
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor

Data

Professor Tutor

Grau

Tipus de TFG



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



1 
 

ÍNDEX 

1. Introducció.........................................................................................3 

2. Marc teòric.........................................................................................5 

2.1 La relació entre la ciutadania i la política abans de 

l’aparició d’Internet............................................................5 

2.1.1 Ciutadania i política...................................................... 5 

2.1.2 Orígens de l’estat-nació..................................................6 

2.1.3 La comunicació política i els actors comunicatius............... 7 

2.2 El sorgiment d’Internet i el consum d’informació a l’era 

digital.................................................................................. 9 

2.3 Les xarxes socials: orígens i afectacions en la comunicació 

política...............................................................................12 

2.3.1 De què es parla a Twitter? ............................................13 

2.3.2 Twitter com a eina de comunicació política.....................16 

2.3.3 El concepte de tecnopolítica com a factor de renovació 

política......................................................................19 

2.4 La cara amarga de les xarxes socials..................................22 

2.4.1 Quin sentiment es propaga més a les xarxes socials?.........23 

2.4.2 La post-censura a les xarxes socials com a efecte rebot......24 

2.4.3 La zona de confort a les xarxes socials.............................26 

2.4.4 La fal·làcia de les xarxes socials com un espai de construcció 

de consens.................................................................27 

3. Metodologia.....................................................................................30 

3.1 Objecte d’estudi................................................................30 

3.2 Hipòtesis............................................................................30 

3.3 Criteris metodològics, eines i procediments.....................31 

4. Investigació de camp........................................................................33 

4.1 La teoria d’usos i gratificacions aplicada a la societat 

catalana i a les xarxes socials ...........................................33 

4.1.1 L’espai compensatori: un cas a estudiar..........................33 

4.1.2 La teoria d’usos i gratificacions: què és i com pot ser aplicada 

a l’espai compensatori.................................................35 

4.2 Les xarxes socials com a element de pressió....................41 

4.2.1 “Sense Twitter, no s’hauria aplicat mai el 155” ...............41 

4.2.2 Els mesos previs a l’1 d’octubre: alguna cosa cou a 

Twitter..............................................................................42 

4.2.3 L’1 d’octubre a Twitter..................................................44 

4.2.4 Dies d’incertesa i de 155................................................50 



2 
 

4.2.5 Reconstrucció del dijous 26 d’octubre de 2017.................51 

4.2.6 La influència de les xarxes socials a la DUI a través de la teoria 

d’usos i gratificacions...................................................58 

4.3 Com actuen els polítics davant de la pressió a la xarxa?...62 

4.3.1 Manual dels governs a Twitter.......................................62 

4.3.2 Sant Vicenç dels Horts: mig poble a Facebook i polèmica a 

Twitter.......................................................................64 

5. Conclusions.......................................................................................72 

6. Bibliografia........................................................................................74 

 

. 

 

 

 

 “You will not be able to stay home, brother 

You will not be able to plug in, turn on and drop out 

You will not be able to lose yourself on skag and skip 

Skip out for beer during commercials 

Because the revolution will not be televised 

 

The revolution will not be televised 

 

The revolution will not be brought to you by Xerox 

In 4 parts without commercial interruption 

The revolution will not show you pictures of Nixon 

Blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell 

General Abrams and Spiro Agnew to eat 

Hog maws confiscated from a Harlem sanctuary 

 

The revolution will not be televised” 

- Gil Scott-Heron 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les xarxes socials han canviat, en qüestió d’escassos anys, les nostres vides d’una forma 

mai abans vista. Els que vam néixer a partir del 1994, l’anomenada Generació Z o 

centenial, vam créixer a la vegada que la tecnologia moderna: les nostres primeres 

passes coincidien també amb els primers ordinadors a la llar i la implementació del 

famós sistema operatiu Windows 95. A l’aula, vam descobrir que l’ordinador era una 

font de coneixement gràcies a l’enciclopèdia multimèdia Encarta i, a mesura que 

passàvem a ser adolescents, substituíem aquesta eina per la Viquipèdia. Va ser aleshores 

quan vam deixar de fer servir Internet exclusivament com a font d’informació, i vam 

començar a ser nosaltres els protagonistes del que a Internet succeïa.  

Primer vam fer servir Messenger. Després, vam descobrir Metroflog, Fotolog i MySpace, 

i vam acabar a Facebook, Youtube, Instagram i Twitter, les xarxes socials més famoses a 

occident el 2018. Tot el que fem gira al voltant d’aquestes xarxes socials: si anem a un 

concert, pengem una fotografia a Instagram; si volem expressar la nostra opinió, 

escrivim un tuit; si marxem de vacances, avisem a tots els nostres amics a Facebook... La 

nostra vida quotidiana s’ha vist afectada per l’ús constant de les xarxes socials i el telèfon 

mòbil, i això ha comportat que moltes de les nostres decisions es vegin també influïdes 

per les mateixes xarxes socials.  

El món de la política no n’ha quedat al marge, i cada dia més veiem com els nostres 

representants necessiten fer ús de les xarxes socials per mostrar que estan vius, per 

situar-se al costat de la ciutadania i per demostrar que tenen alguna cosa a dir-nos. Avui, 

aquell polític que no tingui Twitter és pràcticament invisible a ulls de la societat: ja no 

en tenim prou amb veure’l al Parlament o al ple ordinari del nostre ajuntament, perquè 

precisament quasi ningú es dedica a veure aquests esdeveniments, mentre que gairebé 

tothom sí consulta diàriament les xarxes socials, també per a informar-se sobre política. 

El present treball, doncs, busca traslladar la influència que tenen les xarxes socials de la 

nostra vida a les decisions polítiques, per veure si els polítics són vulnerables o no al que 

succeeix i es diu sobre ells a la xarxa. Aquest estudi, però, és només la introducció a una 

anàlisi que, tal com es mostrarà al treball, es fa avui més necessària que mai: si les xarxes 

socials ocupen un espai tan gran a les nostres vides, hem de saber utilitzar-les en 
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conseqüència a la seva importància, i és també obligació dels polítics fer-ne un ús 

responsable i sensat, sense caure en el fàcil populisme que suposen 140 caràcters i sense 

posicionar-se cegament pel que la xarxa et demana a través d’un trending topic. Deia Gil 

Scott-Heron que ‘the revolution will not be televised’ –la revolució no serà televisada–. 

Encertaríem, avui, dient que la revolució tampoc serà a les xarxes? 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 La relació entre la ciutadania i la política abans de l’aparició 

d’Internet 

2.1.1 CIUTADANIA I POLÍTICA 

Per parlar de la relació entre la ciutadania i la política, cal entendre primerament 

ambdós conceptes. L’Enciclopèdia Catalana (2018) descriu la política com aquell 

“conjunt d’activitats teòriques i pràctiques referents a les relacions entre els ciutadans 

d’una mateixa col·lectivitat o entre diferents col·lectivitats.” A partir d’aquesta definició, 

l’Enciclopèdia  afegeix: “Si hom considera, però, que actualment, en la gran majoria de 

les societats, aquestes relacions són unes relacions de poder i que el poder hi és 

institucionalitzat sota la forma d’estats, és prou explicable que, generalment, hom 

redueixi l’àmbit d’aquesta definició a les relacions entre els ciutadans i l’estat o entre 

diversos estats” (Enciclopèdia Catalana, 2018). 

De la mateixa manera, l’Enciclopèdia (2018) es refereix a la ciutadania com aquella 

“condició i dret que tenen els qui pertanyen a una comunitat política erigida en estat, 

que expressa el vincle existent entre aquest i els seus membres” (Enciclopèdia Catalana, 

2018). A més, explica que “la ciutadania genera, per als titulars, drets (protecció jurídica, 

participació en les funcions públiques, etc) i deures (submissió a les lleis, prestacions 

personals i materials, etc). Hom adquireix la ciutadania per naixement en el territori de 

l’estat (ius soli) o pel fet d’ésser fill de ciutadans (ius sanguinis), o bé per pròpia voluntat, 

ja sigui a través del matrimoni, especialment de la dona en casar-se, o per veïnatge o 

declaració expressa sempre que hom tingui els requisits exigits per les lleis. De manera 

restringida indica la capacitat per a exercir els drets, concretament els polítics. Cal no 

confondre ciutadania amb nacionalitat; aquesta és expressiva de la qualitat de 

pertànyer a una comunitat nacional determinada, que pot coincidir o no amb una 

comunitat política estatal” (Enciclopèdia Catalana, 2018). 

Així doncs, ciutadania i política són dos conceptes intrínsecament relacionats: per una 

banda, els ciutadans pertanyen a una comunitat política que, per altra banda, es troba 

institucionalitzada de diferents formes: governs, partits polítics, diputacions, 

organitzacions, etc.  
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2.1.2 ORIGENS DE L’ESTAT-NACIÓ 

Max Weber, un dels pares de la sociologia, va fer de la política i el poder un dels seus 

centres de reflexió, i és en la seva obra Economia i Societat on parla de la política, 

entenent-la com la lluita pel poder. Weber distingeix, a més, diferents classes de 

dominació segons les seves pretensions típiques de legitimitat: 

- La dominació legal-racional: Fórmula la validesa de la qual descansa en les 

següents idees: qualsevol dret pactat pot ser estatuït racionalment; tot dret és 

un cosmos de regles abstractes i l’administració ha d’encarregar-se de vetllar pel 

seu correcte compliment; el sobirà obeeix un ordre impersonal (unes normes) i 

els membres de la societat han d’obeir-lo sempre que aquest, a la vegada, 

obeeixi a les normes i no a les persones. La forma d’organització administrativa 

més típica d’aquest model són “les democràcies amb un fort contingut 

burocràtic, en què l’autoritat legítima es troba a la cúspide de l’organització 

jeràrquica”. (Alcoberro, 2018) 

- La dominació tradicional: Aquella centrada en una legitimitat que descansa en 

la santedat de poders heretats de temps llunyans, basant-se en aquestes com a 

mèrits suficients per a la perpetuació del poder. La forma d’organització 

administrativa pròpia d’aquest model són “les monarquies amb un fort contingut 

simbòlic i que vinculen religió i Estat.” (Alcoberro, 2018) 

- La dominació carismàtica: En ella, s’entén el “carisma” com la qualitat 

extraordinària d’una personalitat que es troba en virtut de forces sobrenaturals 

i que poden haver estat atorgades per un ens diví, esdevenint un cabdill, guia o 

líder de la comunitat. Es tracta d’una forma d’organització amb “poca estructura 

estatal, sostinguda per seguidors acèrrims i per un partit únic que dona suport 

incondicional al líder, sense el qual el partit ni tan sols existiria.”(Alcoberro, 2018) 

El model burocràtic weberià està caracteritzat per l’existència d’una administració 

pública amb funcions executives atribuïdes al govern, una organització del treball 

basada en la divisió del treball mitjançant funcions exclusives i excloents, una força de 

treball (funcionariat) seleccionada per raó de mèrit, estructurada jeràrquicament i amb 

un règim particular i una justícia especialitzada. 
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Després de la Revolució Francesa i al llarg del segle XIX es van anar consolidant a 

Occident (Europa i Amèrica del Nord) els anomenats ‘estats-nació’, forçament influïts 

per l’obra de Weber i en què s’adequaven els poders de l'Estat i les formes de govern a 

les necessitats d'un capitalisme emergent que exigia a l’Estat inversions públiques, 

seguretat jurídica i igualtat d'oportunitats. 

El model d’Estat capitanejat per una Administració Pública va acabar prenent el relleu a 

d’altres formes de poder. El mateix Weber deia que "l'experiència tendeix a demostrar 

que el tipus d'organització administrativa purament burocràtica, des del punt de vista 

tècnic, és capaç d'aconseguir el grau més alt d'eficàcia. És superior a qualsevol altra 

forma quant a precisió, estabilitat, disciplina i operativitat. Per tant, fa possible un alt 

grau en el càlcul de resultats per als dirigents de l'Organització i per als qui tenen relació 

amb ella" (Weber, 1944 citat a Sánchez, 2001, p.183). 

La història recent d’Espanya passa per un model d’Estat molt similar al que defensava 

Weber. De fet, resulta curiós adonar-se que totes tres formes de dominació han format 

– o segueixen formant – part del model espanyol en l’últim segle.  

2.1.3 LA COMUNICACIÓ POLÍTICA I ELS ACTORS COMUNICATIUS 

En el moment en què existeix un model d’Estat consolidat (en el cas d’Espanya, la 

democràcia representativa), la relació entre l’elit i les masses es troba primordialment 

en les eleccions, quan els ciutadans atorguen poder a uns determinats representants 

polítics. És quan aquests representants i/o l’Estat intenten convèncer a la societat 

d’alguna cosa – fet que es produeix, de fet, en tota acció política – que la comunicació 

política entra en joc.  

Podem entendre la comunicació política com una eina a l’abast de la classe política per 

a transmetre el seu discurs i missatges a la ciutadania i, més concretament, al seu target: 

els seus possibles votants. Un punt de vista molt interessant sobre aquest concepte és 

el que ofereix Javier del Rey Morató, professor de Comunicació Política i Teoria General 

de la Informació a la Universidad Complutense de Madrid. Segons Morató, “la 

comunicació política no és política, però la política –part considerable d’ella– és, o es 

produeix, en la comunicació política” (Morató, 2000, p. 02). Així doncs, la forma en què 

es comunica el missatge és un element clau en l’àmbit polític.  
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Prèvia a l’aparició d’Internet i de les xarxes socials, hi havia una estructura d’actors 

comunicatius força definida. Laura Cervi, doctora en Ciències Polítiques per la Universitá 

di Pavia i professora de Comunicació Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

explica als estudiants d’aquesta assignatura que hi ha tres grans actors comunicatius. 

Són els següents: elit, massa i grups de pressió (entre els quals s’hi troben els mitjans de 

comunicació).  

Tal com s’ha mencionat anteriorment, la relació entre l’elit i les masses s’ha basat 

històricament en les eleccions. Per altra banda, els grups de pressió, segons Cervi, són 

tots aquells grups organitzats que reuneixen a gent i que, per tant, poden aglutinar vots 

i fer canviar el rumb d’unes eleccions. Això els converteix en una eina de poder i pressió 

sobre les elits. Els principals grups de pressió són les empreses que es troben dins d’un 

Estat i que tenen un important impacte en el benestar d’aquest.  

Un clar exemple de grup de pressió a Catalunya és Seat, empresa amb un important 

impacte no només econòmic, sinó també quant a gruix de treballadors. Segons dades 

de RAC1, l’automobilística de Martorell té 14.500 empleats i ocupa el primer lloc al 

rànquing de les empreses amb més treballadors de Catalunya (RAC1, 2018). No és 

d’estranyar, doncs, que darrere d’aquesta empresa s’hi amaguin interessos polítics de 

tota mena: des de l’anunci, després de l’escàndol del ‘dieselgate’, que el Govern 

destinaria a l’empresa 400 milions en ajudes públiques (El Periódico, 2015) fins a les 

declaracions del president del comitè d'empresa de Seat Martorell, Matías Carnero, qui 

afirmava que l'empresa havia rebut pressions "polítiques i monàrquiques" perquè 

l'automobilística traslladés la seva seu fora de Catalunya, arran del referèndum 

d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017 (Ara, 2017).  

Cervi també apunta als mitjans de comunicació com un grup de pressió de summa 

importància, i és que aquests fan d’intèrprets entre els diferents grups de pressió i 

exerceixen la funció de ‘bottom up’: traslladen a la política les necessitats de la massa. 

Un dels principals canvis que Cervi apunta és la remodelació de la piràmide dels actors 

comunicatius, amb la incorporació d’un nou actor on tenen cabuda les següents 

característiques: la immediatesa, l’accountability (responsabilitat individual), la 

capacitat de control i el populisme. Efectivament, es tracta de les xarxes socials.  
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2.2 El sorgiment d’Internet i el consum d’informació a l’era 

digital 

“Internet no és una tecnologia que necessàriament afavoreixi la llibertat d’expressió” 

(Assange, 2011). Corria l’any 2011 quan Julian Assange, fundador de Wikileaks, feia una 

afirmació tan categòrica en una conferència a la Universitat de Cambridge. Assange 

continuava la seva conferència assegurant que, “si bé Internet té, en certa manera, la 

possibilitat d'informar-nos a un nivell sense precedents del que fa el govern i de 

permetre'ns cooperar entre si per contenir els governs repressius i les corporacions 

repressives, també és la màquina espia més gran que el món ha vist mai" (Assange, 

2011). 

Declaracions com aquestes o les d’Andrew Keen (2016), qui assegura que Internet 

degrada la cultura i desautoritza als experts i a les autoritats, començaven a trencar el 

mite d’Internet com l’epicentre i màxim garant de la llibertat d’expressió. Però anem per 

pams.  

És ben sabut que Internet és una “xarxa de xarxes informàtiques, descentralitzada, 

ampliable indefinidament i d’abast mundial” (Enciclopèdia Catalana, 2018) l’origen de la 

qual es remunta – com en la majoria dels grans invents moderns – a usos militars. El 

desenvolupament va acabar esdevenint-se en el projecte ARPANET l’any 1973, gràcies 

al qual es va iniciar la connexió entre diverses xarxes i es va acabar donant lloc a l’actual 

sistema d’Internet. La difusió d’Internet, per la seva part, ha donat lloc a l’anomenada 

Societat de la Informació, també coneguda com a Societat del Coneixement, Societat 

Cibernètica o Societat Digital.  

La Societat de la Informació, successora de la societat industrial, és aquella en què la 

creació, distribució i manipulació de la informació formen part important de les 

activitats culturals i econòmiques dels Estats desenvolupats, l’organització dels quals es 

basa en la implementació de les TIC. Això ha fet que, en les dues últimes dècades, no 

només les institucions sinó també tota la ciutadania, hagi anat normalitzant l’ús 

d’aquestes noves tecnologies fins al punt que a Espanya, l’any 2017 “el 86% dels joves 

posseeix un smartphone i el fan servir com a dispositiu de referència per a missatgeria 

instantània (81,7%), accés a xarxes socials (77,5%), consum de música (65,2%) i vídeos 
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en streaming (52,2%). Segons el Global Web Index, el 2018 es preveu que el 50% dels 

joves siguin mobile first, és a dir, que consumeixin del 90 al 100% del seu temps en xarxa 

sobre una pantalla mòbil" (Fundación Telefónica, 2018, p.47). 

Tal com apuntava Cervi, l’era digital ha capgirat el paradigma comunicatiu: les noves 

tecnologies s’han fet lloc en un espai que, abans, estava monopolitzat pels mitjans de 

comunicació i els líders d’opinió. I és que hem passat, en qüestió d’anys, d’un món 

connectat a un d’hiperconnectat.  

Aquest canvi ha suposat infinitat d’avantatges per a la ciutadania. El periodista Albert 

Sáez escrivia l’any 2015 al seu llibre ‘El periodisme després de Twitter. Notes per a 

repensar l’ofici’, “en quins aspectes el públic ha guanyat llibertat i poder en l’era digital 

pel que fa al consum d’informació: 

1. Horitzontalitat. El públic ja no consumeix només les històries que li expliquen els 

periodistes, sinó que les expliquen els protagonistes dels fets, els testimonis 

directes, els activistes, etc. El públic, si ho desitja, no es relaciona amb els 

periodistes verticalment sinó horitzontalment. 

2. Deslocalització. L’accés del públic a la informació ja no depèn del lloc on es troba, 

sinó de la seva connectivitat. No està obligat a llegir el diari de la seva ciutat, ni 

a escoltar la ràdio del seu país, ni a mirar la televisió de l’estat on resideix. El 

temps i, en alguns casos, els idiomes, són els únics límits al consum d’informació, 

que s’organitza més per afinitats estètiques, ideològiques o emocionals que no 

territorials. 

3. Asincronia. El públic també s’ha fet amo del moment en què consumeix la 

informació. Ho pot fer quan la hi fan arribar els periodistes, quan li ve de gust, 

quan li arriba rebotada d’un altre usuari, quan li resulta d’utilitat molt temps 

després de la seva difusió, etc. 

4. Multitasca. La digitalització ha accentuat també que el públic simultaniegi el 

consum d’informació amb altres activitats, com ja passava a la ràdio i a la 

televisió. Ara, en l’entorn de les tauletes, la competència prové també del 

maquinari, no únicament d’activitats alternatives. Això vol dir que la capacitat 

del públic de captar l’atenció de les històries que li expliquen els periodistes ha 
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de ser més gran i que ha de trobar la informació tan condensada com sigui 

possible.  

5. Immediatesa. Les xarxes mostren primer allò més immediat; per tant, el consum 

no s’acobla amb els períodes d’elaboració de la informació, però tampoc amb els 

de l’interès del públic“” (Sáez, 2015, p.237). 

 

Veiem, doncs, com en l’era digital s’ha canviat la forma de rebre informació, 

aparentment cap a millor, ja que “les noves possibilitats han motivat desafecció del 

públic respecte als mitjans informatius en general i, molt especialment, entre els més 

joves, que són molt més conscients de les trampes d’algunes pràctiques que el 

periodisme va convertir en habituals durant l’era del monopoli.” (Sáez, 2015, p.238)  

Però el mateix Sáez ja ens adverteix que no tot són flors i violes, en dir-nos que “la plena 

transparència té efectes col·laterals que no sempre ens entusiasmen: la intimitat està 

més desprotegida i el soroll augmenta exponencialment en la mesura que hi ha més 

informació circulant.” (Sáez, 2015, p.241). 

L’escepticisme envers Internet es troba cada cop més a l’ordre del dia de la societat, i és 

que veiem perillar la intimitat individual sota els avantatges gratuïts que els grans 

d’Internet (Google, Facebook, Twitter...) ens volen vendre a canvi de fer servir les 

nostres dades personals com a moneda de canvi, en acceptar cegament els termes i 

condicions d’ús i les polítiques de cookies de totes les pàgines web. Això té, 

evidentment, els seus riscos: el dimarts 10 d’abril del 2018, Mark Zuckerberg (fundador 

de Facebook) va haver de comparèixer davant del Congrés dels EUA per donar 

explicacions per l’escàndol que havia suposat la fuga massiva de les dades de 87 milions 

d’usuaris d’aquesta xarxa social (El País, 2018).  

Un dels màxims exponents d’aquest escepticisme és l’empresari Andrew Keen (2016), 

que al seu llibre ‘Internet no es la respuesta’, parla d’una “revolució en xarxa que està 

provocant una disrupció radical de tots els aspectes del món actual. L'educació, el 

transport, la sanitat, el sector financer i l'industrial estan reinventant-se avui dia a causa 

dels productes basats en Internet [...]. El veritable dogma de la nostra era llibertària rau 

a exaltar que es doni la volta a les coses, a rebutjar la idea mateixa de "permís", en 

instaurar un culte a la disrupció" (Keen, 2016, p.16).  
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2.3 Les xarxes socials: orígens i afectacions a la comunicació 

política 

La normalització de l’ús d’Internet i la seva progressiva – però imparable – absorció dels 

nostres hàbits comunicatius ha vingut donada, en gran part, per l’ús de les xarxes socials, 

definides com una “estructura social feta de nodes, que són els actors o usuaris, i 

arestes, que són les relacions entre ells” (Enciclopèdia, 2018).  

En els seus orígens, Internet era utilitzat com una eina de consulta i d’accés al 

coneixement, i a poc a poc va anar transformant-se en una entitat heterogènia i plena 

de continguts, de tota mena. L’analista nord-americà Bill Tancer, autor del llibre ‘Click: 

What Millions of People are Doing Online and Why It Matters’, va analitzar l’any 2008 el 

comportament de 10 milions d’usuaris d’Internet i va arribar a la següent conclusió: 

aquell any, les xarxes socials havien destronat a la pornografia – fins ara el més consultat 

a Internet - ocupant el primer lloc a les pàgines web més buscades. Aleshores, xarxes 

socials com Facebook, MySpace o Tuenti ocupaven bona part del pastís d’Internet, però 

deu anys més tard el panorama ha canviat. 

L’empresa Alexa, subsidiària d’Amazon i que proporciona informació sobre el trànsit 

web a altres llocs webs, s'encarrega de recol·lectar quines són les pàgines que visiten 

més els usuaris, tant arreu del món com per països. El 2018, les quinze pàgines més 

visitades globalment són les següents (en negreta les xarxes socials): 

1. Google 

2. Youtube 

3. Facebook 

4. Baidu 

5. Wikipedia 

6. Reddit 

7. Yahoo 

8. Qq 

9. Google India 

10. Taobao 

11. Amazon 

12. Tmall 

13. Twitter 

14. Sohu 

15. Instagram 

 

Per la seva part, les quinze pàgines web més visitades a Espanya l’any 2018 són (en 

negreta les xarxes socials): 
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1. Google.es 

2. Google.com 

3. Youtube 

4. Facebook 

5. Amazon España 

6. Live 

7. Wikipedia 

8. Twitter 

9. Okdiario 

10. Hola 

11. Yahoo 

12. Blogspot 

13. Elpais 

14. Marca 

15. Instagram 

 

Podem observar com bona part de les pàgines web més consultades arreu del món són 

xarxes socials. De les quinze pàgines, tres són motors de cerca, tres són comerços 

electrònics i sis són xarxes socials, totes i cada una d’elles especialitzades en diferents 

àmbits. A Espanya, de les quinze pàgines web, tres són motors de cerca, tres mitjans de 

comunicació i quatre són xarxes socials. Veiem, doncs, com les xarxes socials ocupen la 

major part de l’espectre a Internet i, per tant, la seva rellevància va molt més enllà del 

món en línia. 

Per a l’estudi d’aquest treball, ens centrarem en dues xarxes socials de màxima 

rellevància globalment i on el debat polític es troba a l’ordre del dia: Facebook i Twitter. 

La raó és ben senzilla: ambdues xarxes socials han esdevingut plataformes on es 

comparteixen constantment notícies, es comenta i es debat al respecte. No hi ha mitjà 

de comunicació que no es trobi present a Facebook o a Twitter, mentre que bona part 

d’ells no tenen perfil a Instagram o a Youtube (o no l’actualitzen assíduament), dues 

xarxes relegades a la compartició de continguts audiovisuals. El mateix succeeix amb els 

periodistes, les institucions i els polítics: ningú s’escapa de tenir un perfil des del qual dir 

la seva, especialment a Twitter.  

2.3.1 DE QUÈ ES PARLA A TWITTER? 

És evident que les xarxes socials ocupen bona part del nostre temps lliure, però no ho 

és tant amb quina finalitat les fem servir. L’any 2009, la consultora estatunidenca Pear 

Analytics va estudiar l’ús que feia la gent de Twitter; van extreure 2.000 tuits de la 

cronologia pública (en anglès i als Estats Units) durant un període de 2 setmanes i els 

van classificar en sis categories: notícies, spam, autopromoció, pointless babble 
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(missatges sense importància tals com ‘estic fent-me un sandvitx’), converses i Pass-

Along Value (retuits). Els resultats eren sorprenents: un 40,55% dels tuits van resultar 

ser pointless babble, mentre que un 37,55% eren converses; només un 8,7% eren retuits 

i un 3,6% notícies (Pear Analytics, 2009). Però onze anys després, la realitat és una altra, 

i es pot demostrar molt fàcilment: l’eina gratuïta Trendsmap et permet analitzar quins 

són els hashtags, usuaris i paraules més tuitats del moment. En una mostra agafada el 8 

de maig de 2018  (un dia sense una rellevància política especial), el mapa és 

absolutament revelador: 

Il·lustració 1: Paraules més tuitades el 8 de maig de 2018. FONT: Trendsmap 

El primer dels mapes mostra quines són les paraules més utilitzades en els tuits enviats 

des de territori català. En un cop de vista ràpid, podem veure desenes de paraules amb 

un marcat component polític i particularment relacionades amb el ‘procés’ català: 

junqueras, exilio, malversación, rebelión, amarillo, ciudadanos, llarena, politización... 

Coneixent el context, podem relacionar moltes de les altres paraules amb la situació 

política: juicio, dictada, irá, prisión, juicio, carcel, catalanes... Podem extreure del mapa 

com, en un dia sense un gran rebombori a escala política, la majoria de les paraules més 

tuitades tenen un marcat component polític. 
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Il·lustració 2: Hashtags més tuitats el 8 de maig del 2018. FONT: Trendsmap 

Similars són els resultats quant als hashtags més tuitats. Podem veure com, si bé no són 

els més destacats, els hashtags polítics prenen especial protagonisme: etiquetes tals 

com #llibertatpresospolítics, #desobediència, #procés, #rebelion, #sedicion,  #llarena o  

#alertaultra ressonen a Twitter durant tot el dia.  

Il·lustració 3: Usuaris més tuitats el 8 de maig del 2018. FONT: Trendsmap 

Finalment, trobem el mapa amb els usuaris de Twitter més mencionats durant la 

jornada. Si bé hi ha diversos perfils d’influenciadors i de mitjans de comunicació, la 
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majoria que podem percebre són o bé polítics o bé persones que als seus tuits parlen 

majoritàriament de política i es posicionen al respecte. Podem veure els següents perfils 

relacionats amb el món de la política: @yeyaboya, @krls, @gabrielrufian, 

@albert_rivera, @joninarritu, @forcadellcarme, @jordiborras, @boye_g, 

@beatriztalegon, @inesarrimadas, @cupnacional, etc.  

Aquestes dades revelen com l’ús quotidià de Twitter ha convertit aquesta xarxa social 

en un espai de debat públic sobre política. Però, per a entendre com s’ha arribat fins 

aquí, primer cal conèixer la seva evolució del pointless babble de fa una dècada fins al 

seu ús com a eina de comunicació política de l’actualitat.  

2.3.2 TWITTER COM A EINA DE COMUNICACIÓ POLÍTICA 

Com bé diuen Pablo Barberá i Gonzalo Rivero a ‘Un tweet, un voto? Desigualdad en la 

discusión política en Twitter’, “el servei de micro-blogging Twitter s'ha convertit en un 

dels espais de comunicació més rellevants en la política actual” fins al punt de 

consolidar-se “com una font rellevant d'informació política, un camp de batalla durant 

les campanyes electorals i un fòrum de debat i expressió política” que “ha portat a 

diferents investigadors a examinar si els tuits podrien utilitzar-se per mesurar l'opinió 

pública offline” (Barberá i Rivero, 2012, p.3).  

La història de l’ascens meteòric de Twitter com a eina de comunicació política es 

remunta a l’any 2008. Aquell any, Barack Obama va ser comparat amb John F. Kennedy 

pel seu ús d'un nou mitjà que canviaria per sempre la política; mentre Kennedy va ser el 

primer president americà en protagonitzar un debat televisiu de la història, Obama 

protagonitzaria la primera gran campanya presidencial a través de les xarxes socials. 

Per a fer-nos una idea del ressò d’ambdós mitjans en els seus respectius anys, el debat 

entre Kennedy i Nixon del 26 de setembre de 1960 va ser seguit per 74 milions 

d’espectadors (Time, 2010), en una època en què ni tan sols totes les famílies disposaven 

encara d’un televisor a la llar. Per la seva banda, el debat entre Obama i Romney va ser 

seguit per un total de 67 milions d’americans (Hollywood Reporter, 2012), quan quasi la 

totalitat de les llars americanes no només disposen d’un televisor, sinó que es trobaven 

ja hiperconnectades.  
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En canvi, el perfil de Twitter de Barack Obama acumula 102 milions de seguidors avui 

dia i ha batut rècords mundials de likes i retuits. Vegeu el següent tuit: 

 

Il·lustració 4: Tuit d'Obama del 13 d'agost de 2017. FONT: Twitter 

Aquest tuit, dut a terme després dels actes violents de Charlottesville, va ser el que més 

likes va acumular a tot Twitter i el segon amb més retuits de tot l’any 2017 (Independent, 

2017). L’impacte d’un tuit amb 1,7 milions de retuits i 4,5 milions de m’agrada és 

exponencialment superior al d’un debat televisat vist per 67 milions d’espectadors: tot 

retuit és vist al timeline de cada un dels seguidors d’aquells usuaris que l’han retuitat. 

Això, tenint en compte que molts dels seguidors d’Obama acumulen milions de 

seguidors, pot significar que pràcticament mig Twitter el veiés.  

La gran revolució de Kennedy va ser la televisió. La d’Obama és Internet, són les xarxes 

socials; i és que la seva campanya electoral va girar al voltant d’aquestes, fins al punt 

que en van crear una de pròpia: my.barackobama.com. Al llibre ‘Yes we did. Cómo 

construimos la marca Obama a través de las redes sociales’, Rahaf Harfoush (2009) parla 

de MyBO – diminutiu de la pàgina –  com “la caserna general digital des de la qual la 

campanya podia mobilitzar el seu exèrcit de seguidors” (Harfoush, 2009, p.93). Allà, els 

usuaris podien crear esdeveniments, intercanviar informació, recaptar fons i contactar 

amb els votants de la seva mateixa regió, fent-los partícips del procés electoral i, en cert 

punt, protagonistes d’aquest.  
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Explica Harfoush que als seguidors de MyBO se’ls hi donava una tasca nova cada dues 

setmanes i se’ls animava a reclutar a nous membres dins del seu cercle d’amistats, fins 

al punt que hi havia una taula de puntuacions en què els usuaris competien per veure 

quins eren els que tenien un major impacte en la campanya. Tot plegat s’aplegava en un 

índex d’activitat que “especificava clarament els tipus d’activitats en els quals 

participava un usuari: a quanta gent trucava, a quants actes assistien, etc. [...] Però hi 

havia una trampa: calculava la variació basant-se únicament en les activitats recents, el 

que significava que els usuaris havien de seguir participant amb l’objectiu de mantenir 

la seva posició. [...] Això animava el comportament sostingut i assegurava un corrent 

continu d’activitat” (Harfoush, 2009, p.104) tant online com offline, i és que la campanya 

recompensava els membres que es mobilitzaven en el món real amb més punts que els 

que només duien a terme accions a la xarxa. 

La victòria d’Obama havia estat en tot moment improbable. Es tractava d’un aspirant 

que tan sols portava dos anys al Senat estatunidenc, que no comptava amb cap mena 

d’experiència en política nacional i el més important en unes eleccions als Estats Units: 

el seu pressupost era molt menor que els dels seus principals rivals. Però tot i això, va 

derrotar a Hillary Clinton a les primàries i posteriorment a Mitt Romney a les 

presidencials, gràcies a una intensa campanya a les xarxes socials. Aquest és el més gran 

exemple de com les xarxes socials van afavorir una victòria, per molts, inesperada. 

Podem també trobar casos arreu del món en què les xarxes socials han estat un element 

clau i revolucionari per a mostrar el rebuig de la societat envers el paradigma polític, tals 

com el moviment Occupy Wall Street als Estats Units o els moviments de reforma 

impulsats en països com Rússia, Turquia, Egipte i Brasil. 

Però no cal anar tan lluny per veure moviments en què les xarxes socials han estat 

bàsiques per al seu desenvolupament. És el cas, per exemple, del moviment 15-M que 

el 2011 va omplir les places i carrers d’arreu d’Espanya d’indignats que defensaven una 

democràcia més participativa i allunyada del bipartidisme entre PP i PSOE i del domini 

de bancs i corporacions. Aquest moviment no va néixer a Twitter, però bona part de la 

ràbia i la indignació es va viure a les xarxes socials i va acabar impulsant un nou concepte 

de partits polítics que compartien l’etiqueta de ‘nova política’, sota la qual “s'han anat 

qualificant diferents dinàmiques socials que, després dels diferents cicles del 15-M, han 
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passat del mem ‘no ens representen’ a l’‘això sí que em representa’. Si bé durant el 15-

M es va expressar de manera contundent la posada en crisi de la forma ‘partit com a 

dispositiu de mediació de les demandes ciutadanes’, els continus bloquejos 

institucionals han empès la necessitat de posar en marxa partits polítics de nova 

generació que puguin aprofitar la finestra d'oportunitat que s'obre en plena crisi de 

legitimitat institucional.” (Subirats et al. a Ya nada será lo mismo, 2015, p. 329). 

Al llibre ‘Ya nada será lo mismo’, vint autors dirigits per Joan Subirats arriben a la 

conclusió que ens trobem en ple procés d’hibridació entre allò antic i allò nou, i allò que 

decau i allò que emergeix. I ara el dubte rau a endevinar quan i com acabarà aquest 

procés: què s’imposarà a la resta, allò nou i revolucionari o allò antic i en decadència?  

Els autors de ‘Ya nada será lo mismo’ apunten un possible escenari, i és que: 

Un bon exemple d'aquesta dependència del rumb i de les contradiccions i costos 

que impliquen aquests processos d'hibridació ens l'ofereix Podem. D'una banda, 

veiem que en els seus orígens com a partit-moviment s'acollia bé el paper de la 

xarxa en la transició d'espais de militància (participació nuclear / intensa) a espais 

d'agregació àmplia (participació distribuïda / diluïda). També el funcionament 

per nodes / cercles, la replicabilitat territorial o la combinació virtuosa entre un 

model assembleari i un lideratge mediàtic. Però [...] segons s’assoleix una fase 

d'institucionalització més gran [...] aquesta formació pot tendir a implementar 

mesures més properes a les OPC o a la forma de partit tradicional. En aquest 

sentit, un element complex que trobem en Podem i Guanyem és la necessitat de 

lideratges que aglutinen el capital simbòlic produït col·lectivament així com les 

demandes generades en els diferents cicles de moviment. [...] A causa de l'alta 

legitimitat social d'aquests mateixos perfils es fa difícil practicar processos 

democràtics oberts on, seguint el discurs ciutadà, tothom pugui tenir les 

mateixes possibilitats de ser un representant elegit democràticament (Subirats 

et al. a Ya nada será lo mismo, 2015, p.331). 

2.3.3 EL CONCEPTE DE TECNOPOLÍTICA COM A FACTOR DE RENOVACIÓ POLÍTICA 

Aquesta convergència cap a un nou concepte de política més modernitzat i adaptat al 

nou life mobile style ha obligat a diversos teòrics a replantejar-se fins i tot el concepte 
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de política com l’havíem entès fins ara. Tal és el cas d’Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de 

comunicació i consultor polític que l’any 2015 va escriure ‘La transformación digital y 

móvil de la comunicación política’ i ‘Tecnopolítica: El uso y la concepción de las nuevas 

herramientas tecnológicas para la comunicación, la organización y la acción política 

colectiva’; en ambdues obres, l’autor ens apropa el concepte de tecnopolítica.  

Gutiérrez-Rubí (2015) parla tecnopolítica en referència a l'ús i la concepció de les noves 

eines tecnològiques per a la comunicació, l'organització i l'acció polítiques d’ençà del 

canvi de paradigma que han plantejat Internet i les noves TIC. Diu que “una de les claus 

de per què la tecnopolítica pot ser un factor de renovació política extraordinària no rau 

només en la potència tecnològica per fer possible i més fàcil la participació i la 

deliberació a gran escala, sinó per la capacitat de reconvertir als militants, simpatitzants 

o votants en activistes” (Gutiérrez-Rubí, 2015, p.14). Veiem com aquest concepte 

s’acosta molt al que volia promoure l’exitosa campanya electoral de Barack Obama el 

2008.  

Ens trobem davant d'un nou model de fer les coses i de fer política. Donar primer 

la paraula, abans de demanar el vot. La política està cada vegada més vigilada 

pels ciutadans; aquests volen poder decidir, o tenir la possibilitat de fer-ho. Es 

multipliquen les aplicacions i plataformes que fiscalitzen i monitoren les 

activitats dels governants, i algunes que permeten participar en política o 

prendre decisions junts. [...] La tecnopolítica s'obre pas com a via 

d'empoderament de la nova ciutadania; com l'instrument més fèrtil per viure la 

llibertat, l'autonomia, la privacitat i, també, la comunitat. Res tornarà a ser com 

era fa ni tan sols un lustre, en política o en comunicació. Ens trobem en una 

dicotomia clara entre multituds, marees i aliances vs. masses, moviments i 

partits. Les segones, tradicionals, estan sent desplaçades per les primeres, 

gràcies a la xarxa i als nostres dispositius mòbils (Gutiérrez-Rubí, 2015, p.14). 

Ignacio Escolar (2015), director d’eldiario.es, apunta al pròleg del llibre de Gutiérrez Rubí 

que, per ara, els canvis que la tecnologia està provocant en la política es noten més en 

la societat que en les institucions, a les mobilitzacions que als governs, i assenyala que 

la nova política (i les noves campanyes) s’hauran d’adaptar al fenomen mòbil i aprofitar 
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totes les seves possibilitats, fins al punt que d’anunciar que “o la política que coneixem 

és mòbil, o serà fòssil” (Escolar a Tecnopolítica, 2015, p.09).  

Ara bé, una cosa és que la política esdevingui mòbil i l’altra que depengui exclusivament 

de les xarxes socials i el que allà s’hi cogui. A continuació, veurem quina és la cara amarga 

de les xarxes socials i els comportaments que allà més hi abunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.4 La cara amarga de les xarxes socials 

A ‘Periodismo en reconstrucción. De la crisis de la prensa al reto de un oficio más 

independiente y libre’, el periodista Josep Carles Rius (2016) descriu la cultura de masses 

de principis del segle XXI: “està formada per grans corporacions, per mitjans emergents 

que utilitzen les noves tecnologies precisament per a oferir tot tipus d’alternatives al 

poder dels mitjans de comunicació convencionals. I pels ciutadans que ara tenen 

capacitat de comunicar-se. Grans mitjans, mitjans alternatius a la xarxa i ciutadans 

interactuen i creen, a la vegada, un nou espai comunicatiu” (Rius, 2016, p.154). Però el 

mateix Rius ens adverteix de la cara amarga de les xarxes socials: el control de la 

informació.  

Al capítol anterior es mencionaven alguns dels moviments que van fructificar gràcies a 

les xarxes socials, entre els quals es troba Egipte. L’any 2011, la revolució egípcia va 

dominar Twitter, essent el hashtag #egypt el més utilitzat de tot l’any al web de 

microblogging (Foreign Policy, 2011). Però, contràriament al seu èxit en línia, la guia 

produïda pels revolucionaris egipcis deia, a les seves primera i última pàgines,  "No feu 

servir Facebook ni Twitter" (Assange, 2011), per una raó ben senzilla segons Julian 

Assange: hi va haver una revolta de Facebook al Caire tres o quatre anys abans de la 

Primavera Àrab; va ser molt petita però, després que succeís, el mateix Facebook va ser 

utilitzat pel règim per redoblar a tots els participants, essent aquests colpejats, 

interrogats i encarcerats. 

L’escriptor i investigador bielorús Evgeny Morozov (2011) critica a ‘Net Delusion, How 

not to liberate the world’ els discursos que ens presenten Internet i les xarxes socials 

com a armes pacífiques i infal·libles per a l’alliberació dels pobles oprimits per governs 

autoritaris. Al seu llibre, Morozov denomina la trinitat de l’autoritarisme: la censura, la 

propaganda i la vigilància, posant especial èmfasi en aquest últim element. I és que 

l’autor explica com de complicat era abans, per als serveis secrets, aconseguir les 

agendes  i llistats de contactes d’activistes i dissidents, mentre que ara com ara ho tenen 

ben fàcil: només cal entrar a Facebook i revisar el llistat d’amistats d’un perfil concret. 

Morozov també posa d’exemple Youtube com un element clau per a identificar 

manifestants a través dels vídeos que ells mateixos publiquen; a Iran, el govern va 
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demanar a la població lleial al règim que els ajudés a identificar cares a través dels vídeos 

penjats en aquesta plataforma. 

Seguint la mateixa línia que Morozov, el sociòleg Zygmunt Bauman afirmava l’any 2011 

que Twitter i Facebook són armes d’espionatge governamentals en el més ampli sentit: 

han esdevingut una eina més econòmica, completa i fàcil d’identificar i localitzar els 

dissidents actuals i potencials que qualsevol dels instruments tradicionals de vigilància. 

Bauman constata la seva preocupació per la deriva que està prenent la societat actual, 

la qual etiqueta com a ‘societat confessional’ que “promou l’autoexposició pública com 

la prova més important de l’existència social” (Bauman, 2011).  

Encara que l’ara president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, s’atreveixi a 

afirmar que Catalunya està immersa “en una crisi humanitària” (El Nacional, 2018), 

podríem posar la mà al foc que la situació del nostre país no és ni de bon tros aquesta. 

Ara bé, fets recents posen en evidència que no necessitem trobar-nos en un règim 

autoritari per topar-nos amb casos que demostren com les xarxes poden ser fetes servir 

com a prova d’una acusació penal i, en cert punt, com a mordassa a la llibertat 

d’expressió. 

El dimarts 10 d’abril, els carrers de Viladecans van convertir-se en un escenari de 

pel·lícula quan la Guàrdia Civil va detenir a una activista de la localitat “com a presumpta  

responsable de la coordinació de les protestes en carreteres i peatges de la passada 

Setmana Santa [...] acusada de rebel·lió i terrorisme” (Eldiario.es, 2018). I tot com a 

conseqüència d’un àudio que l’acusada va difondre a través de les xarxes socials 

explicant les accions i estratègies que durien a terme diferents CDR, els anomenats 

Comitès de Defensa de la República que lluiten pel compliment de tal resultat des d’una 

perspectiva basada en la desobediència civil i la no-violència.  

2.4.1 QUIN SENTIMENT ES PROPAGA MÉS A LES XARXES SOCIALS? 

A les xarxes socials, hi ha la sensació que tothom pot debatre lliurement i opinar. Però, 

fins a quin punt és un reflex de la realitat allò que es publica a les xarxes socials? Tot el 

que hi apareix té les mateixes possibilitats d’esdevenir viral i, per tant, d’aconseguir el 

vistiplau de la massa? 
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‘Anger is More Influential Than Joy: Sentiment Correlation in Weibo’, un estudi realitzat 

l’any 2013 per la Universitat de Beihang de Pekín sobre la xarxa social de microblogging 

xinesa Weibo (a mig camí entre Twitter i Facebook), va arribar a la conclusió que 

l'emoció que es propaga amb més rapidesa per les xarxes socials és la ira, seguida a 

molta distància de l’alegria. Rui Fan, Jichang Zhao, Yan Chen i Ke Xu, els autors de 

l’estudi, escriuen a les conclusions de l’article acadèmic que: 

Els nostres resultats [...] indiquen que els tuits caracteritzats per la ira es poden 

difondre de forma ràpida i àmplia a la xarxa, [...] trobant una opinió pública que 

se centra en problemes socials i assumptes diplomàtics que enutgin. Podem 

arribar a suposar que la ira juga un paper no ignorable en les propagacions 

massives de les notícies negatives sobre la societat, que sempre són tendència 

(Fan et al, 2013, p.14). 

En opinió d'un psicòleg acadèmic, el professor Ryan Martin de la Universitat de 

Wisconsin, el motiu pel qual la ira esdevé tan viral a Internet és perquè som més 

susceptibles a compartir la nostra indignació amb els desconeguts que no pas la nostra 

alegria (Martin a Keen, 2016, p.210). 

Aquests estudis i afirmacions porten a qüestionar-nos fins a quin punt és legítim el debat 

a les xarxes socials si sovint es troba impregnat de connotacions negatives i de 

catastrofismes, els quals guanyen la partida a les visions més tranquil·litzadores no pel 

seu argumentari sinó més aviat per quantitat i pressió mediàtica. 

2.4.2 LA POST-CENSURA A LES XARXES SOCIALS COM A EFECTE REBOT 

Malauradament, les xarxes socials tenen moltes i ben diverses cares amargues. Cada 

cop veiem més com diàriament es linxa a algun personatge públic a través de les xarxes 

socials amb arguments populistes i, sovint, traient de context allò pel que es qüestiona 

a la persona. És clar, això s’infla per culpa de la irascibilitat de la comunitat a les xarxes 

socials. 

El periodista i escriptor Juan Soto Ivars (2017) escriu al seu llibre ‘Arden las redes’ sobre 

aquests fenòmens tan peculiars que es viuen a les xarxes socials. Segons ell: 
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La hiperconnexió de les societats democràtiques ens ha sumit en una guerra 

intransigent de punts de vista, en una batalla cultural de batallons líquids, als que 

un s'adscriu sense més compromís que la necessitat que el grup li doni la raó, i 

que un nou tipus de premsa sensacionalista promociona i legitima aquests 

sentiments exacerbats, de manera que el debat racional és pràcticament 

impossible en l'entorn de les xarxes socials. Aquestes s'han convertit en un canal 

a través del qual l'ofensa corre lliurement fins a infectar els diaris, la ràdio i la 

televisió. Les masses s'aixequen en grups que exigeixen, segons el que afecta les 

seves sensibilitats, retallar la llibertat d'expressió. El procés ens fa a tots menys 

lliures per por que una multitud de desconeguts vingui a dir-nos que som males 

persones. A mesura que l'ofensa es torna lliure, el pensament s'acovardeix (Soto 

Ivars, 2017, p.18). 

Soto Ivars encarna el concepte de la post-censura com una conseqüència de l’aparició 

d’Internet i, concretament, de les xarxes socials, on tot el que diem i fem pot ser revisat 

per milions de persones que, tot d’una, podent girar-se a la teva contra decidint que allò 

que has tuitat és inacceptable i, per tant, ha de ser objecte de linxament públic.  

Precisament, Soto Ivars marca una diferència bàsica entre la censura i la post-censura: 

aquesta segona no necessita el concurs del poder.  

L’autor li dona una estructura a la post-censura en dir que aquesta "s'alimenta del cabal 

de tres rius que conflueixen en la societat del segle XXI: les xarxes socials, la crisi de 

legitimitat de la premsa i una combinació de correcció política i guerres culturals, que 

són les dues formes en què es manifesta en l'esfera pública el conflicte entre les 

identitats col·lectives en el temps posterior a la Guerra Freda” (Soto Ivars, 2017, p.101).  

Tal com hem vist anteriorment, a les xarxes socials la ira es propaga amb major facilitat 

que qualsevol altre sentiment. És per això que cal donar-li especial importància a la 

categorització de la post-censura que fa Soto Ivars, i és que el mateix autor diu que, 

"segons la guerra cultural, algú d'un bàndol no pot defensar mai la causa del bàndol 

contrari, ni tan sols el seu dret a expressar-se, perquè serà titllat automàticament de 

traïdor” (Soto Ivars, 2017, p.153). A les xarxes, un factor com la guerra cultural ens 

impedeix oferir un relat fidedigne a la realitat per por a impregnar-lo d’una objectivitat 

que ens faci caure en la traïció. Resulta curiós com Soto Ivars parla de traïdors, terme 
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que posteriorment veurem repetit en parlar del procés català a través de Santi Vila 

(2018), autor del llibre ‘D’herois i traïdors’ on denuncia, precisament, com el fet 

d’expressar-se amb sinceritat, en determinats contextos, pot assignar-te 

automàticament una etiqueta que difícilment et podràs treure en el futur: ‘traïdor’, 

‘masclista’...  

El periodista gal·lès Jon Ronson relaciona, al seu llibre ‘Humillación en las redes’, aquest 

fenomen amb una teoria psicològica. Segons Ronson, s’anomena ‘dissonància cognitiva’ 

a “la idea segons la qual ens resulta estressant i dolorós mantenir dues creences 

contradictòries alhora [...] de manera que, per calmar el dolor, creem explicacions 

il·lusòries per justificar el nostre comportament incoherent” (Ronson, 2015 a Soto Ivars, 

2017, p.233). Així, diu Ronson, li atribuïm qualitats infrahumanes al nostre enemic, fet 

que ens permet humiliar-lo amb una crueltat major de la que tindria una persona real. 

A això, cal sumar-li que: 

La companyonia del linxament ens col·loca enmig d'un grup que ens premia per 

les nostres ocurrències més cruels. Qui li doni a la cara amb un tomàquet rebrà 

el premi de l'aplaudiment. D'alguna manera, tots assenyalem el culpable perquè 

estem desesperats per assenyalar la nostra innocència. L'estigma ens impedeix 

acceptar que hi hagi bones intencions en el ‘monstre (Ronson, 2015 a Soto Ivars, 

2017, p.233). 

La post-censura s’ha apoderat no només de les nostres societats, sinó també de bona 

part del panorama polític, donant una força fins ara inimaginable a grups de pressió de 

tota mena que han conduït als parlaments a la divisió absoluta dels punts de vista i al 

no-retorn cap a postures defensades amb anterioritat.  

2.4.3 LA ZONA DE CONFORT A LES XARXES SOCIALS 

L’última cara amarga de les xarxes socials que comentarem és igual o més important 

que les anteriors, ja que en ella se sostenen bona part de les altres. I és que, qui no se 

sent empès a defensar una postura si tots els comptes que segueix a Twitter també la 

defensen?  

La xarxa social de Twitter es basa en una premissa ben senzilla: seguir i ser seguit. Tots 

els perfils que segueixis apareixeran al teu timeline sempre que facin un tuit, de la 
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mateixa manera que tu apareixeràs al timeline d’aquelles persones que et segueixin. 

Això configura un espai adaptat a les necessitats i gustos de cadascú, fent que el timeline 

de cada usuari sigui únic i exclusiu i que, per tant, també respongui als interessos i la 

ideologia de la persona que hi ha darrere d’aquest perfil.  

Diu Soto Ivars (2017) que Twitter no és una àgora, sinó que la xarxa social, malgrat ser 

un símbol de modernitat: 

Està en realitat plena de llogarets i capelles. El que llegeix allà un catòlic són 

publicacions sobre sants i verges, mentre que un comunista troba consignes 

leninistes i banderes revolucionàries. Perquè unes paraules arribin a trending 

topic, n'hi ha prou que es repeteixin amb freqüència durant un parell d'hores en 

un d'aquests llogarets. Així és com Twitter ens avisa dels temes interessants del 

dia. Interessants per a qui? Quan hi ha un partit de futbol és com si només existís 

el futbol (Soto Ivars, 2017, p.109). 

El mateix autor s’atreveix a titllar les xarxes socials com l’escenari d’un miratge col·lectiu 

i els algoritmes de Twitter com a creadors d’espais d’endogàmia, a través dels quals 

“hom acaba rebent majoritàriament missatges amb els quals està d'acord, el que el 

porta a creure que els que pensen com ell són una majoria, quan no té per què ser així" 

(Soto Ivars, 2017, p.156). 

Aquesta connivència ideològica amb els perfils que un usuari segueix pot arribar a ser 

considerat com a zona de confort: escoltes allò que vols i, per tant, tens una visió 

completament esbiaixada de la realitat però tanmateix d’acord amb la teva concepció 

del món i de la realitat.  

La idea de les xarxes socials com a zona de confort també pot ser aplicada des d’una 

altra perspectiva: aquella segons la qual, en un principi, les xarxes poden ser vistes com 

un espai íntim, ja que – a no ser que siguis una celebritat – ets només inicialment seguit 

per persones del teu cercle de confiança -. És clar, a mesura que algú participa 

activament a Twitter i, sobretot, manté un discurs proper al que determinats llogarets 

busquen llegir, l’espai íntim es va ampliant fins a adquirir una massa de seguidors menys 

uniforme. Malgrat això, tot allò dit temps enrere a les xarxes socials deixa rastre i un tuit 

del 2008 pot arruïnar-te la carrera professional 10 anys després.  
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2.4.4 LA FAL·LÀCIA DE LES XARXES SOCIALS COM UN ESPAI DE CONSTRUCCIÓ DE 

CONSENS 

Vista l’evolució de les xarxes socials i la normalització del seu ús en el quotidià de la 

política, fins a l’extrem que poden ser utilitzades com a arma de doble fil en mans dels 

règims totalitaris o de la pressió mediàtica, sumat al fet que són, efectivament, un 

conjunt de llogarets aïllats els uns dels altres, ens sorgeix una pregunta: com podem 

defensar que aquestes siguin el més clar exemple d’espais de construcció de consens?  

Santiago Giraldo (2015), professor del Departament de Periodisme a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i autor del llibre ‘Més enllà de Twitter: De l’expressió indignada 

a l’acció política’ fa a l’obra una anàlisi del moviment del 15-M a Barcelona a través de 

les xarxes socials: 

Un petit sondeig fet per investigadors de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona el maig de 2011 va 

demostrar [...] que els espais de construcció de les deliberacions dins de les 

acampades estaven restringits a les assemblees multitudinàries presencials que 

se celebraven a les places, però que no es feien a través de les plataformes 

d’Internet, tot i que s’hi rebien centenars o milers de propostes o de missatges 

amb tots els colors, tendències i opinions (Giraldo, 2015, p.37). 

Giraldo afegeix que: 

Ni a Facebook ni a Twitter no hi ha rastres de processos de construcció de 

consens. De fet, les mateixes plataformes, ateses les seves condicions de 

funcionament i operació, impedeixen per si mateixes que puguin ser 

considerades com a espais d’intercanvi d’opinions. Així, l’ús de les xarxes socials, 

tot i ser contemplades com el punt fonamental de l’èxit del moviment, es va 

mantenir en la línia de l’intercanvi informatiu àgil i ràpid entre els milers de 

ciutadans que formaven part de les mobilitzacions i de les acampades. Amb els 

140 caràcters d’un missatge de Twitter és molt difícil construir un consens, 

mantenir una deliberació amb moltes persones o desenvolupar un procés de 

presa de decisió (Giraldo, 2015, p.37). 
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Així, quan les xarxes socials són fetes servir com a eina de pressió, hem d’entendre que 

allò que és trending topic és l’equivalent al consens de la societat? O més aviat és un 

conjunt d’opinions establertes en un cúmul de llogarets en els quals predomina la ira i 

la post-censura? Toca entrar en matèria i aplicar aquestes preguntes a casos pràctics. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 OBJECTE D’ESTUDI 

El present treball busca analitzar quina és la influència de les xarxes socials a les 

decisions polítiques, tant a escala local com nacional. Aconseguir trobar resposta a 

aquesta pregunta resulta complicat en el sentit que cada decisió política segueix un 

procés particular i no necessàriament similar a cap altre, motiu pel qual es fa necessari 

establir certs filtres a l’estudi. 

3.2 HIPÒTESIS 

El primer filtre és un establiment d’hipòtesis que permeti elaborar el treball de forma 

pautada. Com ja s’ha comentat anteriorment, resulta impossible generalitzar sobre les 

decisions polítiques, de manera que una bona manera de delimitar l’objecte d’estudi és 

centrant-se en una teoria sobre la comunicació i veient com aquesta es pot aplicar en el 

si de la societat catalana i les xarxes socials. A partir d’aquí, es formulen les següents 

hipòtesis: 

- H1: La ‘teoria d’usos i gratificacions’ és aplicable a la societat catalana i a les 

xarxes socials. 

- H2: Les xarxes socials són utilitzades per la ciutadania com a element de pressió 

però aquesta pressió és més efectiva quan cristal·litza al carrer. 

- H3: Les xarxes socials influeixen a les decisions polítiques que no estan prou 

premeditades. 

A continuació s’explica cada una de les hipòtesis. 

- H1: La ‘teoria d’usos i gratificacions’ és aplicable a la societat catalana i a les 

xarxes socials. El que es pretén és veure com la societat catalana, a través de les 

xarxes socials, decideix quins són els continguts que vol veure en els mitjans de 

comunicació i en els seus dispositius mòbils, renunciant a ser una audiència 

passiva. A partir d’aplicar-la a la societat catalana, es busca fer-ho a través 

d’aquesta i les xarxes socials. 

- H2: Les xarxes socials són utilitzades per la ciutadania com a element de pressió 

però aquesta pressió és més efectiva quan cristal·litza al carrer. Aquesta hipòtesi 

parteix de la confirmació de la primera. Pretén anar més enllà de la constatació 
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que la teoria d’usos i gratificacions és aplicada per la societat catalana per a 

demostrar com la ciutadania creu fer ús de les xarxes socials com a element de 

pressió cap al món de la política. Això sí, la hipòtesi té una petita esmena: la 

pressió és encara més efectiva quan passa de l’àmbit digital al món real. 

- H3: Les xarxes socials influeixen a les decisions polítiques que no estan prou 

premeditades. Aquesta hipòtesi pretén demostrar com els usos i gratificacions 

dels polítics a les xarxes són diferents dels de la ciutadania en el sentit que li 

donen importància a aquestes quan les decisions que han de prendre no són 

prou fermes i responen més aviat a un element d’improvisació. 

Per tant, el que es pretén és demostrar, en primer lloc, que la teoria d’usos i 

gratificacions es pot aplicar a les xarxes socials i a la societat contemporània de 

Catalunya. A partir d’aquí, es busca respondre al dubte de si els usos i gratificacions que 

fan els polítics de les xarxes socials són iguals quan la decisió és ferma que quan es 

troben en un dilema. 

3.3 CRITERIS METODOLÒGICS, EINES I PROCEDIMENTS 

Per a fer l’estudi i corroborar la primera hipòtesi, s’ha escollit un tema central per aplicar 

la teoria d’usos i gratificacions a la societat catalana: l’informatiu compensatori que va 

haver d’emetre TV3 el diumenge 20 de setembre de 2015. La metodologia aplicada per 

a confirmar o no la primera hipòtesi és la comparativa entre aquest succés i la teoria 

d’usos i gratificacions.  

La segona part de l’estudi consisteix a analitzar el comportament de la societat a les 

xarxes socials en relació amb el món de la política. Per a confirmar que la societat fa ús 

de les xarxes socials per a pressionar als polítics, el treball posa el punt de mira en la 

reconstrucció del dia 26 d’octubre del 2017, quan Carles Puigdemont va decidir que 

faria, l’endemà, la  declaració unilateral d’independència de Catalunya respecte 

d’Espanya. Aquell dia, les xarxes socials van esdevenir un espai de pressió que va acabar 

decantant la balança cap a aquesta decisió. Aquesta part pretén confirmar la hipòtesi 

segons la qual les xarxes socials són utilitzades per la ciutadania com a element de 

pressió però aquesta pressió és més efectiva quan cristal·litza al carrer, així com aquella 

que diu que les xarxes socials influeixen a les decisions polítiques que no estan prou 

premeditades. 
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La tercera i última part de l’estudi es basa a comparar com els polítics – tant a escala  

nacional com local – han actuat davant la pressió mediàtica de les xarxes socials a l’hora 

de prendre una decisió polèmica, intentant confirmar la hipòtesi que només apliquen la 

teoria d’usos i gratificacions quan no tenen clara quina és la seva postura respecte del 

succés en qüestió. En aquesta última part es parla de la necessitat o no de disposar d’un 

manual per als polítics de cara a actuar a Twitter i es mostren casos reals en l’àmbit 

municipal que dotin de fiabilitat la conclusió derivada de la primera hipòtesi i que, de 

forma més breu però tanmateix contrastada, evidenciïn el resultat obtingut.  
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

4. 1 La teoria d’usos i gratificacions aplicada a la societat catalana 

i a les xarxes socials 

4.1.1 L’ESPAI COMPENSATORI: UN CAS A ESTUDIAR 

El debat sobre la independència de Catalunya ha dirigit la màxima atenció i preocupació 

dels mitjans de comunicació, tant catalans com espanyols, així com de les xarxes socials 

durant els últims anys. Informacions sobre el ‘procés’ acaparen diàriament portades en 

diaris, entradetes en informatius, debats de ràdio i televisió i milers de fils a Twitter. La 

rellevància del tema ha suposat que bona part de la societat i dels mitjans s’hagin hagut 

de posicionar a favor o en contra d’un o altre bàndol, essent titllats d’hipòcrites o de 

còmplices de l’Estat els qui no ho feien. 

Televisió de Catalunya (TV3) ha estat durament criticada pel seu intens seguiment dels 

fets relacionats amb actes independentistes en detriment d'actes de partit i 

reivindicacions d'aquelles parts de la societat que no donen suport a la iniciativa 

rupturista. Un dels capítols més rellevants en els últims anys i que va suposar una gran 

polèmica va ser el seguiment per part dels mitjans públics catalans de la Via Lliure de la 

Meridiana: la manifestació massiva celebrada el 27 de setembre de 2015 a Barcelona en 

suport al procés d'independència. 

Aquesta manifestació, que va coincidir amb l'inici de la campanya electoral d'uns comicis 

que van ser plantejats inicialment com a plebiscit entre el suport a sí i al no a la 

independència de Catalunya, va ser organitzada conjuntament per l'Assemblea Nacional 

Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, dues organitzacions polítiques de marcat caràcter 

independentista. Va ser també recolzada per l’aleshores Convergència de Catalunya 

(CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), 

els tres partits amb representació parlamentària que donaven suport obertament a la 

creació d'un nou Estat català. 

La susdita celebració va ser àmpliament retransmesa per Televisió de Catalunya malgrat 

la negativa de Ciutadans, així com del Partit Popular Català, que van recórrer la decisió 

davant la Junta Electoral Central (JEC) en considerar que TV3 dedicaria diverses hores a 

un acte de partit. El fet que la Diada tingués una connotació electoral inequívoca va fer 
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que la JEC intervingués de manera contundent: va obligar, amb una ordre de la Junta 

Electoral Provincial de Barcelona,  a què els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) amb programació informativa (TV3, 3/24, Catalunya Ràdio i 

Catalunya Informació) emetessin un ‘Espai informatiu compensatori’ per als partits que 

no van donar suport a la manifestació de la Diada. 

D'aquesta manera, l'Espai informatiu compensatori que es va emetre el diumenge 20 de 

setembre de 2015 entre les 16.00 i les 19.00 h, de la mateixa durada que la retransmissió 

de la Via Lliure -3 hores-, va compensar amb un temps proporcional a la seva 

representació parlamentària als partits no independentistes. L'informatiu va oferir 

continguts elegits pels mateixos partits com ara La Festa de la Rosa de Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC), un acte de campanya del Partit Popular Català (PPC) a 

Badalona i un acte a Sabadell de Catalunya Sí que es Pot. També hi va haver espai per a 

un acte de Ciutadans (C's) al Fòrum de Barcelona. Unió Democràtica de Catalunya (UDC), 

per la seva banda, va renunciar a l'espai compensatori. 

El fet no implicaria més conseqüències si no fos per la polèmica que el mateix va suscitar 

en el si de la societat catalana i que va bullir a les xarxes. Un acte reivindicatiu com la Via 

Lliure, que va aglutinar a 1.400.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, no 

podia ser passat per alt, i encara menys pels mitjans públics de la nació, fet que justifica 

la cobertura informativa oferta per TV3. Una altra cosa és que l'acte coincidís amb l'inici 

de la campanya electoral i que els mitjans públics hagin de cenyir-se a uns marcs legals 

que contemplen uns temps de presència proporcionals als escons parlamentaris de cada 

formació política. 

Fora de tot plantejament polític, la temàtica en qüestió pren un caràcter molt més 

interessant i d'obligada atenció. No són tant els mitjans i les seves accions el que hauria 

de ser objecte d'estudi, sinó els individus de la societat i les seves accions sobre els 

mitjans a través de la pressió que exerceixen a les xarxes socials. I és que hi ha una 

diferència significativa entre les audiències que va obtenir TV3 el divendres 11 de 

setembre, amb la retransmissió de la Diada, i les de l'informatiu compensatori del 

diumenge: la retransmissió de la Via Lliure per part de TV3 va ser líder d'audiència de 

divendres amb un 13,8% de quota, sent el programa ‘Especial Diada’ visionat per 



35 
 

448.000 espectadors de mitjana (23,5%) i obtenint un minut d'or amb 565.000 

espectadors i una quota del 30,3% (CCMA, 2015).  

Per la seva banda, l'informatiu compensatori del diumenge va registrar el pitjor resultat 

en la seva franja de diumenge de la història de TV3. Va tenir una audiència mitjana de 

27.000 espectadors i una quota de l’1,4%, obtenint el rècord negatiu d'audiència i 

superant per 50.000 espectadors a l'anterior pitjor resultat històric del mitjà (El Punt 

Avui, 2015). Durant la transmissió del mateix, l'audiència de TV3 es va veure superada 

per altres 20 canals. 

Veient les abismals diferències entre un i altre espai, cal intentar entendre algun dels 

motius que ha portat al fet que la primera emissió fos líder d'audiència i la segona 

obtingués el miserable rècord de menor audiència. I, sens dubte, la clau de tot aquest 

entramat la té l'audiència, ergo la societat catalana, en la seva capacitat d’influència a 

través de les xarxes socials. 

Després de l'anàlisi prèvia de diferents teories i perspectives sobre els mitjans de 

comunicació de masses, hom conclou que poques d'elles analitzen veritablement 

l'essència i motiu de ser dels mitjans de comunicació, les audiències: l'individu en el seu 

sentit més pragmàtic. Per entendre el comportament d'una societat s'ha d'entendre 

prèviament la pràctica de les accions quotidianes dels seus membres, començant a 

estudiar l'individu específic per arribar a conclusions globals i fonamentades sobre la 

totalitat, o una part rellevant, de la societat. 

Una de les perspectives teòriques que millor capten aquesta essència és la Teoria d'usos 

i gratificacions, que dona un gir a la tradicional pregunta ‘quin efecte tenen els mitjans 

de comunicació en les persones?’ per aprofundir en ‘quin efecte tenen les persones en 

els mitjans de comunicació?’. I, encara més, quin és el paper que hi juguen les xarxes 

socials?  

4.1.2 LA TEORIA D’USOS I GRATIFICACIONS: QUÈ ÉS I COM POT SER APLICADA A 

L’ESPAI COMPENSATORI 

Prèvia explicació de la teoria d'usos i gratificacions cal entendre la significació semàntica 

dels termes ‘ús’ i ‘gratificació’. La Real Acadèmia Espanyola (RAE) defineix ‘ús’ com “1: 

Acció de fer servir (fer servir una cosa per a alguna cosa); 2: Ús específic i pràctic a què 
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es destina alguna cosa” (RAE, 2018), mentre que defineix ‘gratificació’ com la 

“recompensa pecuniària d’un servei eventual” (RAE, 2018); podem entendre, per tant, 

en un sentit més figurat, una gratificació com tot objecte material o immaterial que 

produeix grat i benestar a qui el rep. Així doncs, extraiem que la teoria d'usos i 

gratificacions es refereix a l'ús que un individu li dona a un mitjà de comunicació per 

rebre alguna cosa del seu gust i satisfacció. 

Sabent aquesta senzilla però aclaridora definició es presenten diferents preguntes en 

relació amb l'objecte d'estudi i formulades basant-se en els resultats d'audiència: 

entenem, doncs, que la societat catalana fa ús de TV3 per rebre una gratificació que es 

correspon amb la retransmissió de la Diada?; la retransmissió de l'informatiu 

compensatori no suposa cap gratificació per a la societat catalana i per aquest motiu el 

rebutja? Per intentar resoldre aquests enigmes és menester retrocedir en el temps per 

conèixer més de prop els orígens de la Teoria d'usos i gratificacions, el seu 

desenvolupament i el seu estatus actual. 

Històricament, les audiències eren vistes com a actors passius en la consumició de 

productes audiovisuals i no es tenien en compte les seves necessitats i gustos a l'hora 

d'oferir determinats continguts per part dels mitjans de comunicació. Aquest fet va 

començar a canviar arran de la II Guerra Mundial, els efectes de la qual en la societat 

van ser traumàtics, en gran part a causa del fet que va haver-hi una retransmissió amb 

un directe més o menys fidedigne dels actes de guerra a través dels mitjans. A ‘Theories 

of Mass Communication’, Defleur (1989) narra els inicis de la Teoria d'usos i 

gratificacions: "A partir dels anys 40 va deixar de veure’s a l'individu com a part d'una 

massa i es va començar a estudiar des d'un punt de vista més individual, més psicològic 

i social "(De Fleur, 1989, p.134). 

D'aquesta forma s'abraça el concepte de l'audiència activa com a vàlid i es comença a 

plantejar el fet que són les persones les qui seleccionen allò que necessiten de la 

televisió. El 1959, Eliuh Katz assenyala un dels aspectes bàsics de l'enfocament dels usos 

i les gratificacions: "audiències similars i homogènies que poden usar els mateixos 

mitjans per a diferents finalitats" (Katz a Montesinos, 2005, p.03). A poc a poc, es va 

arribant a la conclusió que cal analitzar les audiències no com a membres d'una massa, 

sinó com a individus. 
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Els estudis contemporanis ja abasten concepcions molt més extenses sobre la teoria i 

ens permeten comparar-la amb el fet de l'espai informatiu compensatori. Moragas 

(1993) divideix els estudis existents sobre aquest enfocament en tres etapes, la tercera 

i més important de les quals és la Teoria d'usos i gratificacions contemporània. En ella, 

es busca respondre ‘què és el que les audiències fan amb el contingut dels mitjans?’, 

concebent als mitjans com una més de les moltes fonts de les que beuen les audiències 

per satisfer les seves necessitats, de manera que un objectiu primordial dels mitjans ha 

de ser analitzar les dades de les seves audiències per millorar els seus continguts. 

El 1972, McQuail, Blumer i Brown van proposar les següents categories per classificar 

les gratificacions que les audiències obtenien dels mitjans (McQuail et al. a Montesinos, 

2005, p.12): 

1. Diversió: escapament de la rutina i la càrrega de problemes; alliberament 

emocional. 

2. Relacions interpersonals: companyia substituta, així com la utilitat social. 

Informació útil en converses socials. 

3. Identitat personal o psicologia individual: incloent la referència personal, 

l'exploració de la realitat i l'esforç de valors. 

4. Vigilància de l'entorn: informació sobre coses que podrien afectar a una persona 

o ajudar-la a fer o completar alguna cosa. 

Aquesta classificació ens permet entendre la forta influència de la teoria d'aspectes tant 

socials com psicològics, fet que impossibilita tota generalització de resultats. Veiem, 

també, com un fet com la retransmissió de la Via Lliure compleix amb les 

característiques de diversió (celebració d'una festa nacional), relacions interpersonals 

(basades en l'emoció que causa l'objectiu de la independència), d'identitat personal 

(ideologia pròpia ) i de vigilància de l'entorn (permet fer-se una idea de la quantitat de 

persones favorables a la independència). La conjunció de totes aquestes 

característiques en un sol fet informatiu permet que la seva retransmissió obtingui unes 

dades d'audiència molt més grans a les de qualsevol contingut corrent. 
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Així mateix, diferents autors parlen sobre un factor social de gran rellevància: 

l'estratificació social, entesa com la conformació de grups d'acord a criteris establerts i 

reconeguts. Si hom compara les diferències socials entre els aleshores votants de Junts 

pel Sí (la candidatura unitària d'ERC i CDC) i la CUP veurà que són molt menors que les 

diferències entre els votants de, posant per cas, el PPC i els de Catalunya Sí que és Pot. 

Així doncs, veiem com de nou un altre factor juga a favor de l'èxit d'audiències de la Via 

Lliure en detriment de l'espai informatiu compensatori, el qual abasta grups socials molt 

més diferenciats els uns dels altres. 

De la mateixa manera, McQuail (1983) destaca diferents factors que poden afectar l'ús 

dels mitjans i l'exposició a aquests (McQuail, 1983 a Montesinos, 2005, p.21): 

- El comportament d'altres davant els mitjans. 

- Edat i Intel·ligència. 

- Valors de la classe mitjana. 

- Personalitat. 

El primer d'aquests factors, el comportament d'altres davant els mitjans, dota 

l’assumpte d'un aprofundiment molt més gran, ja que en les xarxes socials hi va haver 

una forta campanya en contra de l'informatiu compensatori. Des de la confirmació de la 

retransmissió d’aquest, una part important dels votants de les forces independentistes 

es van rebel·lar en contra de la JEC per la seva decisió i van iniciar una campanya de 

complot: van demanar a tots els partidaris de la independència que no veiessin TV3 

durant l’informatiu compensatori per fer saber al Govern el seu unànime desafiament. 

En vistes del resultat d'audiència la campanya va ser tot un èxit. 

Aquest fet posa en relleu una altra de les característiques substancials de la Teoria 

d'usos i gratificacions: les situacions socials, les quals es caracteritzen per (Montesinos, 

2005, p.15): 

1. Creen un cert grau de tensió i conflicte, que s'alliberen quan es fa ús dels mitjans. 

2. Fan conscients a les audiències sobre els seus problemes, la qual cosa fa que 

aquestes busquin respostes o informació rellevant en els mitjans. 
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3. Els mitjans tenen la capacitat de satisfer, de forma parcial o total, aquelles 

necessitats no satisfetes per les situacions socials de la vida real. 

4. Donen a conèixer una sèrie de valors l’afirmació i reforç dels quals s'adquireix 

mitjançant una exposició congruent als mitjans. 

Les situacions socials i, més concretament, els grups socials, actuen com a grups de 

pressió per fer un ús dels mitjans com a font de gratificació de les seves necessitats com 

a audiència. Així doncs, veiem com un grup de pressió tan gran com els partidaris de la 

independència de Catalunya han fet servir el seu mitjà públic de referència com a peça 

per donar a conèixer la seva opinió. 

Un canal de televisió públic s’ha de cenyir necessàriament a unes normes determinades, 

de manera que en vistes de la seva més que esperada baixa audiència amb la 

retransmissió de l'espai informatiu compensatori no va poder fer més que seguir amb la 

programació establerta. Un canal privat qualsevol hauria, sense cap mena de dubte, 

reformulat la seva programació de tal manera que les seves audiències no baixessin a 

límits mediocres, però TV3 va haver de mantenir-la i renunciar a l'habitual gratificació 

que els seus continguts ofereixen als espectadors més fidels. 

Tot i que els espectadors no van poder canviar el contingut del seu mitjà per poder rebre 

un d’alternatiu que li suposés una major gratificació, sí que van poder deixar clara la 

seva posició respecte d'aquesta decisió de la JEC. I el més curiós és que no van tenir cap 

mena d’oportunitat de fer transmetre la seva oposició a la decisió de la JEC a través del 

mateix mitjà de comunicació, sinó únicament mitjançant les xarxes socials.  

Aquest fet reforça una de les afirmacions incloses dins de ‘Usos y gratificaciones de la 

comunicación de masas’, citant Katz, Gurevitch i Haas (1973): "l'enfocament sobre usos 

i gratificacions sosté que la gent acomoda els mitjans a les seves necessitats més del que 

poden els mitjans supeditar a la gent" (Moragas, 1974, p.127). Les opinions individuals i 

públiques adquireixen, segons els autors que cita Moragas, un poder respecte als 

mitjans aparentment totpoderosos. 

Així doncs, observem, amb un exemple quotidià, com TV3 sembla tenir una audiència 

homogènia en el sentit d'usos i gratificacions i per tant la línia informativa de la cadena 

està orientada a aquest nínxol de mercat. Tant l’audiència com el mitjà es 
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retroalimenten l'un de l'altre per oferir uns continguts d'acord a les necessitats de tots 

dos. Qualsevol canvi significatiu en els seus continguts sembla rebre la desídia dels seus 

espectadors, el que es converteix en una baixa audiència que perjudica tant a mitjà com 

a espectadors i empreses que s'anuncien a la televisió pública catalana. 

Les evidències anteriorment mostrades en els aspectes socials i psicològics de la majoria 

dels espectadors de Televisió de Catalunya fan que sigui difícil comprendre una línia 

informativa diferent a la ja existent. Això pot originar un debat sobre si la informació 

provinent dels productes informatius de TV3 és esbiaixada té o no credibilitat, però de 

ben segur que ens indica que aquesta està orientada a un públic determinat amb unes 

determinades preferències, les quals són majoritàriament satisfetes. 

La conclusió més gran que podem extreure d’aquest cas pràctic és que gràcies a les 

xarxes socials i la interactivitat latent en la nostra societat contemporània, les audiències 

estan prenent un paper protagonista en el contingut dels mitjans, tendència que va a 

l'alça i sembla no tenir sostre. Si les audiències aconsegueixen crear grups de pressió 

igual o més grans que l’esdevingut com a oposició a l'espai informatiu compensatori, 

deixaran definitivament de ressonar els ecos d'aquells que segueixen creient que els 

mitjans manen cap pal·liatiu sobre les decisions dels espectadors. Alguna cosa està 

canviant, si no és que ja ho ha fet. 
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4. 2 Les xarxes socials com a element de pressió 

4.2.1 “SENSE TWITTER, NO S’HAURIA APLICAT MAI EL 155” 

“Sense Twitter, jo crec que avui no tindríem ni polítics a la presó, ni gent a l’exili, ni 

s’hauria aplicat mai el 155. Perquè tots hauríem estat prou serens i tranquils per actuar 

responsablement”, va afirmar Santi Vila en una entrevista al ‘Telenotícies migdia’ de 

TV3, arran de la seva publicació del llibre ‘D'herois i traïdors’, una crònica personal que 

narra els dies anteriors a la proclamació de la independència de Catalunya, el 27 

d'octubre de 2017. L’afirmació és prou contundent com per a plantejar una 

reconstrucció dels fets. 

Vila, historiador i polític militant al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), ha estat 

alcalde de Figueres, diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Territori i 

Sostenibilitat, conseller de Cultura i, de forma breu, conseller d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat, càrrec del qual va dimitir el 26 d’octubre de 2017 disconforme amb la 

declaració unilateral d’independència de Catalunya després del referèndum 

d’autodeterminació de l’1 d’octubre. Santi Vila va jugar, en les setmanes crítiques 

després de l’1 d’octubre, un paper cabdal en l’intent de mediació entre la Generalitat i 

la Moncloa, fent d’interlocutor del president Puigdemont amb el lehendakari basc Iñigo 

Urkullu, qui s’havia erigit – junt amb Miquel Iceta – com el principal mediador entre 

ambdós governs. 

Les declaracions de Vila, doncs, no són ni de bon tros les d’algú extern al que succeïa 

dins del Palau de la Generalitat de Catalunya, sinó les d’algú protagonista dels fets i amb 

veu i vot en el xoc d’idees del moment. Per entendre fins a quin punt Santi Vila era un 

home de confiança de Carles Puigdemont, només cal fer una retrospectiva fins a l’any 

2014 per veure com va ser el mateix expresident de la Generalitat qui, essent aleshores 

alcalde de Girona, va casar a Santi Vila amb el seu company. 

Els mesos i, sobretot, els dies previs al 27 d’octubre són claus per a un seguit 

d’esdeveniments que, encara avui dia, passen factura al conjunt de Catalunya i, més 

concretament, a la plana política favorable a la seva independència respecte d’Espanya. 

Fem, doncs, una reconstrucció dels fets fins a arribar al 27 d’octubre centrant-nos, 

especialment, en l’ús per part dels polítics de les xarxes socials. 
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4.2.2 ELS MESOS PREVIS A L’1 D’OCTUBRE: ALGUNA COSA COU A TWITTER 

Al llibre ‘Vam fer un referèndum. 1-O: El que sabem i el que no sabíem’, Andreu Pujol 

Mas (2018) fa una crònica política del camí de l’Executiu català fins al referèndum de l’1 

d’octubre i relata les desavinences que es van anar produint en el si del govern català 

durant uns mesos d’una alta tensió política. “Abans que s’arribés a les tensions fortes, 

que aproximadament van aflorar pels volts de la Setmana Santa del 2017, el president 

de la Generalitat ja va començar a desconfiar dels consellers del seu propi partit. 

Comença a sentir-se l’expressió ‘consellers Dodotis’ per referir-se als convergents i les 

seves reserves per avançar en la via cap a la independència de Catalunya” (Pujol Mas, 

2018), fins al punt que es van crear dos nivells de disciplina i lleialtat dins del govern 

català: els d’ERC que li devien lleialtat al vicepresident Junqueras – i, per tant, un 

membre del govern – i els de CDC que devien el seu càrrec a Artur Mas, qui els havia 

nomenat tant a ells com a Carles Puigdemont. 

Pujol Mas parla al seu llibre d’un grup de consellers conspiradors encapçalat per Jordi 

Baiget, que va desautoritzar obertament a Carles Puigdemont a través d’una entrevista 

publicada a ‘El Punt Avui’ el 3 de juliol del 2017 en la qual “s’erigeix com a portaveu 

d’una part del Govern” (Pujol Mas, 2018) i mostra públicament les reticències existents 

sobre el referèndum: “L’Estat té tanta força que probablement no podrem fer el 

referèndum. [...] S’aprovarà una norma legal catalana per què es pugui fer? Sí. Però en 

el minut 1 vindrà la suspensió. Hi aniran tan en contra que potser haurem de fer alguna 

cosa diferent, i alguna cosa diferent es pot assemblar a un 9-N” (El Punt Avui, 2017). 

Vistes les constants filtracions que es produïen a la premsa i el sorgiment d’aquest grup 

de dissidents, Puigdemont va decidir fulminar a Jordi Baiget i cessar-lo del seu càrrec, 

com a missatge de fermesa a tots els consellers. Aleshores les tensions van traspassar la 

plana privada i es van traslladar a les xarxes socials, amb tuits contraris a la destitució: 

 

Il·lustració 5: Tuit de Joana Ortega condemnant la destitució de Baiget. FONT: Twitter 
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Il·lustració 6: Tuits de Francesc Homs condemnant la destitució de Baiget. FONT: Twitter 

Dos pesos pesants del PDeCAT com Joana Ortega i Francesc Homs van fer públic el seu 

descontentament amb la decisió i, a partir d’aleshores, va començar un degoteig 

constant de cessaments i d’insinuacions a Twitter.  

“Els cessaments es van vendre de cara enfora com unes dimissions acordades. El relat 

oficial deia que Puigdemont havia preguntat als consellers si estaven segurs de posar-se 

en risc per fer el referèndum i que els que havien respost negativament havien estat 

convidats a marxar. Enlloc no s’explicava, però, que ja feia temps que estaven revoltats. 

[...] El 14 de juliol es van nomenar els nous consellers al Palau de la Generalitat. Hi 

entraven Jordi Turull a Presidència, Clara Ponsatí a Ensenyament i Joaquim Forn a 

Interior. Abans, el dia 4, ja s’havia designat Lluís Puig com a conseller de Cultura, i Santi 

Vila s’havia quedat la cartera d’Empresa deixada per Jordi Baiget. L’ambient a palau era 

de funeral. [...] Alhora, les competències de Governació pel que fa a processos electorals 

van passar a la conselleria de Junqueras. Amb tot això, quedaven desmuntades les 

resistències internes per arribar al referèndum de l’1 d’octubre (Pujol Mas, 2018).  

Aquest joc de trons i de conselleries es va veure edulcorat als mitjans de comunicació i, 

afortunadament per l’estabilitat del govern, va passar desapercebut per bona part de la 

ciutadania. A això, cal sumar-li el fet que els malaurats atemptats a la Rambla de 

Barcelona i a Cambrils del 17 d’agost del 2017 van desviar l’atenció mediàtica del procés 

durant tot el mes d’agost, relegant-lo a un segon pla durant prop d’un mes.  
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4.2.3 L’1 D’OCTUBRE A TWITTER 

Amb un Govern de la Generalitat renovat i teòricament ferm cap a la celebració d’un 

referèndum d’autodeterminació declarat il·legal i suspès pel Tribunal Constitucional, l’1 

d’octubre bona part de la ciutadania de Catalunya es va sentir igualment cridada a votar 

a favor o en contra de la independència de Catalunya i el govern català va tirar endavant 

amb l’organització del referèndum.  

Els fets succeïts durant aquella jornada han estat analitzats una i altra vegada, de forma 

que no entrarem més del compte en detalls. El xoc de legalitats vigents en aquell 

moment es va transformar en una batalla entre el més de dos milions de persones que 

van votar i els cossos i forces de seguretat de l’Estat, que van intentar impedir la 

celebració del referèndum protagonitzant escenes de forta violència física en unes 

càrregues en què es van arribar a emprar pilotes de goma, prohibides a Catalunya, i 

gasos lacrimògens.  

Aquesta actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, considerada per molts com a 

desproporcionada,  va  acabar amb un balanç de “1066 ferits, 23 d'ells majors de 79 anys 

i dos menors d'11 anys” (Nació Digital, 2017). No en va, la ira – recordem, el sentiment 

que més es propaga a les xarxes socials – , va inundar Twitter fins al punt de convertir el 

hasthag #CatalanReferendum en trending topic mundial a les 13.30 h del mateix dia, tal 

com es pot consultar a la pàgina web Trendinalia. I és que no només la ciutadania de 

Catalunya va mostrar la seva indignació envers la contundència policial, sinó que 

aquesta va traspassar fronteres. A continuació, alguns dels tuits més virals: 

 

Il·lustració 7: Tuit de l'escriptora J.K. Rowling denunciant la repressió policial l'1 d'octubre. FONT: Twitter 
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Il·lustració 8: Tuit de l’activista Julian Assange mostrant l’actuació policial l’1-O. FONT: Twitter 

Julian Assange, asilat a l’ambaixada de l’Equador a Londres, va convertir-se a través del 

seu perfil i el compte de Wikileaks, en un dels principals ambaixadors internacionals del 

referèndum de l’1 d’octubre, fins al punt d’enviar un total de 1.143 tuits relacionats amb 

el ‘procés’ de Catalunya, entre el 15 de setembre i el 6 de desembre de 2017 (El Mundo, 

2017). La influència de les xarxes socials a la política es veu clarament en un cas com el 

d’Assange, que escenifica com una persona aïllada en una ambaixada i només 

connectada al món a través d’Internet pot exercir pressió als governs. 

El nivell d’influència d’Assange en el panorama polític català fent només ús de les xarxes 

socials el va dur a ser entrevistat al programa ‘Preguntes freqüents’ de TV-3 en prime 

time la vigília de l’1 d’octubre; allà, Assange va arribar a afirmar que “el que passa a 

Catalunya és el més important des de la caiguda del mur de Berlín" (CCMA, 2017). Però 

el més preocupant i revelador és el següent: la seva presència a les xarxes socials parlant 

constantment de Catalunya va dur a l’Equador a suspendre les comunicacions de 

l’activista “davant l’incompliment per part d’Assange del compromís escrit [...] pel que 

s’obligava a no emetre missatges que suposessin una ingerència en relació a altres 
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Estats”. A continuació, el tuit oficial de la Secretaria Nacional de Comunicació de 

l’Equador: 

 

Il·lustració 9: Tuit en què l’Equador oficialitza que suspèn les comunicacions a Julian Assange. FONT: Twitter 

Per arribar a entendre la repercussió de l’1 d’octubre a les xarxes socials només cal 

observar la infografia que va elaborar Cool Tabs, una plataforma de Social Media 

Marketing especialitzada a realitzar estadístiques i informes sobre xarxes socials. 

L’empresa va monitorar la conversa social generada a Twitter al voltant de l’1-O 

analitzant totes les publicacions realitzades entre el 24 de setembre i l’1 d’octubre i va 

constatar que durant el període analitzat es van recollir més d’11,8 milions de tuits sobre 

l’assumpte publicats per més d’1,4 milions d’usuaris únics, amb un abast potencial de 

58.000 milions d’impressions. El minut d’or va arribar el diumenge 1 d’octubre a les 

14.54 h, quan es van rastrejar fins a 7.126 publicacions en aquell sol minut. 

Si bé el 81% dels tuits van provenir d’Espanya, la magnitud de l’assumpte va ser 

internacional, amb un 4,5% dels tuits generats des de Gran Bretanya i un 2,9% des dels 
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Estats Units. De fet, els hashtags més utilitzats van ser #1Oct (542.563 vegades), 

#CatalanReferendum (450.113), #Catalonia (257.607), #1O (253.119) i #votarem 

(226.320), tots menys l’últim en anglès, si bé el primer es pot interpretar de la mateixa 

manera tant en anglès com en castellà i català.  

Una altra de les peculiaritats de l’1 d’octubre en relació amb les xarxes socials va ser l’ús 

institucional que va fer de Twitter el Govern de la Generalitat, emprant-lo com a eina de 

difusió i d’ordenament. El 16 de setembre del 2017 es va estrenar el compte de Twitter 

@ref1oct, que en qüestió de dies va acumular fins a 72.500 seguidors, convertint-se en 

l’eina més fiable de comunicació del desenvolupament del referèndum, i és que el 

govern espanyol es dedicava a ordenar a les operadores de telefonia prohibir l’accés als 

webs del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Va ser en aquell moment que 

es va erigir el compte de Twitter oficial del referèndum com la forma més accessible i 

fàcil d’obtenir informacions de tota mena respecte de la jornada electoral. Des del 

mateix compte, s’animava als seguidors a fer servir eines de tota mena per a consultar 

el web sense impediments. Vegeu el següent tuit: 

 

Il·lustració 10: Un dels primers tuits del compte oficial del referèndum de l’1 d’octubre. FONT: Twitter 
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El compte va servir per unir els partidaris del referèndum, dotant-los d’eines per a 

satisfer les seves necessitats i fins i tot encoratjant-los a desobeir el govern espanyol i a 

ésser partícips del desafiament. Un dels seus primers tuits deia: “Canal oficial de Twitter 

del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. Ens ajudeu a 

difondre'n la informació?”, fent una clara interpel·lació als seus seguidors. Des del 

compte també es donaven informacions sobre com votar, ja que el registre de col·legis 

electorals va haver-se d’actualitzar constantment fins al mateix dia de la celebració del 

referèndum; fins i tot es va habilitar un canal de Telegram que permetia als usuaris 

trobar on podien votar introduint el seu DNI i data de naixement, mentre que l’aplicació 

mòbil ‘1-O Referendum’ va rebre fins a 10.000 descàrregues a Google Play. 

L’1 d’octubre també va suposar un autèntic baby boom a Twitter. Tal com deia 

Puigdemont en un tuit, “no es poden posar portes al camp”, referint-se a que a Internet 

la censura és fàcilment esquivable, doncs el que no es pot veure des d’Espanya sí que es 

pot fer, sense anar més lluny, des d’Andorra. Desenes de milers de catalanes i catalans 

van veure’s obligats a digitalitzar-se si volien rebre informació sobre el referèndum 

davant la incertesa que es va produir envers els mitjans convencionals, que van deixar 

de ser l’eina més fiable: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va notificar 

al director de TV3, Vicent Sanchis, la resolució en la qual li advertia que no podia donar 

difusió al referèndum d'independència suspès, prohibint l’emissió de l’anunci oficial de 

la convocatòria (Públic, 2017). D’altra banda, la xarxa es va saltar la prohibició i va sortir 

en defensa de l'anunci de l'1-O, fent-lo viral.  

Així, es va produir un baby boom d’usuaris nous a Twitter, entusiasmats pel repte que 

els suposava introduir-se en una xarxa social en la qual, suposadament, formaven part 

de l’opinió pública i podien interactuar amb els seus líders polítics. Però ja és ben sabut 

que els nouvinguts a les xarxes socials són els més vulnerables, i aquells dies els 

missatges d’origen dubtós van aflorar com en una aiguada primavera: la xarxa es va 

omplir de comptes falsos, fake news i desenes de mentides de les quals molts mitjans 

de comunicació convencionals i polítics de primera línia se’n van fer ressò. Les xarxes 

socials van influir a la política fins al punt que van permetre que una mentida d’origen 

incert inundés el debat públic.  
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En un període en què es va començar a parlar de boicot als productes catalans, calia que 

els polítics sortissin a donar una imatge de serenor; contràriament, les mentides van 

devorar-los i van començar a retuitar notícies de dubtosa veracitat, alimentant el foc 

que ja feia dies incendiava les xarxes socials. Sinó, preguntin-li a Antonio Baños i a Núria 

de Gispert.  

 

Il·lustració 11: Tuits d’Antonio Baños i de Núria de Gispert amb relació amb l’incident de Vueling..FONT: Twitter 

En aquest cas, veiem com una notícia només contrastada amb una font – les víctimes –

ja era suficient com per a cridar al ‘Boicot a Vueling’ de forma immediata. La incertesa i 

el furor d’aquells dies va empènyer a la massa política a radicalitzar el seu discurs, fins 

al punt que una política fins al 2015 militant d’Unió Democràtica de Catalunya – partit 

centredreta i democristià – tingués un comportament més propi d’altres ales 

ideològiques. Veiem com estava canviant alguna cosa a les xarxes socials: se li 

començava a veure la cua al diable. 
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4.2.4 DIES D’INCERTESA I DE 155 

Quan Vila (2018) diu que sense Twitter no hi hauria hagut 155, també hem d’entendre 

que sense el ressò que es va fer a Twitter de l’1 d’octubre, res hauria sigut el mateix. El 

boom mediàtic de l’1 d’octubre va agafar per sorpresa a un bàndol i a l’altre: els uns no 

estaven prou convençuts que tot plegat tindria tant èxit i ressò (recordem les 

destitucions els mesos previs) i els altres creien que seria un desastre a nivell de 

participació i que les forces d’ocupació s’encarregarien de posar cadascú al seu lloc. Però 

no va ser ni una cosa ni l’altra, i l’emoció del bàndol independentista va apoderar-se del 

relat, inflat per les xarxes socials, fins al punt que les setmanes posteriors a l’1 d’octubre 

la incertesa més absoluta va omplir els carrers i els despatxos del Palau de la Generalitat.  

Una agenda marcada per la immediatesa de Twitter i les xarxes socials, que havien sigut 

la principal eina de campanya del referèndum per la seva gratuïtat i constatable 

efectivitat, va fer avançar el mes d’octubre a un ritme tan frenètic que difícilment ningú 

va ser capaç d’adonar-se de tots els detalls que s’anaven succeint, fins al punt d’arribar 

a l’anomenada com a Setmana Tràgica per Santi Vila. El mateix Vila relata al seu llibre 

‘D’herois i traïdors’ la cursa contrarellotge que el Govern de la Generalitat va tenir i com, 

en qüestió d’hores, es va arribar al dilema entre convocar eleccions o declarar 

unilateralment la independència de Catalunya respecte d’Espanya.  

Totes dues decisions estaven condicionades fortament per diferents aspectes: d’una 

banda, l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’Assemblea 

Nacional i d’Òmnium Cultural, respectivament, i d’altra l’amenaça latent del Govern 

espanyol d’aplicar el famós article 155 que intervindria la Generalitat de Catalunya, 

destituiria el Govern de la Generalitat, dissoldria el Parlament i convocaria unes noves 

eleccions autonòmiques. Tot plegat, en un context de pressió extrema i de falta de 

garanties, sense oblidar-nos d’un aspecte fonamental que encara avui es manté: 

“Catalunya està atrapada en un autèntic xoc de legitimitats. Més de dos milions de 

ciutadans se senten absolutament interpel·lats, mobilitzats i compromesos amb el 

discurs sobiranista, i això és tan cert com que el mateix nombre se sent únicament 

vinculat a l’ordre constitucional” (Vila, 2018, p.37). 



51 
 

Així, el 23 d’octubre del 2017 s’inicia una setmana clau per al futur del país: “A Catalunya, 

el govern de Puigdemont està atrapat per la mobilització als carrers i l’extremisme 

d’esquerres al Parlament, i a Madrid, el govern de Rajoy està confortablement assetjat 

per l’extrema dreta de sempre” (Vila, 2018, p.36). La setmana del 23 al 29 d’octubre del 

2017, que l’equip de política del Diari Ara relata de forma fidedigna al reportatge ‘Set 

dies d’octubre: les 140 hores que van canviar Catalunya’, té el seu dia X en el dijous 26, 

quan Puigdemont va anunciar que l’endemà es votaria la declaració unilateral 

d’independència (DUI) i Santi Vila va acabar dimitint del seu càrrec com a conseller, 

malgrat que la nit abans la plana major de la Generalitat havia pres una decisió 

radicalment diferent: convocar eleccions intentant així posar fre a l’article 155. Per veure 

com es va arribar a aquest punt, cal fer una reconstrucció del dijous 26 d’octubre. 

4.2.5 RECONSTRUCCIÓ DEL DIJOUS 26 D’OCTUBRE DE 2017 

El 25 d’octubre a les set de la tarda, el Palau de la Generalitat va acollir una reunió amb 

els principals dirigents independentistes i l’absència de la CUP. Els pesos pesants de 

Junts pel Sí, el PDeCAT, ERC, Òmnium i l’ANC van reunir-se per debatre sobre si 

convocaven eleccions o no. La reunió va ser capitanejada per Carles Puigdemont qui, 

tirant d’ironia, al seu discurs inicial va fer una clara referència a Freedonia, la república 

que havia somiat Groucho Marx, “deixant clara la seva preferència per la convocatòria 

electoral: <<No em veig sent un president virtual, d’un país virtual, en una societat 

anímicament i institucionalment devastada>> [...] <<Em nego a anar pel món repartint 

targetes d’una república inexistent>>, va rematar” (Vila, 2018, p.46).  

Al seu llibre, Vila relata amb una certa petulància les reaccions que van tenir durant la 

reunió els diferents dirigents independentistes: “Malgrat les lamentacions i les crítiques 

d’alguns presents, com Marta Rovira, que entre sanglots, llàgrimes i udols va parlar de 

decepció, desconfiança i fins i tot de traïció, la veritat és que el sarau va acabar amb la 

decisió presa de convocar eleccions. Sis hores de reunions havien deixat clar que el 

catalanisme havia de tornar a reivindicar el camí del diàleg, eludir a qualsevol preu 

l’ingrés a presó de cap dels seus líders, buscar una nova unitat, sense renúncies 

programàtiques, però sense presses i reagrupats entorn del dret a decidir” (Vila, 2018, 

p.48). 
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Així, tal com reafirmen fonts que també van ser presents a la reunió, a les 2 de la 

matinada hi havia una decisió presa amb una única condició: que Madrid es 

comprometés explícitament a no aplicar el 155. Tant és així que senzillament no es van 

convocar les eleccions per una qüestió estètica, tal com apunta Enric Juliana: 

“Puigdemont estava disposat a firmar el decret abans de l’alba, però el conseller Santi 

Vila, el més moderat de tots, va tenir un rampell noucentista advertint en veu alta que 

els països seriosos no convoquen eleccions de matinada” (Juliana, 2018). Sigui com sigui, 

tothom ho donava per fet i es preparava per a un endemà previsiblement fatídic. 

Així doncs, Vila, tal com escriu al seu llibre, va enviar-li a les 2 de la matinada un 

Whatsapp al lehendakari Urkullu, que havia adquirit un paper de mediador entre 

ambdós governs, en què es pot llegir: “Acabem d’acordar convocar eleccions 

autonòmiques. Això ha de ser correspost amb la no aplicació del 155. Demà intentaran 

contrastar aquest escenari a través teu. Aquesta vegada Madrid no es pot equivocar! 

Bona nit. A les 6.07 h del matí del dijous 26 d’octubre, el lehendakari li confirmava per 

Whatsapp que la feina estava feta, i diverses persones de l’àmbit professional, 

empresarial i de la jerarquia eclesiàstica catalana van enviar missatges d’aprovació i 

suport a l’operació. 

Però en aquest impàs i, sobretot, durant les primeres hores del matí, les filtracions 

havien arribat a orelles de tothom gràcies a la immediatesa pròpia de les xarxes socials. 

Puigdemont convoca una última reunió durant el matí en què repeteix els arguments 

del dia anterior però, aquesta vegada, es topa amb una reacció majoritàriament 

contrària. “La duresa també arriba d’ERC, on, a més de Forcadell, Marta Rovira repeteix 

retrets i acusa el president de no voler arribar fins al final. Anna Simó aporta una altra 

crítica:  

-No pots prendre una decisió així en solitari. 

-Sóc el president -la talla en sec Puigdemont” (DDAA a Set dies d’octubre, 2018). 

Alguns diputats van començar a filtrar la informació a la premsa i, posteriorment, les 

xarxes socials van esclatar, convertint-se en una esplanada on el foc amic i l’enemic es 

van confondre fins a arribar a un objectiu comú: Carles Puigdemont. D’entre els tuits 

més destacats d’aquella jornada matinal, destaquen els següents: 
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Il·lustració 12: Tuit de Gabriel Rufián en què presumptament compara a Puigdemont amb Judes. FONT: Twitter 

El de Gabriel Rufián va ser possiblement el més polèmic i viral dels tuits d’un matí que 

passarà a la història de Catalunya. D’aquest, s’intueix que Rufián compara a Puigdemont 

amb Judes, qui va vendre a Jesús de Natzaret per 30 monedes de plata. Així, s’intueix 

com ERC, que malgrat les seves reticències havia dit que respectaria la decisió de 

Puigdemont de convocar eleccions – tot i no compartir-la –, començava a desentendre-

se’n només unes hores després. Però no ho feien públicament, sinó a través de la seva 

maquinària digital: el tuitstar Rufián o els nadius digitals (les joventuts d’Esquerra 

Republicana) van engegar motors:  

 

Il·lustració 13: Tuit en què les JERC denuncien la decisió d’anar a eleccions. FONT: Twitter 

Evidentment, d’aquesta decisió també se’n van desentendre els membres de la CUP, 

representats a Twitter per un Antonio Baños que va posar a  les 12.40 h a Carles 

Puigdemont cap per avall a la seva fotografia de perfil. A això, cal afegir-li l’agreujant 

que la seva fotografia de perfil prèvia era la del Rei Felip VI, també del revés. La 
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fotografia de perfil de Baños es va convertir en un autèntic baròmetre de la situació del 

moment, fins al punt que el mateix va anar canviant-la a mesura que les notícies intuïen 

la no-convocatòria final d’eleccions: primer va girar-la 90º cap a la dreta acompanyant-

la d’un “Perdoneu el mareig, president. Una empenteta” i finalment va acabar posant-

la bé, fins a acabar substituint-la de nou pel rei cap per avall. 

 

Il·lustració 14: Imatge de perfil i tuit d’Antonio Baños durant el 26 d’octubre.. FONT: Twitter 

I, per si a tot això no n’hi havia prou, diversos membres del mateix partit de Puigdemont 

van fer un pas més enllà: no només van mostrar la seva decepció sinó que també van 

anunciar la seva dimissió com a resposta contundent.  

 

Il·lustració 15: Tuit en què Jordi Cuminal anuncia la seva dimissió. FONT: Twitter 
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A les 13.27 h, Jordi Cuminal mostrava una contundència absoluta: convençut que es 

convocarien eleccions, renunciava a la seva acta de diputat i es donava de baixa del 

partit. Curiosament, un altre usuari de Twitter va preguntar-li, després que Puigdemont 

anunciés la declaració de la DUI, si deixava de renunciar, i ell va respondre “Clar”. Curiós. 

 

Il·lustració 16: Tuit en què Albert Batalla anuncia la seva dimissió. FONT: Twitter 

A les 13.34 h era Albert Batalla, diputat del PDeCAT per la circumscripció de Lleida i 

alcalde de la Seu d’Urgell, qui anunciava no només que renunciava com a diputat sinó 

també que es donava de baixa del partit. Però, tal com feu Cuminal, finalment ell també 

es va desdir del que havia anunciat i va mantenir-se al partit.  

Una pressió més condicionada a la decisió final va ser la que van exercir altres veus 

potents del PDeCAT, com són Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, i Germà Bel, 

economista i cap de llista de Tarragona de Junts pel Sí. En aquest cas, van amenaçar de 

dimitir si finalment es convocaven eleccions, sense agafar-se tant els dits com els dos 

anteriors polítics. 

  

Il·lustració 17: Tuit en què Joan Ramon Casals amenaça amb dimitir. FONT: Twitter. 
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Il·lustració 18: Tuit en què Germà Bel amenaça amb dimitir. FONT: Twitter. 

Cal no oblidar-se d’un factor clau: aquesta pressió venia marcada per molts alcaldes que 

veien, en un futur pròxim, perillar la seva reelecció en unes eleccions municipals 

previstes per al 2019 si trencaven amb la voluntat del seu poble i dels seus votants locals.  

A tot això cal afegir-li la manca de garanties per part de la Moncloa que, en vistes de la 

pressió que s’estava exercint a les xarxes socials sobre Carles Puigdemont, es va sentir 

còmode en la impassibilitat i el silenci. És més, les poques notícies que van arribar per 

part del PP van ser més aviat desesperançadores; tal com relata Vila: “Per si no n’hi 

hagués prou, Xavier García Albiol, segurament desconeixedor dels contactes que hi 

havia hagut entre Barcelona i Madrid en els últims dies, i en tot cas sempre contrari a 

qualsevol solució política moderada i sensata, va encendre les xarxes amb un tuit 

agressiu i irresponsable en què advertia que, fes el que fes Puigdemont, el 155 

s’aplicaria” (Vila, 2018). Incansable, Albiol piularia: 

 

Il·lustració 19: Tuit De Xavier Garcia Albiol amenaçant de conseqüències. FONT: Twitter. 

Aquest còctel d’ira a les xarxes socials va esclatar al damunt del president d’una forma 

inaudita fins aquell moment. Una anàlisi molt intel·ligent sobre la situació en la qual es 
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va trobar Puigdemont és la que fa el periodista Enric Juliana: “El periodista Carles 

Puigdemont i Casamajó, antic redactor en cap del Punt Diari, viu a l’interior de Twitter 

des de fa anys. És un apassionat de les xarxes socials. Cal tenir en compte aquesta dada 

per acabar d’entendre el seu comportament polític” (Juliana, 2018). Juliana prossegueix:  

El filòsof coreà Han [...] ha escrit amb saviesa sobre les xarxes socials. Les 

crítiques a Internet poden doldre més que les expressades en una conversa 

personal, perquè davant la pantalla ens sentim radicalment sols. Tenim la 

sensació que molta gent comparteix aquella crítica o desqualificació. I en 

ocasions és cert. Es forma llavors un efecte terrible: ens sentim assetjats per tot 

arreu. Un eixam digital ens persegueix. Pensem en Puigdemont a les dues del 

migdia del 26 d’octubre. <<Traïdor, traïdor, traïdor. “Frau, frau, frau>>. <<La 

hipercomunicació digital destrueix el silenci que necessita l’ànima per reflexionar 

i per ser ella mateixa>>, escriu el filòsof Han. Hi ha decisions polítiques 

transcendentals que necessiten una mica de silenci. El president de la Generalitat 

no en va tenir. Cent cinquanta-cinc monedes de planta mortificaven la seva 

consciència (Juliana, 2018). 

Un factor no menys important va ser la cristal·lització de les protestes de Twitter al món 

real. Explica Vila que “l’aparició de la notícia sobre la possible convocatòria electoral a 

les xarxes socials havia començat a congregar estudiants i desvagats a la plaça Sant 

Jaume, que sense embuts ni cap mena de consideració van començar a cridar 

<<Puigdemont traïdor>>, amb el mateix entusiasme que fins poques hores abans 

l’havien aclamat com a heroi” (Vila, 2018, p.53).  

ERC, la CUP, pesos pesants del PDeCAT i bona part dels seus votants ho tenien clar: si 

Puigdemont decidia declarar eleccions, per molt que fos la decisió més sensata, passaria 

als annals de la història com un botifler. Així, endut per la marea de la immediatesa i tots 

els factors anteriorment mencionats, s’inicià una fase de metamorfosi en la decisió de 

Puigdemont, que va ajornar una hora la roda de premsa per exigir als mediadors que li 

fessin arribar per escrit les garanties que la Moncloa no aplicaria el 155. Iceta i Urkullu, 

els dos principals interlocutors, van fracassar en l’intent i Puigdemont va decidir 

finalment reconvocar el ple previst a la tarda en què es decidiria tirar endavant amb la 

unilateralitat: la DUI es votaria el matí del dia 27. 
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“I així va ser com Carles Puigdemont, que havia començat aquell dijous decidit a 

convocar eleccions, va canviar el rumb o, més aviat, al final va ordenar justament no 

canviar-lo, reprenent d’aquesta manera l’obstinat full de ruta del Procés cap a la 

declaració d’independència” (Vila, 2018, p.55).  

Finalment, l’única dimissió que efectivament es va efectuar aquell fatídic 26 d’octubre 

del 2017 va ser la de Santi Vila, la qual va aparèixer abans a Twitter que no pas al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

 

Il·lustració 20: Tuit en què Santi Vila anuncia que dimiteix. FONT: Twitter. 

4.2.6 LA INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS A LA DUI A TRAVÉS DE LA TEORIA D’USOS 

I GRATIFICACIONS 

Negar la influència de les xarxes socials i, més concretament, de Twitter a la decisió final 

de Puigdemont és embolcallar-se els ulls. En el cas de la declaració unilateral 

d’independència, la teoria d’usos i gratificacions és doblement aplicable a les xarxes 

socials. 

Per una banda, els partidaris de la independència van fer ús de les xarxes socials com a 

element de pressió per a aconseguir una gratificació molt concreta: evitar la 

convocatòria d’eleccions i tirar endavant amb una idea que ja es preveia que seria a 

infructuosa i portaria a la irrevocable aplicació de l’article 155. Però, en aquesta ocasió, 

la teoria va traspassar la frontera dels mitjans de comunicació i es va traslladar, de forma 

exitosa, a les xarxes socials. Quins són els motius que van fer que aquesta pressió acabés 
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decantant la balança cap a la DUI? Hi ha tres factors fonamentals que a continuació 

enumerarem: 

1. Carles Puigdemont, qui tenia l’última paraula en aquesta decisió, li dona una 

importància cabdal a Twitter: va ser un dels primers polítics catalans a fer-lo 

servir, unint-s’hi el desembre del 2007, quan la plataforma no estava ni tan sols 

disponible en castellà (no va ser fins al novembre del 2009 que va aparèixer la 

versió de Twitter en espanyol). Si a la pressió popular a Twitter se li sumen les 

amenaces dels seus aliats i membres del mateix partit, es pot arribar a entendre 

que s’ho repensés dues vegades. 

2. La pressió a Twitter va anar més enllà de l’àmbit digital i va cristal·litzar als 

carrers. Allò que el catalanisme havia trobat com a aliat els últims anys (les 

manifestacions més massives d’Europa de l’última dècada any rere any) se li va 

girar en contra durant el dia 26 d’octubre. En aquesta ocasió, els crits dels 

manifestats no eren de suport al president, sinó d’enuig i rebuig cap a la decisió 

que aquest estava a punt de prendre. 

3. Es tractava d’una decisió que no era prou ferma ni premeditada, i és en aquest 

context que tota opinió externa i tota discrepància dins del Govern s’expandeix 

a les xarxes socials i dona peu al debat constant, tant en el si de la societat com 

en el propi equip de govern. I allò que es comenta a Twitter, per tant, pot ser vist 

com l’opinió general de la població i el camí a seguir per no decebre als votants. 

Aplicant aquesta afirmació al bàndol contrari, podem veure com la negativa de 

bona part de la població a l’aplicació de l’article 155 no va afectar la decisió final 

de La Moncloa, ja que era una acció contundent i que comptava amb el vistiplau 

no només dels membres del PP sinó també d’altres forces polítiques. Això sense 

oblidar que la concepció de la presa de decisions entre el PP i forces polítiques 

com la CUP és radicalment diferent. 

Per altra, el bàndol constitucionalista va fer servir, a la seva manera, les xarxes socials 

com un altre element de pressió. En uns dies protagonitzats per les reaccions 

permanents i la immediatesa, el silenci durant tot el dia per part del Govern de La 

Moncloa va ser un element pertorbador i que va donar ales als manifestants i als 
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partidaris de la DUI. En cap moment, durant tota la jornada matinal, es va poder veure 

cap tuit tranquil·litzador ni que apostés per la concòrdia per part del Govern d’Espanya.  

Concretament, Mariano Rajoy només va fer un tuit en tota la jornada; va ser en el 

moment que l’ambient estava més caldejat – coincidint amb les amenaces de dimissió i 

les protestes al carrer –, i el contingut del mateix no tenia res a veure amb la situació 

que es vivia a Catalunya.  

 

Il·lustració 21: Únic tuit que va fer Mariano Rajoy el dia 26 d’octubre. FONT: Twitter. 

El cas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría és encara més preocupant. Es va 

limitar a romandre en silenci durant tot el dia però a partir de les 19 h va carregar contra 

la Generalitat en un no-parar de tuits: ni més ni menys que un total de quinze un cop ja 

no hi havia res a fer i la DUI tirava endavant. Entre els més destacats, els següents: 

 

Il·lustració 22: Un dels tuits que va fer Sáenz de Sanamaría el dia 26 d’octubre. FONT: Twitter. 
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Il·lustració 23:Un dels tuits que va fer Sáenz de Sanamaría el dia 26 d’octubre. FONT: Twitter. 

 

Il·lustració 24: Un dels tuits que va fer Sáenz de Sanamaría el dia 26 d’octubre. FONT: Twitter. 

A partir del mètode de la impassibilitat, el Govern d’Espanya va aconseguir la seva 

gratificació en aquell aleshores: aplicar sense cap mena de dubte l’article 155 de la 

Constitució.  

A aquesta situació extraordinària, cal sumar-li un altre factor desestabilitzador: ambdues 

parts van omplir les xarxes de comptes fake que atiaven la situació i desdibuixaven 

encara més el relat.  
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4.3 Com actuen els polítics davant de la pressió a la xarxa? 

4.3.1 MANUAL DELS GOVERNS A TWITTER 

Encara que sembli difícil de creure-ho, mesos abans dels fets del 26 d’octubre la 

Generalitat de Catalunya va publicar el ‘Manual dels governs a Twitter: Pautes per a 

institucions  públiques a partir de l’experiència  del Govern de Catalunya’, un document 

de 106 pàgines en què s’explica com ha de comunicar-se una administració a través de 

les xarxes socials, com conversar amb la ciutadania, s’hi mostra un decàleg de consells 

per al bon govern i es mostren casos reals de bones pràctiques. Concretament, aquest 

manual va ser publicat el març del 2017. 

En aquest manual, la Generalitat (2017) parla d’un nou paradigma que ha irromput amb 

força: l’anomenat govern obert, que posa al ciutadà al centre d’atenció i li atorga un rol 

més actiu i de corresponsabilitat amb els afers públics, fet que ha originat una nova 

manera de gestionar el que és públic en una fórmula basada en el control ciutadà sobre 

els poders públics a partir de l’obertura de dades, la rendició de comptes a la ciutadania 

i la transparència, així com la participació ciutadana.  

Així mateix, el manual parla d’un aspecte molt important per a la bona gestió de Twitter 

per part dels organismes públics: comptar amb els influenciadors (influencers): 

A Twitter hi ha persones que, pels seus coneixements contrastats, per la selecció 

rigorosa d’informació o bé pel gran nombre de seguidors que tenen, es 

consideren referents. [...] Tenir el seu suport no solament prestigia la xarxa 

gestionada, sinó que també afavoreix que els missatges arribin a un nombre més 

gran de persones i que s’aconsegueixin més seguidors. Parlaran bé dels serveis 

que coneixen si els missatges dels comptes mantenen una activitat consistent, 

transparent, rellevant i col·laborativa. (Generalitat de Catalunya, 2017, p.28). 

La importància que li donen als influenciadors arriba al punt que, en l’apartat ‘A qui 

seguir’, el manual afirma que “cal detectar també aquells usuaris o influenciadors que 

tenen més repercussió en les converses sobre la temàtica associada a cada perfil o sobre 

el govern i seguir aquells que, per la seva expertesa consolidada i contrastada, aporten 

informacions de qualitat. Si s’aconsegueix que es posicionin a favor de la institució, seran 
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els millors divulgadors i prescriptors del compte de Twitter” (Generalitat de Catalunya, 

2017, p.34). 

Així, la Generalitat el que està fent és anunciar que necessita, d’una manera o altra, dels 

influenciadors per aconseguir que el seu relat a les xarxes socials tingui el vistiplau de la 

comunitat. Tirant enrere al temps i tornant a la reconstrucció del 26 d’octubre del 2017, 

podem extreure tres conclusions: 

1. La importància que la Generalitat li dona a les xarxes socials i als seus 

influenciadors és tal que, en un moment d’inestabilitat i de ruptura, les veus 

d’aquests usuaris poden suposar justament allò contrari del que el manual diu: 

els influenciadors poden fer arribar una imatge contrària al govern a tots aquells 

perfils que segueixen tant a un usuari com a l’altre, de manera que la imatge de 

l’administració s’esbiaixi.  

2. Si bé el manual contempla un apartat de bones pràctiques, aquest no inclou un 

capítol que parli sobre com cal gestionar una crisi que esclati a les xarxes socials. 

Així, és possible que davant de determinats fets imprevisibles l’administració faci 

ús del silenci com a resposta a la polèmica.  

3. El manual només contempla la gestió de les xarxes socials per part dels 

organismes i les administracions públiques, però no fa referència a l’ús 

d’aquestes per part dels representants polítics. D’aquesta manera, els polítics – 

que sobretot en l’àmbit local són els qui donen la cara davant de la ciutadania 

quan hi ha una polèmica  - queden orfes de consells i bones pràctiques a Twitter. 

És habitual que en política els grups parlamentaris mostrin unanimitat, el que es 

transforma en vots a favor o en contra de l’aplicació de determinades lleis per part 

de tota una força política. I, malgrat algunes desavinences – amb un dels casos més 

sonats els últims mesos el d’Albano Dante Fachín fent un vot secret a la DUI –, el fet 

és que normalment aquesta imatge d’unitat és respectada pels parlamentaris.  

Contràriament, a les xarxes socials no s’actua exactament així, sinó que cadascú hi 

diu la seva; cada vegada més urgeix la necessitat d’aplicar aquesta imatge d’unitat a 

l’àmbit digital, des d’on s’ha evidenciat que els polítics poden exercir una pressió 

major al seu partit de la que podrien efectivament realitzar en una reunió formal: 
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ben poca gent coneixia a Albert Batalla o Jordi Cuminal abans del 26 d’octubre, 

mentre que aquell dia el seu nom va ressonar a través de Twitter i va transformar-

se en notícia als principals mitjans de comunicació. Algú creu que la seva amenaça 

de dimissió hagués causat tant de rebombori aquell dia si no s’hagués produït a 

través de Twitter?  

Vegem com els polítics, tant a escala nacional com local, actuen davant de la pressió 

mediàtica a les xarxes socials.  

SANT VICENÇ DELS HORTS: MIG POBLE A FACEBOOK I POLÈMICA A TWITTER 

Els habitants de Sant Vicenç dels Horts van trobar, a Facebook, una eina per compartir 

opinions, organitzar esdeveniments i també criticar al veïnat i al seu consistori. Des de 

ja fa anys, existeixen diversos grups privats a Facebook on els veïns s’aglutinen. Els dos 

grups més famosos són ‘Tú no eres de SantVi si no...’ i ‘SOY DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

Y ME QUEJO DE.....’, amb 8036 i 4716 membres cadascun, respectivament. Es tracta 

d’una quantitat de membres molt alta per un poble de 27.982 habitants, segons dades 

de l’Idescat (2017). D’aquests, 4.605 tenen entre 0 i 14 anys i 4.405 tenen més de 65 

anys, dues franges d’edat en què no se sol tenir perfil a les xarxes socials. Així, dels 

18.000 vicentins amb una edat en què es freqüenten les xarxes socials, la meitat 

d’aquests formen part d’alguna d’aquestes pàgines. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no podia tancar els ulls davant d’aquesta realitat 

i hi ha un seguit d’accions que demostren com es va gestionar diverses de les polèmiques 

sorgides a les xarxes socials contra el consistori.  

En primer lloc, cal destacar que a les eleccions municipals de l’any 2015, una de les 

administradores i usuàries més actives del grup ‘Tú no eres de SantVi si no...’ – Paloma 

Tevar - va presentar-se a la llista de Junts x Sant Vicenç, partit polític aleshores 

encapçalat per Oriol Junqueras que va guanyar les eleccions. Dos factors claus van ser, 

per una banda, la figura de l’Oriol Junqueras, que va aconseguir aglutinar vots de realitat 

socials i ideologies molt diferents de les d’un alcalde clarament independentista; per 

altra banda, un altre factor clau va ser l’ús de les xarxes socials i la influència de ciutadans 

com Paloma Tevar. Des que va adquirir una regidoria, Tevar va esdevenir la principal 
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interlocutora de l’Ajuntament en aquest grup, intentant posar pau a moltes discussions 

generades a la xarxa. 

Hi ha dos casos que els últims anys han esclatat amb força a les xarxes socials i que han 

afectat la imatge de l’Ajuntament: un a Facebook i l’altre a Twitter. 

El primer d’ells va esclatar al perfil d’una entitat del poble i va traspassar-se a ‘Tú no eres 

de SantVi si no...’, on va generar-se un intens debat. A continuació, dues captures de 

pantalla que mostren els fets succeïts des d’una perspectiva: 

 

Il·lustració 25: Denúncia a ‘Tú no eres de Santvi si no...’. FONT: Facebook. 

 

Il·lustració 26: Denúncia a ‘Tú no eres de Santvi si no...’. FONT: Facebook. 
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La primera publicació va generar 113 reaccions i un total de 962 comentaris, essent una 

de les més polèmiques de tota la història del grup. La segona, 64 reaccions i 286 

comentaris. En elles, es denuncia la suposada intenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts d’acabar amb la celebració de la Setmana Santa al poble retallant les ajudes 

a la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad. S’arriba a parlar d’una 

intenció oculta “d’acabar amb tot allò que olori a Espanya” i s’apunta directament a 

l’alcaldessa, Maite Aymerch, i al regidor d’Educació i Cultura, Miguel Ángel Camacho, 

equiparant el tancament d’una escola pública amb aquesta acció. Cal destacar, en 

primer lloc, que el tancament de l’escola El Rocío va ser decisió del departament 

d’Ensenyament de la Generalitat per falta de matrícules; és més, el mateix regidor 

d’Educació de l’Ajuntament, Miquel Àngel Camacho, havia fet de cap d’estudis d’El Rocío 

i havia lluitat durant els seus darrers cursos al centre per evitar el seu tancament. 

Partim, doncs, d’un relat esbiaixat i carregat de mentides; ara cal veure quina és la versió 

de l’Ajuntament. El partit de Junts x Sant Vicenç va publicar a la seva pàgina web, poques 

hores després que explotés la discussió a Facebook, una notícia explicant els detalls de 

la decisió. A continuació, el text sencer: 

“L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha anunciat a la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra 

Señora de la Soledad que l’any vinent no renovarà el contracte de lloguer de la nau de la que 

disposen per emmagatzemar els passos de la processó de Setmana Santa. El propietari de la nau 

proposava a l’Ajuntament un nou contracte per a quatre anys i el govern municipal ha cregut 

oportú fer un canvi de plantejament. La intenció no és minvar els recursos de la Cofradía ni 

perjudicar la celebració dels actes de Setmana Santa que organitza l’entitat. El que es pretén és 

unificar i clarificar despeses, i que la ciutadania pugui conèixer fàcilment què es gasta 

l’Ajuntament. 

Fins ara, la Cofradía disposava d’una subvenció extraordinària (conveni) de l’Ajuntament per 

valor de 32.000€ anuals per donar suport a les seves activitats i, a més, l’Ajuntament es feia 

càrrec d’altres despeses potser no tan conegudes. Com el lloguer de la nau, que va ser el 2016 

de 24.000€. O falques de publicitat en ràdios d’àmbit nacional, per valor de 9.892€. 

Cara al 2017, l’equip de govern incrementarà la subvenció fins als 62.500€ perquè l’entitat es 

pugui fer càrrec de totes les despeses dels actes que organitza per Setmana Santa, incloses les 

que fins ara assumia directament l’Ajuntament, sense despeses a banda. Entenem que és un 

exercici de transparència cara a la ciutadania, tot mantenint l’aposta per la Setmana Santa com 
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a fet cultural diferencial que posa Sant Vicenç dels Horts al mapa i fa que molta gent ens visiti 

aquells dies. La reorganització de despeses serà la següent: 

 

La dedicació pressupostària no varia per les activitats de Setmana Santa i, per tant, es podran 

seguir desenvolupant. A més, l’equip de govern considera que la Cofradía disposa de recursos 

suficients per a prioritzar el lloguer de la nau o optar per a una altra alternativa 

d’emmagatzematge dels passos de la processó. 

L’equip de govern continua apostant per la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts, procurant 

uns comptes clars i justos.” 

Com veiem, la versió de l’Ajuntament és ben diferent: es tracta d’un increment en la 

subvenció ordinària que, tanmateix, fulmina les despeses indirectes que l’Ajuntament 

cobria de forma molt menys transparent, com ara 9,892€ en falques publicitàries o 

14.520€ en el concert de Diana Navarro, xifres escandalosament altes per a una entitat 

sense ànim de lucre que té la seva raó de ser durant una sola setmana de l’any; 

mentrestant, altres entitats del mateix poble que treballen durant tot l’any reben menys 

de 5.000€.  

Veiem, en aquest cas, com una acció polèmica va ser tractada amb transparència per 

part de l’Ajuntament. Precisament alguns dels membres del consistori van intervenir en 

el debat donant la mateixa versió que havien publicat al web de Junts x Sant Vicenç. Així, 

es va donar una imatge d’unitat i, sobretot, es va ser transparent amb la ciutadania. La 

immediatesa va ser un factor clau: en lloc d’esperar al següent ple ordinari per a donar 
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explicacions, es va optar per un mètode més efectiu: contrarestar la polèmica apareguda 

a la xarxa des de la mateixa xarxa. 

A Twitter, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no té tants seguidors com a Facebook, 

però és una xarxa on les polèmiques poden traspassar fronteres municipals i viralitzar-

se amb facilitat, motiu pel qual els membres del consistori estan sempre pendents del 

que allà succeeix. Mentre que el compte de Twitter de l’Ajuntament (@AjuntamentSVH) 

compta amb 2.853 seguidors, l’actual alcaldessa, Maite Aymerich (@MaiteAymerich) en 

té 2.125 i es troba permanentment activa. La resta de regidors, tot i no tenir tants 

seguidors, es troben igualment actius en aquesta xarxa social. A Twitter, fa uns mesos 

va esclatar un conflicte que va posar contra les cordes a l’Ajuntament. 

Pràcticament de la nit al dia, un grup de joves va decidir ocupar una antiga masia en 

runes propietat de l’Ajuntament per a establir-hi un casal social autogestionat (CSO). La 

situació va posar contra les cordes a l’equip de govern, d’esquerres, que va haver 

d’afrontar una problemàtica que podria qüestionar el seu posicionament ideològic i la 

seva voluntat de diàleg.  

L’ocupació va produir-se sense previ avís i, com a conseqüència, les primeres hores i dies 

van agafar per sorpresa al consistori, amb familiars directes d’alguns dels regidors 

involucrats en l’ocupació, fet que complicava encara més la gestió.  

En aquesta crisi, hi ha dos aspectes fonamentals: 

- La seguretat: Malgrat que els ocupants deien que l’espai era aprofitable, la 

realitat era ben diferent. L’Ajuntament havia encarregat un informe sobre l’espai 

l’any 2016, les conclusions del qual eren inflexibles: el sostre estava en runes i, 

per tant, tota la masia es trobava en perill d’esfondrament, impossibilitant el seu 

ús públic. Les obres per a rehabilitar-la comportaven una despesa 

d’aproximadament 600.000€.  

- Les xarxes socials: L’ocupació va tenir un marcat caràcter social, ja que tan bon 

punt es va produir, els col·lectius que integraven el CSO van crear comptes a 

Twitter i a Instagram. El més curiós és que des del CSO es va fer servir Twitter 

com a eina de comunicació amb l’Ajuntament, deixant de banda les eines 

convencionals: reunions formals, plens ordinaris, contacte via telefònica, etc. 
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La situació es va tensar arran de dos successos: per una banda, la denúncia de la Policia 

Local a quatre joves que estaven ocupant l’espai durant una nit, per punxar enllumenat 

públic, i per altra banda, la decisió de l’Ajuntament de tapiar l’espai, uns dies després, 

com a mesura de seguretat i també sense previ avís. Això va dur a protestes a les xarxes 

socials: un centenar de joves de Sant Vicenç van compartir al seu Instagram un escrit 

que provenia del CSO denunciant els fets, i a Twitter es va arribar a acusar a l’Ajuntament 

de “covards”, “socialdemòcrates al servei del capital”, “hipòcrites” i amenaçant que 

s’arribaria “fins on faci falta” per mantenir el CSO. Curiosament, uns dies després del 

tapiament, ningú parlava ja de Can Coll ni s’havia buscat un espai alternatiu. 

Vegem com va ser la gestió de la comunicació entre el CSO i l’Ajuntament a través dels 

tuits, principal eina de comunicació entre ambdues parts, per intentar esbrinar si Twitter 

va funcionar com a espai de construcció de consens, o si més aviat va complicar la 

comunicació. 

 

Il·lustració 27: Tuit en què el CSO demana una reunió amb l’Ajuntament. FONT: Twitter. 

El primer tuit mostra com el CSO decideix convocar una reunió amb l’Ajuntament a 

través de Twitter, quan normalment aquests procediments es duen a terme a través 

d’instàncies genèriques o trucades a les regidories. 

A continuació, una proposta de reunió per part de la regidora de Joventut, actuant de la 

mateixa manera que el CSO: a través de les xarxes socials, i les respostes: 
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Il·lustració 28: Convocatòria de reunió per parlar de Can Coll. FONT: Twitter. 

 

Il·lustració 29: Respostes a la convocatòria de reunió per parlar de Can Coll. FONT: Twitter. 



71 
 

D’aquesta polèmica, comparant-la amb la de la Cofradía, podem extreure dues 

conclusions: 

- L’Ajuntament no disposa d’un protocol d’actuació consensuat davant d’una 

polèmica a les xarxes i, en conseqüència, les gestiona cada una a la manera que 

el regidor afectat considera més oportuna. Si l’Ajuntament hagués actuat amb la 

mateixa transparència davant de l’ocupació de Can Coll que com va fer-ho 

davant de l’ajustament de subvencions a la Cofradía, segurament la polèmica 

hauria perjudicat menys a la imatge del govern municipal. 

- Les xarxes socials demostren, altra vegada, no ser el millor espai per a la 

generació de consens, en tant que resulta complicat dialogar en tuits de 140 

caràcters. Així ho demostren els intents frustrats de convocar reunions per a 

parlar sobre el CSO a través de Twitter: cap d’ells va acabar amb un acord, sinó 

més aviat donant llargues. A això, cal sumar-li l’agreujant que per part del CSO 

no es va facilitar cap telèfon de contacte ni interlocutor vàlid amb l’Ajuntament, 

fet que va perpetuar l’intent de consens a les mateixes xarxes, que havien 

resultat inútils per a tal funció. 
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5. CONCLUSIONS 

L’espai compensatori, el referèndum de l’1 d’octubre, el dia 26 d’octubre del 2017, els 

veïns indignats i el centre social ocupat. Són només cinc de molts fets que han succeït 

els últims anys al nostre entorn el relat dels quals s’ha centrat a les xarxes socials, 

protagonistes indispensables de les nostres vides avui dia, aliades i alhora enemigues 

dels polítics. A la xarxa, tots estem al punt de mira de la polèmica i de la post-censura. 

El present treball ha presentat una anàlisi de diversos casos que ens permet fer-nos una 

idea de fins a quin punt les xarxes socials influeixen a les decisions polítiques i com han 

canviat la comunicació política de forma irrevocable. Tanmateix, resulta impossible 

realitzar afirmacions categòriques al respecte, ja que, tant a la política com a les xarxes 

socials, cada polèmica és tractada d’una forma o altra, en funció dels protagonistes dels 

fets; ara bé, hem aconseguit trobar certs patrons de conducta habituals, amb la 

propagació de la ira i la consegüent pressió mediàtica com a principals mètodes d’acció. 

Aquest treball ens dona també pistes sobre quines són les mancances de la política al 

nostre país en relació amb les xarxes socials. Vegem-ho a partir de les tres hipòtesis 

principals: 

- H1: La ‘teoria d’usos i gratificacions’ és aplicable a la societat catalana i a les 

xarxes socials. Podem confirmar aquesta hipòtesi: efectivament, fem servir les 

xarxes socials com a un mitjà de comunicació més, buscant-hi els continguts que 

considerem més apropiats i pressionant per aconseguir que els mitjans 

tradicionals adaptin els seus continguts a les nostres necessitats; sinó, pot passar 

quelcom similar al cas tractat de l’Espai Compensatori. 

- H2: Les xarxes socials són utilitzades per la ciutadania com a element de pressió 

però aquesta pressió és més efectiva quan cristal·litza al carrer. Els diversos casos 

mostrats tenen una mateixa característica: l’ús reiterat de les xarxes socials per 

a exercir pressió envers el món política. Ara bé, si comparem els fets del 26 

d’octubre amb els de Sant Vicenç dels Horts, podem veure com, en els primers, 

la combinació entre pressió a Twitter i els carrers va acabar condicionant la 

decisió política, mentre que la pressió únicament a través de les xarxes socials 

en el cas vicentí va fer que la polèmica no tingués una transcendència tan gran. 
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- H3: Les xarxes socials influeixen a les decisions polítiques que no estan prou 

premeditades. El cas del 26 d’octubre o de la Cofradía ens demostren que, quan 

un equip de govern pren una decisió amb fermesa i convicció, se li dona una 

importància molt menor a la pressió a la xarxa que quan la decisió és menys 

contundent. Recordem el comportament de la Moncloa durant el 26 d’octubre: 

impassibilitat i silenci a les xarxes; en el cas de la Cofradía, si bé es van donar 

explicacions, la polèmica no va anar més enllà i va acabar relegada a l’oblit. 

A aquestes conclusions, cal afegir-hi dues necessitats que, a títol personal, considero 

que sorgeixen de l’estudi dels casos anteriorment esmentats. 

En primer lloc, cal que els nostres representants polítics concebin Twitter com una eina 

de comunicació política en tota regla i, com a tal, que professionalitzin el seu ús. Resulta 

complex comprendre com un partit que a nivell parlamentari pretén donar imatge 

d’unitat fragmenti aquesta a base de tuits plens de retrets i acusacions directes als 

propis companys de partit. Això evidencia encara més la necessitat, tal com apuntàvem 

a l’últim capítol del treball, d’actualitzar el ‘Manual dels governs a Twitter’ i afegir-hi 

consells per als representants polítics. És clar, sense oblidar que cal un treball intern dins 

dels mateixos partits per a establir una guia de comunicació a través de Twitter amb una 

menció especial a les crisis i com gestionar-les de forma immediata però rigorosa. 

Finalment, una última reflexió més encaminada cap al nostre ofici: el periodisme. El 

canvi de paradigma en què els líders d’opinió han de compartir espai amb els 

influenciadors ha fet palès el salt en el filtre de la professionalització de la informació: 

vivim envoltats de fake news i de notícies de dubtosa fiabilitat. Tal com diu el periodista 

Ignacio Ramonet, informar-se és cansat i la majoria de nosaltres ens conformem amb 

l’aproximació que ens faciliten les xarxes socials; ja no llegim les notícies, les ‘veiem’. És 

per tant que cal recuperar l’essència del periodisme i que, els qui estimem aquest ofici, 

siguem garants d’una informació veraç, fiable i contrastada, també en un tuit de 140 

caràcters. Especialment en un tuit de 140 caràcters. 
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