE CAMPANYA 
7 JXCAT: mantenir el rumb independentista 

8 C’S defensa de la Constitució i carreguen contra 
Puigdemont. 

9 ERC: ovació a Romeva que defensa “l’esperit dels 
catalans a seguir lluitant” 

10PSC: a favor de la reforma de la Carta Magna 
11 En Comú-Podem: Tenen la clau per desencallar el 

procés. 
12 PP: Albiol satisfet de ser l’únic candidat que s’ha 

manifestat per defensar la Constitució. 
13 CUP: mostra la disconformitat amb els programes 

de JXCAT i ERC per voler mantenir l’autonomisme. 
FI CAMPANYA 
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16 Rebategen Plaça Constitució de Girona per 1-O 
17 Reforma de la zona euro (Brussel·les) 
18 Belbel entra a la Comédie Francesa 

20 Mor Johnny Hallyday 
Notícies esports7 

Secció de temps 
Reportatge final: Personatge de l’any segons la revista 

TIME (28) 
Final TN. 

  

14  Revista TIME. 
15 Protestes funcionaris a l’Havana. 

16 Incendis a Califòrnia. 
17 Putin candidat a les properes eleccions a Rússia. 

18 Ucraïna (detenció expresident georgià). 
19 Actes policia britànica per aturat atemptat contra 

May. 
20 Subsaharians arriben a Ceuta. 

21 Accident a l’AP7 
22 Getxo (accident) 

23 Bombers de Castelló (actuacions) 
24 Incendi a Madrid 

25 Pont de la Constitució 
26 Alta contaminació a la ciutat de Madrid 

27 Afers Valladolid 
28 Afers Europa 

29 Vacunes 
30 Resolucions de l’ONU 

31 Fàbriques il·legals a Espanya 
32 Un carrefour obre 24h 

33 Pizza Napolitana UNESCO 
34Robots 

34 Impuls RTVE  
36 Art (Polèmica al Metropolitan de NY) 

37 Exposició a Osca sobre pallassos 
38Pel·lícula que emetrà TVE 

39 Amaia Romero possible candidata a Eurovisión 
40. Mort Jonny Hallyday 

41 Vídeos més vistos a Youtube. 
Notícies esports 11 

Secció del temps 
FI TN. 

  

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 8 Presentadora de peu i darrere pantalla amb 

informació de les eleccions. Imatges+ veu off+ 
declaracions de Mas i Puigdemont. 

Notícia 9 Mateix inici (plató). Imatges+ veu en off+ 
declaracions Romeva. 

Notícia 10 Mateix inici (plató). Peça (imatges+ veu 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Entradeta bloc electoral 

Notícia 7 Veu off+ imatges+ decles  
Notícia 8 veu off +imatges+ decles 
Notícia 9 Veu off+ imatges+ decles 

Notícia 10  Imatges+ veu off 
Notícia 11 Veu off+ imatges+ decles 
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off+ declaracions Arrimadas i José Manuel Villegas). 
Notícia 11 Mateix inici (plató). Peça (imatges+ veu 

off+ declaracions Miquel Iceta). 
Notícia 12 Mateix inici (plató). Connexió en directe+ 

imatges acompanyant el directe+ declaracions 
Domènech. 

Notícia 13 Mateix inici (plató). Peça (imatges+ veu 
off+ declaracions Levy + stand up periodista). 

Notícia 14  Mateix inici (plató). Imatges d’agència+ 
veu off de la presentadora+ declaracions Carles Riera. 
*Totes les notícies s’introdueixen des de plató per la 
presentadora que destaca el més important de cada 

partit polític i assenyala on s’ha produït l’acte de 
campanya. 

Notícia 12 Veu off+ imatges+ decles 
Notícia 13 Veu off+ imatges+ decles 

 
*Recalquen el més important de cada partit en el bloc 

electoral però no fan cap connexió en directe, cap 
presentació des de plató ni canvien de locutor per les 
informacions. TV3 destina una persona a cada partit 

polític, i de moment TVE hem vist que en l’informatiu 
d’avui només tracta el tema un periodista. 

*Poca presència del partit de  Xavier Domènech en 
l’informatiu, se li dona molt poc temps i no apareix cap 

declaració. 
 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Artur Mas (important en el PdCAT) i 
Puigdemont, candidat. 

ERC Romeva, conseller pres que deixen en llibertat. 
C’S José Manuel Villegas (Secretari C’S) i  Inés 

Arrimadas 
PSC Miquel Iceta, candidat. 

Comú-Podem Xavier Domènech, candidat. 
PP Andrea Levy, número 2 que apareix per malaltia 

d’Albiol, el candidat. 
CUP Carles Riera, candidat per Barcelona. 

JXCAT Puigdemont, en l’acte de campanya. 
ERC Romeva, igual que a TV3 coincidint amb la seva 

posada en llibertat. 
C’S Inés Arrimadas, candidata. 

PSCMiquel Iceta 
En Comú-Podem aparició molt breu de Xavier 

Domènech. 
PPAlbiol, candidat. 

CUP Carles Riera, candidat. Imatges d’agència igual 
que TV3. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT, ERC, C’S, PSC i Comú-Podem míting de 

campanya electoral en diverses ciutats, els primers a 
Brussel·les i la resta pel territori Català. 

PP Declaracions a la fira de Sant Boi de Llobregat. 
Passegen per les parades mentre fan campanya, 

s’apropen a la gent i al acabar la volta fan declaracions 
davant dels mitjans. 

CUP entrevista a l’Agència Catalana de Notícies.  

JXCAT, ERC, C’S, PSC i Comú-Podem míting de 
campanya electoral en diverses ciutats, els primers a 

Brussel·les i la resta pel territori Català. 
PP participació en la manifestació convocada a 

Barcelona per defensar la Constitució Espanyola. D’allà 
n’extreuen imatges i declaracions. 

CUP entrevista a l’Agència Catalana de Notícies. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

Totes les formacions polítiques, excepte Ciutadans i el 
PP, fan un reclam pel vot dels ciutadans seguint la seva 

línia ideològica. 
C’S defensa de la constitució 

PP advertència a Puigdemont de no complir la llei.  
No s’aprecien temes d’educació, sanitat, ocupació... 

actes purament per atraure el vot.  

JXCAT “no desisten de la hoja de ruta 
independentista” 

ERC Apel·len a l’esperit casteller: força, valentia, 
coratge... trets característics dels catalans. 

C’S ataquen als independentistes dient que són l’ 
antítesis del que representa la Constitució. 

PSCproposta de reformar la Carta Magna l’any que ve 
quan se celebrin 40 anys. 
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Comú-Podem tenen la clau per desencallar el procés. 
PP únic partit que defensa la Constitució i que evita la 

fractura social que provoquen els independentistes. 
CUP només participaran d’un govern “rupturista”. 
No s’aprecien temes d’educació, sanitat, ocupació... 

actes purament per atraure el vot.   

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions: govern 

destituït, Carles 

Puigdemont, 

consellers cessats pel 

155, en canvi sí poden 

dir expresident Artur 

Mas, però no 

Puigdemont. 

Expressions: 

gobierno rupturista, 

los que quieren 

saltarse la ley, 

desafío catalán, 

conflicto catalán, 

separatistas, 

extremistas. Tampoc 

anomenen 

Puigdemont com a 

president i si ho fan 

amb Mas. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: presó, 
defensa de la Constitució, derrocar 

l’independentisme... 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: 
gobierno rupturista, saltarse la ley, el 
constitucionalismo, fractura social... 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. To més 
condescendent pels presos o polítics a 

Brussel·les. 
Recalquen molt les expressions textuals que 

Introducció breu i curta abans d’escoltar les 
declaracions dels actors polítics.  

Recalquen sempre que Puigdemont fa 
campanya des de Brussel·les, com un aspecte 

que consideren important. 
Poques vegades parlen dels presos, i se 
centren bastant en mostrar la unitat i 

compromís dels partits no independentistes 
amb la unitat d’Espanya. 
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reprodueixen per evitar la confusió dels 
espectadors.  

Els talls escollits dels independentistes són  
contundents i mostren la “voluntat 

rupturista” que tenen. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en el sumari respecte la voluntat de 
Puigdemont de tornar si guanya eleccions. 

Tema important. 
Molta importància a què pensa el govern 

espanyol respecte el tema el dia de la 
celebració dels 39 anys de la Constitució. 

Talls contundents de veu de Romeva,  
Puigdemont, Domènech, Levy. Discursos 

potents que recalquen la idea del que volen 
transmetre amb la peça.   

Èmfasi en el sumari de la celebració del dia de 
la  Constitució i de la possibilitat de reformar-

la amb el consens de les formacions 
polítiques, però no per majoria. 

Destaquen les informacions polítiques que no 
entren dins del bloc electoral perquè volen 

mostrar unitat dels partits vers la Constitució 
i volen evitar atacs com els que han fet, 

segons ells, els independentistes. Constitució 
com la millor garantia de convivència del país. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat.  

Tria d’imatges significatives, simbòliques en 
ocasions. Final de la peça d’Arrimadas: ella 

envoltada dels seus i amb banderes d’Espanya 
onejant al seu voltant, imatge que serveix per 
mostrar de forma gràfica les intencions de la 

candidata. 

Pocs detalls pel que fa a les informacions que 
pertanyen al bloc electoral: peces molt curtes 
que només presentaven l’aspecte a destacar i 

una petita declaració del líder polític en 
qüestió. 

Notícies més exhaustives: defensa de la 
Constitució, crema de la Constitució per part 
del grup ARRAN, manifestació a favor de la  

Carta Magna a Barcelona... en aquestes 
notícies es veu un treball més extens i ambla 

voluntat de captar tots els punts de vista i 
reproduir l’ambient en què es produeixen.  

Tria d’imatges significatives, Albiol apareix a 
la manifestació rodejat de gent. Cal afegir que 
els plans utilitzats per il·lustrar la notícia són 

tots Pla mig o pla curt, mai generals. Poca 
gent. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Ús d’algunes figures retòriques quan s’està 
locutant la peça: Canvi de rumb (notícia del 
PP). La periodista cita textualment el que diu 
Levy, la voluntat és mostrar el canvi que vol la 

formació política a la comunitat autònoma. 
Tria de declaracions iròniques de Mas: ús de 

paraules com “pupa”. 
Expressions com “la recepta del candidat 

socialista”, per fer referència a les idees que 
vol dur a terme però amb un to més irònic, 

Ús d’algunes figures retòriques quan s’està 
locutant la peça: hoja de ruta 

independentista (notícia JXCAT). Ho diu el 
periodista quan està parlant del discurs de 

Puigdemont a Brussel·les en l’acte de 
campanya. 

Tria de declaracions amb to col·loquial: Inés 
Arrimadas qualifica de “bodrio” la Llei de 

Transitorietat que van presentar al Parlament. 
To “despectiu” per atacar als 
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distès, ja que les declaracions d’Iceta han 
començat amb optimisme i ironia. 

independentistes. 

 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Certa actitud de defensa, 

però no molt evident, vers els presos i els que 
es troben a Brussel·les Sempre voluntat de 

recalcar les idees claus de cada míting o acte. 
La majoria d’ells, al demanar el vot no donen 
peu a fer una presentació bona o “dolenta” 

del que puguin haver dit o fet. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. 

Certa actitud de voler mostrar unió vers la 
Constitució Espanyola i defensar-la per una 

millor convivència entre tots.  
Sempre voluntat de recalcar les idees claus de 

cada míting o acte. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics que mostren la “tensió” present 
al llarg de la campanya electoral.  

No hi ha un ordre de significats en funció 
d’aspectes positius o negatius. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs: conflicto catalán, 

gobierno rupturista... 
Talls contundents dels polítics que fan 

evidents la tensió. Certa duresa en els talls 
dels partits unionistes. 

No hi ha ordre de significats en funció 
d’aspectes positius o negatius. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
52 minuts 29 segons 1 hora 8 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb la 

manifestació de Brussel·les, on inclouen la informació 
electoral de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. 
La resta d’informacions polítiques comencen a partir de 

la notícia 3.  

Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb Donald 
Trump i les conseqüències del canvi d’ambaixada. La 

segona notícia, però, ja fa referència a la política 
catalana i la tercera ja és pròpiament informació 

electoral. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
24 notícies en tot l’informatiu 50 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política7 notícies. Dues 

fora del bloc de la campanya electoral 
Número total de notícies de política 11 notícies. 5 

fora del bloc de la campanya electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de la campanya electoral 6 minuts i 7 segons Bloc de la campanya electoral 2 minuts 33 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
39 segons 1 minut 34 segons (durada de la notícia de la 

manifestació a Brussel·les). Temps dedicat al partit 
inclòs dins d’aquesta peça  

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-Cat Sí(ERC) 

45 segons 1 minut 34 segons (durada de la notícia de la 
manifestació a Brussel·les). Temps dedicat al partit 

inclòs dins d’aquesta peça 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 7 segons 16 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

53 segons 0,08” 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
42 segons 49 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 6 segons 14 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
55 segons 0,06” 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 14:11. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 113 minuts 30 segons, dels quals 39 segons i 

45 segons són del temps de JXCAT i ERC. Aquesta 
apareix al principi de l’informatiu perquè parla de la 

manifestació a Brussel·les. 
Notícia 3 1 minut 7 segons 
Notícia 4 1 minut 6 segons 

Notícia 5 53 segons 
Notícia 6 42 segons 
Notícia 7 55 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 10:27. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 3 Manifestació de Brussel·les que dura 1 
minut 34 segons. En aquest temps reparteixen les 
intervencions d’Esquerra Republicana i Junts per 

Catalunya. 
Notícia 4 CUP 0,06” 
Notícia 5 16 segons 

Notícia 6 0,08” 
Notícia 7 49 segons 
Notícia 814 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari 7 notícies (incloent esports) les dues primeres 
són de política. Una forma part (breu espai) del bloc 

electoral i l’altra no. 
Notícia 1 Manifestació de milers de catalans a 

Brussel·les.  Inclou la informació electoral de JXCAT i 
ERC. 

Notícia 2Resposta del govern espanyol a la 
manifestació de Brussel·les. 

ACTES CAMPANYA ELECTORAL 
Notícia 3 C’S carrega contra el PSC i la manifestació 

independentista. 
Notícia 4 PP. Levy visita la fira de Santa Llúcia i carrega 

contra Puigdemont i l’independentisme. 
Notícia 5PSC respecta el dret a la manifestació i 
explica què farà si guanya les eleccions: restablir el 
diàleg amb Espanya, Europa i els actors econòmics. 

Notícia 6 Comú-Podem afirma que no pactarà amb els 
del 3% i hereus de les retallades. 

Notícia 7 CUP critica el paper d’Europa i 
l’autonomisme d’ERC i JXCAT. 

Notícia 8 Última hora sobre el trasllat de les obres del 
Monestir de Sixena.  

Notícia 9Preu de la vivenda a Catalunya i Espanya. 
 

Sumari  9 notícies  (incloent esports). La segona forma 
part de la política catalana (debat electoral a TVE) i la 

tercera és de la manifestació de Brussel·les. 
Notícia 1 Decisió de Donald Trump de canviar 

l’ambaixada repercussions a nivell internacional 
Notícia 2 presentació del debat electoral a TVE 

Catalunya amb els candidats a presidir la Generalitat. 
ACTES CAMPANYA ELECTORAL 

Notícia 3 Manifestació Brussel·les. Declaracions d’ERC 
i JXCAT. Desperta Europa i carta d’Oriol Junqueras 

Notícia 4 CUP necessitat d’escoltar als ciutadans que 
es manifesten. 

Notícia 5 C’S respecta els que viatgen a Brussel·les 
però les democràcies no es fan a base de 

manifestacions. 
Notícia 6 PSC. Iceta recalca la mateixa idea, la 

democràcia es demostra votant. 
Notícia 7Comú-Podem justifica l’absència a la 

manifestació perquè s’està en campanya electoral. 
Notícia 8 PP, Albiol parla d’espectacle i del ridícul que 

està fent la política catalana. Acusa Puigdemont. 
Notícia 9 Un grup d’espanyols posen “Que viva 

España” i onegen la bandera d’Espanya a la manifestació 
de Brussel·les. 
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Notícia 10 Ocupació turística al pont 
(Pirineus,Barcelona, Costa Brava i daurada). 

Notícia 11 Trump i la decisió de canviar l’ambaixada a 
Israel reaccions de la comunitat jueva i internacionals. 

Notícia 12Dimiteix un senador demòcrata acusat 
d’assetjament sexual. 

Notícia 13Erdogan visita Grècia per parlar de Xipre i la 
crisi migratòria. 

Notícia 14SPD: gran coalició per formar govern amb 
Merkel. 

Notícia 15Judici per la mort de joves al festival Love 
Parade del 2010 a Alemanya. 

Notícia 16Sentència del  TC admet que l’amiant causa 
càncer. 

Notícia 17 Estrena de pel·lícules al cinema 
Notícia 18 Venda del quadre de Leonardo da Vinci, 

“Salvator Murdi” a un príncep saudita. 
Notícia 19Pizza Napolitana patrimoni immaterial de la 

humanitat per la UNESCO. 
Secció esports4 notícies. 

Secció del temps. 
Reportatge final petjades per les xarxes socials de 

com s’han desplaçat i viscut els catalans a la 
manifestació de Brussel·les (notícia número 24). 

 

Notícia 10 Soraya de Santamaria respon als 
manifestants de Brussel·les. Mateixes decles que TV3. 

Notícia 11 Turull intenta renovar el passaport i Llarena 
no el deixa. 

Notícia 12 Citada a declarar Maria Rovira, regidora 
CUP Ajuntament de Barcelona. 

Notícia 13 Detinguts per enaltir el yihadisme. 
Notícia 14  Rescat d’immigrants a Andalusia. 

Notícia 15 Preu de vivenda puja a Madrid. 
Notícia 16 Oliver Smith condemnat a presó pel cas 

dels motors de Volkswagen. 
Notícia 17 Acabar amb la immunitat de l’expresidenta 

Cristina Fernández. 
Notícia 18 SPD coalició amb Merkel. 

Notícia 19 Incendis a Califòrnia. 
Notícia 20 Legalització dels matrimonis homosexuals a 

Austràlia. 
Notícia 21 Mort d’un matrimoni a Burgos. 
Notícia 22 Incendi a barraques de Madrid. 

Notícia 23 Desmantellen una xarxa de drogues a 
Huelva. 

Notícia 24 Campanya contra la prostitució. 
Notícia 25 Víctimes a Colòmbia drogades per 

escopolamina. 
Notícia 26 Seguretat vial. 

Notícia 27 Mesos molt càlids i secs del 2017. Falta de 
pluja. 

Notícia 28 Temperatures sota zero en algunes zones 
durant el pont. 

Notícia 29 Madrid principal destí de pont de 
desembre molts turistes nacionals i estrangers. 

Notícia 30 Venda de Loteria de Nadal. 
Notícia 31 Turisme a València pel pont. 

Notícia 32 Bona temporada de neu. 
Notícia 33 Augment dels preus dels productes per 

Nadal. 
Notícia 34 Pizza napolitana patrimoni immaterial de la 

humanitat. 
Notícia 35 Ludoteca gegant a Madrid per passar el 

pont. 
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Notícia 36 Campanya per eliminar els estereotips de 
les joguines. 

Notícia 37 Isabel Sánchez il·lustradora de contes de 
molt èxit. 

Notícia 38  Forat negre més gran conegut. 
Notícia 39 Exposició REUTERS. 

Noticia 40 Giacomo Puccini-Bohème 
Notícia 41  Ballet Nacional Espanya presenta nou 

espectacle. 
Notícia 42 OT gala especial de Nadal 

Notícia 43 Cantants que recapten més diners segons 
revista Forbes. 

Notícia 44 Desfilada de moda a Alemanya. 
Notícia 45 Connexió directe per veure com arriben els 

candidats al debat. 
Secció esports5 notícies. 

Espai del temps 
FI Telediario 

 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 1 peça (imatges+ veu en off+ declaracions+ 

connexió en directe+ stand up de la periodista que fa la 
peça). El temps que s’ha reproduït per JXAT i ERC és de 

les declaracions de Carles Puigdemont i Marta Rovira en 
els seus parlaments durant la manifestació. PEÇA 

COMPLETA I ELABORADA. La informació respecte la 
campanya electoral l’han extret d’aquesta notícia 

sencera. 
Notícia 3 Periodista presenta des de plató. Veu en 
off+ imatges+ declaracions de Juan Carlos Girauta. 

Acaba amb un stand up. 
Notícia 4Veu en off+ imatges+ declaracions d’Andrea 

Levy. 
Notícia 5 Presentació des del plató + veu en off de la 

presentadora+ imatges+ decles d’Iceta. 
Notícia 6Veu en off+ imatges+ declaracions d’Elisenda 

Alemany. 
Notícia 7 Presentació des de plató+ veu en off+ 

imatges+ declaracions. 
 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 3 veu en off+ imatges+ talls amb les 

declaracions de Puigdemont i  Marta  Rovira durant la 
manifestació a Brussel·les. Ús de plans força oberts. 

Notícia 4 declaracions molt curtes d’una de les 
candidates de la CUP. Dura escassos segons i es 
posiciona a favor que s’escolti el clam del poble. 

Notícia 5 imatges+ veu off+ declaracions de 
Ciutadans. 

Notícia 6 Veu en off+ imatges+ declaracions d’Iceta.  
Notícia bastant breu perquè recalca la idea que exposa 

Ciutadans en la peça anterior. 
Notícia 7 Veu en off+ imatges+ decles d’agència 

(ACN).  
Notícia 8 Veu en off+ imatges+ declaracions d’Albiol.  
*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
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Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Puigdemont, candidat. 
ERCMarta Rovira (Junqueras a la presó). 

C’S Juan Carlos Girauta, portaveu del grup 
parlamentari de C’S al Congrés. 
PSC Miquel Iceta, candidat. 

Comú-PodemElisenda Alemany, portaveu del partit. 
PP Andrea Levy, segona en la llista del  PP. 

CUP Bel Olid, candidata del partit. 
Poca presència dels candidats que encapçalen la llista, 
uns per motius evidents com són la presó, però dels 

altres no hi ha un motiu aparent. Donar força a diverses 
personalitats+ criteri periodístic a l’hora d’escollir les 

decles potència informativa. 

JXCAT Puigdemont a Brussel·les parlant en francès. 
ERC Marta Rovira (Junqueras a la presó). 

C’S Carlos Carrizosa, llista de C’S. 
PSC Miquel Iceta. 

Comú-Podem Xavier Domènech. 
PP Albiol, primer de la llista del PP. 
CUP Bel Olid, candidata del partit. 

Poca presència dels candidats que encapçalen la llista, 
uns per motius evidents com són la presó, però dels 

altres no hi ha un motiu aparent. Donar força a diverses 
personalitats+ criteri periodístic a l’hora d’escollir les 

decles potència informativa. 
 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC acte de la manifestació de Brussel·les. 

Parlament o míting. 
C’S+ PSC+ CUP+ Comú-Podem míting a diverses 

ciutats del territori. 
PP visita a la fira de Santa Llúcia, una de les més fires 

de nadal tradicionals de la ciutat de Barcelona. Apropar-
se a la gent amb actes quotidians.  

JXCAT+ ERC acte de la manifestació de Brussel·les. 
Parlament o míting. 

C’S+ PSC+CUP actes de campanya arreu del territori 
català. 

Comú-Podem entrevista a l’ACN. 
PP visita a un mercat setmanal. Apropar-se a la gent 

amb actes quotidians.   
 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT +ERC Brussel·les. Crítiques a Espanya, el titllen 
de país poc democràtic. Marta Rovira llegeix una carta 

d’Oriol Junqueras on demana que se segueixi lluitant per 
la llibertat del poble català. 

C’S crítica a Iceta, cap tema en concret a part d’aquest 
i demanar el vot. 

PSCvoluntat de cosir les ferides provocades pel 
“procés”. Establir relacions amb diversos agents 

econòmics, polítics i socials. 
Comú-Podem demandes de serveis socials. Crítiques 
contra la corrupció i les retallades que desfavoreixen el 

conjunt de la ciutadania. 
PP carrega contra el procés, Puigdemont i 

independentisme. 
CUP critica Europa i l’autonomisme dels partits 

independentistes. 
*pocs temes concrets, sempre es demana el vot però 

JXCAT apel·lació a les institucions europees i a 
Juncker. Poble català pacífic i democràtic i l’espanyol no 
ERC lectura de la carta de Junqueras. Els demòcrates 

són els catalans i s’han d’expressar a les urnes. 
CUPreclam perquè s’escolti la ciutadania que es 

manifesta. 
C’S respecta els que viatgen a Brussel·les però diuen 

que les democràcies no es construeixen a base de 
manifestacions. Demanen el vot. 

PSC semblant a C’S. Iceta recorda que la democràcia 
es demostra el dia que es vota. 

Comú-Podem Domènech justifica l’absència a la 
manifestació perquè s’està en un context de campanya 

electoral. 
PP Albiol parla d’espectacle esperpèntic, de ridícul de 

la política catalana i acusa a Puigdemont. 
pocs temes concrets, sempre es demana el vot però 
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costa visualitzar quines propostes presenten per 
diversos àmbits com port ser l’educació, sanitat... en les 

informacions presentades. Per part dels 
independentistes la voluntat de construir una república, 
els comuns es mantenen al marge i fan propostes i C’s, 

PP i en ocasions PSC carreguen contra els 
independentistes.   

costa visualitzar quines propostes presenten per 
diversos àmbits com port ser l’educació, sanitat... en les 

informacions presentades. Per part dels 
independentistes la voluntat de construir una república, 
els comuns es mantenen al marge i fan propostes i C’s, 

PP i en ocasions PSC carreguen contra els 
independentistes.   
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Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). En 

aquest informatiu la 

presentadora diu: 

suport al president 

(referint-se a 

Puigdemont). Es 

podria considerar un 

“lapsus” língüístic. 

Expressions 

utilitzades: desafío 

independentista, 

constitucionalistes, 

ex consellers (no 

diuen  cessats pel 

155, no en fan 

menció). 

Poques expressions 

detectades en aquest 

informatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: 
manifestació, més massives, desperta’t 
Europa, actitud repressora de l’estat, 

antidemocràtica... 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Exaltació de paraules com: 
manifestació, independentistes, 

constitucionalistes, Unió Europea... 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. 

Presentació positiva de la manifestació a 
Brussel·les, dedicació al tema bastant extensa. 
Acostumen a citar textualment les frases dels 
líders polítics per evitar confusions i fer més 

explícites les notícies. No posen en boca seva 
cap expressió utilitzada pels partits.   

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives. 
Poca rellevància a la manifestació de 

Brussel·les. Li treuen importància presentant 
després una notícia on un grup d’espanyols es 

manifesten a favor de la unitat d’Espanya.  
Onegen banderes i posen la cançó de Manolo 

Escobar voluntat de contrarestar la 
manifestació. En aquest informatiu, No posen 

en boca seva cap expressió utilitzada pels 
partits.   
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Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en el sumari sobre la manifestació de 
Brussel·les. Molta importància a l’acte per la 

novetat que aquesta suposa i pel 
desplaçament de milers de catalans fins al 

lloc.  
Voluntat de contrarestar la manifestació amb 

la visió de l’estat espanyol. 
Els actes de campanya estan compensats 

entre ells, no hi ha èmfasi en un partit més 
que en un altre. 

Èmfasi en les declaracions de Soraya parlant 
de la manifestació a Brussel·les menys 

importància.  
Molt important la versió de govern espanyol i 

de demostrar que  hi ha persones no 
independentistes que estan en contra de la 

manifestació.  
Els actes de campanya estan compensats 

entre ells, no hi ha èmfasi en un partit més 
que en un altre. 

 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat.  

Tria d’imatges significatives: manifestació a 
Brussel·les. Plans oberts per mostrar la 

quantitat de gent que hi havia. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

TEMPS de dedicació a la manifestació de 
Brussel·les molt menor que TV3. Peça normal. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es detecta cap figura retòrica ni ús 
d’eufemismes en les informacions 
presentades en aquest informatiu. 

No es detecta cap figura retòrica ni ús 
d’eufemismes en les informacions 
presentades en aquest informatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Certa actitud positiva vers 
la manifestació de Brussel·les i ho presenten  

bé. No es detecta cap tipus de defensa o 
acusació, sinó discurs positiu de la 

manifestació. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Voluntat de contrarestar la 

notícia dels manifestants a Brussel·les. Tot i 
que diuen la xifra oficial igual que TV3 es 

mostren reticents a parlar d’èxit i busquen 
notícies que  ho contrarestin. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics que mostren la “tensió”. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics que mostren la “tensió”. 
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(positiu/negatiu) No hi ha un ordre de significats en funció 
d’aspectes positius o negatius. 

Puigdemont parlant en francès és un clar 
exemple de tall escollit per mostrar el 

“desafiament” a la UE. 
Defensa aferrissada de la UE. 

No hi ha un ordre de significats en funció 
d’aspectes positius o negatius. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
49 minuts 5 segons 1 hora 7 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. No obren l’informatiu amb 

notícies de política catalana. Algunes són de temàtica 
internacional, una de societat i una d’esports. 

Principi de l’informatiu. No obren l’informatiu amb 
notícies de política catalana. Principalment destaquen 

notícies de caire internacional i del pont del mes de 
desembre. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
30 notícies en tot l’informatiu 45 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política8 notícies. Una 

fora del bloc de la campanya electoral 
Número total de notícies de política7 notícies. Totes 

elles formen part del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de la campanya electoral 8 minuts i 28 segons Bloc de la campanya electoral2 minuts 23 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 9 segons 20 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 22 segons 16 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 1 segon 14 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 48 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 20 segons 0,07” 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 15 segons 25 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
51 segons 0,07” 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 13:24. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 4 1 minut 9 segons 

Notícia 5 1 minut 22 segons 
Notícia 6 1 minut 15 segons 

Notícia 7 1 minut 1 segon 
Notícia 8 1 minut 20 segons 

Notícia 9 1 minut 
Notícia 10 51 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 12:58. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 3 20 segons 
Notícia 4 14 segons 
Notícia 5 16 segons 
Notícia 6 48 segons 
Notícia 7 7 segons 

Notícia 8 25 segons 
Notícia 9 7 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari 6 notícies (incloent esports). Cap d’elles 
correspon a les eleccions o a política. 

Notícia 1 Enfrontaments entre palestins i forces 
d’Israel. Dia de l’ira contra Trump. 

Notícia 2 Regne Unit i UE: negociacions del Brexit. 
Notícia 3 Ampliació de la llista de delictes de 

Puigdemont i els consellers cessats. 
ACTES DE CAMPANYA 

Notícia 4 Acte a Berga de JXCAT. Reclam de vots,no 
pot guanyar el bloc del 155. 

Notícia 5 ERC: El cap de llista no pot fer campanya.  El 
govern espanyol té fòbia a al democràcia. 

Notícia 6 PP: a Catalunya regna el caos. No hi haurà 
indults. Ha de governar el bloc unionista. 

Notícia 7 C’S: “es la hora de la gente normal”. 
Derrotar independentisme. 

Notícia 8 Comuns: problemes socials, únics que poden 
realitzar aquest canvi són ells. 

Notícia 9PSC: si governa la CUP la ruïna serà 
completa. 

Notícia 10 CUP: “sense sobirania no hi ha 
transformació social”. Ruptura per canviar-ho tot. 

FI CAMPANYA 
Notícia 11 Museu de Lleida: trasllat de les peces de 

Sixena. 
Notícia 12 Putin inaugura una enorme planta de gas 

Sumari 7 notícies (incloent esports). Cap d’elles 
correspon a les eleccions o a política. 

Notícia 1 Acord per negociar el Brexit. 
Notícia 2 Tensió entre Israel i Palestina. 

ACTES CAMPANYA ELECTORAL 
Notícia 3JXCAT: recuperació de les institucions 

catalanes. 
Notícia 4C’S rep el recolzament de Vargas Llosa. Gest 

d’apropar tots els espanyols vers l’independentisme. 
Notícia 5 ERC “som la única opció”. 

Notícia 6 PSC: els independentistes s’han de disculpar.  
Notícia 7 Comuns: carreguen contra la política de 

blocs. 
Notícia 8 PP destaca la bona tasca de l’article 155. 

Notícia 9 CUP: toca defensar la república i les 
institucions. 

FI CAMPANYA 
Notícia 10Patrona Immaculada a Barcelona: caserna 

del Bruc. Celebració del dia de les forces Armades+ 
discurs de Cospedal context de tranquil·litat. 

Convivència necessària. 
Notícia 11 Focs a Califòrnia. 

Notícia 12 Fàbrica de trolls creació de notícies 
falses. 

Notícia 13 Alemanya: macro judici Love Parade. 
Notícia 14 Campanya per frenar la violència contra les 
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liquat en ple Àrtic. 
Notícia 13  Polònia: relleu al capdavant del govern. 

Notícia 14 Atacs contra l’ONU al Congo. 
Notícia 15 Tiroteig en un hotel a Arizona absolen el 

policia que va matar a un civil. 
Notícia 16 Judici Love Parade (Alemanya). 

Notícia 17 Acollida nens a Catalunya (Complicacions). 
Notícia 18  Comerços obren pel pont amb bones 

sensacions. 
Notícia 19 Començament de la temporada d’esquí. 
Notícia 20 Presentació nou llibre de Gay Mercader. 
Notícia 21 Estrena del Tràiler de Jurassic World II 

(Bayona). 
Secció esports 8 notícies. 

Espai del temps 
Notícia 30 reportatge final: club de futbol amb 

inclusió social: Puigdàlber. 
FI 

dones. 
Notícia 15 Condemnat a presó als EUA el metge de 

l’equip de gimnàstica per abusos. 
Notícia 16Detinguts dos pedòfils a BCN i Madrid. 

Notícia 17 Narco més buscat per les forces policials 
espanyoles. 

Notícia 18 Augmenta la venda de cocaïna a BCN 
narco pisos al Raval. 

Notícia 19 Projecte “merezcounacalle.com” 
d’estudiants de Madrid. 

Notícia 20  Pluja al nord d’Espanya. 
Notícia 21 Evolució meteosat (canvis des de la seva 

inauguració). 
Notícia 22 Homenatge a Santander a un surfista mort 

en els atemptats. 
Notícia 23Ocupació del pont del desembre. 

Notícia 24 7 meravelles rurals d’Espanya (votacions). 
Notícia 25 Un restaurant regala premis milionaris en 

el sorteig de “la nena”. 
Notícia 26 Game awards 

Notícia 27 Nou Samsung (presentació). 
Notícia 28 Museu Nacional  Subaquàtic de 
Cartagena xerrades sobre el fons del mar. 

Notícia 29 Productors de somriures circ: actuació 
per Nadal. 

Notícia 30 Bayona estrena Jurassic  World II. 
Notícia 31 estrenes de cinema. 

Notícia 32 La scala inaugura la temporada: exposició 
de vestits i indumentària de l’òpera. 
Notícia 33 concert retorn Leiva. 

Esports 12 notícies. 
Espai del temps. 

FI 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 4Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ declaracions de Turull i Puigdemont. 
Notícia 5 Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ declaracions de Rovira i Mundó. 
Notícia 6 Presentació plató+ imatges+ veu en off+ 

declaracions d’Iceta i Rajoy+ stand up final. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
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Notícia 7 Veu en off+ imatges+ declaracions 
d’Arrimadas+ stand up final. 

Notícia 8 Presentació plató+ veu off+ imatges + 
declaracions d’Erchenique i Domènech+ stand up final. 

Notícia 9 Presentació plató+ veu off+ imatges+ 
declaracions Iceta. 

Notícia 10 Veu off+ imatges+ declaracions de Mireia 
Veí+ stand up final. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Turull  i Puigdemont (videoconferència). 
C’SInés Arrimadas. 

ERC Marta Rovira i Carles Mundó. 
PPMariano Rajoy i Albiol d’acompanyant. 

PSC Iceta. 
En Comú-Podem Pablo Erchenique i Xavier 

Domènech. 
CUP Mireia Veí, exdiputada del partit. 

JXCAT Turull, candidat. 
C’SVargas Llosa i Manuel Valls. 

ERC  Carles Mundó. 
PPMariano Rajoy i Albiol d’acompanyant. 

PSC Iceta. 
En Comú-Podem Pablo Erchenique i Xavier 

Domènech. 
CUP Mireia Veí, exdiputada del partit. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC+ C’S+ PP+CUP+ En Comú-Podem mítings 

de campanya a les ciutats respectives.  
PSCVisita a la fira de la puríssima de Sant Boi de 
Llobregat. Després aparició d’un acte a Amposta. 

CUPVisita també, a part del míting, a la fira de la 
puríssima de Sant Boi. 

JXCAT+ ERC+ C’S+ PP+CUP+ En Comú-Podem mítings 
de campanya a les ciutats respectives.  

PSCVisita a la fira de la puríssima de Sant Boi de 
Llobregat. Després aparició d’un acte a Amposta. 

CUPVisita també, a part del míting, a la fira de la 
puríssima de Sant Boi. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT carreguen contra C’S i el bloc del 155. Retreuen 
els efectes del 155 per a Catalunya. 

ERC Clam pel vot republicà. Si continua el 155 hi haurà 
una involució permanent. ERC la millor solució, si 
guanya C’S Catalunya en patirà les conseqüències. 

PP Reclamació dels béns de Sixena. Catalunya està 
immersa en el caos.  El vot del PP és la garantia perquè 

tot torni a funcionar. Carreguen durament contra la idea 
d’Iceta dels indults. 

C’S Vot per recuperar Catalunya. “Hora de la gente 
normal”. Els carrers són de tots, no només dels 

independentistes. 
Comuns Problemes socials+ corrupció. Carrega contra  

Puigdemont i  Arrimadas. Ells són els únics que volen 
que guanyi Catalunya. 

PSCReclam de les obres de Sixena. Carreguen 
durament contra la CUP i l’independentisme. 

CUP La fractura social està generada pel capitalisme. 

JXCAT voluntat de recuperar les institucions catalanes. 
ERC són la única opció viable per formar un govern 

sòlid. 
C’SRecolzament de Vargas Llosa i Manuel Valls. Els 

nacionalismes són un problema per tot Europa. Els 
espanyols s’han de donar la mà per combatre’l. 

PSC Els independentistes s’han de disculpar. La ruïna 
de Catalunya es tornarà a produir si governa la CUP. 

Comuns Carreguen contra la política de blocs. Volen 
que guanyi Catalunya perquè si guanyen ells hi haurà 

millores socials. 
PP Bona tasca del 155 per recuperar la “normalitat”. 

CUP Diuen que toca defensar la república i les 
institucions catalanes i demana als comuns que 

s’uneixin. 
*Pocs temes a part del reclam del vot per cada formació 
i dels habituals retrets entre formacions. Es mencionen 
aspectes de caire social, però acaben amb crítiques pels 
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Sense sobirania no hi ha transformació social+ 
desobediència. 

*Pocs temes a part del reclam del vot per cada formació 
i dels habituals retrets entre formacions. Es mencionen 
aspectes de caire social, però acaben amb crítiques pels 

dirigents o pels partits. 

dirigents o pels partits. 
 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Les 

habituals de TV3. 

Expressions 

utilitzades: desafío 

independentista, 

constitucionalistes, 

ex consellers (no 

diuen  cessats pel 

155, no en fan 

menció). 

Defensa de la nació 

en el discurs de 

Cospedal. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. Força “normal”, 

discurs poc contundent. Explicació dels actes, 
que tampoc han sigut res fora de l’habitual. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. Força “normal”, 

discurs poc contundent. Explicació dels actes, 
que tampoc han sigut res fora de l’habitual. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. 

Presentació positiva celebració de la 
Immaculada a Barcelona. Defensa de la nació 

i les forces armades. 
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Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en altres temàtiques, però no en 
política. Jornada força tranquil·la pel que fa a 

l’entorn polític. Explicacions dels actes de 
campanya. Dia de poc “rebombori” informatiu 

en política. 

Èmfasi en les declaracions de Rajoy quan fa 
valoració del 155. Èmfasi també de l’acte 

celebrat a la caserna del Bruc de Barcelona i 
de les paraules de Cospedal que apel·len a la 

convivència entre Catalunya i Espanya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat.  

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es detecta cap figura retòrica ni ús 
d’eufemismes en les informacions 
presentades en aquest informatiu. 

No es detecta cap figura retòrica ni ús 
d’eufemismes en les informacions 
presentades en aquest informatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Intenció que Rajoy parli de 

la polèmica dels indults, i mostri així el seu 
parer sobre la possibilitat que els consellers a 

la presó i a Brussel·les puguin ser indultats. 
Certa voluntat que es delati, però ja saben 
quin és el relat. Volen que l’espectador el 

tingui clar. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 
líders polítics (especialment Puigdemont i 

Iceta) que mostren la “tensió”. 
No hi ha un ordre de significats en funció 

d’aspectes positius o negatius. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics com Cospedal: defensa de 
l’exèrcit espanyol i de la unitat d’Espanya. 
Voluntat de mostrar que es pot celebrar la 

Immaculada a Barcelona (situació tranquil·la). 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
48 minuts i 5 segons 32 minuts 4 segons 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb 3 

notícies referents a la campanya electoral (primer cap 
de setmana de campanya i nombrosos actes dels partits 

pel territori) 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix com a 
segona notícia de l’informatiu, així que tot i no aparèixer 

en el sumari, sí que surten al principi del telediario. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
27 notícies en tot l’informatiu 28 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política7 notícies. 3 

notícies presentades en el sumari 
Número total de notícies de política7 notícies.  Cap 
d’elles presentades en el sumari. Formen part del bloc 

electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de la campanya electoral 8 minuts i 2 segons Bloc de la campanya electoral 4 minuts i 6 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 20 segons 1 minut 18 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 22 segons 1 minut 29 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 29 segons 1 minut 26 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 1 segon 33 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 23 segons 9 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
43 segons 55 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
44 segons 13 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 6:37. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 2 1 minut 20 segons 
Notícia 3 1 minut 22 segons 

Notícia 4 44 segons 
Notícia 5 1 minut 23 segons 
Notícia 6 1 minut 29 segons 

Notícia 7 1 minut 1 segon 
Notícia 8 43 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 7:41. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 2 1 minut 18 segons 
Notícia 3 1 minut 26 segons 
Notícia 4 1 minut 29 segons 

Notícia 5 33 segons 
Notícia 6 9 segons 

Notícia 7 55 segons 
Notícia 8 13 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari 10 notícies (incloent esports i temps). 3 d’elles 
corresponen a les eleccions i a política. 

Notícia 1 Palestina i EUA: tensió diplomàtica  
ACTES DE CAMPANYA 

Notícia 2 JXCAT: reivindiquen la figura de Carles 
Puigdemont com a president.  

Notícia 3 ERC vol marcar diferències amb la 
candidatura de Puigdemont. 

Notícia 4 CUP fa un toc d’atenció a ERC per acabar 
amb la pobresa i les retallades que ens han dut a la 

situació actual. 
Notícia 5 Comuns retreuen als socialistes el suport al 

155. Desastre del pacte entre C’S i PSC al Segrià. 
Notícia 6 C’S: Rivera ha instat a fer història i a no 
llençar el vot a la paperera (referint-se a PP i  PSC). 

Notícia 7 PSC: Pedro Sánchez contesta a Rivera. Iceta 
ataca els  Comuns perquè s’han rebaixat davant els 

independentistes. 
Notícia 8 PP: Albiol respon també a Rivera. El seu 

objectiu és derrotar l’independentisme. 
FI CAMPANYA 

Notícia 9 Addició al joc. 
Notícia 10 Nena ferida a Horta de Sant Joan en un 

accident. 
Notícia 11 Lluita contra el terrorisme: absolt un 

confident de la policia. 
Notícia 12 Cotxes d’ocasió bon moment per la 

Sumari 9 notícies (incloent esports). Cap d’elles 
corresponen a les eleccions i a política. 

Notícia 1 Borrasca Ana afecta a la península. 
ACTES DE CAMPANYA 

Notícia 2 JXCAT: millor garantia per prevenir el 155. 
Puigdemont la millor figura de president. Retrets a ERC. 
Notícia 3 C’S: trobada amb els joves del partit. Míting 

a Girona on carreguen contra Puigdemont i PP i PSC. 
Notícia 4 ERC:  volen concentrar el vot 

independentista. La llista de Puigdemont és 
improvisada. 

Notícia 5 Recolzament de Sánchez a Iceta. Critiquen a 
Rivera i que Iceta seria el millor president. 

Notícia 6 Comuns: Desastre del pacte C’S i PSC al 
Segrià. Mateix que TV3. 

Notícia 7 PP: Albiol adverteix que un govern 
constitucionalista necessita el PP fort i demana a Rivera 

que sigui intel·ligent (mateix TV3). 
Notícia 8 CUP: crítiques als Comuns. Demanen que 

ERC abandoni la via del diàleg i defensi la unilateralitat. 
FI CAMPANYA 

Notícia 9 Foc a Califòrnia 
Notícia 10 Iraq derrota a Estat Islàmic. 

Notícia 11Enfrontaments per la decisió de Trump. 
Notícia 12 Accident a Horta de Sant Joan. 
Notícia 13 Immigrants irregulars a Melilla. 

Notícia 14Ple pel Pont de la Constitució i Immaculada 
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recuperació de les vendes. 
Notícia 13 Ocupació pont puríssima al Pirineu. 

Notícia 14 88 famílies de soldats argentins poden 
acomiadar-se dels seus familiars morts a la Guerra de 

les Malvines. 
Notícia 15 Iraq derrota Estat Islàmic. 

Notícia 16 Ucraïna deté l’expresident georgià. 
Notícia 17 Boris Johnson busca l’alliberament d’una 

cooperant britànica. 
Secció esports8 notícies 

Notícia 26 recital orquestra del Liceu: concert per la 
pau a Ginebra. Commemorar el Dia Internacional dels 

Drets Humans. 
Notícia 27 Premis Time Code. 

Titulars de tancament. 
Espai del temps 

FI. 

a Canàries. 
Notícia 15 Pista d’esquí nocturna a la Masella. 

Notícia 16 Madrid un dels punts més atractius pel 
pont. Compres de Nadal. A BCN un 15% menys que l’any 

anterior mentre que a Madrid pugen. 
Notícia 17 Fun and serious games. 

Notícia 18 Transplantament de cor a Salvador Sobral. 
Notícia 19 Firma de discs OT. 

Notícia 20 Funeral de Johny Hallyday. 
Notícia 21 recital orquestra del Liceu: concert per la 
pau a Ginebra. Commemorar el Dia Internacional dels 

Drets Humans. 
Notícia 22 Time code: premi curtmetratge. 

Secció esports 6 notícies 
Espai del temps 

FI. 
 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 2Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ declaracions de Rull i Puigdemont. 
Notícia 3 Presentació plató + imatges+ declaracions 

de Romeva Mundó. 
Notícia 4 Veu off del presentador+ imatges de l’acte+ 

declaracions d’Eulàlia Reguant. 
Notícia 5 Presentació plató+ veu en off+ imatges+ 

declaracions de Domènech i Sara Vià. 
Notícia 6 Presentació plató+ veu off+ imatges + 

declaracions d’Albert Rivera i d’Arrimadas+ stand up 
final. 

Notícia 7 Veu off+ imatges+ declaracions Pedro 
Sánchez i  Iceta. 

Notícia 8 Veu off presentador+ imatges+ declaracions 
d’Albiol. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de TV3. 

Espai força reduït. 
Es destaca que en el cas del PSC hi ha un stand up de la 

periodista que ha cobert l’acte. Això trenca amb la 
dinàmica habitual del format de les notícies de TVE. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Rull  i Puigdemont (videoconferència). 
C’SInés Arrimadas i Albert Rivera. 
ERC Raül Romeva i Carles Mundó. 

PP Albiol. 
PSC Iceta i Pedro Sánchez. 

En Comú-Podem Xavier Domènech + Sara Vià i Jaume 
Barberà. 

JXCAT Rull  i Puigdemont (videoconferència). 
C’SInés Arrimadas i Albert Rivera. 

ERC Raül Romeva. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech  

CUP Eulàlia Reguant, candidata. 
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CUP Eulàlia Reguant, candidata. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC+ C’S+ PP+CUP+ En Comú-Podem+ PSC 

mítings de campanya a les ciutats respectives.  
C’SArrimadas es reuneix amb les joventuts del partit a 

la carpa instal·lada a Plaça Catalunya. Rivera sí que 
apareix en un míting. 

 

JXCAT+ ERC+ C’S+ PP+CUP+ En Comú-Podem+ PSC 
mítings de campanya a les ciutats respectives.  

C’SArrimadas es reuneix amb les joventuts del partit a 
la carpa instal·lada a Plaça Catalunya. Rivera sí que 

apareix en un míting. 
 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT reivindicació de la figura de Puigdemont com a 
president. Rull ha demanat a Iceta si el 155 continuarà. 

ERC Han volgut marcar les diferències amb la 
candidatura de Puigdemont. Estan preparats per 

governar i evitar que C’S sigui la primera força. Retrets a 
Iceta. 

CUP Toc d’atenció a ERC. Els pregunten si volen 
acabar amb la pobresa (pla de xoc) i revertir les 

polítiques que han dut al país a la situació actual. 
Comuns Retrets als socialistes pel suport al 155. 

Desastre del pacte entre C’S i PSC al Segrià. Temes de 
precarietat, pobresa i atur.  

C’S Insten a fer història el 21-D. Rivera diu que votar 
el PP o PSC serà com llençar el vot a la paperera. Els 

joves del partit el defineixen com un partit europeista i 
que mira al futur. El que està passant a Catalunya és 

molt greu i s’ha de revertir la situació. 
PSCSánchez contesta a Rivera i li diu que ha perdut les 
formes i el respecte pels votants. Iceta ataca als comuns 

dient que s’han arronsat davant els independentistes. 
Retreuen el trencament del pacte a l’Ajuntament de 

Barcelona. 
PP Albiol també respon a Rivera. Diuen que ells el que 
volen es derrotar l’independentisme. Demana a Rivera 
que sigui intel·ligent i generós i que pensi en Catalunya 

perquè sinó no sumaran. 
*Únic partit que no reclama exclusivament el vot o fa 
retrets són els  Comuns. Es parla d’atur, corrupció i la 
pobresa. També la CUP parla de polítiques socials i de 

revertir les retallades. 

JXCAT reivindicació de la figura de Puigdemont com a 
president. Rull retreu a ERC la submissió. Realçar la 

figura de Puigdemont. 
ERC Volen concentrar el vot independent. Són la llista 

més sòlida. La llista de Puigdemont és improvisada. 
Romeva diu que el franquisme no està superat i que se 

l’ha de combatre a les urnes. 
CUP Toc d’atenció a ERC. Els pregunten si volen 

acabar amb la pobresa (pla de xoc) i revertir les 
polítiques que han dut al país a la situació actual. Que 

abandonin la via del diàleg i se sumin a la unitlateralitat. 
Comuns Retrets als socialistes pel suport al 155. 

Desastre del pacte entre C’S i PSC al Segrià.  
C’S Insten a fer història el 21-D. Rivera diu que votar el 
PP o PSC serà com llençar el vot a la paperera. Els joves 
del partit el defineixen com un partit europeista i que 
mira al futur. El que està passant a Catalunya és molt 

greu i s’ha de revertir la situació. 
PSCSánchez contesta a Rivera i li diu que ha perdut les 

formes i el respecte pels votants. Volen una Catalunya 
millor dins d’una Espanya diferent. Iceta no té por a ser 

president. 
PP Albiol també respon a Rivera. Diuen que ells el que 
volen es derrotar l’independentisme. Demana a Rivera 
que sigui intel·ligent i generós i que pensi en Catalunya 

perquè sinó no sumaran. 
*Tots reclamen el vot i retreuen als altres partits accions 
que han dut a terme o paraules que han dit. Pocs temes 

d’interès per la societat com sanitat, educació... breu 
menció dels Comuns. 
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Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions 

utilitzades: desafío 

independentista, 

constutucionalistes 

Destaquen la 

pujada de les 

compres a Madrid i 

la suposada 

baixada a BCN.  

“conflicto catalán” 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. Força “normal”, 

discurs poc contundent. Explicació dels actes, 
que tampoc han sigut res fora de l’habitual. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. Força “normal”, 

discurs poc contundent. Explicació dels actes, 
que tampoc han sigut res fora de l’habitual. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. 

*Certa voluntat de confrontació dels partits 
que tenen representació estatal: lluita pels 

vots a Catalunya que té repercussions directes 
en la política estatal. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres per part de la 

presentadora. Fan presentació dels partits 
polítics per igual, sense connotacions 

negatives explicació per igual de tots els 
partits dels actes de campanya. 

Sí que es destaca una connotació negativa 
quan presenten les vendes de Nadal i 

argumenten que a Catalunya han baixat per la 
tensió política del moment. Visió pejorativa 

de la comunitat autònoma. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en la confrontació que hi ha entre 
partits independentistes i partits no 

independentistes. A mesura que avança la 
campanya el to que desprenen els discursos 

són més tensos. Des dels informatius es volen 
mostrar aquestes postures disconformes 

Èmfasi en la idea que les compres 
nadalenques a Catalunya s’han vist 

ressentides per la situació política. Pel que fa 
al bloc de política no es fa molt d’èmfasi en un 

partit en concret, sinó que una vegada més 
fora del bloc electoral és on es fa palès 
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entre les formacions.  d’aquesta situació. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Ús d’una figura retòrica per part del líder de 
Ciutadans quan diu que votar al PSC o al PP és 
llençar el vot a la brossa. Menyspreu cap als 
altres partits al·legant que el vot cap aquests 
no servirà de res. Voluntat de destacar-ho en 

les notícies perquè així es mostra la 
confrontació entre els tres partits. 

Ús d’una figura retòrica per part de la 
candidata Eulàlia Reguant: via del diàleg. Fent 

referència a la possibilitat dels partits 
d’establir converses per intentar posar solució 
a una determinada situació o conflicte. No hi 
ha una voluntat explícita de destacar-la per 

sobre de la resta.  

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, però la 
que fa referència a les compres nadalenques 
es presenta negativament: “les compres han 

baixat...”.  

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. La tensió entre els partits, 
ja siguin independentistes o no, es presenta 

com quelcom força destacat però no li donen 
una connotació negativa o positiva. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Però amb la notícia de la 

baixada de les compres es busca la 
culpabilitat en aquells partits partidaris a la 

independència. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics (especialment Rivera, Sánchex i  
Rajoy) que mostren la “tensió”. També 

importància de la picabaralla entre  CUP i ERC. 
No hi ha un ordre de significats en funció 
d’aspectes positius o negatius. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: unilateralitat, constitucionalisme, 

independentisme, conflicte català, desafío 
independentista... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
48 minuts 38 segons 54 minuts 12 segons 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb 

informacions de cada partit polític. 
Principi de l’informatiu. No obren amb cap informació 

política en el sumari. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
24 notícies en tot l’informatiu 39 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política8 notícies. 7 

notícies presentades en el sumari 
Número total de notícies de política7 notícies.  

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de la campanya electoral 11 minuts i 19 segons Bloc de la campanya electoral 4 minuts i 3 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 30 segons 1 minut 15 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 50 segons 1 minut 21 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 32 segons 40 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 38 segons 1 minut 18 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 22 segons 23 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 4 segons 20 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
2 minuts 23 segons 30 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 8:31. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 2 2 minuts 23 segons 
Notícia 3 1 minut 30 segons 
Notícia 4 1 minut 50 segons 
Notícia 5 1 minut 22 segons 
Notícia 6 1 minut 32 segons 
Notícia 7 1 minut 38 segons 
Notícia 81 minut 4 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 20:26. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 4 1 minut 15 segons 

Notícia 5 40 segons 
Notícia 6 1 minut 21 segons 
Notícia 7 1 minut 18 segons 

Notícia 8  23 segons 
Notícia 9 20 segons 

Notícia 10 30 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari 14 notícies (incloent esports i temps). 8 d’elles 
corresponen a les eleccions i a política. 

Notícia 1 Tensió generada a Palestina arran de la 
decisió de Trump. Com ho veu Europa i com es viu a 

Beirut. 
ACTES DE CAMPANYA 

Notícia 2 Acte central de la  CUP a BCN. Critiques al 
155 i acusacions a l’antic govern de la Generalitat: falta 

de gestió dels resultats de l’1-O. 
Notícia 3 JXCAT: o democràcia o 155. Discurs emotiu 

de la dona de Jordi Sànchez. 
Notícia 4 ERC: Aposta clara per la cultura i recrimina 
l’espoliació de les obres de Sixena. Carreguen contra 

Arrimadas. 
Notícia 5 Comuns interpel·len ERC i diuen que fer 

president a Puigdemont no portarà enlloc. Diuen que 
pactaran amb ERC si posen per davant l’agenda social. 

Notícia 6 C’S: Arrimadas i Rivera es veuen capaços de 
derrotar l’independentisme. Les eleccions són la data de 

caducitat del procés. 
Notícia 7 PSC: superar la dinàmica de blocs. 

Optimisme vers els resultats que pot obtenir Iceta. 
Notícia 8 PP: reparteixen sobres amb els vots. 

Busquen el vot de l’anomenada Catalunya plural. Vot 
útil per frenar els independentistes. 

FI CAMPANYA 

Sumari 8 notícies (incloent esports). Cap d’elles 
corresponen a les eleccions i a política. 

Notícia 1 Borrasca Ana (última hora- directe) 
Notícia 2Tornada del pont de la constitució i la 

puríssima (Desplaçaments). 
Notícia 3 Nous radars de la DGT per controlar el 

trànsit i evitar més morts. 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 4 JXCAT: demanen el vot dels socialistes 
descontents i aposta de l’independentisme per Carles 

Puigdemont. 
Notícia 5 Rivera i Arrimadas critiquen els 

independentistes i la corrupció del 3%. 
Notícia 6 ERC no descarta cap via si el govern de 

l’estat rebutja el diàleg. 
Notícia 7 PSC: Sánchez creu en la remuntada d’Iceta. 
Només amb el PSC tornarà la convivència i la concòrdia. 
Notícia 8 Comuns: obre la porta a pactes amb altres 
partits, sobretot si es posen les qüestions socials per 

davant. 
Notícia 9 PP: Albiol demana un PP fort perquè és un 

partit amb experiència.  
Notícia 10 CUP: enviarà el 155 a la paperera de la 

història. Demanen als partits independentistes i comuns 
sumar per fer efectiva la república. 

FI CAMPANYA 
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Notícia 9 Acaba termini per sol·licitar el vot per 
correu. 

Notícia 10 Gas rus a Espanya. 
Notícia 11Malalts d’amiant. 

Notícia 12Obres Sixena: entrada Guàrdia Civil 44 
obres. 

Notícia 13 Operació tornada del pont s’avança. 
Secció esports11 notícies 

Titulars de tancament 
Agenda de la setmana. 

Presentació de l’inici de les entrevistes als candidats. 
Comiat amb música del rei del Soul (50 anys). 

Espai del temps 
FI. 

Notícia 11Trasllat obres Sixena. Dia històric ja que es 
tracta d’obres “retingudes en el Museu de Lleida”. 
Notícia 12Claus per fer la declaració de la renda. 

Notícia 13 Ave Granada. 
Notícia 14 Xifres de l’aeroport de Lanzarote. 

Notícia 15 Iraq celebra la victòria sobre Estat Islàmic. 
Notícia 16Dolores de Cospedal: reforç de la 

cooperació i col·laboració en zones de conflicte: 30 
militars més. 

Notícia 17 Continuen les protestes contra la decisió de 
Trump. 

Notícia 18 Eleccions a Veneçuela. 
Notícia 19 Dia Internacional dels Drets Humans. 

Notícia 20 Reina Sofía rep en nom de la seva fundació 
el premi “Juan Antonio  Carrillo Salcedo”. 

Notícia 21 Continuen els focs a Califòrnia. 
Notícia 22 Gas àrtic rus. 

Notícia 23 Exposició a Moscou: superputin 
Notícia 24 Campanya internacional per abolir les 

armes (Nobel de la Pau). 
Notícia 25 Assassinat d’una dona. 

Notícia 26 Linx Ibèric: preservació de l’espècie. 
Secció d’esports13 notícies. 

Espai del temps 
FI. 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 2Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ declaracions de David Fernàndez i de Carles 
Riera. 

Notícia 3 Presentació plató +connexió en directe+ 
imatges+ declaracions de dona de Jordi Sànchez+ 

Puigdemont+ Turull. 
Notícia 4 Presentació plató+ Veu off + imatges de 

l’acte+ declaracions de Romeva i Rovira+ stand up final. 
Notícia 5 Presentació plató+ veu en off+ imatges+ 

declaracions de Domènech i Elisenda Alemany+ stand up 
final. 

Notícia 6 Presentació plató+ veu off+ imatges + 
declaracions d’Albert Rivera i d’Arrimadas+ stand up 

final. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
Es destaca que en el cas de l’acte de JXCAT i CUP hi ha 
un stand up de la periodista que ha cobert l’acte. Això 

trenca amb la dinàmica habitual del format de les 
notícies de TVE. 

*Mateixes declaracions a TV3 i TVE en el cas del PSC. 
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Notícia 7 Presentació plató+ Veu off+ imatges+ 
declaracions Pedro Sánchez i  Iceta+ stand up final. 
Notícia 8 Presentació plató+ Veu off + imatges+ 

declaracions d’Albiol. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Turull, Puigdemont (videoconferència) i dona 
Jordi Sànchez. 

C’SInés Arrimadas i Albert Rivera. 
ERC Raül Romeva, Marta Rovira i Antoni Castellà. 

PP Albiol. 
PSC Iceta, Pedro Sánchez i Àngel Ros. 

En Comú-Podem Xavier Domènech i Elisenda 
Alemany. 

CUP Carles Riera, candidat i David Fernàndez 
exdiuputat. 

JXCAT Carles Puigdemont (videoconferència) 
C’SInés Arrimadas i Albert Rivera. 

ERC Raül Romeva, Marta Rovira i Antoni Castellà. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech. 

CUP Carles Riera, candidat. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC mítings 

de campanya a les ciutats respectives.  
PPAlbiol passeja pels carrers de l’Hospitalet donant 

sobres amb els vots del PP. Conversa amb els ciutadans 
que passegen, acte típic de la formació d’Albiol. 

XCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC mítings 
de campanya a les ciutats respectives. 

PPAlbiol passeja pels carrers de l’Hospitalet donant 
sobres amb els vots del PP. Conversa amb els ciutadans 

que passegen, acte típic de la formació d’Albiol. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCATDebat entre democràcia o 155. L’esposa de 
Jordi Sànchez fa un discurs carregat d’emocions i apel·la 

que són demòcrates abans que tot. Puigdemont fa un 
reclam de la nació catalana.  

ERC aposta clara per la cultura. Reapareix Forcadell 
després d’estar a la presó. Record a Junqueras i diuen 

que no hi haurà renúncia si guanyen els comicis. 
Comuns Fer president a Puigdemont no porta enlloc. 
Hi haurà pacte si ERC posa per davant l’agenda social. 

Retrets als socialistes pel suport al 155. 
C’S Arrimadas i Rivera es veuen capaços de derrotar 

l’independentisme. Són el vot útil. Crida a la mobilització 
per derrotar l’independentisme. 

PSC S’ha de superar la dinàmica de blocs. Optimisme 
per superar les eleccions.  

PP Mobilitzar els indecisos. El vot més útil és el del PP 
per frenar els independentistes. 

CUP Acte central. Crítiques al 155 i apel·lació als 
comuns per despertar l’esperit del 15M. Unilateralitat, 
desobediència, república feminista i anticapitalista. No 

volen tornar a l’autonomisme. 

JXCATDoble missatge del partit: demanen el vot dels 
socialistes descontents i Rajoy no ha de decidir les 

decisions de Catalunya. Apostar per la figura de Carles 
Puigdemont.  

ERCNo descarten cap via si el govern de l’estat refusa 
el diàleg. Demanen una relació bilateral. Si això no 

succeeix no renunciaran a la via unilateral. 
ComunsDomènech obre la porta a altres partits, 

sobretot per abordar les qüestions socials. Interpel·len 
ERC per saber què faran: govern social o Puigdemont. 

C’SMofa de la situació de Puigdemont. Al·lusions que 
els independentistes són tots el mateix. Crítiques a la 

corrupció del 3% de Convergència i volen enterrar 
l’etapa negra de Catalunya. 

PSC Només amb el PSC al capdavant de la Generalitat 
es tornarà a la concòrdia i convivència a Catalunya. 

Remuntada d’Iceta (diu Sánchez). 
PP demana un PP fort perquè la pitjor notícia que pot 

tenir Catalunya és que guanyi Puigdemont. 
CUP Acte central. Enviaran el 155 a la paperera de la 

història i demanen als independentistes i comuns sumar 
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 per materialitzar el vot de la república. 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions 

utilitzades: “piezas 

retenidas en el 

museo de Lleida. 

Desafío 

independentista, 

constutucionalistes 

i conflicte català. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades.  

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 

*Certa voluntat de confrontació dels partits 
que tenen representació estatal: lluita pels 

vots a Catalunya que té repercussions directes 
en la política estatal. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 

Presentació negativa del trasllat de les obres 
del Museu de Lleida cap a Sixena. Afirmen 

que les obres estaven “retingudes” al museu 
català. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en la notícia del trasllat de les obres de 
Sixena que apareix després del bloc electoral. 
Poques mencions del tema en les notícies de 

campanya electoral. Tractament de la 
campanya electoral normal, èmfasi propi de 

Èmfasi en la notícia del trasllat de les obres de 
Sixena que apareix després del bloc electoral. 
Poques mencions del tema en les notícies de 
campanya electoral. Connotacions negatives 

del tema, però al mateix temps positives 



Dia: 10 de desembre de 2017 
 

106 

les informacions que es donen en un 
teleinformatiu. 

perquè tornen al seu lloc d’origen.  

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Ús d’un to força irònic de Miquel Iceta. 
Sempre acostumen a treure les declaracions 
més iròniques. Diu: “Macgyver de la política 

catalana”, referint-se a ell mateix.  
La periodista que cobreix la notícia de C’S  diu 

que el partit ha arribat a Tarragona per 
“tenyir Tarragona de taronja”, figura retòrica 

per expressar que volen que el vot de C’S 
guanyi en aquella població. 

Albiol parla “d’enterrar el procés” fent 
referència a acabar amb el procés 

independentista. 

Ús d’expressions retòriques per part del partit 
de JXCAT: “Cavall de Troia de Catalunya”. Fan 

referència als  socialistes, no es poden fiar 
d’ells. 

Albiol diu que Puigdemont està “escondido”. 
Talls contundents del líder del PP fent menció 

a la situació de Puigdemont. 
C’S “enterrar l’etapa negra de Catalunya” 

referint-se al procés independentista.  
“Enviar el 155 a la paperera de la història”, 
cita de la CUP per referir-se a acabar amb el 

155 després de les eleccions. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Oracions negatives o 

amb connotacions pejoratives quan parlen del 
trasllat de les obres de Sixena. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. La tensió entre els partits, 
ja siguin independentistes o no, es presenta 

com quelcom força destacat però no li donen 
una connotació negativa o positiva. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. La tensió entre els partits, 
ja siguin independentistes o no, es presenta 

com quelcom força destacat però no li donen 
una connotació negativa o positiva. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 
líders polítics. Destacar com Albiol parla de 

“prófugo de la justícia”. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics: Rivera i Albiol, sobretot. 
Discursos incendiaris.  

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
43 minuts 48 segons 1 hora 8 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb notícies 
que tenen repercussions directes en actes de campanya. 

Principi de l’informatiu. Obren l’informatiu amb 
qüestions polítiques de Catalunya, però no del bloc 

electoral en si. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
20 notícies en tot l’informatiu 38 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política8. 1 notícia fora 

del bloc electoral. 
Número total de notícies de política10. 3 notícies 

fora del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de la campanya electoral 8 minuts i 44 segons Bloc de la campanya electoral 3 minuts i 7 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 45 segons 40 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 11 segons 23 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
59 segons 58 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 16 segons 38 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 10 segons 50 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 3 segons 1 minut 9 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 20 segons 6 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 12:27. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 3 1 minut 45 segons 
Notícia 4 1 minut 11 segons 

Notícia 5 59 segons 
Notícia 61 minut 16 segons 
Notícia 71 minut 10 segons 
Notícia 8 1 minut 3 segons 

Notícia 9 1 minut 20 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 25:03. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 7 40 segons 
Notícia 8 58 segons  
Notícia 9 23 segons 

Notícia 10 38 segons 
Notícia 11 50 segons 

Notícia 12 1 minut 9 segons 
Notícia 13 6 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 5 notícies (incloent esports). La primera i la 
segona amb repercussions en la campanya electoral. 

1 Protestes pacifiques a Lleida pel trasllat de les obres 
de Sixena 

2 Ampliació de la causa de rebel·lió a altres líders 
independentistes (Rovira, Mas, Gabriel...). 

ACTES CAMPANYA ELECTORAL 
3JXCAT diu que s’ha de reaccionar davant el 155 i 

carrega contra la decisió de traslladar les obres. 
4ERC reivindica la figura de Junqueras. Crida massiva 

a la participació. 
5 C’S reivindica la Catalunya metropolitana. 

6 PSC demana el vot per Iceta, el president del sentit 
comú. 

7 Comuns volen construir un govern progressista i 
diuen que el procés ha estat una estafa. 

8 PP es preocupa per les xifres a la baixa en el sector 
del turisme (reunió amb el gremi). 

9 CUP: carreguen contra C’S i reivindicació de la 
formació en el procés. 

FI CAMPANYA 
10 Recurs PP contra TV3 per l’emissió de la 

manifestació a Brussel·les (9è recurs presentat per PP i 
C’S). 

11 Atemptat fallit a NY 
12 Temporal Ana (repercussions estatals i europees). 

Sumari: 8 notícies (incloent esports). La tercera té 
repercussions/ influeix en la campanya electoral. 

1 Intent d’atemptat a NY 
2Temporal Ana comença a prendre força. 

3Balanç víctimes pont de desembre. 
4 Marta Rovira i Anna Gabriel possibilitat d’imputar-

les per rebel·lió. Agenda Josep Maria Jové. 
5 Agenda del número 2 de Junqueras. Recull de les 
reunions de 2015, noves proves per la causa contra el 

procés.  
6Delicte d’odi: professor de la UB que va insultar per 

Twitter a Iceta. 
ACTES CAMPANYA ELECTORAL 

7JXCAT acusa el bloc del 155 de perseguir els 
independentistes. 

8 C’S es necessari un govern que respecti i representi 
tots els catalans. Catalunya s’ha aixecat amb l’esforç de 

gent vinguda d’arreu d’Espanya. 
9ERC crits de llibertat. Els republicans descarten el 

tripartit. Romeva apel·la als indecisos. 
10 PSC Iceta diu que els independentistes no poden 

governar. 
11 Comuns: primera visita de Pablo Iglesias en 

campanya. La solució no són ni el 155 ni la unilateralitat. 
12 PP: Sáenz de Santamaria amb Albiol anuncien un 

pla per rellançar la marca Barcelona. 
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13 Nominacions Globus d’Or 
Secció esports: 5 notícies 

Espai temps 
19 Reportatge contraportada 

20Espai diners: joguines tradicionals i educatives en 
augment. 

FI 

13 CUP: reivindica els sindicats alternatius. 
FI CAMPANYA 

14Rajoy: el govern de Catalunya haurà de complir la 
llei i es mostra optimista amb els pressupostos de 

l’estat. 
15 Sixena: falta una obra de les que s’havien de 

retornar al seu lloc d’origen. 
16 30 anys de l’atemptat d’ETA a la caserna de la 

Guàrdia Civil. 
17 Bankia: l’estat posa a la venda el 7% del capital de 

l’entitat. 
18 Sánchez  Melgar: nou fiscal general de l’estat. 

19 Felicitació dels Reis d’Espanya per Nadal. 
20Putin visita Síria. 

21Netanyahu a Brussel·les. 
22 Estats Units noves metes de la NASA. 

23 Incendis Califòrnia. 
24 El bitcoin: què és. 

25 Jutge Federal obliga a acceptar els transsexuals a 
l’exèrcit americà. 

26 Abusos per Internet: violació a través d’Internet. 
27 Sentència pel crim de Huelva.  

28 Restaurant més antic del món està a Madrid. 
29 Notícia acadèmia OT. 

30 Nominacions Globus d’Or. 
31 Piano que ha sobreviscut a la II Guerra Mundial. 

Secció d’esports7 notícies. 
Espai del temps 

FI 
 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 3 Presentació des del plató i connexió en 
directe amb enviat especial. Imatges+ veu en off+ 

declaracions de Puigdemont. 
Notícia 4Connexió en directe amb corresponsal + 
imatges+ veu off del corresponsal+ declaracions de 

Romeva i Rufián. 
Notícia 5 Connexió en directe corresponsal+ veu off+ 

imatges+ declaracions Arrimadas. 
Notícia 6 Connexió en directe corresponsal+ veu off+ 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
Es destaca que en el cas de l’acte dels Comuns hi ha un 

stand up de la periodista que ha cobert l’acte. Això 
trenca amb la dinàmica habitual del format de les 
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imatges+ declaracions Iceta. 
Notícia 7Connexió en directe corresponsal+ veu off+ 

imatges+ declaracions Pablo Iglesias i Domènech. 
Notícia 8 peça: veu off+ imatges+ stand up + 

declaracions Soraya i Albiol. 
Notícia 9 Connexió directe corresponsal+ 

imatges+declaracions David Fernàndez. 
(Veus off, menys la del PP, dels corresponsals que estan 

fent la connexió en directe). 

notícies de TVE. 
*Mateixes declaracions de Domènech i Iglesias que TV3. 

 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATPuigdemont per vídeo conferència al míting a 
Tortosa i després en una visita d’una empresa de 

Flandes. 
ERC Romeva i Rufián (la figura de Junqueras sempre 

present). 
C’SInés Arrimadas, candidata. 

PSC Iceta, candidat. 
En Comú-Podem Pablo Iglesias (líder Podemos) i 

Xavier Domènech, candidat. 
PPSoraya Sáenz de Santamaría i Albiol. 

CUPDavid Fernàndez. 

JXCATPuigdemont per vídeo conferència al míting a 
Tortosa. 

ERC Romeva i Rufián (la figura de Junqueras sempre 
present). 

C’SInés Arrimadas, candidata. 
PSC Iceta, candidat. 

En Comú-Podem Pablo Iglesias (líder Podemos) i 
Xavier Domènech, candidat. 

PPSoraya Sáenz de Santamaría i Albiol. 
CUPDavid Fernàndez. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT míting a Tortosa i visita de Puigdemont a una 

empresa a Flandes.  
ERC Míting a Sant Carles de la Ràpita. 

C’SMíting a Cornellà de Llobregat. 
PSC Míting a Badalona. 

Comú-Podem Míting a Tarragona. 
PP Reunió amb el sector del turisme, hostaleria i 

comerç a Barcelona. 
CUP Míting a l’Hospitalet de Llobregat. 

JXCAT míting a Tortosa. 
ERC Míting a Sant Carles de la Ràpita. 

C’SMíting a Cornellà de Llobregat. 
PSC Míting a Badalona. 

Comú-Podem Míting a Tarragona. 
PP Reunió amb el sector del turisme, hostaleria i 

comerç a Barcelona. 
CUP Míting a l’Hospitalet de Llobregat. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT Adverteixen que s’ha de reaccionar al 155. 
Puigdemont carrega contra la decisió de traslladar les 

obres de Sixena i el PSC. Visita a una empresa de Flandes 
per demostrar l’aposta del seu govern per la lluita del 

canvi climàtic. 
ERC Reivindiquen la figura de Junqueras i recorden els 

fets de l’1-O en una població on van patir càrregues 
policials. Critiquen també el bloc del 155. 

C’S Reivindica la Catalunya metropolitana, carrega 
contra el govern de Puigdemont i vol ser la presidenta 

de tots els catalans. 

JXCAT veuen nervis en el bloc del 155. Els acusa de 
voler perseguir els independentistes i per evitar-ho 

necessiten guanyar. 
ERC Rufián diu que no pactaran amb “carceleros” del 
155. Apel·len els indecisos perquè el 155 no dubta en 

destruir. 
C’S insisteixen en que és necessari un govern que 

respecti i representi els catalans. Catalunya s’ha aixecat 
amb l’esforç de milers de persones vingudes d’arreu 

d’Espanya. 
PSC Iceta diu que els independentistes no poden 
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PSC No vol”ballar” al ritme de la CUP. Voluntat de 
realitzar polítiques socials, creació de llocs de treball i de 

donar estabilitat a les empreses. 
ComunsConstruir un govern progressista i que el 

procés és una estafa. 
PP Preocupació per les xifres a la baixa de l’ocupació i 

turisme des del referèndum. Volen rellançar la marca 
Barcelona. Declaracions sobre el trasllat de les obres de 

Sixena. 
CUP Carreguen contra C’S, els qualifiquen d’hereus 

d’Aznar. Reivindicació obrera i del paper de la CUP en el 
procés independentista.  

seguir governant perquè han fet mal a gent que no ho 
mereixia.  

Comuns la solució no és el 155 ni la unilateralitat. 
Demana un govern de reconciliació i compromès en fer 

fora el PP. Domènech assegura que vol formar un 
govern per tots els catalans. 

PP volen rellançar la marca Barcelona perquè el 
procés li ha fet molt de mal. Compromís amb Catalunya i 

no pactaran amb independentistes. 
CUP Reivindica el paper dels sindicats i diuen que no 

es pot seguir en un estat autoritari. 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions 

utilitzades:  Desafío 

independentista, 

constutucionalistes 

i conflicte català. 

Destaquen 

expressions com: 

tensió 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 
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*Se centren en parlar de les obres de Sixena, 
demanen declaracions al PP i a JXCAT, per 

veure quines són les seves posicions. 

*Presentació positiva de la presència de la 
vicepresidenta del govern a Catalunya per 

rellançar la marca Barcelona. Bona iniciativa 
del govern de l’estat. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en la notícia del trasllat de les obres de 
Sixena que apareix després del bloc electoral. 

Èmfasi especial dins de la campanya 
preguntant a Puigdemont i a Albiol què els 

sembla el tema. 

Èmfasi en la notícia on es parla de la 
publicació de dades de l’agenda del número 2 

de Junqueras.  Noves proves de com es va 
executar “el full de ruta” independentista. 
Cert interès en aquesta qüestió. Tercera 

notícia de l’informatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Arma de doble fil: terme usat pel periodista 
que parla del trasllat de les obres de Sixena. 

Fa referència al que suposa per Catalunya i les 
repercussions que tindrà en la campanya 

electoral aquesta decisió. 
Rufián parla de “moler a votos” als 

constitucionalistes fent referència a que volen 
guanyar. 

Domènech parla de la “ruleta russa” fent 
referència a qui ocuparà la presidència de la 

Generalitat. 

“Full de ruta independentista”: la periodista 

ho fa servir per parlar de quines eren les 
intencions del govern independentista de 

Catalunya per materialitzar la independència 
de la comunitat autònoma. 

“Viatge a Ítaca”: Iceta menciona aquesta 
expressió usada per Mas per referir-se al camí 

que havien de seguir per assolir la 
independència. Amb un to irònic, diu que el 

viatge ha acabat. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Es percep com a 
quelcom negatiu el trasllat de les obres. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Visió negativa en les 
notícies que parlen de l’agenda del núm 2 de 

Junqueras. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. La tensió entre els partits, 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. La tensió entre els partits, 
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ja siguin independentistes o no, es presenta 
com quelcom força destacat però no li donen 

una connotació negativa o positiva. 

ja siguin independentistes o no, es presenta 
com quelcom força destacat però no li donen 

una connotació negativa o positiva. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics: Puigdemont, Rufián, 
Arrimadas. To contundent de Pablo Iglesias. 
Totes les declaracions mostren la tensió que 

es viu durant la campanya electoral pel 
context polític que està vivint el país en 

general. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 

líders polítics.  
Totes les declaracions mostren la tensió 

viscuda en el moment. Èmfasi en aquelles 
notícies que investiguen el procés 
independentista, li donen especial 

importància. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
46 minuts 3 segons 1 hora 7 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. Obren amb una notícia del grup 
de JXCAT al sumari i amb notícies que tenen repercussió 

en la campanya electoral. 

Principi de l’informatiu. Més importància a les notícies 
polítiques fora del bloc electoral (repercussions 

Catalunya). 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
33 notícies en tot l’informatiu 43 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política10 notícies. 3 

fora del bloc electoral 
Número total de notícies de política13 notícies. 4 

fora del bloc electoral 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 6 minuts i 37 segons Bloc de campanya electoral 2 minuts i 1 segon 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 33 segons 32 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 16 segons 26 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
47 segons 1 minut 1 segon 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

47 segons 9 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
43 segons 53 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
46 segons 11 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
45 segons 8 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 9:31. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 6 1 minut 33 segons 

Notícia 7 46 segons 
Notícia 8 47 segons 
Notícia 947 segons 

Notícia 1043 segons 
Notícia 11 45 segons 

Notícia 12 1 minut 16 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 12:19. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 8 32 segons 

Notícia 9 1 minut 1 segon 
Notícia 10 26 segons 
Notícia 119 segons 

Notícia 1253 segons 
Notícia 13 11 segons 
Notícia 14 8 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 6 notícies (incloent esports)Les tres primeres 
fan referència a la política i les eleccions. 

Notícia 1 Continua la polèmica per les obres de 
Sixena. Govern d’Aragó carrega contra el Museu de 

Lleida perquè no s’han conservat bé. 
Notícia 2 Congrés dels Diputats: intens debat contra el 

boicot del productes catalans a Espanya. Campanya 
electoral present a l’hemicicle.  

Notícia 3 Directius responen a una enquesta d’ESADE i 
asseguren que han perdut clients pel context polític. 

Situació PIMEC. 
Notícia 4 Tribunal de comptes embarga a Mas, Ortega 

i Rigau pel 9N. 
Notícia 5 Judici contra Santiago Espot per haver 

organitzat la xiulada contra l’himne espanyol: injúries al 
rei i ultratge a Espanya. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 6 JXCAT Puigdemont es reuneix amb un grup 

de catalans que viuen i treballen a Brussel·les. 
Campanya a Vic on demanen a Rajoy que respecti els 

vots del 21-D 
Notícia 7 PP: Albiol diu que Puigdemont viu a Matrix. 
Confia en que Puigdemont no tindrà opció de governar. 

Notícia 8 C’S: Arrimadas torna a carregar contra el 
govern Puigdemont. 

Notícia 9 PSC: Vol que Catalunya torni a l’estabilitat i 

Sumari 10 notícies (incloent esports). 3 d’elles 
corresponen a les eleccions i a política. 

Notícia 1 El tribunal de comptes ha ordenat 
l’embargament de la casa de Mas, Rigau, Homs i Ortega. 
Notícia 2Noves dades del full de ruta independentista. 

Declaracions de Junqueras. 
Notícia 3 Maten a un home a Saragossa. 

Notícia 4 La fiscal de BCN torna a patir un assalt en el 
seu domicili. 

Notícia 5 Busquen l’obra que falta de Sixena. El 
govern d’Aragó denuncia negligències per part del 

Museu de Lleida. 
Notícia 6 Judici a  Santiago Spot per xiular l’himne 

d’Espanya. 
Notícia 7L’OTAN alerta de la capacitat d’Internet per 

difondre notícies falses: pot influir en les eleccions 
catalanes. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 8 JXCAT: si guanyen s’ha de retirar el 155 u ka 

causa judicial dels líders independentistes. 
Notícia 9 C’S: Arrimadas recorda als independentistes 

que els polítics no tenen un carnet d’impunitat.  
Notícia 10ERC: reapareix Dolors Bassa. Els republicans 

plantegen obrir oficines a l’estranger. 
Notícia 11 PSC: Iceta avisa que el  21-D no investirà a 

cap president independentista i de dretes. 
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fer polítiques socials. 
Notícia 10 Domènech acusa a Arrimadas de promoure 

la confrontació entre els ciutadans. 
Notícia 11CUP: suport als investigats per rebel·lió. 
Notícia 12ERC: carreguen contra C’S perquè volen 

guanyar a través de les mentides sobre l’escola catalana. 
Notícia 13 Retrat dels votants d’ERC. 

Notícia 14Sentència que afirma que la cobertura de 
TV3 va ser excessiva de la manifestació de Brussel·les. 

TV3 recorrerà. 
Notícia 15 Netflix prepara un documental sobre el 

procés i la campanya electoral. 
Notícia 16  50 líders mundials renoven l’acord de 

París. 
Notícia 17 Senador d’Alabamaeleccions. 

Notícia 18 Amnistia Internacional presenta un informe 
contra la UE perquè són còmplices d’un sistema d’abús i 

tortura de refugiats. 
Notícia 19 Facebook pagarà els impostos que li toquin 

a cada país. 
Notícia 20  Detingut Rodrigo Lanza a Saragossa acusat 

de matar a un home. 
Notícia 21 Condemnats els pares de Nadia Nerea. 
Notícia 22  3 futbolistes Arandina condemnats per 

abús a una menor. 
Notícia 23 Premi Ramon Barnils. 

Notícia 24 Bob Dylan vindrà al Liceu. 
Notícia 25Disc d’or per la família del Super3. 

Secció esports6 notícies. 
Espai del temps 

Notícia 32reportatge final que denúncia el racisme. 
Notícia 33 Secció diners. 

Entrevistes electorals. 
 

Notícia 12 Comus: Domènech asegura que si guanya 
C’S és la derrota dels catalans i la victòria d’Aznar. 

Notícia 13 PP: Albiol demana a Puigdemont que deixi 
a fugir de la justícia. 

Notícia 14 CUP: crida a fer realitat el 15M i afirmen 
que és el moment de sumar. 

FI CAMPANYA 
Notícia 15 Actor Toni Albà ha insultat a Inés Arrimadas 

a través de  Twitter. 
Notícia 16Ple a l’ajuntament de Girona per canviar el 

nom de la plaça de la constitució per la de l’1-O. 
Notícia 17 Iniciativa del PP al Congrés en contra el 

boicot dels productes catalans. 
Notícia 18Soraya Sáenz de Santamaría demana als 

espanyols que consumeixin productes catalans. 
Notícia 19 Rajoy a París. Compromís d’Espanya amb 

les energies renovables. 
Notícia 20 Cas jugadors de futbol de l’Arandina. 
Notícia 21 Declaració dels amics de La Manada. 

Notícia 22 Condemnen els pares de Nadia Nerea. 
Notícia 23 Mort de Marta del Carmen Martínez, 

continua la investigació. 
Notícia 24 Incendi a Torrevieja. 

Notícia 25 Temporal a la baixa: conseqüències a 
Espanya i a Europa. 

Notícia 26 FBI sobre l’home que volia atemptar a NY. 
Notícia 27 Incendis a Califòrnia. 

Notícia 28 Explota una estació de gas a Àustria. 
Notícia 29 La Reina viatja al Senegal. 

Notícia 30 Baixen els naixements a tot l’Estat. 
Notícia 31 debat al Congrés sobre els animals. 

Notícies 32 Nova sèrie a TVE. 
Notícia 33 Preparació Loteria de Nadal. 

Notícia 34 Premis Ondas. 
Notícia 35 La gala d’OT. 

Notícia 36 Estrenes de cinema:  Gere al Senat 
Notícia 37 Estrena Star Wars. 

Notícia 38 Exposició de Daniel Canogar. 
Notícia 39 Bob Dylan a Espanya. 

Secció d’esports5 notícies. 
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Espai del temps 
FI. 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 6Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ veu off+ declaracions de Puigdemont. 
Notícia 7 Presentació plató + imatges+veu off+ 

declaracions d’Albiol. 
Notícia 8 Veu off + imatges de l’acte+ declaracions 

d’Arrimadas+ stand up final. 
Notícia 9 Veu en off+ imatges+ declaracions d’Iceta. 

Notícia 10 Veu en off presentador+ imatges + 
declaracions Domènech. 

Notícia 11 Veu off+ imatges+ declaracions Maria 
Sirvent, Arcadi Oliveras i Jordi Sàlvia 

Notícia 12 Veu off + imatges+ declaracions Marta  
Rovira i Dolors Bassa. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
*Decles de C’S i  PP les mateixes que a TV3. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Puigdemont (videoconferència)  
C’SInés Arrimadas. 

ERC Marta Rovira, Dolors Bassa i Carme Forcadell. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i presidenta de les Illes Balears. 
En Comú-Podem Xavier Domènech i Jaume Barberà. 

CUP Maria Sirvent, Arcadi Oliveras i Jordi Sàlvia. 

JXCAT Puigdemont (videoconferència)  
C’SInés Arrimadas. 

ERC Marta Rovira i Dolors Bassa. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i presidenta de les Illes Balears. 
En Comú-Podem Xavier Domènech. 

CUP Jordi Sàlvia. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC+PP 

mítings de campanya a les ciutats respectives.  
JXCATEn primer moment apareixen imatges de 

Puigdemont amb un grup de catalans reunit a 
Brussel·les. Després s’inicia l’acte de campanya a Vic. 

JXCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC+PP 
mítings de campanya a les ciutats respectives.  

. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT Condemnen els embargaments pel 9N. 
Demanen a Rajoy que respecti els resultats. El vot útil no 

existeix en aquestes eleccions. 
ERCCarreguen contra C’S perquè volen guanyar a 

través de les mentides sobre l’escola catalana. 
Indignació davant la possibilitat d’Arrimadas de guanyar. 

Són l’únic vot útil per liderar la república. 
Comuns acusen a Arrimadas de promoure la 
confrontació. Apel·len el vot dels treballadors. 

Asseguren que  C’S bloquejarà el futur de Catalunya. 

JXCAT si guanyen s’ha de retirar el 155 i la causa 
judicial contra el govern cessat. 

ERCEls republicans plantegen obrir oficines a 
l’estranger i restituir el Major Trapero. 

Comuns Domènech assegura que si guanya C’S és la 
derrota dels catalans i la victòria d’Aznar. 

C’S Arrimadas recorda als independentistes que els 
polítics no tenen un carnet d’impunitat.  

PSC Iceta avisa que no investirà a cap president 
independentista ni de dretes. Catalunya no s’ho mereix. 
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C’S tornen a carregar contra el govern de  
Puigdemont. El dia 21 serà el primer dia d’una nova 
etapa a Catalunya de convivència, de tranquil·litat i 

respecte. 
PSC Vol que Catalunya torni a l’estabilitat i fer 
polítiques socials. Feina per tothom, mantenir les 

pensions, la sanitat pública, el sistema educatiu i serveis 
socials. Tot això està en risc per culpa dels objectius 

independentistes. 
PP Espanya és un país seriós i per tant Puigdemont 
sap que no governarà. El bloc constitucionalista ha de 

treure la majoria. 
CUPSuport als investigats per rebel·lió. S’ha anat 

massa ràpid i cal dialogar. 
 

PP Albiol demana a Puigdemont que deixi de fugir de 
la justícia. Això ajudaria a destensar la situació actual. 

CUPcrida a fer realitat el 15M i afirmen que és el 
moment de sumar. O república o barbàrie.  

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions: 
Desafío 

independentista, 

constutucionalistes 

i conflicte català. 

Consulta il·legal del 

9N. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 
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per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 

*Continua la polèmica per les obres de Sixena. 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. 

Presentació negativa de les noves dades 
trobades sobre el full de ruta 

independentista. Insistència en el tema. 

 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en la notícia del trasllat de les obres de 
Sixena que apareix després del bloc electoral. 
Poques mencions del tema en les notícies de 

campanya electoral. 

Èmfasi en la notícia del trasllat de les obres de 
Sixena que apareix després del bloc electoral. 
Sobretot en aquelles informacions que tenen 
a veure amb el 9N i la investigació judicial del 

referèndum. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Albiol: “Puigdemont viu a Màtrix”,fent 
referència que viu en una realitat paral·lela. 

Creu que Puigdemont se’n riu d’Espanya. 
Arrimadas: “los superhéroes del procés”, 
referint-se a que es pensaven que no els 
imputarien. Ella al·lega que la llei és per 
tothom i que ells no són més que ningú. 

No es destaca ús de figures retòriques ni per 
part dels partits polítics ni dels periodistes 

que elaboren els informatius. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 
claus de la notícia. Frases negatives quan es fa 

referència al procés i a les investigacions 
judicials que tenen a veure amb aquest tema. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Les acusacions es detecten 
fora de la campanya electoral: tractament de 
la notícia de les obres de Sixena, per exemple. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Les acusacions es detecten 
fora de la campanya electoral: tractament de 

la notícia de les obres de Sixena i causes 
judicials del procés. 
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Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Talls contundents dels 
líders polítics. Destacar com Albiol parla de 

Màtrix o Arrimadas dels superherois. 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. 

Contundència de les notícies referents a les 
investigacions del procés. Especial 

importància i seguiment extens fora del bloc 
electoral. Dins del bloc electoral respecten 

bastant als actes de partit i no fan referència a 
això. Fora en canvi hi dediquen força temps, 

sobretot en explicar els motius que han 
conduït als independentistes i a Catalunya a la 

situació actual. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
48 minuts 23 segons 1 hora 7 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. La primera notícia del sumari fa 
referència a les eleccions catalanes. El bloc electoral és 

el primer que apareix, és a dir, primer parlen de les 
notícies de la campanya. 

Principi de l’informatiu. L’espai de campanya electoral 
sempre ocupa les primeres posicions de l’informatiu de 

TVE. En aquest cas, hi ha algunes notícies de política 
davant i darrere d’aquest espai. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
32 notícies en tot l’informatiu 43 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política13 notícies. 6 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política13 notícies. 6 

fora del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 9 minuts i 4 segons Bloc de campanya electoral 2 minuts 10 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 12 segons 1 minut 3 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 31 segons 19 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 23 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 53 segons 1 minut 12 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
41 segons 8 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 13 segons 10 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 34 segons 9 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 2:12. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 1 1 minut 13 segons 
Notícia 2 1 minut 53 segons 

Notícia 3 1 minut 
Notícia 441 segons 

Notícia 51 minut 31 segons 
Notícia 6 1 minut 12 segons 
Notícia 7 1 minut 34 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 14:32. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 7 1 minut 3 segons 

Notícia 8 23 segons  
Notícia 9 19 segons 

Notícia 101 minut 12 segons 
Notícia 118 segons 

Notícia 12 10 segons 
Notícia 13 9 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 6 notícies (incloent esports)La primera fa 
referència a les eleccions. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 1PP: Presència activa de Mariano Rajoy en la 
campanya. Visita de l’empresa Freixenet i avisa que el 

govern treballa perquè torni la “normalitat” a Catalunya. 
Les empreses s’ho mereixen. 

Notícia 2 PSC: Sánchez dona suport a Iceta. Esquiven 
el tema dels indults i aclamen a la via del diàleg per 

tendir ponts. 
Notícia 3 C’S: Acusen del bloc de no tenir projecte. 

Carreguen contra Iceta i els independentistes. 
Notícia 4 Comuns: defensa aferrissada de l’escola 
pública catalana contra les retallades i els barracons. 
Notícia 5 ERC: lectura de la carta de Junqueras al 

Congrés. Cal treure’l de la presó i si guanyen s’ha de fer 
efectiu. 

Notícia 6 JXCAT: defensa de Puigdemont com l’únic 
candidat viable i que han de marxar d’Espanya per 

preservar les institucions catalanes. 
Notícia 7 CUP: Acusen a l’estat de no ser neutral. 

Carreguen contra la UE apel·len la unilateralitat. 
FI CAMPANYA 

Notícia 8 Fan retirar llaços grocs de les conselleries 
Notícia 9 Ajuntaments d’Alcarràs i Fulida mantenen 

els cartells als edificis i els llaços. 

Sumari: 10 notícies (incloent esports)les dues primeres 
fan referència a les eleccions. 

Notícia 1Judici pel cas dels ERE d’Andalusia. 
Notícia 2 Crim a Saragossa. 

Notícia 3 Gravació des d’un tanc de dos joves que 
amenacen a Puigdemont i Iglesias. 

Notícia 4 Ataquen la seu del PP a l’Hospitalet amb 
pintades nazis. 

Notícia 5 Mossos: demanen que es retirin els cartells i 
llaços grocs de les conselleries. 

Notícia 6 El govern s’està preparant per possibles 
campanyes de desinformació a les xarxes socials per 

evitar ingerències a les eleccions catalanes. 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 7 JXCAT es proposen guanyar les eleccions. 
Critiques al socialistes per les seves contradiccions. 
Notícia 8 C’S: li preocupa que Iceta parli d’indults. 

Pregunten si es el preludi d’un pacte amb ERC. 
Notícia 9 ERC: Rovira creu que els partits 

constitucionalistes no pensen en els catalans. Acusa 
l’estat de demofòbic i que té por de Junqueras. 

Notícia 10 PSC: tercera visita de Sánchez durant la 
campanya. Iceta és l’únic que pot acabar amb la 

crispació del moment. 
Notícia 11 Comuns: defensa l’escola pública catalana i 

ha denunciat les retallades. 



Dia: 13 de desembre de 2017 
 

123 

Notícia 10 JEC insta a sancionar Terribas per dues 
portades durant la campanya electoral. 

Notícia 11 Vídeo viral d’un jove sobre un tanc amb 
amenaces cap a Puigdemont i Iglesias. 

Notícia 12Dimiteix el vicepresident i director de 
turisme de les Balears per un polèmic viatge al Carib. 

Notícia 13 Richard Gere visita el Senat. 
Notícia 14La plana major del  PSOE andalús al banc 

dels acusats. 
Notícia 15 Theresa May derrota del Brexit al 

parlament. 
Notícia 16  Dificultats per Donald Trump: eleccions 

senador d’Alabama. 
Notícia 17 Plegarà l’any que ve Yellen, presidenta de 
la reserva federal americana. Apuja el tipus d’interès.  

Notícia 18 Món musulmà planta cara a Trump. 
Notícia 19 Tiroteig a Sant Carles de la Ràpita. 

Notícia 20 presó sense fiança pels jugadors de 
l’Arandina. 

Notícia 21 Examinadors de trànsit desconvoquen les 
vagues. 

Notícia 22 Amancio Ortega fa un pas més per deixar 
índitex. 

Notícia 23 Nominats als premis Goya. 
Notícia 24 David Byrne encapçala els primers noms 

del Cruïlla 2018. 
Notícia 25Les noies de Mmossbank Roada a la 

Villarroel. 
Notícia 26 Premis a les redaccions de TV3 i Catalunya 

Ràdio. 
Secció esports6 notícies. 

Espai del temps 
Notícia 32reportatge final: gustos i preus dels àpats 

de Nadal. 
Entrevistes electorals. 

FI 

Notícia 12PP: sobre els possibles indults plantejats per 
Iceta. 

Notícia 13 CUP: defensa la via unilateral. Posen contra 
les cordes a l’estat i volen construir una república. 

Critica les formacions que aposten pel diàleg sense cap 
objectiu.  

FI CAMPANYA 
Notícia 14La crisi de Catalunya podria suposar una 

pèrdua a curt termini de 12 mil milions d’euros en 
turisme i una caiguda de les inversions propera al 2%. El 

prestigi de la marca Espanya s’ha vist deteriorada. 
Notícia 15 Més de 3000 empreses han traslladat la 

seva seu social de Catalunya a altres regions d’Espanya. 
Notícia 16  El president del govern fa una crida a que 

no es boicotegi cap producte català perquè els 
empresaris no tenen la culpa. 

Notícia 17 última sessió de control del Congrés abans 
de festes.  

Notícia 18 Dimissió del vicepresident Balear, Barceló. 
Notícia 19Presó sense fiança pels jugadors de 

l’Arandina. 
Notícia 20 Fi de la vaga dels examinadors de trànsit. 

Notícia 21 Quotes pesqueres d’Espanya. 
Notícia 22 Premi Sájarov a l’oposició de Veneçuela. 
Notícia 23 Coalició entre conservadors i socialistes a 

Alemanya. 
Notícia 24 Parlament britànic haurà d’aprovar un 

acord amb la UE. 
Notícia 25Països musulmans declaren Jerusalem est 

com a capital de l’estat palestí. 
Notícia 26Eleccions al senat d’Alabama 

Notícia 27 Abús sexual a Hollywood. 
Notícia 28 Neix un bebè britànic amb el cor fora. 

Notícia 29 Telèfons mòbils prohibits a les aules (París). 
Notícia 30 temps (Estabilitat). 

Notícia 31 ONG de missatgers de la pau organitzen el 
sopar especial pel 24 de desembre per persones sense 

llar. 
Notícia 32 Visita al Senat de Richard Gere. 

Notícia 33 Me llamo Gennet: pel·lícula per mostrar la 
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vida d’algú amb discapacitat. 
Notícia 34Veterà de guerra amb més anys d’Espanya: 

113. 
Notícia 35Portugal augmenta els turistes. 

Notícia 36 Ifema Madrid: objectes antics i de 
col·lecionistes. 

Notícia 37Moneda en colors: commemoració dels 50 
anys del rei Felip VI. 

Notícia 38 Nominacions als Goya. 
Notícia 39 Cohen: vinculació amb Espanya. 
Notícia 40 Estrena últim Jedi (Star Wars). 

Secció esports 3 notícies. 
Espai del temps 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 1Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ veu off+ declaracions de Rajoy i Albiol+ stand 
up final. 

Notícia 2 Presentació plató +connexió en directe+ 
imatges+veu off+ declaracions de Pedro Sánchez i Iceta. 

Notícia 3 Veu off + imatges de l’acte+ declaracions 
d’Arrimadas+ stand up final. 

Notícia 4 Presentació plató+ Veu en off+ imatges+ 
declaracions de Domènech i Joan Mena. 

Notícia 5 Presentació plató+ Veu en off+ imatges + 
declaracions de Rovira, Mundó i Tardà+ stand up final. 

Notícia 6 Veu off+ imatges+ declaracions Puigdemont 
i Rull. 

Notícia 7 Presentació plató+ connexió en directe+ Veu 
off + imatges+ declaracions Quim Arrufat. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Puigdemont (videoconferència) i Josep Rull. 
C’SInés Arrimadas. 

ERC Marta Rovira, Joan Tardà i Carles Mundó. 
PP Mariano Rajoy i Albiol. 
PSC Iceta i Pedro Sánchez. 

En Comú-Podem Xavier Domènech i  Joan Mena. 
CUP Quim Arrufat, exdiputat. 

JXCAT Puigdemont (videoconferència) i Marina Geli. 
C’SInés Arrimadas. 
ERC Marta Rovira. 

PP Albiol. 
PSC Iceta i Pedro Sánchez. 

En Comú-Podem Xavier Domènech. 
CUP Quim Arrufat, exdiputat. 
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Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
JXCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC+ 

mítings de campanya a les ciutats respectives.  
PPVisita les instal·lacions de Freixenet i fa l’acte de 

campanya allà.  
ERC Una part de la informació és un vídeo de quan 

Joan Tardà llegeix la carta d’Oriol Junqueras al Congrés. 

JXCAT+ ERC+ C’S+CUP+ En Comú-Podem+ PSC+ 
mítings de campanya a les ciutats respectives.  

PPVisita les instal·lacions de Freixenet i fa l’acte de 
campanya allà.  

 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT defensa de Puigdemont com l’únic candidat 
viable i que han de marxar d’Espanya per preservar les 

institucions catalanes. 
ERC lectura de la carta de Junqueras al Congrés. Cal 

treure’l de la presó i si guanyen s’ha de fer efectiu. 
Comuns defensa aferrissada de l’escola pública 

catalana contra les retallades i els barracons. 
C’S Acusen del bloc de no tenir projecte. Carreguen 

contra Iceta i els independentistes. 
PSC Sánchez dona suport a Iceta. Esquiven el tema 

dels indults i aclamen a la via del diàleg per tendir ponts. 
PP Presència activa de Mariano Rajoy en la campanya. 

Visita de l’empresa Freixenet i avisa que el govern 
treballa perquè torni la “normalitat” a Catalunya. Les 

empreses s’ho mereixen. 
CUP Acusen a l’estat de no ser neutral. Carreguen 

contra la UE apel·len la unilateralitat. 
 

JXCAT es proposen guanyar les eleccions. Critiques al 
socialistes per les seves contradiccions. 

ERC Rovira creu que els partits constitucionalistes no 
pensen en els catalans. Acusa l’estat de demofòbic i que 

té por de Junqueras. 
Comuns Comuns: defensa l’escola pública catalana i 

ha denunciat les retallades. 
C’S li preocupa que Iceta parli d’indults. Pregunten si 

es el preludi d’un pacte amb ERC. 
PSC tercera visita de Sánchez durant la campanya. 

Iceta és l’únic que pot acabar amb la crispació del 
moment. 

PP Nega compartir el tema sobre els possibles indults 
plantejats per Iceta. 

CUP defensa la via unilateral. Posen contra les cordes 
a l’estat i volen construir una república. Critica les 

formacions que aposten pel diàleg sense cap objectiu. 
 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Verbs com 

boicotejar, molt 

freqüents. 
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Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Especial atenció a la presència dels 
líders no independentistes: Rajoy i Sánchez en 

els actes de campanya. Això mostra la 
importància que té per Espanya les eleccions 

que se celebraran. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Tractament positiu de la vista de 
Rajoy a Catalunya i a Freixenet. Ho tracten 

fora del bloc electoral, així poden parlar amb 
més deteniment del tema.  

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi sobre la presència de Rajoy i Sánchez, 
però sobretot Rajoy com a president del 

govern. Destaquen les seves declaracions i la 
voluntat de treballar perquè es reconstrueixin 
les ferides, tal i com ell diu. Denota moment 

fluix del PP a Catalunya. 

Èmfasi sobre la presència de Rajoy i Sánchez, 
però sobretot Rajoy com a president del 

govern. Destaquen les seves declaracions i la 
voluntat de treballar perquè es reconstrueixin 
les ferides, tal i com ell diu. Volen destacar la 
figura de Rajoy en el procés de reconciliació. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es destaca ús de figures retòriques ni per 
part dels partits polítics ni dels periodistes 

que elaboren els informatius. Reiteren el verb 
boicotejar.  

No es destaca ús de figures retòriques ni per 
part dels partits polítics ni dels periodistes 

que elaboren els informatius. Reiteren el verb 
boicotejar. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. La visita de Rajoy es 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Notícia presentada en 
negatiu: atacs a la seu del PP de l’Hospitalet 



Dia: 13 de desembre de 2017 
 

127 

planteja com quelcom negatiu pel propi partit 
pel que anuncien les enquestes. 

de Llobregat. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Cert to negatiu en la visita de Rajoy, 
però tampoc molt clar que la notícia es 

presenti completament negativa. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Certa voluntat de presentar 
positivament la visita de Rajoy a Catalunya 

(fora bloc electoral). 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Declaracions de Rajoy 
molt importants i de Sánchez també, per la 
magnitud de es qüestions que es presenten.  

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Èmfasi en paraules com: 

atacar, convivència, pèrdues econòmiques 
causades pel procés... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
49 minuts 7 segons 1 hora 8 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 

habitual. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
34 notícies en total 48 notícies en total 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política10 notícies. 4 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política11 notícies. 4 

fora del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 5 minuts i 41 segons Bloc de campanya electoral 2 minuts i 2 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
51 segons 1 minut 4 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 28 segons 21 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
- 20 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

51 segons 11 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 5 segons 53 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
42 segons 13 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
44 segons 14 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 7:23. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 7 51 segons 

Notícia 8 1 minut 18 segons 
Notícia 9 51 segons 

Notícia 10 1 minut 5 segons 
Notícia 11 42 segons 
Notícia 12 44 segons 

No hi ha notícia de C’S aquest dia. 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 9:33. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 5 1 minut 4 segons 

Notícia 6 20 segons  
Notícia 7 21 segons 
Notícia 811segons 
Notícia 953 segons 

Notícia 10 13 segons 
Notícia 11 14 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 6 notícies (incloent esports). Cap fa referència 
directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Accident d’un autobús escolar i un tren a 
Millars. 

Notícia 2 Nadal a la presó. Llarena denega la sortida 
de presó per fer campanya. 

Notícia 3 Escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu 
d’Unipost. 

Notícia 4 Informacions de Jaume Conejo. 
Notícia 5 El Departament d’Interior de la Generalitat 

nega que els mossos espiessin el líder del PP català i 
Enric Millo. 

Notícia 6 Seguretat informàtica: evitar la ingerència 
russa en les eleccions autonòmiques. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 7 JXCAT: només el vot a la llista de 

Puigdemont permetrà que Rajoy NO governi a 
Catalunya. Votar Iceta o Arrimadas equival a votar PP. 
Notícia 8 ERC: qüestionen el pacte del 78. Carreguen 

durament contra el PSC i diuen que si hi ha majoria 
independentista es posaran d’acord amb JXCAT. 

Notícia 9 PSC: José Luís Ávalos i Ramon Espadaler fan 
costat a Iceta. Problemes que crea l’independentisme a 

Catalunya i Espanya. 
Notícia 10 Comuns: Irene  Montero acompanya a 
Domènech. Demana ajuda als catalans per reformar 

Sumari: 9 notícies (incloent esports). Només una notícia 
fa referència a la campanya electoral. 

Notícia 1Tiroteig a Terol (morts i ferits). 
Notícia 2 Presó per Lanza per matar un home a 

Saragossa. 
Notícia 3 Arxivada la causa contra Puigdemont i els 

consellers presos. 
Notícia 4 Busquen documentació sobre el referèndum 

a Unipost. 2na vegada que Raventós passa pels Jutjats 
com a testimoni de l’1-O. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 5 JXCAT: clar missatge a ERC: no contemplen 

cap escenari més enllà de la investidura de Puigdemont. 
Notícia 6 C’S creu que Domènech hauria de permetre 
un govern de constitucionalistes per no donar ales als 

independentistes. 
Notícia 7 ERC: descarta un nou tripartit amb el PSC. 

Els socialistes no representen els independentistes. 
Notícia 8 PSC: Iceta no vol un nou tripartit: els 

independentistes han dut a Catalunya cap al precipici. 
Notícia 9 Comuns: Domènech diu que Arrimadas és la 

candidata d’Aznar i Catalunya no la farà presidenta. 
Notícia 10 PP: el vot al PP és la millor opció per 

combatre a l’independentisme. Aquest ha creat ruptura 
i pobresa. 

Notícia 11 CUP: crida a l’autoorganització. Proposen 
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també Espanya. 
Notícia 11 PP: canviar Catalunya és possible amb 

Mariano Rajoy. Espera que hi hagi prou majoria per fer 
fora l’independentisme i evitar la divisió. 

Notícia 12CUP: alerta que el feixisme de l’estat els 
farà retrocedir i que el camí no serà fàcil i la lluita llarga. 

FI CAMPANYA 
Notícia 13 Judici cas ERE 

Notícia 14Agència Tributària Catalanaestudi del 
frau. 

Notícia 15 Pugen els preus del lloguer a Catalunya. 
Notícia 16  Tiroteig a Terol. 

Notícia 17 Novetats del tiroteig a Sant Carles de la 
Ràpita. 

Notícia 18 Vigilància dels mosquits a Fuerteventura. 
Notícia 19 Brussel·les: gestió dels refugiats: eliminar 

quotes. 
Notícia 206 mesos de l’incendi de la Torre Grenfeel. 
Notícia 21 Putin: preguntes al líder rus en roda de 

premsa. 
Notícia 22 Trump: fi de la igualtat a Internet. 

Notícia 23 Disney compra la Fox. 
Notícia 24 Els últims Jedi, estrena al cinema. 

Notícia 25Estrenes cinema. 
Notícia 26Estrena curtmetratge “Los desheredados”. 

Notícia 27 En marxa la Marató 2017. 
Secció esports6 notícies. 

Espai del temps 
Notícia 34reportatge final: història de superació de 

l’esport d’un noi amb discapacitat física. 
FI 

una república feminista i que protegeixi les minories. 
FI CAMPANYA 

Notícia 12Esquerra demanarà diàleg bilateral amb el 
govern per trobar una solució democràtica a la situació 

de Catalunya. 
Notícia 13 Sáenz de Santamaría insisteix en que el 
govern treballa per garantir unes eleccions segures: 

investiguen les activitats per les xarxes socials. 
Notícia 14Fundación Juntos Sumamos llença una 

campanya solidaria que es diu #Abrazada. 
Notícia 15 Oriol Pujol i investigats per tràfic 

d’influències.  
Notícia 16 Cas ERE Andalusia. 

Notícia 17 Sessió parlamentaria a Andalusia parlant 
dels ERE. 

Notícia 18 Es reuneix a Brussel·les l’últim consell 
europeu: Brexit i política migratòria (decles Rajoy: 

posició del govern). 
Notícia 19 Reina acaba viatge de cooperació al 

Senegal. L’ajuda espanyola fa bon servei. 
Notícia 20Vladimir Putin es presenta com a candidat a 

les eleccions. 
Notícia 21 Weinstein asegura que l’acusació de Hayek 

no és exacta. 
Notícia 22 Cas Arandina. 

Notícia 23 Agressió múltiple a Vilanova i la Geltrú. 
Notícia 24 Informe igualtat de gènere en el sector de 

les advocades. 
Notícia 25Connexió directe Terol. 

Notícia 26 TEDAX: desactiven artefactes explosius. 
Notícia 27 Accident a Perpinyà 

Notícia 28 Perillositat a les carreteres (punts negres). 
Notícia 29S’obliden una nena d’excursió. 

Notícia 30 Avís de temporal a la costa nord. 
Notícia 31Pelegrí número 300 mil arriba a Santiago. 

Notícia 32 Sopars de Nadal de les empreses. 
Notícia 33 Guanys de les paneres: tributació a 

hisenda. 
Notícia 34 Festa universitària Nadal a Salamanca. 

Notícia 35 Preparatius loteria de Nadal. 
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Notícia 36 Periodistes parlamentaris: entrega de 
premis als diputats. 

Notícia 37EUA: fi de la neutralitat a Internet. 
Notícia 38 Walt Disney compra la FOX. 

Notícia 39 RTVE aposta per la innovació digital i la 
transferència digital. 

Notícia 40 Càsting MasterChef. 
Notícia 41 Presentació nova sèrie. 

Notícia 42 Arxiu digital Gabriel Garcia Márquez. 
Secció esports6 notícies. 

Espai del temps 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 7Presentació plató+ imatges+ veu off+ 

declaracions de Rull i Puigdemont. 
Notícia 8 Presentació plató + imatges+veu off+ 

declaracions de Rovira i Toni Comín+ stand up final. 
Notícia 9 Veu off + imatges de l’acte+ declaracions 

Iceta, Espadaler i José Luís Ávalos+ stand up final. 
Notícia 10 Veu en off+ imatges+ declaracions d’Irene 

Montero i Domènech+ stand up final. 
Notícia 11 Presentació plató+ Veu en off presentador+ 

imatges + declaracions d’Albiol. 
Notícia 12 Presentació plató+ Veu off+ imatges+ 

declaracions de Gibert. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCAT Puigdemont (videoconferència) i Josep Rull. 
ERC Marta Rovira i Toni Comín. 

PP Albiol. 
PSC Iceta, Espadaler i José Luís Ávalos. 

En Comú-Podem Xavier Domènech i  Irene Montero. 
CUP Gibert i presència de Álbano Dante Fachín. 

JXCAT Puigdemont (videoconferència) i Josep Rull. 
C’S Arrimadas. 

ERC Marta Rovira i Toni Comín. 
PP Albiol. 
PSC Iceta. 

En Comú-Podem Xavier Domènech. 
CUP Maria Sirvent. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. 
C’S entrevista a RAC1 amb Jordi Basté. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT Les voluntats d’un poble no es poden 
emmanillar.  

ERC Es qüestiona el pacte del 78. Reformar Espanya i 
Catalunya. Carreguen contra el PSC. 

JXCAT  clar missatge a ERC: no contemplen cap 
escenari més enllà de la investidura de Puigdemont. 

ERC descarta un nou tripartit amb el PSC. Els 
socialistes no representen els independentistes. 
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Comuns carreguen contra Arrimadas perquè el seu 
partit és el que protagonitza la precarietat del país. 

PSCCarrega durament contra Puigdemont. Espanya 
corre el risc d’una recentralització i es fa una crida als 

desencantats que van votar Junts Pel Sí. 
PP Canviar Catalunya és possible amb Mariano Rajoy. 

Espera que hi hagi prou majoria per fer fora 
l’independentisme de les institucions catalanes. 
CUP  alerten que el feixisme de l’estat els farà 
retrocedir. Unitat de classes treballadores de tot 

Espanya per combatre el PP i C’S. 

Comuns Comuns: Domènech diu que Arrimadas és la 
candidata d’Aznar i Catalunya no la farà presidenta. 

C’S C’S creu que Domènech hauria de permetre un 
govern de constitucionalistes per no donar ales als 

independentistes. 
PSC PSC: Iceta no vol un nou tripartit: els 

independentistes han dut a Catalunya cap al precipici. 
PP el vot al PP és la millor opció per combatre a 

l’independentisme. Aquest ha creat ruptura i pobresa. 
CUP crida a l’autoorganització. Proposen una 

república feminista i que protegeixi les minories. 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Vicepresident cessat.  

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Exconsellers, no 

mencionen 

Puigdemont com a 

president. 

Consellers presos. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Especial atenció fora del bloc 

independentista de les resolucions de Llarena 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Especial atenció fora del bloc 

electoral en tots els processos judicials que 
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que tenen repercussions directes a la política 
catalana.  

envolten el referèndum de l’octubre. Certa 
presentació negativa d’aquestes qüestions, 

com una imatge que danya Catalunya i a 
Espanya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en aquestes qüestions que es 
mencionaven anteriorment: resolucions 

judicials i qüestions que tenen a veure amb 
l’investigació del referèndum de l’1-O + 

simbologia independentista. 

Èmfasi en aquestes resolucions judicials. Les 
investigacions del referèndum estan sent un 

dels principals temes a tractar pels 
informatius de  TVE. Per tant, hi mostren 

especial interès i, sobretot, en evitar tacar la 
imatge de la unitat d’Espanya i del país en 

general. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics...  
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi.  
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es destaca ús de figures retòriques ni per 
part dels partits polítics ni dels periodistes 

que elaboren els informatius. 

No es destaca ús de figures retòriques ni per 
part dels partits polítics ni dels periodistes 

que elaboren els informatius. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Certa actitud 

negativa quan es parla dels casos judicials 
oberts contra el procés, ja que es denota que 

la informació la perceben com quelcom 
negatiu. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Certa actitud 

negativa quan presenten les informacions que 
fan referència a les resolucions judicials o als 
processos judicials oberts. Èmfasi en mostrar 

una imatge pejorativa del procés i de les 
conseqüències que està tenint. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. To condescendent pels presos en els 
actes d’ERC i JXCAT.  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
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emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

com: seguretat, vicepresident cessat, 
consellers cessats... 

com: presos, busquen documentació sobre el 
referèndum, declaracions davant del jutge, 

etc. 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
48 minuts 15 segons 1 hora 5 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. Al sumari 3 notícies de política, 1 de les 

eleccions. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu, seguint el format del telediario 

habitual. Al sumari 1 notícia de política, que té 
repercussions en les informacions de les eleccions. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
31 notícies en total 42 notícies en total 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política12 notícies. 2 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política10 notícies. 3 

fora del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 9 minuts i 37 segons Bloc de campanya electoral 3 minuts i 15 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
2 minuts 23 segons 1 minut 38 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 33 segons 20 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 56 segons 1 minut 9 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 29 segons 9 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
56 segons 52 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
23 segons 10 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
57 segons 11 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 4:53. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 5 1 minut 33 segons 
Notícia 6 2 minuts 33 segons 
Notícia 7 1 minut 56 segons 
Notícia 81 minut 29 segons 

Notícia 9 57 segons 
Notícia 10 23 segons 

Notícia 11 Protesta groga a diverses conselleries. 
Notícia 1256 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 13:52. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 4 1 minut 38 segons 
Notícia 5 1 minut 9 segons  

Notícia 6 20 segons 
Notícia 79 segons 

Notícia 852 segons 
Notícia 9 10 segons 

Notícia 10 11 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 7notícies (incloent esports). 3 fan referència 
directa a la campanya electoral. 

Notícia 1El govern espanyol anul·la part de la Hisenda 
Catalana límitació. 

Notícia 2 Tribunal Constitucional suspèn cautelarment 
la llei de comerç de Catalunya. No es pot imposar cap 

llengua en l’àmbit privat. 
Notícia 3 PSC: Iceta es desdiu dels possibles indults, 
afirma que era una proposta prematura. Visions d’ERC 

(no li agrada parlar d’indults perquè considera que no hi 
ha delicte), JXCAT (Puigdemont respon a Iceta, que el 

que va ser prematur va ser el seu suport al 155) i Rajoy 
considera que és massa aviat per parlar d’aquesta 

qüestió. 
Notícia 4Puigdemont denuncia a l’autor del vídeo que 

l’amenaçava. 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 5 ERC: que ningú es quedi a casa el 21-D. 
Voluntat de construir una república i deixar enrere la 

monarquia anacrònica. 
Notícia 6 JXCAT: àudio de Jordi Sànchez des de la 

presó. No es tracta de partits o de sigles, sinó de 
Catalunya. 

Notícia 7 C’S: carreguen contra l’alcaldessa del 
municipi (PSC) i li retreuen no haver donat suport al 155. 

Sumari: 8 notícies (incloent esports). 1 fa referència 
directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Detenen l’autor del tiroteig a Terol. 
Notícia 2 Capella ardent pels dos guàrdies civils 

assassinats. 
Notícia 3 Rajoy dona el pesam als familiars dels 
guàrdies civils i parla del tema dels indults d’Iceta. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 4JXCAT missatge de veu de Jordi Sànchez: 
eleccions com una elecció entre democràcia i 155 o 

Puigdemont o Rajoy. 
Notícia 5 C’S: El procés té data de caducitat i tots els 

vots que vagin a  C’S són per un nou govern 
constitucionalista que respecta tothom. 

Notícia 6 ERC: demana el vot als desencantats. 
Notícia 7 PSC: recolzament de Borrell. Iceta és l’únic 
que pot curar aquesta Catalunya malalta i ridiculitzada 

que han deixat els independentistes. NO PARLA de 
desinfectar. 

Notícia 8 Comuns: amb la presència de Melénchon 
llancen un missatge a ERC: construir govern per la gent. 
Notícia 9 PP: Anuncia bonificacions socials i diu que la 

CUP no pot superar-los. 
Notícia 10 CUP: reivindica el feminisme i acusa els 

independentistes de ser un partit masclista. Feminisme 



Dia: 15 de desembre de 2017 
 

137 

Reunió d’Arrimadas amb els periodistes: els diners 
destinats al procés es dedicaran a fer polítiques socials 
Notícia 8 PSC: Borrell entra en campanya: parla de 

desinfectar la societat catalana perquè està malalta per 
l’independentisme. 

Notícia 9 CUP: no li preocupa quedar davant o darrere 
del  PP. Acusen C’S de ser un partit masclista i han 

demanat als comuns i ERC que es comprometin amb la 
sanitat i educació públiques. 

Notícia 10 PP: el partit que governa Espanya no pot 
quedar per darrere de la CUP. Donació solidària 
d’aliments a Càritas. Retrat dels votants del PP. 

Notícia 11Protesta groga a diverses conselleries per 
l’aplicació del 155.  

Notícia 12Comuns: intel·lectuals europeus 
acompanyen Domènech. Volen un govern que tingui en 

compte la gent. 
FI CAMPANYA 

Notícia 13 Causes accident Millars 
Notícia 14Ajuntament de Barcelona: multa Endesa per 

complir amb la llei de pobresa energètica. 
Notícia 15 Ha mort a BCN la dona més vella d’Europa. 

Notícia 16  Capella ardent a Terol pels dos guàrdies 
civils morts en el tiroteig. 

Notícia 17 Zona euro: negociacions Brexit, refugiats i 
dificultat de Merkel per formar govern. 

Notícia 18 Enfrontaments Cisjordània. 
Notícia 19 Damasc: 400 mil persones atrapades sense 

menjar. 
Notícia 20Trobada l’obra de Sixena. El ministre 

retirarà el recurs de la Generalitat. 
Notícia 21 Nit de les lletres catalanes absència de 

Cuixart. 
Secció esports8 notícies 

Notícia 31 reportatge final: científics més populars de 
la història: Alexander Fleming visità Barcelona. 

a totes les polítiques públiques. 
FI CAMPANYA 

Notícia 11PP de BCN denuncia que Colau va donar 
diners a una entitat propera a Lanza.  

Notícia 12 Troben l’obra de Sixena que faltava. 
Notícia 13 Ministre Méndez de Vigo retira el recurs de 

la Generalitat contra el trasllat dels béns de Sixena. 
Notícia 14 Govern aprova l’estratègia de feina 2017-
2020: modernitzar serveis públics i afavorir la inserció 

laboral dels joves. 
Notícia 15 TC declara nul·la la reducció de jornada 

dels funcionaris andalusos. 
Notícia 16  Tercer dia dels judicis pels ERE. 

Notícia 17 Ruiz-Gallardón diu que no sabia res de la 
compra d’una empresa a Panamà. 

Notícia 18 Operació policial contra una organització 
que ha estafat 3 milions i mig d’euros al País Basc.  

Notícia 19 Temporal a la costa cantàbrica. 
Notícia 20Tràfic intensifica els controls d’alcohol i 

droga durant les festes nadalenques. 
Notícia 21 Accident mortal a Millars. 

Notícia 22 la policia deté a un home que amenaçava 
amb un ganivet a passatgers de l’aeroport de Schipol. 

Notícia 23Cimera EU: Brexit/ refugiats... 
Notícia 24 nou dia de l’ira per la decisió de Trump. 

Notícia 25 Acusacions contra l’actor Dustin Hoffman 
per abusos sexuals. 

Notícia 26Globus d’or: actrius vestiran de negre. 
Notícia 27 Cas jugadors Arandina. 

Notícia 28 Desarticulada una banda juvenil d’Alacant 
que amenaçava estudiants. 

Notícia 29 Un sevillà aspira a ser el millor professor 
del món. 

Notícia 30 Drons: legislació. 
Notícia 31Científics de la NASA localitzen un vuitè 

planeta. 
Notícia 32  Preparatius pel sorteig de Nadal. 

Notícia 33 Precaucions per evitar incendis per Nadal. 
Notícia 34 Nit de Nochevieja. 

Notícia 35Pel·lícules nominades als Óscars. 
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Notícia 36 Estrenes de cinema. 
Notícia 37 Disc de  Beatles per Nadal. 

Notícia 38 Mashup del 2017 (cançons). 
Secció esports4 notícies 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 5 Presentació plató+ connexió en directe+ 

imatges+ veu off+ declaracions de Romeva. 
Notícia 6 Connexió en directe + imatges+veu off+ 

declaracions de Jordi  Sànchez i Rull+  
Notícia 7 Connexió en directe+ Veu off + imatges de 
l’acte+ declaracions d’Arrimadas. Després peça a part: 

veu off+ imatges+ declaracions de la candidata. 
Notícia 8 Connexió en directe+ Veu en off+ imatges+ 

declaracions de Borrell i Iceta. 
Notícia 9 Veu en off + imatges + declaracions del 

número 3 per BCN. 
Notícia 10 Presentació plató+ Veu off+ imatges+ 

declaracions d’Albiol. 
Notícia 12 Veu off+ imatges+ declaracions de 

Melénchon i Domènech. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATJordi Sànchez (àudio) i Josep Rull. 
C’S Arrimadas i eurodiputat. 

ERCRomeva. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i Borrell. 
En Comú-Podem Melénchon, Xavier Domènech i 

altres intel·lectuals europeus. 
CUP Número 3 per BCN. 

JXCATJordi Sànchez (àudio) i Josep Rull. 
C’S Arrimadas. 

ERCRomeva i Ernest Maragall. 
PP Albiol. 

PSC Iceta i Borrell. 
En Comú-Podem Melénchon, Xavier Domènech i 

altres intel·lectuals europeus. 
CUP Número 3 per BCN. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. 

PP Acte diferent: visiten Càritas de Badalona i fan una 
donació. Parlen amb els col·laboradors de la situació 

actual. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. 
PP Acte diferent: visiten Càritas de Badalona i fan una 

donació. Parlen amb els col·laboradors de la situació 
actual. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT Dignitat és votar Puigdemont. 
ERC Voluntat de construir una república per deixar 

enrere la monarquia. 
Comunsque el govern tingui en compte la gent. Volem 

un país amb la gent no contra la gent. 
PSCcarreguen amb duresa contra l’independentisme. 

JXCAT missatge de veu de Jordi Sànchez: eleccions 
com una elecció entre democràcia i 155 o Puigdemont o 

Rajoy. 
ERC demana el vot als desencantats 

Comuns amb la presència de Melénchon llancen un 
missatge a ERC: construir govern per la gent 
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Cal desinfectar la societat catalana perquè està malalta. 
PP el partit que governa l’estat no pot quedar per 

darrere de la CUP. 
CUP Compromís amb la sanitat i l’educació pública.  

C’S els independentistes són neofranquistes i l’indult 
que proposa Iceta no es contempla. Fer polítiques 
socials amb els diners que es destinen al procés. 

PSC recolzament de Borrell. Iceta és l’únic que pot 
curar aquesta Catalunya malalta i ridiculitzada que han 
deixat els independentistes. NO PARLA de desinfectar. 
 PP Anuncia bonificacions socials i diu que la CUP no 

pot superar-los. 
CUP reivindica el feminisme i acusa els 

independentistes de ser un partit masclista. Feminisme 
a totes les polítiques públiques. 

C’S El procés té data de caducitat i tots els vots que 
vagin a  C’S són per un nou govern constitucionalista 

que respecta tothom. 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Consellera cessada 

pel govern 

espanyol. 

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Exconsellers, no 

mencionen 

Puigdemont com a 

president. 

Consellers presos. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
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sense connotacions negatives explicació 
per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Presentació negativa del PSC, 

perquè Borrell fa declaracions bastant 
“fortes”sobre desinfectar la societat catalana 

perquè està malalta. 

sense connotacions negatives explicació 
per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Fora de campanya sí que es 

detecta cert interès i presentació negativa 
d’aquelles decisions polítiques que tenen 

repercussió en l’àmbit català: hisenda 
catalana, etc. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en les notícies que tenen a veure amb 
el tema de l’indult demanat per Iceta, i de 

l’anul·lació de la Hisenda Catalana per part del 
govern espanyol. Destaquen l’absència de 
Jordi Cuixart a la nit de les lletres catalanes 

perquè ell és el president d’Òmnium. Situació 
d’excepcionalitat. 

Èmfasi en les notícies de l’indult i en la tasca 
del govern de l’estat per revertir la situació a 
Catalunya: anul·lació Hisenda Catalana, entre 

d’altres. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi. 
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

Gran bossa de votants: vol dir que es 
correspon al número més elevat de votants 

que pot aglutinar un partit. 
Borrell parla de desinfectar perquè les ferides 
s’han de desinfectar i la societat catalana està 

“malalta” pel procés. 

Arrimadas parla “d’acabar con la pesadilla del 
procés” i que “el procés té data de 

caducitat”. Ambdues expressions volen 
referir-se a que si ella guanya el procés 

independentista no prosseguirà. 
Periodista diu: “Sorteando la prohbición del 

tribunal constitucional”, quan parla de 
l’àudio de Sànchez. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Actitud positiva quan 
es parla dels presos o bé dels que es troben a 

Brussel·les. Actitud condescendent.  

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 
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Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. To bastant rígid quan parlen del PSC 
i de l’anul·lació de l’Hisenda Catalana. 

 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 

com: consellera cessada pel govern espanyol, 
desinfectar la societat catalana, consellers 

cessats... 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 

com: consellera cessada pel govern espanyol, 
desinfectar la societat catalana, consellers 

cessats... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
45 minuts 49 segons 31 minuts 49 segons 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. Al sumari ja es donen a conèixer les notícies 

més destacades perquè s’inicia la recta final de la 
campanya. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu, seguint el format de telediario 

habitual. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
33  notícies en tot l’informatiu 29 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política13 notícies. 2 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política9 notícies. 2 fora 

del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 11 minuts i 12 segons Bloc de campanya electoral 2 minuts i 25 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 28 segons 1 minut 29 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 54 segons 40 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 42 segons 1 minut 11 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 11 segons 1 minut 10 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 59 segons 38 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 26 segons 1 minut 2 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 32 segons 15 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 2:38. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 1 1 minut 54 segons 
Notícia 2 1 minut 59 segons  

Notícia 3 Represàlies Jordi Sànchez per l’àudio. 
Notícia 41 minut 28 segons 

Notícia 5 ANC entra en campanya. 
Notícia 6 1 minut 32 segons 
Notícia 7 1 minut 11 segons 
Notícia 8 1 minut 42 segons 
Notícia 9 1 minut 26 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 10:19. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 4 1 minut 29 segons 
Notícia 5 1 minut 11 segons  

Notícia 6 40 segons 
Notícia 71 minut 10 segons 

Notícia 8 38 segons 
Notícia 9 1 minut 2 segons 

Notícia 10 15 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 8 notícies (incloent esports i temps). 3 fan 
referència directa a la campanya electoral. 

ACTES CAMPANYA ELECTORAL 
Notícia 1ERC: missatge de veu de Junqueras des de la 
presó. El que més importa és construir un futur millor on 

tothom hi tingui cabuda. Vot útil. 
Notícia 2 Comuns: són l’alternativa progressista i de 
canvi. Volen acabar amb els dos blocs, dures crítiques 

contra JXCAT i  C’S. 
Notícia 3 Represàlies per Jordi Sànchez a la presó per 

haver gravat un àudio durant la campanya. 
Notícia 4JXCAT: denuncien la vulneració de drets de 

Jordi  Sànchez. Crítiques a  PP, PSC i C’S. 
Notícia 5 ANC entra en campanya: només acceptaran 

com a president Carles Puigdemont. 
Notícia 6 CUP: reivindiquen la unilateralitat com a via 

única.  Desobediència. 
Notícia 7 PSC: es troben amb les joventuts del partit. 

Han de lluitar contra el secessionisme.  
Notícia 8 C’S celebra una taula rodona per parlar dels 

populismes i nacionalismes.  Defensa dels valors 
europeus. 

Notícia 9 La plana major del PP desembarca a 
Catalunya. Presumeixen del 155 i d’haver deixat sense 

líders JXCAT i ERC. 

Sumari: 6 notícies (incloent esports). 1 fa referència 
directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Comiat emotiu dels guàrdies civils 
assassinats a Terol. 

 Notícia 2 Emotiva comiat també a Andorra per 
l’assassinat a Terol. 

Notícia 3 Zoido diu en un acte amb la guàrdia civil que 
els dos que van morir ho fan fer per Espanya i per la 

pàtria. 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 4JXCAT: denuncien la vulneració de drets de 
Jordi  Sànchez. Crítiques a  PP, PSC i C’S. La voluntat del 

poble no descansa. 
Notícia 5 C’S defensa els valors de la UE davant dels 

populismes i nacionalismes. 
Notícia 6 ERC: estan preparats per governar i són els 
millors per frenar el 155. Volen un govern on hi càpiga 

tothom. 
Notícia 7 PSC: Espanya uneix tots els espanyols i és 
una nació de nacions. Apel·la a la unitat i fraternitat. 

Notícia 8 Comuns: son la única força capaç de superar 
els blocs. Els constitucionalistes no sumen i els fulls de 

ruta de l’independentisme no porten a enlloc. 
Notícia 9 PP: demanen el vot per acabar de liquidar 
l’independentisme.  El govern ha deixat sense líders a 
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Notícia 10 Què diuen els programes electorals dels 
partits sobre les qüestions nacionalistes. 

Notícia 11Societat Civil Catalana espera que el 21D 
acabi el procés. 
FI CAMPANYA  

Notícia 12 Solidaritat espanyola i europea amb el 
procés català. 

Notícia 13 Manifestació a diverses ciutats per 
l’alliberament dels presos polítics (2 mesos a la presó). 
Notícia 14 Trasllat obres Sixena: el president d’Aragó 

critica Méndez de Vigo per com s’ha fet el trasllat. 
Notícia 15 Nou primer ministre d’Àustria (més jove 

del món). 
Notícia 16 Destitució del cap de l’armada argentina 

pel submarí desaparegut. 
Notícia 17 Poc més de 12h perquè comenci La Marató 

de TV3. 
Notícia 18 Mercats de Nadal: ampes d’escoles de Salt 
fan un mercat solidari per recaptar diners per projectes 

de l’escola o activitats benèfiques. 
Notícia 19 Propostes gastronòmiques a la 44ena Fira 

Avícola del Prat. 
Secció esports12 notícies 

Notícia 33 Jugant amb la màgia del mag Hausson. 
Tancament titulars. 

Anuncien entrevista candidat. 
Espai del temps 

ERC i JXCAT. 
Notícia 10 CUP: defensa la fraternitat amb la resta de 
pobles d’Espanya. Si guanyen els constitucionalistes hi 

haurà retallades en drets. 
FI CAMPANYA 

Notícia 11Manifestació a BCN per demanar la llibertat 
dels líders de l’ANC i Òmnium cultural. 

Notícia 12 Societat Civil Catalana apel·la el diàleg i 
convivència a Catalunya per rebaixar tensions. 
Notícia 13 Els Reis van al funeral de Manuel I 

Notícia 14 Nou govern a Àustria. 
Notícia 15 Rescat de 270 immigrants que han estat 

lliurats a ACNUR i OIM. 
Notícia 16 Destitució del cap de l’armada argentina 

pel submarí desaparegut. 
Notícia 17 Gira del president de l’Equador- trobada 

amb el Papa. 
Notícia 18 Home mor en un incendi. 

Notícia 19 Accident mortal a Navarra. 
Notícia 20 Temporal de neu a Espanya. 

Notícia 21 Pessebre més gran d’Espanya a València. 
Notícia 22 Informatius de RTVE premiats amb el premi 
Fernando Delgado de periodismo per la informació dels 

atemptats. 
Secció esports7 notícies 

Espai del temps 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 1 Presentació plató+ imatges+ veu off+ 
declaracions de Junqueras, Rufián, Tardà, Carme 

Forcadell, Carles Mundó i  Marta Rovira+ stand up final. 
Notícia 2 Presentació plató+imatges+veu off+ 

declaracions de Domènech, Colau i Iglesias+ stand up 
final.  

Notícia 4 Presentació plató+ Connexió en directe+ Veu 
off + imatges de l’acte+ declaracions Turull i 

Puigdemont.  
Notícia 6 Presentació plató+ Connexió en directe+ Veu 

en off+ imatges+ declaracions de Carles Riera. 
Notícia 7 Presentació plató+ Veu en off + imatges + 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
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declaracions de Sánchez i  Iceta. 
Notícia 8 Presentació plató+ Veu off+ imatges+ 

declaracions de Rivera i Arrimadas i frase de Vargas 
Llosa. 

Notícia 9 Presentació plató+ Veu off+ imatges+ 
declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría i Albiol. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATJordi Sànchez (àudio), Jordi Turull i Puigdemont. 
C’S Arrimadas, Rivera, Vargas Llosa i Manuel Valls. 
ERCMarta Rovira, Carme Forcadell, Rufián, Tardà i 

àudio de Junqueras. 
PP Albiol i Soraya Sáenz de Santamaría. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech, Ada Colau i 

membres del seu partit i Pablo Iglesias.  
CUP Carles Riera. 

JXCATJordi Sànchez (àudio), Jordi Turull i Puigdemont. 
C’S Arrimadas, Rivera, Vargas Llosa i Manuel Valls. 

ERCMarta Rovira i àudio de Junqueras. 
PP Albiol i Soraya Sáenz de Santamaría. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech, Ada Colau i 

membres del seu partit i Pablo Iglesias.  
CUP Carles Riera. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. Actes centrals de campanya. 
C’S Acte diferent: taula rodona per parlar dels 

nacionalismes i populismes. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. Actes centrals de campanya. 
C’S Acte diferent: taula rodona per parlar dels 

nacionalismes i populismes. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT denuncien la vulneració de drets de Jordi  
Sànchez. Crítiques a  PP, PSC i C’S. 

ERC missatge de veu de Junqueras des de la presó. El 
que més importa és construir un futur millor on tothom 

hi tingui cabuda. Vot útil. 
Comuns són l’alternativa progressista i de canvi. Volen 
acabar amb els dos blocs, dures crítiques contra JXCAT i  

C’S. 
PSC es troben amb les joventuts del partit. Han de 

lluitar contra el secessionisme. 
PP La plana major del PP desembarca a Catalunya. 

Presumeixen del 155 i d’haver deixat sense líders JXCAT i 
ERC. 

CUP reivindiquen la unilateralitat com a via única.  
Desobediència. 

C’S celebra una taula rodona per parlar dels 
populismes i nacionalismes.  Defensa dels valors 

europeus. 

JXCAT denuncien la vulneració de drets de Jordi  
Sànchez. Crítiques a  PP, PSC i C’S. La voluntat del poble 

no descansa. 
ERC estan preparats per governar i són els millors per 

frenar el 155. Volen un govern on hi càpiga tothom. 
Comuns Comuns: son la única força capaç de superar 
els blocs. Els constitucionalistes no sumen i els fulls de 

ruta de l’independentisme no porten a enlloc. 
PSC Espanya uneix tots els espanyols i és una nació de 

nacions. Apel·la a la unitat i fraternitat. 
PP demanen el vot per acabar de liquidar 

l’independentisme.  El govern ha deixat sense líders a 
ERC i JXCAT.  

CUP CUP: defensa la fraternitat amb la resta de 
pobles d’Espanya. Si guanyen els constitucionalistes hi 

haurà retallades en drets. 
C’S defensa els valors de la UE davant dels populismes 

i nacionalismes. 
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Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

No es detecten 

expressions 

pejoratives dels 

partits ni res que 

sigui susceptible de 

comentar. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Presentació una mica negativa del 
PP: necessita l’artilleria pesada del seu partit 
perquè les enquestes pronostiquen un mal 

resultat. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. No hi ha presentació negativa ni 
positiva d’actes concrets de la campanya. 

Molt interès en els funerals dels guàrdies civils 
morts. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en aquelles notícies que fan referència 
als presos i a les mobilitzacions que es duen a 
terme per part de la ciutadania per denunciar-

ho. 

Èmfasi en la notícia dels guàrdies civils morts 
a Terol i dels funerals que s’estan fent, però 

de la campanya electoral o informacions 
política no es destaca èmfasi en cap aspecte 

concret. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Ús de les paraules amb prudència (per les 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
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prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 
elements d’anàlisi. 

Poc èmfasi. 
Més dedicació a les notícies que estan fora del 

bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

“La plana major del PP desembarca a 
Catalunya”, expressió utilitzada per referir-se 

que els pesos pesants del partit arriben per 
donar suport al candidat. Expressió que 

sembla que es tracti d’una “invasió”. 
Soraya parla de “Descabezados” i “en 

liquidació” per referir-se a la tasca que ha fet 
el PP i el 155 a Catalunya. 

Arrimadas parla de “regar la semillita de la 
UE igual que els sobiranistes reguen la seva”. 

Al·lusions directes a que els sobiranistes no 
paren de parlar ni de donar “bombo” als seus 

interessos. Ella creu que la UE mereix més 
aquesta atenció i no els sobiranismes, que es 

perceben com quelcom pejoratiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. Actitud positiva quan 
es parla dels presos o bé dels que es troben a 

Brussel·les. Actitud condescendent. 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Bons actes aquells que fan 
referència a la reivindicacions 

independentistes i que reclamen 
l’alliberament dels presos. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Bons actes aquells que fan 
referència als guàrdies civils, però no tenen 

relació amb la política. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com:líders d’ERC i JXCAT descabezados, 
populismes i nacionalismes, consellers 

cessats... 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: independentistes, líders nacionals 

donen el seu suport... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
47 minuts 53 segons 59 minuts i 18 segons 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. Al sumari ja es donen a conèixer les notícies 

més destacades perquè s’inicia la recta final de la 
campanya. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu. Últim cap de setmana electoral i 
les informacions de política prenen molt de relleu en el 

teleinformatiu. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
25 notícies en tot l’informatiu 41 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política7 notícies. Cap 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política8 notícies. 1 fora 

del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 9 minuts i 18 segons Bloc de campanya electoral 5 minuts i 9 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 6 segons 1 minut 35 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya-CatSí(ERC) 

1 minut 38 segons 1 minut 20 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
53 segons 1 minut 32 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 43 segons 47 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 14 segons 1 minut 9 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
1 minut 42 segons 32 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 2 segons 1 minut 10 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 9:20. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 2 1 minut 42 segons 

Notícia 3 53 segons 
Notícia 4 1 minut 43 segons 
Notícia 51 minut 6 segons 

Notícia 6 1 minut 38 segons 
Notícia 7 1 minut 14 segons 
Notícia 8 1 minut 2 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 11:12. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 5 1 minut 35 segons 
Notícia 6 1 minut 32 segons 
Notícia 7 1 minut 20 segons 

Notícia 8 47 segons 
Notícia 9 1 minut 9 segons 

Notícia 10 32 segons 
Notícia 11 1 minut 10 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 7 notícies (incloent esports i temps). La primera 
fa referència directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Actualització marcador de la Marató de TV3 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 2 PP: enquestes poc favorables. Es reivindica 
el vot del PP com l’únic útil. 

Notícia 3 C’S: segons ells tenen la victòria molt a prop 
i poden revertir l’independentisme. 

Notícia 4PSC: única alternativa a l’independentisme. 
Reclamen el catalanisme. 

Notícia 5 JXCAT: crítiques a la vicepresidenta del 
govern. Són els que tornaran a instaurar la dignitat a 

Catalunya. 
Notícia 6 ERC: crítiques a la vicepresidenta del govern. 
Record a l’Oriol, que no podrà veure la seva família per 

Nadal. 
Notícia 7 Comuns: volen acabar amb les oligarquies, 

les dretes i les desigualtats. 
Notícia 8 CUP: Catalunya ja va votar república, ara 

s’ha de consolidar. 
Notícia 9 Proposta dels partits sobre les 

infraestructures. 
FI CAMPANYA 

Notícia 10 Votació Xile. 
Notícia 11Rescaten una embarcació amb 150 

Sumari: 8 notícies (incloent esports). La tercera fa 
referència directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Presó per l’acusat dels assassinats a Terol. 
Notícia 2 Mort a Navarra per un incendi. 

Notícia 3 20 anys de l’assassinat d’Ana Orentes. 
Notícia 4Eleccions a Catalunya. Preparació per 
aquestes eleccions. Comença el vot a l’estranger. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 5 JXCAT: demana el vot per evitar que governi 

el PP i que el president sigui un titella de Rajoy. 
Notícia 6 C’S: Arrimadas apel·la al vot dels indecisos 

perquè ciutadans és vot guanyador davant dels 
sobiranistes. 

Notícia 7 ERC: els republicans demanen el vot útil 
perquè són la única força capaç de derrotar el 155. 
Notícia 8 PSC: nova etapa d’aproximació entre 

Catalunya i Espanya. 
Notícia 9Comuns: volen recosir ferides i governar per 

tots els catalans. 
Notícia 10 PP: Rajoy asseguren que el vot al PP es 

l’únic útil per garantitzar el canvi. 
Notícia 11CUP: assegura que la via unilateral és la 

única que queda per construir la república. 
FI CAMPANYA 

Notícia 12 4 mesos dels atemptats a les rambles. 
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persones a Líbia. 
Notícia 12 Augmenten els parts a casa i disminueixen 

les cesàries. 
Notícia 13 3 morts a les carreteres catalanes el cap de 

setmana. 
Notícia 14 Reducció de la precarietat laboral 

(intencions govern). 
Secció esports10 notícies 

Notícia 25 quina és la feina dels artesans. 
Espai del temps 

Tancament titulars. 
Agenda. 

Tanquen amb música de la banda sonora d’Star Wars. 
Anuncien entrevista candidat. 

Notícia 13 Consells de seguretat durant les festes de 
Nadal davant un possible atac terrorista. 

Notícia 14 Una allau de terra sepulta un poble a Xile. 
Notícia 15 Eleccions a Xile. 

Notícia 16 Focs a Califòrnia. 
Notícia 17 Fa 6 mesos dels focs a Portugal. 

Notícia 18Atemptats al Paquistán. 
Notícia 19 Manifestació a Ucraïna. 

Notícia 20 Viatge a Madrid del president d’Equador. 
Notícia 21 Tensió en les relacions entre Rússia i els 

EUA. 
Notícia 22 S’acaba el calendari 2018 amb fotos del 

president rus. 
Notícia 23 Soyuz viatja a l’estació espacial 

internacional. 
Notícia 24 Desmantellen una xarxa de narcotraficants 

a Catalunya. 
Notícia 25 S’avança la recol·lecta d’olives. 

Notícia 26 Platges a la Corunya: pescar “Lanzón”. 
Notícia 27 Sopar solidari a Madrid per les persones en 

risc d’exclusió social. 
Notícia 28 La pel·lícula Jedi recapta 380 milions 

d’euros en una setmana. 
Esports10 notícies 

Notícia 39 Sopars de Nadal de les empreses. 
Notícia 40 Concert de Juanes a Madrid. 

Notícia 41Cantada de nadales a Andalusia. 
Espai del temps 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 1 Presentació plató+ imatges+ veu off+ 

declaracions de Rajoy i Albiol+ stand up final. 
Notícia 2 Presentació plató+imatges+veu off+ 

declaracions d’Arrimadas i Rivera+ stand up final.  
Notícia 4 Presentació plató+ Veu off + imatges de 

l’acte+ declaracions de Pedro Sánchez, Zapatero i Iceta.  
Notícia 5 Presentació plató+Veu en off+ imatges+ 
declaracions d’Eduard Pujol i Turull+ stand up fina. 
Notícia 6 Veu en off + imatges + declaracions de 

Forcadell, Castellà i Rufián. 
Notícia 7 Veu off+ imatges+ declaracions d’Alberto 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
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Garzón i Domènech+ stand up final. 
Notícia 8 Veu off+ imatges+ declaracions Fachín i 

David Fernàndez. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATEduard Pujol i Jordi Turull. 
C’S Arrimadas i Rivera. 

ERC Carme Forcadell, Rufián i  Antoni Castellà. 
PP Albiol i Rajoy. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech i Alberto Garzón 

CUP Fachín i David Fernàndez. 

JXCAT Jordi Turull. 
C’S Arrimadas i Rivera. 

ERC Carme Forcadell, Rufián i  Antoni Castellà. 
PP Albiol i Rajoy. 

PSC Iceta i Pedro Sánchez. 
En Comú-Podem Xavier Domènech 

CUP N. Sànchez 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. Actes centrals de campanya. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. Actes centrals de campanya. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT crítiques a la vicepresidenta del govern. Són els 
que tornaran a instaurar la dignitat a Catalunya.  

ERC crítiques a la vicepresidenta del govern. Record a 
l’Oriol, que no podrà veure la seva família per Nadal. 

Comuns volen acabar amb les oligarquies, les dretes i 
les desigualtats. 

PSC única alternativa a l’independentisme. Reclamen 
el catalanisme. 

PP enquestes poc favorables. Es reivindica el vot del 
PP com l’únic útil.  

CUP Catalunya ja va votar república, ara s’ha de 
consolidar 

C’S segons ells tenen la victòria molt a prop i poden 
revertir l’independentisme 

JXCAT demana el vot per evitar que governi el PP i 
que el president sigui un titella de Rajoy. 

ERC els republicans demanen el vot útil perquè són la 
única força capaç de derrotar el 155. 

Comuns volen recosir ferides i governar per tots els 
catalans.  

PSC nova etapa d’aproximació entre Catalunya i 
Espanya. 

PP Rajoy asseguren que el vot al PP es l’únic útil per 
garantitzar el canvi. 

CUP assegura que la via unilateral és la única que 
queda per construir la república. 

C’S Arrimadas apel·la al vot dels indecisos perquè 
ciutadans és vot guanyador davant dels sobiranistes. 
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Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Exconsellers, no 

mencionen 

Puigdemont com a 

president. 

Consellers presos. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Actitud positiva vers la presència 

de Rajoy a Catalunya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en que es tracta de l’últim cap de 
setmana electoral i les forces busquen els 
seus últims suports i apel·len els indecisos. 

Èmfasi en que es tracta de l’últim cap de 
setmana electoral i les forces busquen els 
seus últims suports i apel·len els indecisos 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi. 
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 



Dia:17 de desembre de 2017  

153 

bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Bons actes aquells que fan 
referència a la reivindicacions 

independentistes i que reclamen 
l’alliberament dels presos 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Es recalquen els bons actes del 
govern. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 

com: consellers cessats, vicepresident 
cessat... 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: independentistes, líders nacionals 

donen el seu suport... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
43 minuts 43 segons 1 hora 53 segons 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. Al sumari ja es donen a conèixer les notícies 

més destacades perquè s’inicia la recta final de la 
campanya. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu, seguint el format del telediario 
habitual. Al sumari ja es donen a conèixer les notícies 

més destacades perquè s’inicia la recta final de la 
campanya. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
29 notícies en tot l’informatiu 58 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política10 notícies. 4 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política1 notícies. 4 fora 

del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 5 minuts i 23 segons Bloc de campanya electoral 2 minuts i 17 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 7 segons 1 minut 16 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya(ERC) 

1 minut 7 segons  29 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
55 segons 20 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

13 segons 13 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
12 segons 8 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
52 segons 12 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
57 segons 16 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 5:10. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 4 1 minut 7 segons 
Notícia 5 1 minut 7 segons 

Notícia 6 53 segons 
Notícia 757segons 

Notícia 8 52 segons 
Notícia 9 12 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 6:25. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 2 1 minut 16 segons 

Notícia 3 20 segons 
Notícia 4 29 segons 
Notícia 513 segons 
Notícia 6 8 segons 

Notícia 7 12 segons 
Notícia 8 16 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 5 notícies (incloent esports). La primera i la 
segona fan referència directa a la campanya electoral. 

Notícia 1Obertura expedients sancionadors per 
Junqueras i Sànchez. 

Notícia 2 El procés català és un “fake” segons la 
vicepresidenta del govern en la seva valoració del 155 al 

Senat. 
ACTES CAMPANYA 

Notícia 3 Presentació debat electoral després TN. 
Notícia 4JXCAT: aquestes eleccions van de dignitat. 
Puigdemont delega el seu vot en una noia de 18 anys. 

Notícia 5 ERC: no permetran que governi el 155 ni C’S. 
Defensa model escola catalana. 

Notícia 6 C’S: Carrizosa diu que és important que 
perdi l’independentisme a les urnes. 

Notícia 7 CUP: la república catalana s’ha d’enfortir i 
critiquen equidistància dels comuns. 

Notícia 8 PP: Rajoy anuncia pujada del salari mínim 
interprofessional i demana el recolzament dels catalans. 

Notícia 9 Eleccions en dia feiner: maldecap per les 
empreses. 

Notícia 10 JEC sanciona  TV3 per la retransmissió del 
concert per la llibertat i la junta provincial dona la raó a 

TVE quan no va posar spot de la CUP. 
FI CAMPANYA 

Notícia 11Accident als EUA. 

Sumari: 9 notícies (incloent esports). La primera i la 
segona fan referència directa a la campanya electoral. 
Notícia 1La vicepresidenta defensa el 155 al Senat i 

diu que l’independentisme és el que ha escapçat la 
Generalitat. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 2 JXCAT: Puigdemont des de Brussel·les evita 

parlar de si donaria suport o no a un govern de 
Junqueras 

Notícia 3 C’S: Arrimadas critica Puigdemont perquè ha 
portat Catalunya a una crisi sense precedents. 

Notícia 4ERC: Junqueras aspira a poder governar i 
formar govern. Referència indirecta a Puigdemont: ell 

dona la cara. 
Notícia 5 PSC: Iceta tira d’humor per la reconciliació 

entre ambdues parts. 
Notícia 6 Comuns: govern progressista que escolti a la 

gent. 
Notícia 7 PP: Catalunya necessita estabilitat i que 

tornin les empreses. 
Notícia 8CUP: adverteix a ERC que si no aposten per la 

via unilateral hi haurà represàlies. 
FI CAMPANYA 

Notícia 9 Sanció a Junqueras i Sànchez. 
Notícia 10 Han baixat les inversions a Catalunya. De 
Guindos diu, però, que gràcies al 155 la caiguda s’ha 
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Notícia 12 El negre més ric de Sud-Àfrica dirigirà ANC. 
Notícia 13 Reaccions al nou govern d’Àustria. 

Notícia 14 Noves notícies sobre els atemptats de 
l’agost del 2017. 

Notícia 15com actuar en cas d’atac terrorista. 
Notícia 16 S’investiga l’assasí d’Igor i el crim de 

Susqueda. 
Notícia 17 Casos amiant. 

Notícia 18 Bankia vol reduir la seva plantilla. 
Notícia 19 Preparatius per la Loteria de Nadal. 
Notícia 20 Vinyetes per la llibertat d’expressió. 

Notícia 21 Nit de l’edició. 
Notícia 22 Xifra de la Marató. 

Secció esports5 notícies 
Notícia 28 reportatge final: es construeix una pròtesi 

pel seu braç. 
Notícia 29 què cal saber dels plans de pensions. 

Espai del temps. 

frenat.  
Notícia 11Tensió política pot restar dos dècimes del 

PIB espanyol i si guanyen els independentistes pot 
augmentar. 

Notícia 12 Rajoy: pujada del salari mínim 
interprofessional. 

Notícia 13 Amenaça yihadista a Madrid. Consells de 
seguretat davant d’un possible atemptat. 

Notícia 14 Declaracions audiència nacional de 
Gonzàlez per la Gürtel. 

Notícia 15Carmena té problemes a l’Ajuntament per 
aprovar el nou pla de finançament. 

Notícia 16 Visita d’Estat: president d’Equador es troba 
amb els Reis. 

Notícia 17 Família Reial: farà actes pel 80 aniversari de 
Joan Carles. 

Notícia 18 Expedient a Gas Natural i Endesa per 
obtenir més ingressos de forma irregular. 

Notícia 19 Rescaten 64 persones al mar d’Alborán. 
Notícia 20 SAREB: 23 milions d’ingressos a l’estat. 
Notícia 21 13,7% de passatgers més als aeroports 

estatals amb línies low cost. 
Notícia 22 Eleccions Xile 

Notícia 23 Tragèdia a  Xile. 
Notícia 24 Repetir eleccions a Hondures per frau 

electoral. 
Notícia 25 Ikea en el punt de mira per pagar menys 

impostos a Holanda. 
Notícia 26  Temporal a Alemanya cancel·la vols. 
Notícia 27 Aeroport Atlanta queda sense llum. 

Notícia 28investigacions per la suposada ingerència 
russa en les eleccions dels EUA. 

Notícia 29 Segrestos de les FARC. 
Notícia 30Protestes al carrer pel nou govern austríac. 

Notícia 31 Daesh ataca un centre de l’agència 
d’espionatge. 

Notícia 32 Tempesta a Filipines. 
Notícia 33 Assassí de Terol està a la presó. 
Notícia 34Cas de Pontevedra (abús sexual). 

Notícia 35 Desmantellen a Lleida i Osca una xarxa de 
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narcotraficants de Speed. 
Notícia 36 campanya publicitària Galicia. 

Notícia 37 Esclerosi múltiple: què en sabem? 
Notícia 38 Loteria de Nadal 
Notícia 39 Menús de Nadal 

Notícia 40 Rellotger Puerta del Sol 
Notícia 41 Museu Erraldo de Madrid exposa la virgen 

con el niño. 
Notícia 42 escenes de teatre. 

Notícia 43 OT. 
Secció esports10 notícies 

Espai temps 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Notícia 4Presentació plató+ imatges+ veu off+ 

declaracions Josep Rull. 
Notícia 5 Imatges+veu off+ declaracions de Forcadell.  

Notícia 6 Presentació plató+ Veu off + imatges de 
l’acte+ declaracions de Carrizosa.  

Notícia 7 Veu en off presentador+ imatges+ 
declaracions de Vidal Aragonés. 

Notícia 8 Presentació plató+ Veu en off + imatges + 
declaracions de Rajoy.. 

Notícia 9 Veu off+ imatges+ declaracions de Xavier 
Domènech. 

Notícia 10 Veu off+ imatges+ declaracions Iceta. 

Format notícies del bloc de campanya electoral 
Totes les notícies de bloc electoral de TVE presenten el 

mateix format: veu off+ imatges+ declaracions més 
destacades del polític en qüestió. 

*Notícies molt breus del bloc electoral, algunes duren 
escassos segons. Menys informació que en el cas de 

TV3. Espai força reduït. 
 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATJosep Rull 
C’S Carrizosa 

ERC Carme Forcadell. 
PP Rajoy. 
PSC Iceta  

En Comú-Podem Xavier Domènech. 
CUP Vidal Aragonés. 

JXCATJosep Rull 
C’S Carrizosa 

ERC Carme Forcadell. 
PP Rajoy. 
PSC Iceta  

En Comú-Podem Xavier Domènech. 
CUP Vidal Aragonés. 

Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. Actes finals de campanya. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. Actes finals de campanya. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

JXCAT aquestes eleccions van de dignitat. Puigdemont 
delega el seu vot en una noia de 18 anys 

ERC no permetran que governi el 155 ni C’S. Defensa 

JXCAT Puigdemont des de Brussel·les evita parlar de si 
donaria suport o no a un govern de Junqueras 
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model escola catalana. 

PSC única alternativa a l’independentisme. Reclamen 
el catalanisme. 

PP Rajoy anuncia pujada del salari mínim 
interprofessional i demana el recolzament dels catalans. 

CUP la república catalana s’ha d’enfortir i critiquen 
equidistància dels comuns. 

C’S Carrizosa diu que és important que perdi 
l’independentisme a les urnes. 

Comuns volen acabar amb les oligarquies, les dretes i 
les desigualtats. 

ERC Junqueras aspira a poder governar i formar 
govern. Referència indirecta a Puigdemont: ell dona la 

cara 
PSC Iceta tira d’humor per la reconciliació entre 

ambdues parts. 
PP Catalunya necessita estabilitat i que tornin les 

empreses. 
CUP adverteix a ERC que si no aposten per la via 

unilateral hi haurà represàlies. 
C’S Arrimadas critica Puigdemont perquè ha portat 

Catalunya a una crisi sense precedents. 
Comuns govern progressista que escolti a la gent. 

 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Exconsellers, no 

mencionen 

Puigdemont com a 

president. 

Consellers presos. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
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campanya. campanya. Presentació negativa del procés on 
argumenten caigudes de les inversions i del 

PIB a causa d’aquesta situació. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en que es tracta de l’últim cap de 
setmana electoral i les forces busquen els 
seus últims suports i apel·len els indecisos 

Èmfasi en les notícies fora de bloc electoral 
on parlen de les conseqüències negatives, 

segons ells, del procés. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions més aviat pobres de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. No hi ha gaire descripció dels 
ambients en els que es troben, en el que es 

desenvolupa l’acte... 
Informacions molt breus que duren escassos 
segons, fet que dificulta la detecció d’alguns 

elements d’anàlisi. 
Poc èmfasi. 

Més dedicació a les notícies que estan fora del 
bloc electoral. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu, excepte les que fan 
referència a les conseqüències econòmiques 

del procés. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Bons actes aquells que fan 
referència a la reivindicacions 

independentistes i que reclamen 
l’alliberament dels presos.  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: consellers cessats, derrotar, urnes... 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: consellers cessats, derrotar, urnes... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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Ítems TV3 TVE 

Durada total del telenotícies 
46 minuts 29 segons 1 hora 4 minuts 

Ubicació de les notícies de política (inici o final) 
Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 

principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 
habitual. Últim dia de campanya, fet important. 

Principi de l’informatiu. El bloc electoral apareix al 
principi de l’informatiu, seguint el format de telenotícies 

habitual. Últim dia de campanya, fet important. 

Número total de notícies en tot l’informatiu 
29 notícies en tot l’informatiu 37 notícies en tot l’informatiu 

Número total de notícies de política de l’informatiu 
Número total de notícies de política 10 notícies. Cap 

fora del bloc electoral. 
Número total de notícies de política 8 notícies. 1 fora 

del bloc electoral. 

Minuts total informació campanya electoral 

(durada) 

Bloc de campanya electoral 11 minuts 41 segons Bloc de campanya electoral 8 minuts  6 segons 

Minuts dedicats a Junts per Catalunya (JXC) 
1 minut 55 segons 1 minut 15 segons 

Minuts dedicats a Esquerra Republicana de 
Catalunya(ERC) 

1 minut 54 segons 1 minut 47 segons 

Minuts dedicats a Ciutadans (Cs) 
1 minut 12 segons 1 minut 15 segons 

Minuts dedicats al Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 

1 minut 27 segons 56 segons 

Minuts dedicats a en Comú Podem (ECP) 
1 minut 40 segons 48 segons 

Minuts dedicats al Partit Popular (PP) 
2 minuts 8 segons 55 segons 

Minuts dedicats a la CUP 
1 minut 25 segons 45 segons 
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Ítems TV3 TVE 

Durada de la peça (punt del programa en el 

qual s’incorpora) 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 2:10. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 1 1 minut 55 segons 
Notícia 2 1 minut 54 segons 
Notícia 31 minut 12 segons 
Notícia 41 minut 27 segons 
Notícia 5 1 minut 40 segons 
Notícia 6 2 minuts 8 segons 
Notícia 7 1 minut 25 segons 

Peces d’informació política que apareixen a partir del 
minut 2: 49. (Numeració segons les notícies totals del 

informatiu). 
Notícia 1 1 minut 15 segons 
Notícia 2 1 minut 47 segons 
Notícia 31 minut 15 segons 

Notícia 4 56 segons 
Notícia 5  48 segons 
Notícia 6  55 segons 
Notícia 7  45 segons 

Estructura escollida de les informacions: 

presentació en el sumari o no/ ordre de les 

notícies) 

 

Sumari: 6 notícies (incloent esports). La primera fa 
referència a la campanya electoral, últim dia. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 1JXCAT: Megamíting. Puigdemont és el 

president legítim i tornarà a governar amb Junqueras. 
Notícia 2 ERC: el 21-D s’ha de votar república per 

construir-la des de la fraternitat, si no guanyen C’S ens 
durà a la ruïna. 

Notícia 3 C’S: volen acabar amb el procés i començar 
una nova etapa política. Vot útil. 

Notícia 4PSC: Iceta tanca campanya aclamant la 
reconciliació entre les dues parts i evitar que es torni a 

posar en perill la seguretat dels catalans. 
Notícia 5 Comuns: Reivindiquen un govern de 

polítiques socials. 
Notícia 6 PP: Rajoy diu que la presència del PP és clau 

per mobilitzar els electors. Mostren orgullosos 
l’aplicació de 155. 

Notícia 7 CUP: Marquen perfil a favor de la via 
unilateral. 

FI CAMPANYA 
Notícia 8Partits extraparlamentaris (PACMA, 0 

RECORTES i Per un món més just). 
Notícia 9 7 eurodiputats no poden visitar Junqueras i 

Forn. 
Notícia 10 Investiguen autoria de les pintades del 

Sumari: 6 notícies (incloent esports). La primera fa 
referència a la campanya electoral, últim dia. 

ACTES CAMPANYA 
Notícia 1JXCAT: Megamíting. Vot per revertir el 155 i 

perquè Puigdemont torni. 
Notícia 2 C’S: demanen el vot per deixar enrere i obrir 

nova etapa política. 
Notícia 3 ERC: són l’única garantia per frenar el bloc 

del 155 i construir una república. 
Notícia 4PSC: Iceta diu que governarà per tots els 

catalans i buscarà la reconciliació. 
Notícia 5 Comuns: són la clau per desbloquejar la 

situació. 
Notícia 6 PP: garantitzar l’estabilitat, la normalitat i un 

govern constitucionalista.  
Notícia 7 CUP: demanen vot per construir república a 

partir de la desobediència. 
FI CAMPANYA 

Notícia 8PP vol combatre les notícies falses en les 
eleccions. 

Notícia 9 Voluntat d’apujar el salari mínim. 
Notícia 10 Ministre de defensa visita militars 

espanyols al Bàltic. 
Notícia 11Accident EUA. 

 Notícia 12 Argentina reforma pensionsactes al 
carrer. 
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patrimoni a Girona. 
Notícia 11Fàtima Báñez anuncia augment del salari 

mínim interprofessional 
 Notícia 12Multes contra l’homofòbia. 

Notícia 13 Detingut l’home que punxava les rodes dels 
camions a l’AP-7. 

Notícia 14 Continuen les investigacions de l’accident 
de Millars. 

Notícia 15Tren EUA triplicava la velocitat permesa. 
Notícia 16 Abusos amb pistoles TASER. 

Notícia 17 Comitè del parlament britànic investiga les 
fake news en processos com el referèndum de 1-O. 

Notícia 18Periodistes russes pagades pels EUA (falta 
llibertat expressió). 

Notícia 19 Dalí ja es pot visitar per internet a la Xina. 
Notícia 20 Cafè Selfie a Londres. 
Notícia 21 Festival Porta Ferrada. 

Notícia 22Ramon Madaula s’estrena al Romea com a 
dramaturg. 

Secció esports6 notícies 
Notícia 29 reportatge final: anècdotes de la campanya 

electoral. 
Espai del temps. 

Notícia 13 1 any atemptat Berlin. 
Notícia 14 Cas Arandina. 

Notícia 15 Pontevedra: es desmenteix la denúncia. 
Notícia 16 Mort a Sevilla en un atracament. 

Notícia 17 Detingut per assassinat Terol el traslladen 
de presó. 

Notícia 18TC anul·la llei valenciana de l’accés 
universal a la sanitat. 

Notícia 19 Atacs de gossos a guineus. 
Notícia 20 Radars fixes a les carreteres. 
Notícia 21 Morts en accidents el 2017. 

Notícia 22Pluges: augment reserves aigua. 
Notícia 23 Loteria. Catalunya caiguda de les vendes. 

Notícia 24Virus informàtic EUA. 
Notícia 25Whatsapp (es pot denunciar). 

Notícia 26Invident primer de la seva promoció a la 
universitat. 

Notícia 27Prohibida la subhasta del Marqués de  Sade. 
Notícia 28Miren Arzauz nova directora de museu de 

moda de París. 
Notícia 29 Lorenzo Caprile 25 anys dissenyant. 

Notícia 30 Programació especial festes de Nadal. 
Notícia 31 OT. 

Notícia 32 nou disc “Los Secretos”. 
Notícia 33 estrenes cinema 

Secció esports4 notícies 
Espai del temps. 

Format en que es presenta la informació 

(decles/ presentació/ estructura de la 

informació/ posada en escena i estructura 

dins del telenotícies) 

Totes les notícies dels partits presenten la mateixa 
estructura: connexió en directe amb els actes finals de 

campanya que s’estan produint en aquell moment. 

Totes les notícies dels partits presenten la mateixa 
estructura: connexió en directe amb els actes finals de 

campanya que s’estan produint en aquell moment. 

Personalitats que apareixen (líders, altres 

protagonistes de la campanya) 

JXCATPuigdemont 
C’S Arrimadas i Rivera 

ERC Marta Rovira 
PP Rajoy i  Albiol. 

PSC Iceta  
En Comú-Podem Xavier Domènech. 

CUP Maria Rovira 

JXCATPuigdemont 
C’S Arrimadas i Rivera 

ERC Marta Rovira 
PP Rajoy i  Albiol. 

PSC Iceta  
En Comú-PodemIglesias i Xavier Domènech. 

CUP Maria Rovira 
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Acte (conferència, míting, roda de premsa…) 
Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 

realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 
un altre tipus d’acte. Actes finals de campanya. 

Tots els actes dels partits es corresponen als mítings 
realitzats en diversos punts del territori. No es destaca 

un altre tipus d’acte. Actes finals de campanya. 

Tema escollit (quins temes han escollit per 

parlar del partit: educació, sanitat, ocupació…) 

 

JXCAT Megamíting. Puigdemont és el president 
legítim i tornarà a governar amb Junqueras. 

ERC el 21-D s’ha de votar república per construir-la 
des de la fraternitat, si no guanyen C’S ens durà a la 

ruïna.  
PSC Iceta tanca campanya aclamant la reconciliació 

entre les dues parts i evitar que es torni a posar en perill 
la seguretat dels catalans. 

PP Rajoy diu que la presència del PP és clau per 
mobilitzar els electors. Mostren orgullosos l’aplicació de 

155. 
CUP Marquen perfil a favor de la via unilateral. 

 C’S volen acabar amb el procés i començar una nova 
etapa política. Vot útil. 

Comuns Reivindiquen un govern de polítiques socials. 

JXCAT aquestes eleccions van de dignitat. Puigdemont 
delega el seu vot en una noia de 18 anys 

ERC no permetran que governi el 155 ni C’S. Defensa 
model escola catalana. 

PSC única alternativa a l’independentisme. Reclamen 
el catalanisme. 

PP Rajoy anuncia pujada del salari mínim 
interprofessional i demana el recolzament dels catalans. 

CUP la república catalana s’ha d’enfortir i critiquen 
equidistància dels comuns. 

C’S Carrizosa diu que és important que perdi 
l’independentisme a les urnes. 

Comuns volen acabar amb les oligarquies, les dretes i 
les desigualtats. 

 

 

Ítems                       TV3                      TVE 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: contingut: 

lèxic-adjectius, expressions, tòpics negatius/positius 

Expressions 

utilitzades: consellers 

cessats, govern 

destituït, govern 

català intervingut pel 

155 (article). Carles 

Puigdemont en 

comptes de 

president. Les 

habituals de TV3. 

Expressions: Desafío 

independentista, 

constutucionalistes i 

conflicte català. 

Exconsellers, no 

mencionen 

Puigdemont com a 

president. 

Consellers presos. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: forma: connotacions, gramàtica... Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 

Redacció periodística. Forma contundent 
quan es fa èmfasi en aspectes claus de la 

campanya. Informació electoral amb poques 
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expressions destacades. expressions destacades. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: auto-presentació positiva o 
negativa dels altres (estratègies generals d’interacció) 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Actes finals, èmfasi a tots per 

igual. 

En aquest informatiu no es detecten 
presentació negativa dels altres. Fan 

presentació dels partits polítics per igual, 
sense connotacions negatives explicació 

per igual de tots els partits dels actes de 
campanya. Actes finals, èmfasi a tots per 

igual. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro estructures semàntiques: 
selecció del tòpic: (desemfatitzar o emfatitzar) 

Èmfasi en que es tracta de l’últim cap de 
setmana electoral i les forces busquen els 
seus últims suports i apel·len els indecisos 

Èmfasi en que es tracta de l’últim cap de 
setmana electoral i les forces busquen els 
seus últims suports i apel·len els indecisos 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: significats locals: donar poc o molts 
detalls, ser general o específic, ser explícit o implícit… 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Ús de les paraules amb prudència (per les 

prohibicions), mesurades i adequades al que 
estan transmeten. Si és una advertència, 

avisen, informen... en funció del tall que han 
escollit del candidat. 

Explicacions força detallades de les notícies i 
els actes en els quals apareixen els líders 

polítics. Descripció SEMPRE de l’ambient en el 
qual es desenvolupa l’acte, què estan fent els 

actors polítics... 
Al tractar-se del final de campanya donen 
molta importància als detalls i a tot el que 

puguin explicar des d’allà. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: figures retòriques: hipèrboles, 
eufemismes, metàfores... 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

No es detecta l’ús de figures retòriques o 
d’altres expressions semblants per part dels 

partits o líders polítics. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: sintaxis: oracions actives, passives, 
emfatitzar, responsabilitat positiva o negativa dels actes 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu 

Ús sempre d’oracions actives actualitat, 
immediatesa, claredat. Èmfasi en els aspectes 

claus de la notícia. Frases positives, poques 
presentades en negatiu. No frases negatives. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: macro actes de la parla: bons actes, 
mals actes acusació o defensa  

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Final campanya. 

No hi ha acusació a cap partit per part del 
discurs periodístic. Es tracten tots els partits 

per igual. Final campanya. 

Llenguatge emprat i anàlisi del discurs: expressions sonores i visuals: 
emfatitzar significats positivament i negativament i ordenar significats 
(positiu/negatiu) 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 
com: consellers cessats, derrotar, urnes... 

Destacar diverses expressions sonores per 
emfatitzar el discurs. Destaquen paraules 

com: procés, urnes, eleccions... 

*Ítems del llenguatge extrets del text: Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones (Van Dijk 1999). 
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