
Treball de Fi de Grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autoria

Data

Professorat 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:

Autoria:

Professorat 
tutor:

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:



ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 1 

2. MARC TEÒRIC ................................................................................................................. 3 

2.1. Estudi del Canvi Climàtic ............................................................................................ 3 

2.1.1. Antecedents .......................................................................................................... 3 

2.1.2. Canvi Climàtic ...................................................................................................... 5 

a. Clima ........................................................................................................................ 5 

b. Sol ............................................................................................................................ 6 

c. Corrents .................................................................................................................... 6 

d. Efecte hivernacle ...................................................................................................... 6 

2.1.3. Acció humana ....................................................................................................... 7 

2.1.4. Efectes futurs ........................................................................................................ 9 

2.2. Estudi del Negacionisme ........................................................................................... 10 

2.2.1. Antecedents ........................................................................................................ 10 

2.2.2. Ciència ................................................................................................................ 10 

a. Mètode científic ..................................................................................................... 11 

2.2.3. Negacionisme científic ....................................................................................... 11 

a. Negacionisme del canvi climàtic ........................................................................... 13 

2.3. Estudi del Negacionisme del Canvi Climàtic als Mitjans de Comunicació .............. 17 

2.3.1. Investigacions del tractament del canvi climàtic als mitjans ............................. 19 

a. Investigacions del tractament del negacionisme del canvi climàtic als mitjans .... 22 

3. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ ................................................................................ 24 

3.1. Hipòtesi ...................................................................................................................... 24 

3.2. Objectius .................................................................................................................... 24 

3.3. Objecte d’estudi ......................................................................................................... 25 

3.3.1. Limitacions ......................................................................................................... 25 

3.4. Preguntes d’investigació ............................................................................................ 26 

3.5. Metodologia ............................................................................................................... 26 

3.5.1. Variables ............................................................................................................. 27 

4. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS .......................................................... 34 

4.1. Nombre d’informacions publicades........................................................................... 34 



4.2. Any de publicació ...................................................................................................... 34 

4.3. Gènere periodístic ...................................................................................................... 36 

4.4. Secció del diari .......................................................................................................... 37 

4.5. Edició del diari........................................................................................................... 38 

4.6. Procedència de The New York Times ......................................................................... 39 

4.7. Autoria dels textos ..................................................................................................... 40 

4.8. Fonts utilitzades ......................................................................................................... 40 

4.9. Incorporació d’infografies ......................................................................................... 42 

4.10. Presència del negacionisme al text ........................................................................ 43 

4.11. Tipus de negacionisme ........................................................................................... 44 

4.12. Professió de l’autor de la publicació ...................................................................... 45 

4.13. Presentació dels arguments negacionistes ............................................................. 46 

4.14. Contrast del negacionisme ..................................................................................... 47 

4.15. Rigor científic de la peça periodística .................................................................... 47 

4.16. Apel·lació a la responsabilitat ................................................................................ 48 

4.17. Explicació del canvi climàtic ................................................................................. 49 

4.18. Explicació del negacionisme del canvi climàtic .................................................... 49 

4.19. Posicionament de l’autor i la peça ......................................................................... 50 

4.20. Generació de dubte ................................................................................................ 52 

4.21. Ús de tòpics informatius ........................................................................................ 53 

4.22. Missatge final amb to tranquil·litzador .................................................................. 53 

4.23. Titulació de les peces informatives ........................................................................ 54 

4.24. Autors de les informacions .................................................................................... 56 

5. CONCLUSIONS ............................................................................................................... 59 

6. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 61 

7. ANNEXOS ....................................................................................................................... 69 

7.1. Taula Anàlisi.............................................................................................................. 69 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Treball de Fi de Grau és un treball de recerca que presenta un estudi del tractament 

informatiu del negacionisme del canvi climàtic. L’objectiu principal del treball és analitzar la 

cobertura del fenomen negacionista; si es presenta als mitjans de comunicació, com es tracta i 

si aquesta manifestació del tema constitueix mera informació o avala el corrent. 

Els motius darrere l’elecció d’aquest tema es basen en la preocupació personal pel medi 

ambient i la influència antropogènica en aquest sistema. La percepció particular de manca de 

consciència en la societat que m’envolta i l’observació d’un tractament distant del problema 

per part del sector de la publicitat i, en alguns casos, del sector de la comunicació, em va fer 

preguntar-me si el problema climàtic s’està comunicant correctament. A part de la possible 

incorrecció en el tractament del problema, la presència de grups negacionistes en la societat 

dificulta la formació i conscienciació de la població envers un problema real i que requereix 

acció. El moviment negacionista del canvi climàtic lluita per arribar a la ciutadania a través de 

diferents canals, com poden ser discursos, articles i, fins i tot, llibres. Si els mitjans de 

comunicació no tracten el tema de la forma adequada, corren el risc de convertir-se en una 

plataforma més de desinformació; ja que poden, o bé no alertar de la invalidesa del missatge 

que s’escampa per l’opinió pública, o, fins i tot, ser partícips en la seva distribució. 

Per tant, l’elaboració d’aquest treball de recerca es justifica per l’interès personal en matèries 

mediambientals i la voluntat de fer una valoració i una crítica del tractament d’un 

posicionament que posa en risc la llibertat de coneixement dels ciutadans, el negacionisme del 

canvi climàtic. I no només es posa en risc la llibertat de coneixement, ja que el corrent 

tergiversa dades contrastades per tal de confondre i mantenir els beneficis propis, sinó que la 

influència d’aquest moviment pot resultar catastròfica pel mateix planeta. El temor que 

motiva aquesta cerca resulta de l’efecte del discurs dels negacionistes del canvi climàtic, que 

pot afectar les normatives mediambientals necessàries, ja que influencia els polítics que les 

aproven o deroguen i els ciutadans que voten aquests polítics. 

El treball, doncs, es desenvolupa seguint una estructura clàssica d’introducció teòrica, seguida 

d’un estudi pràctic, que deriva en unes conclusions. Es desenvolupa el corrent del 

negacionisme del canvi climàtic, no sense abans explicar què és el canvi climàtic i quins 
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fenòmens hi intervenen. Per tal de poder procedir a la part pràctica, es fa una descripció dels 

termes necessaris per entendre l’objecte d’estudi i es repassen treballs prèviament elaborats 

que aborden la mateixa qüestió. La font del material que sustenta la part pràctica del projecte 

és el diari català Ara, acotació realitzada per tal d’assolir els objectius d’anàlisi exhaustiva, 

quantitativa i qualitativa, per arribar a unes conclusions sòlides. Les conclusions extretes 

pretenen servir de referent en el tractament comunicatiu futur del moviment negacionista del 

canvi climàtic. L’objectiu, per tant, és veure si al diari Ara es fa un tractament adequat del 

fenomen del negacionisme del canvi climàtic, per poder declarar el mitjà com a referent en el 

procediment informatiu d’una matèria tan rellevant pel futur de la Terra. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Estudi del Canvi Climàtic 

2.1.1. Antecedents 

Fa dècades que alguns científics van començar a alertar de la detecció d’un ràpid escalfament 

atmosfèric que probablement es devia a l’acció dels éssers humans. Aquests primers avisos es 

van realitzar amb la publicació de diversos tractats, articles i llibres (Lemkow, 2019). L’any 

1896 Svante Arrhenius, un químic i físic suec, va presentar a la Societat de Física d’Estocolm 

un comunicat on advertia que l’alteració en la concentració d'un component de l'atmosfera, el 

diòxid de carboni (CO2), podia influir en l'estat de les glaceres (Llebot, 2002). Aquesta 

alteració de valors era provocada per la crema de combustibles fòssils. Arrhenius va ser 

doncs, el primer científic que va puntualitzar l’origen antropogènic d’un canvi negatiu en la 

Terra, el canvi climàtic. 

La mesura sistemàtica del CO2 atmosfèric que es va començar a realitzar a partir de 1950 a 

l’observatori Mauna Loa, a Hawaii, va evidenciar el seu augment i va exposar la possible 

relació de la pujada amb el creixent ús de combustibles fòssils (Lemkow, 2019). 

Anys més tard, el 1985, dos equips de científics atmosfèrics van detectar una davallada en el 

contingut d’ozó (O3) a l’estratosfera antàrtica. El fet que aquest fenomen es produís al 

continent més allunat de les regions de la Terra on s’emetia la major part de la contaminació, 

va suposar una alerta pels científics, ja que es manifestava un problema ambiental global: les 

emissions de compostos químics a les zones industrialitzades es disseminaven i afectaven la 

totalitat de l’atmosfera (Llebot, 2002). Aquest fet va ésser un altre avís de la magnitud del 

problema ambiental d’origen humà. 

El 1992, es va aprovar la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que 

per fi reconeixia l'existència de la problemàtica del canvi climàtic i establia un objectiu  

comú: estabilitzar les concentracions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera, per tal 

d'impedir interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. Tres anys després, 

el Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (del seu nom en anglès, IPCC) va publicar el 

Segon Informe d'Avaluació, que concloïa que el clima ja havia començat a canviar a causa de 

les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (MITECO). El 1997 les parts participants van 
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acordar afegir a la Convenció el Protocol de Kyoto, un pla que recollia compromisos 

jurídicament supeditats de reducció d'emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle pels 

països que en formaven part. 

Aquests van ser els primers moviments de la comunitat científica per tal de detectar, analitzar 

i comunicar un problema d’origen humà, en un sistema funcional. Si bé és cert que canvis 

climàtics al llarg dels milers de milions d’anys que té la Terra hi ha hagut molts, l’actual no té 

precedents. La diferència fonamental és que el canvi climàtic actual és provocat per l’acció de 

l’ésser humà i té conseqüències directes sobre la sostenibilitat de la vida (Lemkow, 2019). El 

clima canvia i ha canviat sempre, però el canvi actual deriva de l’acció humana i és a pitjor. 

Abans de la Revolució Industrial, hi havia unes 280 parts de CO2 per milió de parts 

d’atmosfera (ppm). Actualment, s’ha superat el valor de 400 ppm. En resposta a l’abocament 

de CO2 d’origen humà, la Terra s’ha escalfat al voltant d’1 ºC (Mann & Toles, 2016). 

Gràcies a la informació paleoclimàtica, els científics poden saber que les dades del canvi de 

clima actual són diferents. Els registres de dades de fa milions d’anys permeten observar 

altres períodes calents en la història de la Terra. Però el període calent actual és inusual, ja que 

les dades mostren que els nivells de metà (CH4) i CO2 actuals són molt elevats i es 

distribueixen d’una manera distinta de com ho feien al passat (González, 2020). Se sap que el 

canvi climàtic no és nou. Durant l’evolució del planeta han succeït oscil·lacions 

climatològiques diverses que han estat induïdes per múltiples causes naturals: variacions de la 

intensitat de la radiació emesa pel Sol, vulcanisme, impacte d’asteroides, variació en l’òrbita 

de la terra, etc. (Lemkow, 2019). Però en aquesta qüestió els models científics evidencien que, 

si no s’inclouen en els paràmetres les emissions d’origen antropogènic, és impossible 

entendre ni recrear els gràfics que s’obtenen amb els valors actuals (González, 2020), un fet 

que evidencia la participació humana en aquest perillós procés de canvi. 

Tal com recull el Cinquè Informe d’Avaluació de l’IPCC “L’escalfament del sistema climàtic 

és inequívoc i des de 1950 molts dels canvis observats no tenen precedents” (2014, p. 4). 

Miguel Viñas (2018), físic de l’aire i divulgador científic, va dir a una conferència sobre canvi 

climàtic i sinistralitat que “per descomptat que al llarg de la història hi ha hagut períodes molt 

més càlids que l'actual i molt més freds, les glaciacions, però que hàgim viscut els humans i a 

la velocitat que s'està comprovant que succeeix aquest cop no hi ha referències” (2018, min 
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8:05). L’informe publicat pel Centre de Solucions Climàtiques i Energètiques (de l’anglès, 

C2ES) alerta que “tot i que les temperatures globals han variat de forma natural durant milers 

d’anys, sabem que el ràpid increment de temperatures durant les dècades recents es deu a les 

activitats humanes” (2019, p. 2). Tots aquests enunciats s’elaboren a partir de dades 

quantitatives, per experts científics que durant els anys han buscat, i segueixen fent-ho, la 

manera de transmetre un missatge que ha d’entendre l’ésser humà. 

2.1.2. Canvi Climàtic 

A la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 1992 es va definir el 

sistema climàtic com l'atmosfera, la hidrosfera, la biosfera, la geosfera i les seves 

interaccions. L’atmosfera, el sòl, els oceans, la superfície de l'aigua, la superfície de gel i de 

neu i els éssers vius estan fortament acoblats (Llebot, 2002). Això ens mostra la complexitat 

dels processos que es donen a la Terra i també evidencia la importància de mantenir 

l’equilibri per tal de conservar totes les parts. Es parla de sistema climàtic perquè el clima és 

un conjunt de subsistemes diferents que interactuen constantment (Ruiz de Elvira, 2008). 

Com diu Lemkow, “per entendre les dinàmiques climatològiques actuals i les seves 

implicacions cal comptar amb la variable antropogènica, però sense deixar de banda els 

factors naturals de sempre” (2019, p. 90). El canvi climàtic és un procés negatiu que afecta el 

planeta i a totes les espècies que en ell habiten. Resulta de la cohesió de processos naturals 

amb l’acció de l’home. Per entendre què és el canvi climàtic s’han de comprendre els 

elements que hi intervenen. Se sap que el sistema climàtic és un sistema complex (Ruiz de 

Elvira, 2008) i hi ha diversos factors que el conformen. Es tracta de comprendre i distingir els 

processos naturalment presents en el manteniment natural de la Terra, sense deslligar la 

responsabilitat humana (Viñas, 2018), que els modifica. 

a. Clima 

“El coneixement del clima de la Terra i de les seves regions o continents és producte de 

l’acumulació de dades meteorològiques durant un llarg període de temps. S’acumulen dades 

per crear un perfil i mirar de predir el desenvolupament normal del temps” (Lemkow, 2019,  

p. 90). El clima específic d’un indret es defineix a partir d’una sèrie de valors quantificables 

que el determinen. Aquests valors determinants són la temperatura, la humitat, la pressió 

atmosfèrica, les precipitacions i el vent. El clima d’una regió és definit pel valor mitjà 
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d’aquestes variables durant un període de temps llarg, un interval de trenta anys. El clima 

d’una zona està influenciat també per la latitud, altitud, relleu i la continentalitat. 

Tot i que els valors que defineixen el clima varien, sempre es manté una mitjana que perdura 

al llarg dels anys i descriu una regió. És necessari diferenciar clima i temps, per entendre la 

qüestió. La climatologia estudia el comportament mitjà del sistema climàtic en escales 

llargues de temps. Per la seva part, la meteorologia és el coneixement del temps instantani, del 

comportament de l’atmosfera en un temps inferior a deu dies (Llebot, 2002). Així, els canvis 

de temps que es poden donar en una setmana entren dintre de la normalitat, però el problema 

mediambiental es percep quan, el clima d’una regió varia de forma dràstica en un temps curt. 

b. Sol 

El Sol és un estel al voltant del qual el planeta Terra orbita. La radiació solar és l'única font 

d'energia de la Terra (Ruiz de Elvira, 2008). El clima del planeta, doncs, està controlat per la 

radiació solar. La radiació que incideix és absorbida pel planeta, pels subsistemes de la 

superfície i per la capacitat de mantenir-la pels gasos que componen l'atmosfera. Si s’elabora 

un balanç anual, la radiació absorbida per la Terra s'ha d’equilibrar amb la radiació emesa. 

Aquest balanç, controlat per les característiques de la superfície i de l'atmosfera, i també per 

la geometria de l'òrbita de la Terra i per la variabilitat de la radiació solar, és el que permet 

que el planeta sigui habitable, gràcies al manteniment d’una temperatura mitjana i l'existència 

de l'aigua en els seus tres estats (Llebot, 2002). 

c. Corrents 

Els corrents són el mecanisme que transporta l’energia des dels tròpics, que reben el màxim 

de radiació solar durant l'any, a les altres regions (Ruiz de Elvira, 2008). L'aire es mou per 

tota la superfície de la Terra mitjançant els corrents i els vents, amb temperatures diferents i 

que esdevenen fenòmens meteorològics que acaben descarregant i influint sobre el sòl. 

d. Efecte hivernacle 

L’efecte hivernacle és un fenomen natural que permet el manteniment d’una temperatura 

estable a la Terra i, per conseqüència, la vida. L’efecte hivernacle ha mantingut la temperatura 

de la Terra amb l’alliberament de gasos de la naturalesa com el CO2, el CH4, l’òxid nitrós 

(N₂O) i el vapor d’aigua. Sense el procés d’efecte hivernacle natural, la temperatura a la 

superfície de la Terra seria uns 15 ºC inferior de mitjana (C2ES, 2019). Per tant, l’efecte 
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hivernacle és un procés natural de l’atmosfera que permet la protecció del planeta contra 

temperatures extremes (González, 2020), ja que sense aquest efecte la calor no es retindria a 

la Terra i la temperatura seria molt més baixa. 

Aquests gasos causants de l’efecte hivernacle, que anomenem gasos d'efecte hivernacle, es 

troben en l'atmosfera de la Terra i actuen imitant el vidre d’un hivernacle. L'energia solar 

incideix en l'alta atmosfera, que actua de primer filtre, i fa que la meitat de l'energia 

aconsegueixi arribar a la superfície de la Terra. Gairebé un terç d’aquesta energia és reflectida 

pels subsistemes abans comentats (l’atmosfera, el sòl, la superfície de gel, etc.). L'energia que 

és absorbida per la superfície provoca la radiació tèrmica cap a l'exterior. Els gasos 

absorbents, com també els núvols, capturen i remeten aquesta radiació de nou cap al sòl i als 

oceans. Així, mitjançant tots aquests elements, i alguns processos més específics, 

s'aconsegueix un equilibri termodinàmic (García, 2009). Els gasos que intervenen en aquest 

procés ocorren naturalment, però el problema de desequilibri es dóna quan l'activitat humana 

produeix un augment de les concentracions en l'atmosfera. 

2.1.3. Acció humana 

El canvi climàtic actual és d’origen antropogènic, ja que els humans han influït en els 

subsistemes que conformen el sistema climàtic, i en resposta s’ha produït una alteració. La 

societat humana ha adquirit una importància desproporcionada sobre el clima durant els 

últims dos-cents anys (Ruiz de Elvira, 2008). Tal com afirma el Cinquè Informe d’Avaluació 

de l’IPCC (2013), la influència humana en el sistema climàtic és clara, les emissions 

antropogèniques recents són les més altes en la història. L’últim informe del C2ES també és 

clar al respecte, quan afirma que “l’evidència científica és inequívoca. La Terra s’està 

escalfant a causa de l’increment dramàtic de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a 

l’atmosfera causat per les activitats humanes, especialment la crema de combustibles fòssils” 

(2019, p. 1). 

La història de la Terra és una successió de períodes freds i càlids, deguts a canvis molt 

diversos, alguns tan independents a l’home com la modificació de l'eix de rotació del planeta 

o de la seva òrbita. Però, a diferència de les fluctuacions climàtiques anteriors, l'actual es deu 

a l'activitat humana (Aguilera, 2008). Els gasos d'efecte d'hivernacle emesos a l'atmosfera des 
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de l’inici de l’era de la Revolució Industrial, són els principals culpables de l’augment de 

temperatures i del canvi en el sistema. 

El CO₂ és el gas d'efecte d'hivernacle més produït per activitats humanes (Comissió Europea). 

Els gasos que produeixen l’efecte hivernacle són els ja mencionats anteriorment, però 

l’activitat humana produeix uns gasos addicionals, els gasos fluorats (C2ES, 2019). Els gasos 

fluorats amb efecte d’hivernacle són uns gasos artificials que s’utilitzen per aplicacions 

industrials, amb un efecte d’escalfament molt superior al del CO2 (OCCC). Els gasos d’efecte 

hivernacle produïts per l’home esdevenen els grans responsables del canvi en el sistema 

climàtic ja des de 1870 (González, 2020). Les concentracions de gasos d’efecte hivernacle 

han pujat exponencialment degut a l’activitat humana. Entre 1959 i 2017, la crema de 

combustibles fòssils representa el 82 % de les emissions antropogèniques de CO2 globals 

(C2ES, 2019). La concentració de CO2 en l'atmosfera és actualment un 40 % més alta que 

quan va començar el procés d’industrialització (Comissió Europea). Els altres gasos que 

causen l'efecte d'hivernacle s'emeten en quantitats més petites, però atrapen l’energia de 

manera molt més eficaç que el CO₂. Segons les dades publicades per la Comissió Europea, el 

CH4 és responsable del 17 % de l'escalfament global provocat per l'home i el N2O del 6 %. 

Aquests valors són deguts a activitats exclusivament desenvolupades per l’ésser humà, com la 

crema de carbó i de petroli. 

Una altra acció humana que pren part en el canvi negatiu del sistema climàtic és la 

desforestació. La desforestació i la degradació dels boscos són causa i resultat del canvi 

climàtic (Fernánez, 2008). La tala de boscos produeix una emissió directa de gasos i influeix 

en el trencament del sistema natural. Els arbres intervenen en la regulació del clima absorbint 

part del CO₂ de l'atmosfera. Quan es tallen boscos, l’efecte regulador dels seus arbres es perd, 

i el CO₂ emmagatzemat s’allibera. Així, la tala o crema d’un bosc resulta un abocament de 

CO₂ extra a l'atmosfera i l’eliminació d’un filtre regulador del sistema, a part de l’execució 

d’un hàbitat de moltes espècies animals i vegetals. 

La ramaderia també té influència en les emissions. L’augment del consum i, per tant, de la 

cria d’animals per a l’alimentació, suposa un increment de la producció extra de gasos. Els 

animals del sector de la ramaderia, com les vaques i les ovelles, produeixen grans quantitats 

de CH4 durant el seu procés de digestió. A més, alguns dels fertilitzants utilitzats en l’activitat 
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produeixen emissions de N2O (Comissió Europea). Segons els resultats publicats per 

l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura al seu Model 

d'Avaluació Ambiental de la Ramaderia Mundial (2020), les cadenes de producció ramadera 

van emetre globalment un total de 8,1 gigatones de CO2 durant l’any 2010, representant el 

CH4 un 50 % de les emissions totals. 

La localització de les pràctiques que més agreugen l’estat del sistema climàtic, coincideix 

amb les regions més industrialitzades del món. Les modalitats de consum d’aquestes zones 

del planeta farien insostenible la vida si es practiquessin a tot el món per igual (Díaz, 2009). A 

més, el ritme al qual s'està produint el canvi climàtic, a causa d’aquest model de 

superproducció, és inusualment ràpid, no té precedents en la història del planeta (Escrivà, 

2017). 

2.1.4. Efectes futurs 

El canvi climàtic no és només un canvi en la mitjana de la temperatura. L’escalfament global 

sí es refereix a l’augment específic de la temperatura global mitjana, però el canvi climàtic 

compren molts més processos i conseqüències (González, 2020). Segons les dades publicades 

per l’equip de Greenpeace a la seva pàgina web oficial, la temperatura mitjana mundial s’ha 

elevat en 1º C entre 1880 i 2017, el nivell mitjà del mar a escala mundial ha augmentat 19 cm 

entre 1901 i 2010 i el 90 % de l’extensió de glaceres a Espanya ha desaparegut en l’últim 

segle. Aquestes dades alarmants mostren que la intromissió humana en el sistema climàtic és 

nociva, ja que ocasiona un canvi perjudicial per a tot el planeta, que va més enllà d’un 

augment de la temperatura global. 

Tal com adverteix el Fons Mundial per la Natura (WWF, del seu nom en anglès), les 

temperatures elevades són la manifestació més palpable del canvi climàtic, però existeixen 

molts altres efectes que no s'aprecien a simple vista. El canvi climàtic és molt més que un 

augment de temperatura, qualsevol canvi en el sistema climàtic té conseqüències sobre el 

clima, que provoca els desgels, l’augment del nivell del mar, la intensificació de les onades de 

calor, etc. (González, 2020). Aquest canvi global reduirà la diversitat d'ecosistemes (Aguilera, 

2008), ja que la intensitat dels esdeveniments climàtics i la modificació de la cadena tròfica 

són canvis que estan succeint ràpidament i no permeten l’adaptació d’alguns éssers vius 

(González, 2020). L’Informe Planeta Viu 2018, elaborat pel WWF, presentava ja dades 
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contundents que mostraven com la biodiversitat mundial es redueix a un ritme accelerat. 

D’altra banda, les malalties infeccioses són també sensibles a la variabilitat climàtica. 

L’augment de les inundacions pot resultar un factor de risc en la transmissió de malalties 

diarreiques i respiratòries (Aguilera, 2008). A més, els canvis bruscos de temps en períodes 

curts, poden disminuir el rendiment dels cultius. En aquesta situació, les poblacions sense 

seguretat alimentària i que depenen de les seves plantacions es poden veure predisposades a 

patir malnutrició (Aguilera, 2008). 

En els últims dos anys, els conceptes de canvi climàtic i escalfament global s’han vist 

substituïts pels de crisi o emergència climàtica. Aquesta puntualització en la urgència de 

descarbonitzar les societats actuals és un bon senyal (Tejero, 2019), perquè emfatitza el 

problema i alerta d’una actuació necessària. 

2.2. Estudi del Negacionisme 

2.2.1. Antecedents 

Segons Hansson (2017), el terme negacionisme es va fer servir per primer cop per parlar de 

l’Holocaust, quan es va instaurar el discurs que afirmava que no havia succeït mai. Aquest fet 

no es refereix a un descobriment científic, però evidencia el model del corrent. El 

negacionisme tracta de negar fets que van ocórrer o que encara succeeixen, fets comprovables 

que alguns s’atreveixen a negar i a plantejar. La forma de negacionisme més comuna avui dia 

és el negacionisme científic (Hansson, 2017). En el passat, es poden observar exemples de 

conductes negacionistes contra el coneixement científic com la negació de la Teoria de 

l’Evolució o la negació de l’existència de malalties provocades pel consum de tabac. 

2.2.2. Ciència 

La ciència es pot descriure com un coneixement racional, sistemàtic, exacte, verificable i, per 

tant, fal·lible. Per mitjà de la investigació, la ciència elabora una reconstrucció conceptual del 

món (Bunge, 2013), que cada vegada és més profunda i exacta. El coneixement científic és 

coneixement que s’ha provat. Les teories científiques s’elaboren de manera rigorosa a partir 

de dades adquirides per mitjà de l'observació i l'experimentació. La ciència es basa en fets, les 

opinions i les imaginacions especulatives no en formen part (Chalmers 1987). El coneixement 

científic és fiable perquè es basa en dades objectives. 
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a. Mètode científic 

El coneixement científic és fiable perquè s’elabora seguint unes directrius que en garanteixen 

els resultats, el mètode científic. Segons Russell (1969), el mètode científic consisteix a 

observar fets que permeten descobrir les lleis generals que els regeixen. El procés de recerca 

conté tres etapes principals, l’observació de fets significatius, l’establiment d’una hipòtesi i la 

deducció de la veracitat o falsedat d’aquesta. L’obtenció d’una hipòtesi sostinguda per les 

proves no l’exclou de poder ser revisada, però la fonamenta i esdevé un descobriment que 

permet seguir investigant problemes nous, més profunds (Cañón, 2011). El mètode científic 

no pretén aconseguir un saber veritable i únic, sinó, un saber rigorós i contrastable (Popper, 

1973). El treball darrere de les investigacions científiques és rigorós i molt complex. Allò que 

sí que es pot afirmar és que el coneixement científic es basa en models que permeten elaborar 

un resultat fiable, perquè s’elabora a partir de dades objectives. 

2.2.3. Negacionisme científic 

El Centre Nacional per a l'Educació Científica (de l’anglès, NCSE) és un organisme establert 

a Califòrnia que vetlla per la integritat de l'ensenyament de la ciència. Aquest centre es va 

organitzar per tal de protegir els estudiants, professors i famílies contra l’atac dels defensors 

del creacionisme nord-americans (Peretó, 2017). Actualment el NCSE ha estès la seva 

activitat, però entre els seus plans d’acció principals es troba sempre la lluita contra el 

negacionisme científic. Centres com el NCSE, institucions i universitats d’arreu del món, 

treballen per evidenciar la posició negacionista d’alguns individus, que s’oposen a acceptar 

l’evidència científica. Els centres i els treballs en contra d’aquest influenciat posicionament 

sorgeixen quan el negacionisme atempta contra la comunitat científica, intentant rebatre una 

teoria consolidada i basada dades empíriques. Aquest fet no només transgredeix el treball dels 

científics sinó que també amenaça el coneixement de la societat. 

Hansson (2017) cataloga el negacionisme científic com una forma de pseudociència, ja que el 

seu objectiu és desautoritzar una branca de la ciència o una teoria científica. Com Hansson, 

altres autors també estudien el fenomen per tal de controlar la difusió de creences falses i 

contràries a l’evidència. Dunlap i Jacques (2013) exposen com un gran nombre de llibres que 

tracten el negacionisme de teories científiques són autopublicats i revelen que 

aproximadament un 90 % de les publicacions negacionistes no se sotmeten a la revisió per 

parells. Als Estats Units d’Amèrica (EUA), l'Acadèmia de les Ciències elabora informes on 
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apareixen els noms d’individus, alguns d’ells pertanyents al món de la ciència, que es 

resisteixen a l'evidència (Rivas, 2010). Juan Carlos del Olmo (2017), representant de WWF, 

descriu el negacionisme com un moviment molt ben armat i finançat, que paga per elaborar 

pseudociència i pseudoinformació. Boykoff (2015) diferencia escepticisme, oposició i 

negacionisme, i apunta que als EUA els moviments han intercedit tant a les institucions del 

govern com a la vida diària dels ciutadans. Peretó (2017) denuncia que, en nom de la llibertat 

de càtedra, els negacionistes volen blanquejar la manipulació ideològica i la falsedat. 

Els negacionistes científics actuen generant una falsa controvèrsia, afirmen que existeix 

controvèrsia científica sobre un tema determinat quan realment no existeix (Hansson, 2017). 

Això és degut a diferents factors, segons Boykoff (2015), en aquestes postures intervenen 

múltiples elements culturals, polítics, econòmics i psicològics diferents. 

Però tot i haver-hi variacions, s’observen una sèrie de trets representatius que defineixen els 

negacionistes científics. Els negacionistes es caracteritzen per no rebatre la informació, per 

escollir les dades dels seus arguments parcialment i a conveniència, per ser reticents a 

considerar l’evidència científica i per ser propensos l’elaboració de teories conspiradores 

(Hansson, 2017). D’aquesta manera, els negacionistes científics tenen tendència a publicar els 

teus treballs en revistes que no són de prestigi o en blogs no avalats. Tot i això, aquestes 

publicacions suposen un perill, ja que una part de la ciutadania, menys acostumada a verificar 

les fonts, pot rebre aquestes informacions com si fossin certes i interioritzar-les. Atès que les 

evidències científiques són contundents, els negacionistes busquen desacreditar-les tan bon 

punt apareix una escletxa, desacord o problema en el consens d’una matèria (Fernández, 

2010). 

Els negacionistes científics acostumen a amagar interessos econòmics darrere de les seves 

oposicions. Molts d’aquests negacionistes es veuen exposats en descobrir-se que són finançats 

per grans empreses per tal de mantenir una postura rígida sobre un tema de consens científic 

evident. Però més enllà de la política i l’economia, a vegades hi ha un rerefons cultural. Als 

EUA hi ha una percepció col·lectiva que provoca cert recel a les regulacions econòmiques i 

polítiques (Mateu, 2014). Aquesta percepció cultural afavoreix postures contra la regulació i a 

favor de la privatització. 
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La combinació d'elements com els interessos econòmics i polítics i els components culturals 

afavoreix el moviment del negacionisme científic, que s’alimenta d’interessos en comptes de 

dades. 

a. Negacionisme del canvi climàtic 

L'actual crisi planetària del canvi climàtic provoca una varietat de respostes en els individus 

que conformen les societats, que van des del compromís i l’activisme fins a la negació, 

passant pel distanciament i la indiferència (Chakrabarty, 2019). Els individus que es dediquen 

a la negació, els negacionistes del canvi climàtic, conformen un grup perillós, ja que poden 

influenciar els indiferents i inclús proven de transformar als compromesos. 

“Malgrat l'ampli consens científic entorn de les evidències del canvi climàtic, existeixen, des 

del punt de vista ideològic-econòmic, importants resistències polítiques per a implementar 

mecanismes de mitigació i adaptació” (Baigorri & Caballero, 2017, p. 16). 

L’element central que dóna forma al negacionisme del canvi climàtic es resum en l’oposició 

d’aquells que es beneficien dels processos que el provoquen. Per una part, existeix un lobby 

fòssil format per empreses petrolieres i gasístiques, que guanyen quantitats ingents de diners a 

costa de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. D’altra banda, coexisteix una matriu 

econòmica i social estructuralment obligada a créixer sense parar, i sense tenir en compte els 

límits finits de la Terra (Tejero, 2019). Les estructures que es troben al darrer d’aquests 

processos insostenibles i nocius, fa dècades que inverteixen diners per tal de finançar a 

negacionistes climàtics, que amb els interessos econòmics per sobre dels interessos del bé 

comú, es dediquen a minvar el problema del canvi climàtic o a negar-lo directament. 

En molts casos en comptes de negar, el procés que segueixen els negacionistes del canvi 

climàtic és sembrar el dubte. Qüestionen el consens científic sobre el tema per tal de crear 

polèmica i desviar l’atenció de la crisi real. En això consisteix el negacionisme del canvi 

climàtic, en posar en dubte els taxatius informes científics que adverteixen de la gravetat del 

problema i la necessitat d'actuar (Fernández-Cuevas, 2008). L'objectiu d'aquest negacionisme 

és que no es trenqui el sistema, per tal que les grans multinacionals no perdin beneficis. Per a 

aconseguir-ho, l’estratègia dels negacionistes és tacar l’opinió pública per poder seguir 

contaminant. 
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Dunlap (2013), que distingeix entre escèptics, opositors i negacionistes, engloba els tres grups 

quan enumera les raons d’aquests per entossudir-se en un discurs sense sentit que va a 

contracorrent: són sostinguts per les indústries dels combustibles fòssils o per polítics i són 

acadèmics renegats o aficionats sense formació. 

Aquests trets distintius poden semblar encoratjadors per pensar que ningú farà cas a persones 

que treballen sota influències o sense formació. Però la realitat és que el discurs negacionista 

conviu en l’opinió pública i convenç a uns quants. El problema és que aquestes accions, posen 

en dubte el consens científic sobre l'escalfament global i el canvi de clima, de manera que 

bloquegen les iniciatives legislatives per fer front a la crisi (Cox, 2014). 

L'escepticisme és una actitud intrínseca i necessària en el camp de la ciència, però la defensa 

de punts de vista no avalats sobre el canvi climàtic no s’inclou en aquest paràmetre (Boykoff, 

2015). El terme escèptic s'ha utilitzat sovint per descriure aquells que entenen que s’està 

produint un canvi en el sistema climàtic, però que dubten de l’origen antropogènic d’aquest. 

Els opositors, segons McCright (2007), són els que desafien el consens sobre el canvi climàtic 

i critiquen a la ciència climàtica i als seus científics, ja que afirmen no creure en un canvi en 

el sistema que regula la Terra. Aquests opositors compten amb el suport financer 

d'organitzacions relacionades amb la indústria dels combustibles fòssils i de laboratoris. 

O’Neill i Boykoff (2010) van voler definir també els grups d’oposició climàtica segons els 

motius que s’amagaven darrere les crítiques a la ciència del clima. Van determinar que hi 

havia individus que negaven el canvi climàtic per complet perquè no estaven convençuts del 

fet que fos real i altres que únicament no estaven d’acord amb les solucions proposades. 

D’altra banda, Norgaard (2006), parla sempre de negacionistes, però desenvolupa tres 

dimensions: la de rebuig a acceptar les proves, la de negació basada en la interpretació de les 

proves i la de rebuig al canvi necessari basat en les proves. Sigui quina sigui la classificació 

de les persones que difereixen del concepte de crisi climàtica d’origen antropogènic, és 

necessari tenir-les en compte, ja que la negació de les conseqüències de les accions humanes 

és un acte perillós, perquè legitima aquests comportaments. 

Durant el XII Congrés Nacional de Periodisme Ambiental, celebrat l’any 2017, es van fer un 

seguit d’intervencions sobre el negacionisme del canvi climàtic i la importància de 

combatre’l. Maite Mercado, professora de periodisme en la Universitat CEU Cardenal 
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Herrera, va remarcar que no s'ha de donar veu als negacionistes, ja que aquesta acció pot 

denotar que realment hi ha un debat sobre el tema i que la ciutadania s’ha de posicionar. José 

Miguel Viñas, va suggerir un altre canvi en la comunicació. El fet de comunicar les incerteses 

de les investigacions, per mínimes que siguin, pot evitar l’atac dels negacionistes, que les 

solen fer servir per manipular a la societat (Lafita, 2017). 

Els interessos polítics i econòmics són motius freqüents de les afirmacions d'escèptics, 

opositors i/o negacionistes sobre el canvi climàtic (Oreskes & Conway, 2010). Un exemple 

d’escepticisme profundament arrelat és la documentació britànica de les colònies. Els 

negacionistes llavors no dubtaven de les proves científiques de deterioració dels recursos de 

l'ecosistema, sinó que es preocupaven per les implicacions que podria haver sobre l'exagerada 

expansió colonial que s'estava produint i sobre l'explotació capitalista dels recursos si es 

prenien mesures (Boykoff, 2015). 

El moviment d'oposició a les evidències del canvi climàtic neix en la colonització britànica, a 

partir d’un context històric de conservadorisme (Boykoff, 2015). Les postures hostils contra el 

medi ambient van prosperar entre els anys seixanta i setanta, quan es va començar a implantar 

una legislació mediambiental als EUA. Alguns moviments de resistència que van sorgir van 

ser la rebel·lió Sagebrush i el moviment Wise Use. Els discursos alternatius que lluitaven per 

rebatre la ciència del clima volien calar en l'opinió pública i tergiversar el coneixement sobre 

les causes del canvi climàtic. El principal problema va ser que aquells discursos van rebre el 

suport de la Cambra de Comerç dels EUA, que va publicitar punts de vista crítics sobre la 

ciència del clima (Boykoff, 2015). 

Trumbo (1996) indica que, en matèria del canvi climàtic, els científics eren la font única i 

primària. Però van començar a intervenir altres actors com els polítics i els grups industrials, 

perquè van veure amenaçats els seus interessos. Van sorgir think tanks (grups de pensaments) 

conservadors, que actuaven per restar impacte al discurs del canvi climàtic basant-se en la 

incertesa científica que presentava en alguns punts. Els think tanks conservadors són encara 

les organitzacions que més influencia tenen en el moviment negacionista del canvi climàtic 

dels EUA (Corbett, 2010). 

El negacionisme del canvi climàtic no és un fenomen nou, però va reprendre activament la 

seva acció l’any 2009, quan una sèrie de correus electrònics de científics climàtics van ser 
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publicats a la web sense el seu permís (Nerlich, 2010). Aquests correus privats es van 

difondre a Internet sense autorització, i els escèptics els van utilitzar per expressar desacord 

amb els científics. Això va suposar una oportunitat per crear legitimitat del seu discurs i 

generar visites als seus portals. El veritable problema va ser el qüestionament de la ciència 

climàtica i de les polítiques climàtiques, ja que aquests fets van promoure la inacció política 

(Nerlich, 2010). 

La xarxa del negacionisme climàtic ha adoptat l’estratègia de complicar els conceptes bàsics 

sobre el canvi climàtic (Mann & Toles, 2016). Així, confon a l’oient i crea un seguit 

d’arguments enganyosos sobre detalls tècnics que un ciutadà comú no pot rebatre a l’instant. 

L’aparent complexitat del fenomen, la incertesa de la seva evolució i la plasmació a llarg 

termini dels seus efectes, serveixen d’arguments als negacionistes (Fernández, 2010). Aquests 

mantenen que les prediccions són exagerades i que no són realment comprovables, a la 

vegada que asseguren que comportarien un detriment econòmic. Els negacionistes acostumen 

a aferrar-se al terme economia global, però realment ho fan per a protegir els seus interessos 

econòmics individuals (Barron, 2014). 

Per tal de combatre els negacionistes, és important centrar l’atenció en el canvi climàtic i 

restar interès als esforços d’aquells que actuen sota influències econòmiques i polítiques per 

confondre el públic i atacar a la ciència (Mann & Toles, 2016). La solució passa per no donar 

veu a aquests discursos sense fonaments, per tal de protegir el coneixement dels ciutadans i 

les seves decisions, així com el futur del planeta. 

Durant els darrers anys s’han realitzat i publicat estudis que confirmen l'existència de grups 

negacionistes del canvi climàtic i documenten la seva estructura organitzativa i el seu 

finançament encobert (Baigorri & Caballero, 2017). Greenpeace ha denunciat també el 

negacionisme de la crisi climàtica finançat per empreses. L'associació ecologista va desvelar 

que Indústries Koch, una companyia privada dels EUA del sector petrolier i químic, havia 

invertit de manera encoberta entre 2005 i 2008 un total de 18 milions d'euros per finançar 

organitzacions que donaven veu al negacionisme del canvi climàtic (Fernández, 2010). 

Alguns exemples més evidents són les declaracions de personatges com Gabriel Calzada, 

president de l’Institut Juan de Mariana, que va assegurar que l'única cosa certa sobre 

l'escalfament global era “que no existeix una relació directa entre l’emissió de CO₂ i el 
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suposat escalfament del planeta” (Fernández-Cuevas, 2008, p. 88). Calzada també afirma que 

l'ésser humà no té capacitat per produir forts canvis climàtics. Altres declaracions més 

conegudes són les de polítics com Mariano Rajoy o Donald Trump. Ambdós han verbalitzat 

la seva incredulitat envers el canvi climàtic, el primer al·legant l’impossibilitat de percebre 

canvis en el clima en un període de temps curt, com és normal, i el segon afirmant que 

l’Acord de París és innecessari i a més perjudicial per a l’economia del seu país. Trump 

acumula un llarg historial de declaracions negacionistes del canvi climàtic sense embuts. 

Durant la seva campanya electoral, va qüestionar la política climàtica d'Obama i va manifestar 

obertament la seva intenció d'abandonar l'Acord de París. Trump va afirmar també la 

pretensió d’aturar la regulació de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (Hidalgo, 2016). Des 

de la campanya electoral i durant tot el seu temps de mandat, el president ha mantingut les 

declaracions i accions negacionistes constants. Un dels diversos exemples és el nomenament 

de Scott Pruitt, un personatge obertament negacionista de la crisi climàtica, com a 

administrador de l'Agència de Protecció Ambiental. 

Però els negacionistes no només difonen el seu missatge verbalment en discursos o 

declaracions. Publicacions amb títols com Guía políticament incorrecta de l’escalfament 

global o Les mentides del canvi climàtic, es poden trobar a Internet i a algunes llibreries. 

L’autor del segon títol mencionat, Jorge Alcalde, afirma que s'ha limitat a donar veu a 

científics que no la tenen i rebaixa el fenomen del canvi climàtic a la categoria d’assumpte 

visceral (Fernández-Cuevas, 2008). 

Tot i els informes de l’IPCC, les dades revisables, inclús els efectes ja latents, els 

negacionistes s’obren pas en la societat i intenten projectar les seves creences. Aquest fet 

suscita una qüestió important i és que no només s’han d’ignorar els debats negacionistes per 

no donar-los joc, sinó que s’ha d’evitar permetre la seva difusió als llibres, revistes i mitjans 

de comunicació. 

2.3. Estudi del Negacionisme del Canvi Climàtic als Mitjans de Comunicació 

Quan se cerca informació sobre el canvi climàtic, Internet remet a informacions de premsa en 

lloc d'articles de recerca. Per això els directors de mitjans apel·len a la responsabilitat dels 

periodistes per informar correctament i silenciar als escèptics (Rivas, 2010). 
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A les jornades “El futur del clima i el nostre futur”, organitzades per la Fundació Valenciana 

d'Estudis Avançats (FVEA) el 2014, s’abordava la qüestió del canvi climàtic als mitjans de 

comunicació, un fenomen que lluny de ser distant i ambigu ha de ser percebut definitivament 

com un problema real i pròxim (Lafita, 2014). A les jornades es va apuntar que, entre 2007 i 

2014, va succeir una davallada de la presència informativa del canvi climàtic. A més, es va 

evidenciar que en els casos que sí que es tractava el tema, es feia de forma neutra, distant i/o 

massa científica. En el cas dels mitjans de tendència conservadora, la perspectiva negacionista 

impregnava les poques informacions que s’oferien del tema, catalogant-lo inclús de dogmàtic.  

L’escriptor Martí Domínguez, va declarar que els mitjans de comunicació han de ser fonts 

d'informació i, a més, fonts de formació (Lafita, 2014). Així, va manifestar la necessitat del 

tractament informatiu del canvi climàtic sense tòpics, sensacionalisme ni politització. D’igual 

manera, el Congrés Internacional en Comunicació organitzat per la Universitat de Navarra en 

2014, es va centrar en la comunicació del canvi climàtic i del medi ambient (Mateu, 2014). 

Els articles sobre la recepció, la cobertura mediàtica o els discursos públics sobre el canvi 

climàtic són consultables a revistes com Public Understanding of Science o Science 

Communication, factor que indica que s’està dedicant atenció a la cobertura del tema, per 

valorar la difusió que es fa (Mateu, 2014). 

El principal problema observable als mitjans de comunicació és la presentació del canvi 

climàtic de manera descompromesa, discontinua o a través d’un espectacle violent de la 

naturalesa, és a dir quan ocorren tsunamis, inundacions, grans incendis, etc. Aquest 

tractament del tema allunyat no beneficia la comunicació i l’apropament del problema a la 

població (Díaz, 2009). 

En els últims anys han sorgit diferents projectes per relacionar el món de la comunicació i els 

problemes del sistema climàtic. En molts casos se centren a donar visió a fets relacionats amb 

el voluntariat o l’acció presa per l’entitat que comunica, però posseeixen una escassa virtut 

integradora i de projecció, que no cala en els nuclis de consciència pública, els potencials 

generadors de canvis significatius (Díaz, 2009). Aquest tipus de model de comunicació 

difusionista no resulta útil en matèria del canvi climàtic, ja que trasllada una informació en 

massa que no es percep com un repte a entendre i abordar de manera conscient i individual. 
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Segons Escrivà (2017), els periodistes no expliquen el canvi climàtic i el problema s’agreuja 

quan, a més, es dóna veu als negacionistes. Si a una tertúlia s’inclou una figura que afirma 

que el canvi climàtic és real i una altra que diu que no ho és, el missatge que es transmet a 

l'espectador és que el tema no està encara clar. Tot i que el personatge que afirma que el canvi 

climàtic existeix té el suport de la comunitat científica i de les dades que avalen la teoria, 

comparteix el 50 % de la recepció amb el que diu que no. Això, lluny de donar la visió 

d'imparcialitat que tracta de buscar sempre el professional del periodisme, presenta les dues 

parts en igualtat de condicions, quan en realitat no ho estan i, per tant, aquesta informació no 

es correspon amb la realitat. 

Boykoff (2014) també afirma que s’ha prestat una atenció amplificada a les perspectives 

negacionistes del canvi climàtic. Declara que els experts de rellevància sobre el canvi climàtic 

no participen en les discussions mediàtiques sobre el tema, mentre que els que exposen 

opinions contràries sí que ho fan. Els experts científics no consideren la part de divulgació als 

mitjans com ho fan els negacionistes i, com a resultat, els receptors acaben tenint accés als 

punts de vista dels escèptics en comptes de les dades contrastades dels investigadors. 

Als EUA encara es qüestiona amb força el paper de l'ésser humà en el canvi climàtic, i alguns 

negacionistes s’han infiltrat en les pàgines d'opinió de mitjans com el Wall Street Journal o 

Fox News. D’altra banda, al Regne Unit s’aprecia una imatge general diferent, ja que es 

publica una gran quantitat d'informació precisa i rigorosa basada en l'acord de la comunitat 

científica (Mateu, 2014). 

2.3.1. Investigacions del tractament del canvi climàtic als mitjans 

Alguns exemples més específics d’estudis del paper dels mitjans de comunicació en matèria 

de canvi climàtic s’han elaborat en centres i universitats d’arreu del món. Els articles, que se 

solen centrar en els mitjans de comunicació més consumits en la zona geogràfica, analitzen la 

cobertura de la crisi climàtica i la praxi del mitjà. 

Boykoff va publicar l’any 2004 l’article Balance as bias: Global warming and the US 

prestige press, un document que estudia la cobertura de la premsa estatunidenca del fenomen 

de l'escalfament global entre 1988 i 2002. Per mitjà de l'anàlisi de contingut dels diaris de 

prestigi dels EUA, el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times i el Wall 

Street Journal, l’estudi mostra que la premsa fa una cobertura insuficient de les contribucions 
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antropogèniques a l'escalfament global i, per tant, al canvi climàtic. L’estudi, basat en gairebé 

una setantena d’articles, evidencia en el seu apartat de referències els diversos estudis ja 

elaborats prèviament sobre el tractament del canvi climàtic en la premsa. Alguns exemples 

són Climate of opinion: Public and media discourse on the global environment (1994) de Bell 

i The Climate Crisis, the Cover-Up, the Prescription (1998) de Gelbspan. 

Anys més tard, el 2011, Boykoff va publicar Who speaks for the climate: Making sense of 

media reporting on climate change, un llibre en el qual analitzava dades més actuals de la 

cobertura de la crisi climàtica als mitjans de comunicació. En el cinquè capítol del llibre, 

Climate stories: How journalistic norms shape media content, l’autor analitza els patrons i 

tendències que s’observen en l’estudi de la cobertura als mitjans en llargs períodes de temps. 

Boykoff conclou que els mitjans de comunicació han de tractar el canvi climàtic dins el 

context de la ciència del clima i que han de deixar de banda la inexistent parcialitat de l’acte 

de donar veu als negacionistes de l’origen antropogènic del canvi. Sosté també que els 

científics han d’incrementar la seva presencia als mitjans de comunicació i que han d’aprofitar 

la visibilitat que els mitjans, i també les xarxes, ofereixen (Hajer, 2012). 

En aquest sentit, la investigació de la premsa als EUA és avançada i exhaustiva. Altres títols 

com A climate of doubt about global warming (1992) de Balling, Media (Mis)communication 

on the science of climate change (1994) de Bell, Interest group strategies and journalistic 

norms: news media framing of environmental issues (2000) de Miller i Riechert, 

Communicating climate change through the media: predictions, politics, and perceptions of 

risk (2000) de Wilson o Public representations of scientific uncertainty about global climate 

change (2000) de Zehr, mostren la voluntat d’estudi i avaluació de la cobertura del canvi 

climàtic en la premsa. Autors com Boykoff o Wilson han elaborat un seguit de treballs al llarg 

dels anys per analitzar l’evolució de la cobertura mediàtica del fenomen del canvi climàtic, 

tant de manera quantitativa com de manera qualitativa, per veure si a mesura que passen els 

anys es millora la divulgació del problema climàtic en els mitjans de comunicació dels EUA. 

Geogràficament parlant, es pot seleccionar un estudi més proper, que es va realitzar a partir de 

la col·laboració de dues universitats espanyoles. Quesada, Blanco i Teruel van publicar El 

cambio climático en la prensa europea: discurso editorial en El País, Le Monde, The 

Guardian y Frankfurter Allgemeine Zeitung (2015). En aquesta investigació van analitzar els 
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factors que condicionaven el posicionament editorial dels quatre mitjans més influents sobre 

l'opinió pública europea, per tal de concloure perquè es prioritzaven publicacions d'ordre 

polític, econòmic o social davant de publicacions relacionades amb el canvi climàtic, un 

subjecte basat en arguments científics i urgent. El treball presenta una conclusió contundent, 

la premsa europea de referència mostra un interès escàs per la problemàtica del canvi climàtic. 

El concepte apareix amb freqüència en les publicacions, però els mitjans no treballen per 

orientar l'opinió de l’audiència en aquest àmbit fonamental. Es cobreixen esdeveniments 

relacionats amb les cimeres del clima i es comenten decisions governamentals, però no es fa 

un tractament profund ni explicatiu del canvi climàtic. El discurs científic, que pot expressar i 

transmetre la gravetat del problema, queda desplaçat per argumentacions vinculades a 

interessos polítics i econòmics. 

Quesada havia participat en una publicació similar anteriorment. Entre Kioto y Durban: 

Posición editorial de los medios de referencia ante el cambio climático (2013), de Blanco, 

Quesada i Teruel, desenvolupa una anàlisi de tres mitjans espanyols de referència, El País, El 

Mundo i La Vanguardia. En el treball s’avalua el tractament del canvi climàtic en el període 

de temps comprès entre dues cimeres, la de Kyoto el 1997 i la de Durban el 2011. La 

conclusió principal de la investigació és que els interessos polítics i la ideologia prevalen 

enfront de la necessitat de crear consciència sobre la crisi climàtica, ja que van observar una 

predominança de les argumentacions ideològiques i econòmiques envers arguments de 

caràcter científic o, inclús, humanitari. L’anàlisi també mostra que la informació presentada 

sobre les decisions governamentals preses a les cimeres no aconsegueix desenvolupar una 

comunicació eficaç sobre el canvi climàtic ni la urgència en l'adopció de mesures. 

Un exemple d’un estudi encara més proper és el treball de Tàbara, Percepció i comunicació 

sobre el canvi climàtic (2005), que conté un capítol sencer dedicat al tractament del canvi 

climàtic a la premsa de Catalunya entre 1990 i 2002. L’anàlisi conclou afirmant que la 

comunicació sobre el canvi climàtic en la premsa escrita catalana és molt baixa (durant el 

període que s’estudia). També determina que la majoria de les publicacions que sí que fan 

referència al tema estan subjectes a conferències internacionals que aborden el problema 

climàtic. 
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a. Investigacions del tractament del negacionisme del canvi climàtic als mitjans 

Els estudis centrats en el tractament del canvi climàtic als mitjans de comunicació són 

nombrosos. Les investigacions focalitzades exclusivament en el negacionisme del canvi 

climàtic, però, són escasses. A les principals bases de dades consultades per elaborar aquest 

treball (Dialnet, Google Scholar, DDD de la UAB, RACO, etc.) no s’ha trobat cap document 

específic que tractés íntegrament el paper del negacionisme del canvi climàtic als mitjans de 

comunicació. Dins els estudis sobre el tractament del canvi climàtic als mitjans es fa 

referència a pràctiques incorrectes en la comunicació del tema. També es menciona en 

algunes publicacions el fenomen del negacionisme del canvi climàtic i com s’ha d’evitar. Però 

en cap cas s’elabora un informe exclusiu del tractament del negacionisme del canvi climàtic a 

un mitjà de comunicació. S’assumeix la possibilitat d’errada en la recerca, però després d’una 

inspecció exhaustiva no s’ha localitzat cap article acadèmic totalment dedicat a l’anàlisi de la 

cobertura mediàtica del negacionisme del canvi climàtic. 

El material que més s’apropa a allò que es busca en aquest treball és un document en el qual 

la totalitat del seu text tracta el negacionisme del canvi climàtic. No se centra en la cobertura 

del negacionisme del canvi climàtic en els mitjans de comunicació, però tracta parcialment 

aquest assumpte. El document en qüestió, La Negación del Cambio Climático en España: 

Percepciones sociales y nuevos tratamientos mediáticos (2013), d’Heras, es basa en els 

resultats del projecte La sociedad frente al cambio climático (2008-2013), de la Fundació 

Mapfre. El projecte, dirigit pel professor Meira, proporciona dades obtingudes a partir 

d’enquestes demoscòpiques realitzades en 2008, 2010 i 2012 a Espanya. La publicació 

d’Heras, presentada a les Jornades Internacionals de Mitjans Comunicació i Canvi Climàtic, 

analitza els resultats numèrics de les enquestes i anuncia un progrés positiu de les dades, que 

mostren com la majoria de la població entrevistada és conscient del problema climàtic. Tot i 

obtenir aquests resultats positius, el text indica alguns factors que debiliten la preocupació 

sobre la crisi climàtica. Al text s’explica com el discurs negacionista absolut del canvi 

climàtic ja no té gairebé incidència i el que ocorre és que es transforma i es presenta de 

formes diferents, menys agressives però igual de perilloses. Algunes estratègies mencionades 

al text són la minimització del fenomen, plantejant el discurs de manera que sigui difícilment 

criticable i refutable a partir de dades científiques. També s’exposa la presentació de futurs 

prometedors en els quals els grans reptes ja han sigut resolts, restant així importància a les 
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advertències dels científics que descriuen un escenari futur preocupant. L’article explica les 

diferents formes de negacionisme del canvi climàtic i emfatitza de quina manera influeixen en 

la comunicació i conscienciació del problema del canvi climàtic. Alerta dels matisos del 

discurs negacionista instaurats en la població espanyola i constata que existeixen problemes 

en la comunicació del canvi climàtic. A partir de les accions comunicatives contraproduents 

que exposa, es poden extreure un seguit de canvis pràctics a evitar en l’elaboració de 

productes informatius sobre la crisi climàtica per tal de conscienciar la població de manera 

eficaç. 
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3. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 

Després d’elaborar el marc teòric del treball i comptar amb dades revisables provinents 

d’estudis previs, és possible determinar els continguts que conduiran la part pràctica del 

treball. A partir de la informació recopilada, es pot afirmar que el fenomen del canvi climàtic 

fa molts anys que és objecte d’estudi d’articles i tesis. A causa de la rapidesa del procés de 

canvi, és adient canviar la nomenclatura i parlar de crisi climàtica en comptes de canvi 

climàtic. I un element que avala el canvi de nom i de concepte a crisi, és el discurs 

negacionista. Tot i que alguns autors recullen distincions de grau i actitud envers el problema 

(negacionistes, escèptics, opositors a les mesures, etc.) dins les seves publicacions sobre el 

corrent, és adient simplificar i focalitzar esforços en ser conscients i advertir que el 

negacionisme és un fenomen que existeix i que fa perillar el coneixement i la implicació 

sostenible de la població. El discurs negacionista del canvi climàtic s’introdueix més tard que 

la crisi mateixa, però ja fa temps que està instaurat en la societat. Tot i això, és un concepte 

poc estudiat, ja que la quantitat d’estudis realitzats i publicats al respecte és molt menor. 

A partir de les dades recopilades i la informació presentada a l’apartat previ, es pot afirmar 

que s’observa una preocupació evident en els mitjans de comunicació per la crisi climàtica i 

per les causes d’origen antropogènic que l’acceleren. Quant al negacionisme, apareix en algun 

estudi però de manera menys freqüent i sense presentar-se com el problema que realment 

suposa per la societat i el planeta on aquesta habita. 

3.1. Hipòtesi 

D’aquesta manera, a partir de la lectura d’informació i una primera observació del tractament 

del tema als mitjans, s’estableix una hipòtesi que dóna inici a la part pràctica del treball: 

Els mitjans de comunicació no informen prou del negacionisme del canvi climàtic. 

3.2. Objectius 

L’objectiu principal de qualsevol treball acadèmic consisteix a realitzar una anàlisi exhaustiva 

d’allò que s’estudia per tal de comprovar si la hipòtesi definida és certa o falsa. Així, 

l’objectiu d’aquest treball és observar el tractament del negacionisme del canvi climàtic als 

mitjans de comunicació per tal de poder determinar si informen sobre aquest tema. 
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Un cop determinat si els mitjans de comunicació informen prou del fenomen del 

negacionisme del canvi climàtic, es presenten altres objectius. Si el corrent negacionista 

apareix als mitjans, es vol veure de quina manera. És a dir, si el concepte es troba a la 

publicació, l’objectiu és veure si s’explica degudament, argumentant els interessos que 

motiven el discurs i la manca de consens científic que l’empara. 

Un altre objectiu és veure si el negacionisme del canvi climàtic es presenta com un problema. 

Si s’observa que el fenomen té presencia als mitjans, es vol veure de quina manera s’exposa. 

No només cal comunicar el concepte, sinó que s’ha d’advertir al receptor que és un problema 

que actua en detriment d’una crisi amb repercussió global, el canvi climàtic. 

3.3. Objecte d’estudi 

Per poder elaborar la part empírica del treball es farà una selecció, lectura i valoració d’un 

conjunt de publicacions d’un diari digital. La selecció del diari en qüestió, l’Ara, es justifica 

pel seu estatus dins la premsa catalana. El diari Ara és reconegut per fer publicacions 

periòdiques i de qualitat, de contingut científic. El diari desenvolupa la branca del periodisme 

científic dins la seva tasca habitual i no ho fa només de manera puntual quan on ocorren 

esdeveniments extraordinaris. Dins la seva plantilla es troben periodistes professionals 

especialitzats que tracten els temes científics de manera clara i entenedora, per fer una 

divulgació científica a l’abast de tots els lectors. La professionalització del personal i les fonts 

que s’utilitzen, són determinants en la tria del diari multiplataforma Ara. 

El propòsit del treball és fer una anàlisi profunda de les publicacions del diari Ara per tal de 

determinar la validesa de la hipòtesi proposada i dur a terme els objectius especificats 

anteriorment. Emprant un estudi de les publicacions del diari Ara, elaborat a partir de la 

informació i les claus compreses al marc teòric, es determinarà l’adequació informativa a la 

premsa del negacionisme del canvi climàtic. 

3.3.1. Limitacions 

És necessari expressar la consciència de la limitació que la selecció d’un sol diari comporta. 

Tot i ser un mitjà de referència, l’Ara no representa el conjunt de la premsa ni dels mitjans de 

comunicació catalans. L’Ara resulta una selecció apropiada en funció de la cobertura 

d’informacions científiques que fa, però en cap cas es pot concebre com una extrapolació de 

la labor de tots els mitjans de comunicació. 
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3.4. Preguntes d’investigació 

A partir dels objectius determinats i la presentació del que constitueix l’objecte d’estudi de la 

part pràctica d’aquest treball, susciten qüestions prèvies a l’obtenció de resultats. Els objectius 

d’aquest estudi traslladats al diari Ara, produeixen aquestes preguntes anticipades sobre el 

tractament del negacionisme del canvi climàtic que es fa al mitjà: 

 Quantes publicacions es fan a l’any sobre el negacionisme del canvi climàtic? 

 En quins gèneres periodístics es fa un major tractament del negacionisme del canvi 

climàtic? 

 S’explica el negacionisme del canvi climàtic a les peces periodístiques? 

 S’adverteix de la gravetat de la circulació del discurs negacionista del canvi climàtic 

en l’àmbit polític i informatiu? 

 Quin perfil professional sol elaborar les informacions referents al negacionisme del 

canvi climàtic? 

 Quines fonts solen fer servir els autors de les publicacions sobre el negacionisme del 

canvi climàtic? 

3.5. Metodologia 

Per tal de verificar o refutar la hipòtesi anteriorment plantejada, s’ha realitzat una part pràctica 

del treball de recerca. En funció de la informació recopilada a partir de la revisió bibliogràfica 

i de la lectura dels estudis antecedents, s’ha elaborat un mètode d’anàlisi de contingut 

quantitatiu i qualitatiu per examinar rigorosament la mostra i que permetrà extreure 

conclusions. 

Tal com s’anunciava a l’apartat anterior, l’objecte d’estudi del treball és el diari Ara, 

seleccionat per la seva tasca periodística d’informació i divulgació científica i per la seva 

incorporació de professionals especialitzats a la seva plantilla. 

El diari Ara és un mitjà amb accés de pagament. Per tal d’accedir a les publicacions, s’ha fet 

servir la base de dades MyNews que, a través del portal de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, dóna accés a una àmplia gamma de mitjans de comunicació, entre ells, l’Ara. 

Per acotar la mostra posteriorment analitzada, s'han seleccionat uns paràmetres de cerca en 

l'opció de cerca avançada. Les paraules de filtre utilitzades han sigut "negacionisme" i "canvi 
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climàtic". Es va contemplar l'opció de seleccionar la mostra a través de la cerca del terme 

"negacionisme" només, però es van analitzar els resultats i es va observar que remetien a 

altres informacions com el negacionisme de la violència cap a les dones d'origen masclista, 

per exemple. Per tal d'acotar els resultats al camp d'estudi, doncs, s'ha fet una selecció 

definitiva dels termes "negacionisme" i "canvi climàtic". La franja temporal seleccionada 

comprèn des del dia u de gener de 1996, fins al maig de 2020. Durant el mes de maig de 2020 

s'ha anat revisant setmanalment la mostra obtinguda per la pàgina, per si apareixien notícies 

noves sobre el negacionisme del canvi climàtic en el transcurs de temps de finalització del 

present treball. La data d'inici del paràmetre es deu a la capacitat de la mateixa plataforma, 

que conté documents des d'inicis de l'any 1996. Tot i això, els documents analitzats no es 

remeten a aquestes dates passades, ja que el diari Ara és més recent. El mitjà es va fundar 

l'any 2010 i la primera portada es va publicar, concretament, el 28 de novembre de 2010. 

Els altres paràmetres no s’han delimitat. No s’ha seleccionat el posicionament dels termes 

dins de la notícia, ja que aquest aspecte no era rellevant i per tal de no passar per alt cap 

informació. Per tant, als camps posició i secció, s’han mantingut seleccionades les opcions 

predeterminades de “tot l’article” i “totes les seccions”. Quant a la casella de mitjà o diari, 

s’ha seleccionat tant l’edició en paper de l’Ara com l’ara.cat. S’han escollit ambdues opcions 

perquè, després de fer una primera anàlisi, es va observar que en diversos casos el titular de 

l’edició en línia difereix del titular de l’edició de paper. Per tant, s’han seleccionat les dues 

alternatives i la distinció entre edició impresa i digital s’ha fet manualment, per tal de no 

excloure cap informació ni detall rellevant. 

Després de seleccionar detingudament tots els camps, s’ha fet la cerca, on s’ha obtingut un 

total de 75 resultats. A partir de la mostra d’aquestes 75 publicacions, s’ha elaborat una 

anàlisi de contingut, a partir d’uns paràmetres prèviament establerts. Per tal d’elaborar el 

registre, l’eina que s’ha fet servir ha sigut un document d’Excel, on s’han valorat els 

paràmetres. 

3.5.1. Variables 

Els títols en negreta de les variables que s’expliquen en aquest apartat corresponen a les 

columnes determinades al document d’Excel utilitzat per recollir les dades de l’anàlisi. 

Aquestes variables, distingides en dues categories, es detallen a continuació. 



28 
 

Les variables objectives, que són les variables que no depenen de la percepció pròpia i es 

poden establir segons dades explícites que apareixen al text, que s’han fet servir per analitzar 

les publicacions són les següents: 

 Nombre informacions: quantitat total de notícies que conformen la mostra i han sigut 

llegides i analitzades. 

 Any: data de publicació de la informació. Com ja s’ha explicat, s’ha seleccionat la 

mostra des de 1996, però la primera publicació recollida pel programa i referent al 

negacionisme del canvi climàtic és de 2011. 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Gènere: tipus de producte periodístic analitzat. Les opcions compreses a l’estudi, a 

partir de la mostra, són: 

 Article d’opinió 

 Breu 

 Entrevista 

 Notícia 

 Reportatge 

 Secció: apartat on s’han publicat els diferents productes periodístics. A partir de la 

mostra, i de la mateixa organització del diari, s’han delimitat les següents opcions: 

 Contraportada 

 Internacional 

 Miscel·lània 

 Opinió 

 Política 

 Societat 

 Edició: publicació on apareix la peça. En un principi, aquest paràmetre no s’havia 

delimitat. Sí que s’havia enraonat si seleccionar o no l’edició en línia del diari en la 

mostra i, com ja s’ha notificat, es va decidir incloure-la per la diferència en la titulació. 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 
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Una vegada començat l’estudi, però, s’ha observat que apareixen publicacions de les 

edicions: 

 Balears 

 General 

 Web 

 NYT: si la peça prové del The New York Times. Una altra distinció no determinada en 

un primer moment, però que en analitzar les primeres notícies s’ha contemplat. L’Ara 

publica alguns articles i reportatges traduïts que provenen del diari The New York 

Times i s’ha volgut distingir si les informacions provenien del mitjà estatunidenc. 

 No 

 Sí 

 Autoria: com se signa la peça periodística. S’ha determinat l’origen de les 

publicacions segons les indicacions recollides al text, que s’ha observat que poden ser: 

 Editorial 

 Inicials 

 Nom i cognoms 

 Fonts: procedència dels arguments presentats al cos de la notícia segons l’autor. S’han 

apuntat les fonts que apareixen als escrits, segons els quals les opcions delimitades 

són: 

 Administracions polítiques 

 Catalanes 

 Espanyoles 

 Resta del món 

 Afectats 

 Altres mitjans 

 Experts 

 Fonts institucionals 

 Institucions investigació 

 Mitjans comunicació 

 ONG 

 Presencial 
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 Publicacions 

 Revistes científiques 

 Sense fonts 

 Infografia: aparició o no d’elements visuals que resumeixen la informació de manera 

esquemàtica i atractiva visualment per a la millor comprensió del text. 

 No 

 Sí 

 Professió: ocupació de l’autor de la peça periodística. S’ha recollit la professió dels 

autors que signen les notícies, ja que sol aparèixer enunciada en les publicacions de 

l’Ara. Les opcions es van delimitar al principi de l’elaboració de la part pràctica i 

s’han anat modificant a mesura que s’han tractat noves informacions. 

 Altres 

 Educador 

 Escriptor 

 Filòsof 

 Geògraf 

 Historiador 

 Lingüista 

 No s’especifica 

 Periodista 

Les variables més subjectives, que depenen de la percepció pròpia i no s’ajusten a uns 

paràmetres establerts, numèrics o d’un llistat d’opcions, s’han determinat segons la teoria 

recollida al capítol anterior. S’ha intentat determinar variables fàcilment contrastables i que, 

tot i no respondre a valors predeterminats, es poden concloure de la manera més objectiva i 

quantificable possible. L’altre grup de variables que s’ha emprat per examinar les 

publicacions del diari es compon per: 

 Negacionisme: tractament del concepte a la peça informativa. S’ha delimitat aquesta 

variable per analitzar com i amb quina extensió es tracta el tema. S’ha graduat la 

variable segons el nivell d’aclariment: 

 Es menciona: es recull el terme en una enumeració o com a exemplificació. 
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 Es parla d’ell: valor més alt de tractament del concepte. Es presenta el terme i 

el fenomen. No s’explica extensament, però el tractament és major al d’una 

estricta menció. 

 S’explica: el text se centra en el fenomen i aquest és explicat amb deteniment 

al cos del text. 

 Tipus de negacionisme: distinció del grau de negacionisme del canvi climàtic. Tal 

com s’explica a l’apartat teòric, alguns autors distingeixen tipus de postures 

negacionistes, depenent de si neguen el problema climàtic en general o si només 

excusen la influència antropogènica, per exemple. En funció de les peces analitzades, 

s’ha contemplat el: 

 Negacionisme canvi climàtic: negacionisme del canvi climàtic, en general. 

 Negacionisme implicació humana: negacionisme de l’acceleració del canvi 

climàtic a causa de l’acció antropogènica. 

 Negacionisme urgència actuació: negacionisme de la necessitat d’actuar i 

prendre mesures amb rapidesa a causa de problemes com l’acceleració de la 

pujada de temperatura global. 

 Arguments negacionistes: distinció de si es mencionen les influències que reforcen el 

corrent negacionista del canvi climàtic. S’ha determinat si es presenten arguments 

observant si es fa referència al suport de grans empreses i institucions que resten 

importància a la crisi climàtica per tal de seguir obtenint beneficis. 

 No 

 Sí 

 Contrast negacionisme: determinació de manifest o no d’arguments que 

desmenteixen el negacionisme. Variable per delimitar si, a part de mencionar el 

negacionisme, es contraresta. Si s’aclareix explícitament que el negacionisme és un 

corrent que s’oposa a un fet comprovable i consensuat per la comunitat científica. 

 No 

 Sí 

 Rigor: variable subjectiva i de determinació aventurada. S’avalua com es conforma la 

informació científica presentada. En funció de les fonts consultades verificables, 

l’explicació de conceptes, l’exposició d’idees criticables, la claredat del discurs, etc., 
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s’ha intentat determinar si es compleix la rigorositat necessària d’un text de contingut 

científic. 

 No 

 Sense determinar 

 Sí 

 Responsabilitat: determinació de si en el text s’apel·la a la responsabilitat individual i 

col·lectiva dels lectors en la mitigació del problema climàtic. 

 No 

 Sí 

 Explicació C.C.: determinació de si s’explica específicament el concepte de canvi 

climàtic. S’ha analitzat si en les informacions es fa una breu explicació del fenomen, 

mencionant la part natural d’aquest, la influència de l’ésser humà, l’acció dels gasos 

d’efecte hivernacle, etc., o si s’aborda directament la qüestió i el procés es dóna per 

sabut. 

 No 

 Sí 

 Explicació Neg.C.C.: determinació de si hi ha una explicació completa del 

negacionisme del canvi climàtic. En aquesta variable s’ha observat si es fa una 

descripció exhaustiva del corrent, fixant-se en variables anteriors com la referent a 

l’exposició dels arguments en el text. S’ha determinat en funció de si s’observava una 

descripció completa del concepte, els motius, les influències, etc. 

 No 

 Sí 

 Posicionament: com es mostra l’autor de la peça respecte a l’actitud negacionista del 

canvi climàtic. En llegir les notícies, s’ha determinat si l’escriptor del text denota 

rebuig pel moviment negacionista o si l’avala. Segons les lectures, s’ha determinat: 

 Contrari 

 Explica els 2 

 Sense determinar 

 Generació de dubte: si la lectura del text periodístic genera la sensació d’existència 

de dues posicions vàlides respecte al canvi climàtic. Un factor de risc en la introducció 
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del negacionisme del canvi climàtic en els mitjans de comunicació és la possibilitat de 

presentació del concepte com una opció. Es pot arribar a entendre com una alternativa 

de pensament sobre la crisi climàtica i suscitar una necessitat de posicionament envers 

una disjuntiva que no existeix. 

 No 

 Sí 

 Tòpic: si la introducció del concepte es fa a partir d’un esdeveniment catastròfic. 

Alguns estudis remarquen la tendència catastrofista a l’hora de publicar notícies 

relacionades amb el canvi climàtic. S’acostumen a utilitzar esdeveniments 

meteorològics extrems, que debiliten el discurs contra el canvi climàtic creant la falsa 

percepció que la crisi climàtica és només probatòria quan succeeixen aquests 

fenòmens. S’ha avaluat si en els textos de la mostra es fa ús de tòpics i/o del 

sensacionalisme. 

 No 

 Sí 

 To tranquil·litzador: finalització o no de la notícia amb un to esperançador. Una altra 

variable provinent dels estudis consultats, que observen una tendència a finalitzar les 

peces amb una oració encoratjadora que recorda les mesures ja establertes en la lluita 

contra el canvi climàtic. Aquesta pràctica fomenta la reducció de la rellevància del 

tema i inclús l’omissió del problema. S’ha avaluat si les notícies finalitzen amb aquest 

to tranquil·litzador i optimista, que rebaixa el problema del canvi climàtic i de les 

actituds negacionistes. 

 No 

 Sí 

 Titulació: anàlisi dels titulars i els subtitulars de les publicacions de la mostra. 

Variable de contingut per observar el tractament del tema en la posició més destacada 

de les peces periodístiques. 

 Autors: valoració més subjectiva sobre els autors dels textos. Variable que, en 

comptes d’analitzar la signatura o la professió dels autors, pretén determinar la seva 

validesa en la informació del negacionisme del canvi climàtic. 
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4. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

A partir de la lectura de totes les publicacions coincidents amb els paràmetres de cerca, es pot 

realitzar una anàlisi detallada de cada una d’elles. En funció dels valors numèrics obtinguts de 

la valoració del contingut que s’estava tractant, es pot desenvolupar una anàlisi de les 

publicacions i una consegüent interpretació dels resultats. Les observacions que es recullen en 

aquest capítol s’elaboren en funció de la teoria presentada al corpus teòric i dels paràmetres 

establerts i descrits en l’apartat anterior. Totes les dades numèriques a les quals es fa 

referència en les següents seccions d’aquest capítol provenen del document d’Excel utilitzat 

per recollir-les. La figura resultant d’aquest document s’anomena Taula Anàlisi i es localitza a 

l’apartat final del treball, els annexos. 

4.1. Nombre d’informacions publicades 

La mostra final, resultant del procés d’anàlisi, ha esdevingut d’un total de 43 peces. S’han 

analitzat un a un els 75 resultats obtinguts de la cerca avançada i, després d’un estudi 

exhaustiu, s’ha determinat un total de 43 peces periodístiques de base. Això és degut a 

l’eliminació de 5 resultats i l’agrupació de la resta. Els resultats descartats, tot i contenir els 

termes “negacionisme” i “canvi climàtic” dins el cos dels seus textos, no resultaven útils per 

aquest estudi. En dos casos es feia referència a altres tipus de negacionisme (sobre l’ús de 

vacunes i sobre la violència masclista), en altres dos casos eren elements sense contingut (una 

breu piulada i una breu infografia) i en l’últim cas es tractava d’una notícia a la qual no es 

podia accedir. La resta de publicacions s’han agrupat perquè en moltes ocasions es 

presentaven les mateixes peces periodístiques, però amb titulars diferents. Es va observar que 

aquest fet era degut a la publicació d’un mateix contingut en les diferents edicions del diari 

(General, Balears i edició en línia), que en molts casos canviava el titular i inclús la secció, 

però mai el cos del text. 

El nombre total que constitueix la mostra d’aquest estudi és, doncs, de 43 publicacions del 

diari Ara. 

4.2. Any de publicació 

Per començar, és adient fer èmfasi en el fet que en nou anys només s’han publicat 43 peces 

informatives sobre el negacionisme del canvi climàtic. Això equival a una mitjana de poc més 

de 4 notícies per any informant d’un problema seriós que s’interposa en la resolució de la crisi 
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climàtica. Però aquesta mitjana no és orientativa, ja que es pot observar que el nombre de 

publicacions creix exponencialment a mesura que passen els anys. Mentre als anys 2011, 

2013 i 2014 només es publicava 1 (2,3 %) informació a l’any referent al negacionisme del 

canvi climàtic, en 2015 se’n publicaven 2 (4,7 %) i en 2016 n’eren 3 (7 %). A partir de 2017 

la quantitat d’informacions creix, amb 13 (30,2 %) publicacions. L’any 2018 presenta una 

irregularitat en aquest creixement, ja que es recompten només 5 (11,6 %) informacions. En 

2019, però, es torna a observar un nombre elevat de publicacions, 13 (30,2 %) exactament. 

L’any 2020, encara en transcurs, no es pot valorar, ja que el gruix d’informacions de 2019, 

per exemple, es concentra en els últims mesos de l’any. Tot i això, el nombre de textos 

publicats a l’Ara que fan referència al negacionisme del canvi climàtic fins maig de 2020, és 

de 4 (9,3 %). 

Cal destacar que durant tot el transcurs de l’any 2012 no es va publicar cap informació al diari 

Ara que fes referència al negacionisme del canvi climàtic. 

 

Figura 01: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

Del nombre de publicacions per any es pot extreure la interpretació d’una creixent 
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conscienciació sobre el fenomen en relació amb l’ascens al poder de Donald Trump. En 

nombroses ocasions, el terme s’introdueix en les publicacions fent referència a un dels seus 

grans precursors, que és president dels EUA des de gener de 2017. 

D’aquesta manera, es pot considerar de manera negativa l’escassetat de publicacions totals, 

però és adient remarcar que s’observa un interès creixent pel problema del negacionisme i que 

aquest s’introdueix a mesura que figures polítiques internacionals el defensen, per tal de 

refutar-lo. 

4.3. Gènere periodístic 

Quant als tipus de productes periodístics analitzats, s’observa una evident tendència a tractar 

el tema del negacionisme del canvi climàtic en textos d’opinió. 

D’un total de 43 publicacions, 21 (48,8 %) són articles d’opinió. Això constitueix gairebé la 

meitat de totes les publicacions. De notícies, n’apareixen 12 (27,9 %). La resta de textos són 6 

(14 %) entrevistes, 3 (7 %) breus i 1 (2,3 %) reportatge. 

Aquests valors suposen una denotació indirecta del grau d’importància que es concedeix en el 

diari al negacionisme del canvi climàtic. Tot i ser present a les publicacions, el concepte 

s’introdueix majoritàriament en articles d’opinió, que no solen tenir ni l’extensió ni el 

posicionament més rellevants dins d’un diari. L’oportunitat de desenvolupar el tema, 

presentant-lo, explicant-lo i afegint raonaments crítics per contrarestar-lo, en una mateixa 

peça, es perd en el moment en que només s’elabora un reportatge (Si vam arribar a la Lluna, 

per què no hem de poder resoldre la crisi climàtica? 27/07/2019) en nou anys sobre el 

negacionisme del canvi climàtic. Quant a les entrevistes, sis tampoc és un número elevat, però 

és important analitzar els perfils dels entrevistats en aquestes sis ocasions. Les entrevistes es 

fan, segons l’ordre cronològic, a una secretària de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, a 

un professor d’Estudis Ambientals de la Universitat de Colorado, a un professor de Filosofia 

Moral i Política, a un activista, a un director de Canvi Climàtic a l’Organització 

d’Alimentació i Agricultura de l’ONU i a un responsable del Govern Espanyol de l'Agenda 

2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. El perfil dels entrevistats 

afegeix un valor molt positiu a les entrevistes, ja que es parla amb experts de l’àmbit de la 

crisi climàtica, que poden opinar i aportar informació valuosa sobre el negacionisme 
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d’aquesta. Com ja s’ha dit, el nombre total d’entrevistes al llarg dels anys és escàs, però 

l’elecció dels personatges entrevistats és correcta. 

Per tant, els articles d’opinió encapçalen el tractament del tema i això es valora de manera 

negativa, ja que s’ofereixen productes menys extensos i impregnats d’opinió. Tot i que els 

autors consulten fonts i enraonen el tema, el fet de presentar aquesta informació en format 

breu i d’opinió, en comptes d’en un extens reportatge, condiciona la rebuda del problema i pot 

influir en la seva recepció com quelcom que opinen uns quants periodistes, però que no està a 

l’ordre del dia com altres informacions que apareixen en forma de notícia a les primeres 

planes del diari. 

4.4. Secció del diari 

En consonància amb el gènere periodístic, es poden analitzar els resultats referents a les 

seccions on s’han organitzat les publicacions. Les seccions que més entrades presenten sobre 

el negacionisme del canvi climàtic són Opinió, amb 14 (32,6 %), i Societat, amb 10 (23,3 %). 

Aquestes dues seccions constitueixen poc més de la meitat dels resultats, fet que concorda 

amb el percentatge d’articles d’opinió presentat anteriorment (48,8 %). Amb 8 (18,6 %) 

publicacions cada una, les seccions Internacional i Miscel·lània recullen també un nombre 

significatiu d’informacions. D’altra banda, Contraportada i Política són les seccions que 

menys publicacions agrupen. A Contraportada es recullen 2 (4,7 %) textos i a Política tan sols 

1 (2,3 %). 

Aquesta distribució denota la importància que s’atorga al fenomen dins del diari, ja que les 

seccions s’organitzen en un ordre que revela la rellevància dels temes que en elles es 

presenten. La representació majoritària del negacionisme del canvi climàtic en l’apartat 

d’Opinió ja s’ha comentat anteriorment. Quant a la presència en Societat, es pot interpretar de 

manera positiva, ja que el problema s’introdueix en una de les seccions principals, que pot fer 

que el problema es vegi com una qüestió comuna, de societat. La presència del tema en 

l’apartat Internacional es relaciona, com s’ha comentat anteriorment, amb la vinculació del 

discurs amb el president Trump. Tot i això, aquesta col·locació és positiva, ja que la secció 

Internacional també gaudeix d’un posicionament rellevant. D’altra banda, el fet que només 

una publicació s’inclogui a Política, evidencia una necessitat de replantejament del subjecte. 

És necessari incloure publicacions sobre la crisi climàtica i el negacionisme d’aquesta a 
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l’apartat de política en els mitjans de comunicació, ja que el fenomen no es pot desentendre 

del govern, que és qui té poder per gestionar i aprovar les mesures necessàries. 

 

Figura 02: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

4.5. Edició del diari 

Aquesta variable, contemplada un cop començat el treball d’anàlisi, identifica quines 

publicacions apareixen en les diferents versions del diari Ara. Segons les dades recollides, 

s’observa que el negacionisme del canvi climàtic es tracta indiferentment en les diverses 

edicions. 

La taula que es presenta a continuació mostra en quina o quines edicions es recull la mateixa 

informació. En molts casos el titular difereix, però el contingut del text i, naturalment, el seu 

autor coincideixen. El treball d’observació de totes les publicacions, de titulació i de 

contingut, permet elaborar el següent catàleg: 

Edició Publicacions  

Balears 8 18,6 % 

Balears i Web 1 2,3 % 

General 14 32,6 % 

General i Balears 5 11,6 % 

General i Web 9 20,9 % 

General, Balears i Web 5 11,6 % 
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Miscel·lània 
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Web 1 2,3 % 

Total 43  

 

Figura 03: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

A partir de la informació recollida a la taula s’observa que el valor més alt correspon a 

publicacions que només es recullen a l’edició general del diari. Això es pot entendre com 

quelcom positiu, ja que la publicació de textos sobre el negacionisme del canvi climàtic es fa 

en l’edició general, que engloba tota la comunitat. D’altra banda, es pot fer una lectura més 

crítica, ja que podria resultar més adient que el nombre més alt de publicacions aparegués a la 

casella General, Balears i Web. Això significaria que una mateixa informació sobre el 

negacionisme del canvi climàtic es distribueix per tots els medis possibles que té el diari. 

Aquest recull té una funció de categorització més que d’extracció de conclusions. Es va 

realitzar per organitzar les publicacions amb les quals s’anava a treballar i per poder establir 

un nombre real de textos, sense duplicacions. Tot i això, sempre es pot extreure alguna 

conclusió de dades observables, i aquestes demostren una publicació dispar entre les diferents 

edicions. El resultat idoni equivaldria a valors mínims en les caselles que es contempla una 

sola edició i valors més alts a la que es contemplen les tres edicions, com ja s’ha dit, General, 

Balears i Web. 

4.6. Procedència de The New York Times 

Del total de les 43 publicacions, 3 (7 %) són provinents del diari The New York Times. Les 

peces, escrites per periodistes estatunidencs i traduïdes per professionals de l’Ara, són dos 

articles d’opinió (Els líders sindicals i Trump 11/02/2017 i Austràlia ens mostra el camí cap a 

l'infern 18/01/2020) i un reportatge (Si vam arribar a la Lluna, per què no hem de poder 

resoldre la crisi climàtica? 27/07/2019). 

El percentatge de publicacions originàries de The New York Times és molt baix si es compara 

amb el total de la mostra. Si més no, és oportú tenir en compte aquestes incorporacions en un 

mitjà de comunicació català. La col·laboració amb un diari com The New York Times aporta 

un valor afegit i consolida la feina de l’Ara. També cal destacar que l’únic reportatge 
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relacionat amb el negacionisme del canvi climàtic prové d’un diari extern. A la crítica per 

l’escassetat es pot afegir la crítica per la manca d’elaboració pròpia de reportatges que, com ja 

s’ha dit, serien textos molt apropiats per la difusió del problema. 

4.7. Autoria dels textos 

Gairebé la totalitat de les publicacions analitzades estan signades amb nom i cognoms. En 37 

(86 %) ocasions els autors signen amb nom i cognoms i en 4 (9,3 %) ocasions ho fan amb les 

seves inicials. De la mostra, només 2 (4,7 %) notícies no estan signades i s’atribueixen a 

l’editorial. 

Aquests valors són molt positius, ja que denoten l’elaboració pròpia de gairebé totes les 

publicacions sobre el fenomen del negacionisme del canvi climàtic. A més, el coneixement de 

l’autoria permet al lector comprovar la formació del professional que li està transmetent 

aquesta informació. 

En aquest aspecte, la redacció del diari Ara en l’àmbit del negacionisme del canvi climàtic es 

pot afirmar que fa una bona feina. A part de conèixer gairebé sempre l’autor del text, aquests 

solen ser professionals qualificats per a la seva comunicació. Aquest aspecte es desenvolupa 

amb més extensió posteriorment, en l’anàlisi de la variable de la professió dels autors. 

4.8. Fonts utilitzades 

Pel que fa a l’origen de les informacions incloses a les publicacions, s’observa que en la 

majoria de textos es recorre a diverses fonts oficials per aportar dades i construir el discurs 

que es presenta. Els valors difereixen entre les distintes publicacions, però la mitjana de fonts 

utilitzades és bastant equitativa i elevada. Cal tenir present que en aquesta variable el total 

sobre el qual es fa la mitjana és 103 i no 43, ja que en el conjunt de totes les publicacions 

sobre el negacionisme del canvi climàtic es fa referència a 103 fonts. 

La font a la qual més es recorre són les administracions polítiques de la resta del món, és a 

dir, sense comptar Catalunya i Espanya. En 15 (14,6 %) ocasions, es mencionen diferents 

administracions de l’estranger, sobretot dels EUA. Aquest resultat és comprensible a causa de 

la gran influència del país en les polítiques mundials, a més del fet que és el segon país més 

contaminant del món segons els informes de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA de les 

seves sigles en anglès). El seu pes en la crisi climàtica, les mesures polítiques que allà 
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discuteixen, el discurs negacionista del seu president Trump... tots aquests factors faciliten la 

ràpida relació del problema amb els EUA i les seves administracions. 

 

Figura 04: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

També s’observa una elevada menció de dades atorgades per experts, en 13 (12,6 %) 

ocasions. Sigui dins d’entrevistes o en notícies sobre congressos, els autors fan referència a 

paraules de professionals que adverteixen sobre la crisi climàtica. Aquesta pràctica és 

positiva, ja que denota formació i interès per part de l’autor, que escolta els experts en la 

matèria per tal de facilitar dades vàlides. Altres fonts bastant citades són les fonts 

institucionals, 12 (11,7 %) cops, i les institucions d’investigació, 11 (10,7 %). La informació 

que prové d’aquestes fonts també està contrastada, així que es pot determinar que la majoria 

de textos presenten un bon ús de les fonts. 

D’altra banda, les revistes científiques i els mitjans de comunicació esdevenen els menys 

emprats en la cerca i extracció d’informació pels textos publicats. En totes les publicacions, 

només es fa referència a 2 (1,9 %) revistes del camp de la ciència (Investigación y Ciencia i 

Science). 
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És oportú observar el nombre de publicacions sense fonts. Tot i que es contempla una 

tendència general d’ús de diverses fonts en l’elaboració dels textos, en 7 (6,8 %) ocasions les 

publicacions no fan referència a cap font. Aquest valor correspon majoritàriament a articles 

d’opinió, 6 (85,7 %) en concret, i en 1 (14,3 %) ocasió correspon a un breu. Aquesta acció pot 

ser excusable a causa del gènere que es desenvolupa, ja que és lícit parlar des de la 

perspectiva pròpia en un article d’opinió i el breu es veu condicionat pels caràcters a emprar. 

Tot i això, en les publicacions analitzades s’està tractant un tema de màxima rellevància, el 

canvi climàtic i el corrent negacionista d’aquest. Es pot determinar que seria molt més 

correcte fer ús de fonts fiables i verificables en el tractament del tema que s’estudia en aquest 

treball, ja que la negació del canvi climàtic afecta indirectament tota la població. 

4.9. Incorporació d’infografies 

De totes les peces periodístiques analitzades, s’observa que només 1 (2,3 %) conté una 

infografia. La publicació en qüestió, que afegeix un suport visual al text, és una entrevista 

(“L'encíclica del Papa sobre el canvi climàtic ha tingut impacte als EUA” 06/12/2015). 

Aquest resultat es llegeix com una pràctica negativa, ja que l’ús d’elements visuals, 

esquemàtics i entenedors, afavoreix la comprensió de la informació que es presenta i afegeix 

valor a la peça. Les infografies reforcen la informació que es troba al text, servint de repàs de 

les dades més rellevants que es presenten al conjunt del text i aportant, en alguns casos, 

informació extra. 

 

Figura 05: Gràfic d’Esther Utrilla 

Font: Diari Ara 

La manca d’elements de suport en les peces periodístiques es pot excusar en els casos dels 

articles d’opinió i els breus, que solen ocupar un espai més reduït. Però pel que fa a les 
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notícies, les entrevistes i el reportatge, l’ús d’infografies hauria sigut molt encertat per tal de 

complementar la informació del negacionisme del canvi climàtic. 

4.10. Presència del negacionisme al text 

Segons les acotacions descrites en l’apartat de metodologia, es va establir una diferenciació 

basada en si a les publicacions simplement es mencionava el negacionisme del canvi climàtic, 

si es parlava breument d’ell o si s’explicava extensament. Aquesta valoració en el tractament i 

extensió del tema exposa els resultats següents. En 23 (53,5 %) publicacions només es 

menciona el negacionisme del canvi climàtic. És a dir, en més de la meitat dels textos 

publicats l’única referència que es fa al problema prové d’una exemplificació o d’una 

enumeració. En aquestes publicacions el fenomen del negacionisme del canvi climàtic no 

s’explica, com tampoc s’expliquen, doncs, els seus interessos i el seu perill. 

En 10 (23,3 %) informacions es parla del fenomen. Això vol dir que en aquesta agrupació de 

publicacions el negacionisme del canvi climàtic no és el protagonista del text i no s’explica, 

però ocupa un espai més ampli que amb una simple menció. De totes maneres, aquesta dada 

tampoc és positiva, ja que en aquests casos s’està presentant el tema, però no es concep amb 

la importància necessària com per fer una explicació i un desenvolupament més extens. 

En un percentatge exactament igual a l’anterior, les publicacions analitzades expliquen el 

negacionisme del canvi climàtic. En 10 (23,3 %) textos, l’objecte d’estudi d’aquest treball és 

explicat al lector, de manera més o menys extensa, per tal que es conegui. Les publicacions, 6 

(60 %) articles d’opinió, 2 (20 %) notícies, 1 (10 %) breu i 1 (10 %) entrevista, aprofiten les 

seves distintes extensions per explicar el moviment negacionista, sobretot què és i perquè 

sorgeix. 

Aquests valors evidencien la falta d’explicació del tema. És necessari efectuar una formació 

per tal que la població sigui conscient del fenomen i tingui arguments per refutar-lo. Tal com 

afirma Martí Domínguez (2014), els mitjans de comunicació han de ser fonts d'informació i 

de formació. La simple menció del concepte no contribueix en aquesta causa, és més, 

produeix l’efecte contrari. La menció del tema però sense explicar-lo, esdevé una presentació 

que pot fer entendre’l com un posicionament vàlid més. 
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4.11. Tipus de negacionisme 

En funció del contingut presentat a les publicacions analitzades, s’ha especificat si es parlava 

de negacionisme del canvi climàtic en general o si bé es feia alguna especificació. 

S’ha observat que en la majoria de textos, concretament en 38 (88,4 %), es parla de 

negacionisme del canvi climàtic, també introduït com negacionisme climàtic. En 3 (7 %) 

publicacions, però, s’observa que es fa referència exclusivament a la negació d’urgència 

d’actuació. En aquests casos, es presenta la variant del negacionisme del canvi climàtic que se 

centra en la negació per part d’alguns personatges de la necessitat d’actuació, ja sigui perquè 

les mesures afecten els seus interessos o perquè afirmen que la crisi climàtica no és realment 

urgent, a causa de la manca de proves palpables en la vida quotidiana. 

En 2 (4,7 %) publicacions, la referència al negacionisme del canvi climàtic se centra en la 

implicació humana. En 1 (50 %) article d’opinió i en 1 (50 %) notícia es tracta la vessant del 

negacionisme que no necessàriament nega el canvi climàtic, però sí que afirma que l’activitat 

antropogènica no n’accelera el seu procés. 

Aquestes especificacions no resulten determinants en l’actual anàlisi, però convé comentar-les 

perquè denoten un aprofundiment en el tema. El negacionisme del canvi climàtic, com es 

comenta al corpus teòric, es representa de diferents formes. Norgaard (2006), per exemple, 

estableix tres dimensions de negacionisme: rebuig a acceptar les proves, negació basada en la 

interpretació de les proves i rebuig al canvi necessari. O’Neill i Boykoff (2010), d’altra banda, 

defineixen grups de negacionistes: els que neguen el canvi climàtic completament i els que es 

neguen a acceptar les solucions proposades. 

Tot i que no hi ha cap classificació preestablerta, segons els seus interessos, els precursors del 

discurs neguen el canvi climàtic en general o en fan especificacions. L’abastiment d’aquestes 

especificacions en les publicacions de la premsa es pot determinar com una acció positiva, ja 

que mostra que el corrent negacionista és quelcom profund i digne d’estudi, per tal de ser 

identificat, entès i refutat. D’aquesta manera, es determina que seria interessant que les 

publicacions fetes al mitjà presentessin les variants del negacionisme en més ocasions. 
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4.12. Professió de l’autor de la publicació 

Aquesta variable presenta un resultat heterogeni que s’explica per la naturalesa de les dades 

que la conformen. S’ha intentat plasmar quantitativament la professionalització dels autors 

dels textos analitzats. La dificultat d’organització del contingut que s’analitza en aquesta 

variable és causada per la diversitat d’ocupacions dels autors, ja que la majoria exerceixen 

diverses labors. S’han intentat estructurar les dades obtingudes segons la funció principal de 

cada un dels autors. Així i tot, s’observa una gran varietat de perfils que escriuen sobre el 

negacionisme del canvi climàtic. En les representacions més baixes es troben les següents 

professions: 1 (2,3 %) educador, 2 (4,7 %) escriptors, 1 (2,3 %) filòsof, 1 (2,3 %) geògraf, 1 

(2,3 %) historiador i 3 (7 %) lingüistes. S’observen també 7 (16,3 %) autors amb professió no 

especificada, valor que s’excusa amb la revisió d’una variable comentada anteriorment. En 

aquests casos, 2 (28,6 %) publicacions corresponen a les úniques que indiquen Editorial en la 

columna Autoria. I en 3 (42,9 %) casos corresponen a publicacions signades només amb les 

inicials de l’autor. 

Gairebé tots els perfils que resten, que conformen una majoria, corresponen a periodistes. En 

24 (55,8 %) casos la professió de l’autor s’especifica com a periodista. Com ja s’ha dit, en 

alguna ocasió l’especificació de professió de periodista s’acompanya amb una altra, com per 

exemple la d’escriptor. S’han investigat els perfils dels autors per tal de poder definir amb 

certesa l’ocupació predominant i poder assenyalar-la a l’anàlisi. Així, la majoria de persones 

que escriuen al diari Ara sobre el negacionisme del canvi climàtic són periodistes, una dada 

positiva però evident. En aquest cas, el que és important és l’especialització del periodista en 

qüestions climàtiques i socials. Cal destacar, però, que s’observa que molts dels articles 

d’opinió referents al negacionisme del canvi climàtic estan escrits pels professionals menys 

representats en aquest estudi, els lingüistes, escriptors, etc. Les publicacions que corresponen 

als periodistes són, en molts casos, notícies sobre la cobertura d’un esdeveniment relacionat 

amb la crisi climàtica (com pot ser una conferència) o, d’altra banda, entrevistes realitzades a 

figures clau en l’estudi de la matèria. Així, en aquests casos no prima l’especialització del 

periodista en la qüestió climàtica, ja que el professional únicament desenvolupa la tasca 

d’escriptura d’un esdeveniment i les informacions claus que l’acompanyen. Això no vol dir 

que els periodistes no s’hagin d’especialitzar i augmentar la seva formació, però, com ja s’ha 

puntualitzat, en la mostra no predominen els textos divulgatius elaborats com podrien ser els 



46 
 

reportatges. Pel que fa a les entrevistes, però, cal destacar les figures entrevistades més que 

qui les fa. Com ja s’ha comentat anteriorment, els perfils dels entrevistats estan molt ben 

escollits i aporten gran valor al producte periodístic que s’ofereix, les entrevistes de l’Ara. Per 

ordre cronològic, començant per la publicació més antiga, aquests són els individus 

entrevistats i que, en major o menor extensió, han parlat del negacionisme del canvi climàtic: 

Christiana Figueres (Secretària de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic), Maxwell Boykoff 

(Professor d’Estudis Ambientals a la Universitat de Colorado a Boulder. A més, Boykoff ha 

investigat i publicat diverses obres sobre el tractament mediàtic del canvi climàtic i sobre el 

fenomen del negacionisme; algunes de les seves publicacions es recullen a la bibliografia del 

present treball), Joaquín Valdivielso (Professor de Filosofia Moral i Política de la UIB), 

Manuel Casal Lodeiro (Activista, divulgador del peak oil i membre fundador de l'associació 

Véspera de Nada, per una Galícia sense petroli), Alexander Jones (Director de Canvi Climàtic 

a l’Organització d’Alimentació i Agricultura de l'ONU, la FAO) i Cristina Gallach 

(Responsable del Govern Espanyol de l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l'ONU). 

Pel que fa als 3 (7 %) autors agrupats en la categoria Altres, s’han col·locat d’aquesta manera 

perquè la seva professió no responia a cap de les categories establertes. A més, en aquests 

casos resulta interessant el càrrec que desenvolupen o han desenvolupat, més enllà de la seva 

formació professional. Els tres textos són articles d’opinió, on s’explica i es parla del 

negacionisme del canvi climàtic. Els autors, segons l’ordre cronològic ascendent de 

publicació, són: Raül Romeva (Doctor en Relacions Internacionals), Ramesh Thakur (Ex-

Secretari General Adjunt de les Nacions Unides) i Paul Krugman (Premi Nobel d’Economia). 

El fet de no ser periodistes no els eximeix de poder escriure en un diari sobre un tema tan 

rellevant i que coneixen de primera mà. Tal com diu Boykoff (2011), els científics i els 

periodistes s’han d’apropar i cooperar. En aquest cas s’observa com col·laboren el periodisme 

i altres professions, que contenen càrrecs que permeten conèixer de primera mà la crisi 

climàtica i els posicionaments que l’envolten i, per tant, ho poden comunicar. 

4.13. Presentació dels arguments negacionistes 

Amb l’anàlisi d’aquesta variable s’observa que només 20 (46,5 %) publicacions proporcionen 

arguments del negacionisme del canvi climàtic. És a dir, en menys de la meitat dels textos 

avaluats es presenten i/o expliquen les premisses que suporten el corrent negacionista. En 
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aquestes informacions es parla d’aquest negacionisme, però no s’explica que el discurs es 

construeix a partir de premisses falses o tergiversades que beneficien un grup d’individus 

determinat, com el pertanyent a la indústria dels combustibles fòssils, per exemple. 

Aquest valor evidencia una falta d’aprofundiment en les publicacions que tracten la matèria. 

S’observa que 23 (53,5 %) textos, més de la meitat del total, presenten un corrent categòric 

sense fer al·lusió als interessos encoberts que el sustenten. Aquesta pràctica pot resultar 

perillosa per a l’opinió pública, ja que es presenta un fenomen influent sense ser explicat 

adequadament. 

4.14. Contrast del negacionisme 

Aquest paràmetre establert per l’anàlisi de la mostra indica que 19 (44,2 %) publicacions no 

presenten dades per contrastar el concepte que presenten, el negacionisme del canvi climàtic. 

Aquest valor es pot relacionar amb els percentatges de publicacions que només mencionen i 

parlen del fenomen. Com que no es fa un tractament extens del concepte, no s’aporten 

arguments de contrast. Tot i això, aquesta pràctica no es pot considerar adequada. La 

presentació d’un discurs tan rellevant en el futur de la crisi climàtica (a causa de les seves 

influències) sense arguments que el refusin, suposa un perill. El fet de no rebatre el 

negacionisme del canvi climàtic amb un argument tan contundent com el 97 % de consens de 

la comunitat científica (Cook et al., 2013) en matèria del canvi climàtic d’origen 

antropogènic, resulta una comunicació ineficient del fenomen. Com diu Boykoff (2014), els 

negacionistes actuen en contra d'un contrastat context de consens en qüestions clau sobre la 

ciència climàtica. 

En 24 (55,8 %) publicacions sí que es realitza un contrast del discurs negacionista presentat, 

però tot i representar més de la meitat dels casos, aquest valor és insuficient. Aquesta variable 

constitueix un d’aquells paràmetres que només són acceptables si els valors són que s’obtenen 

s’apropen als extrems. És a dir, un resultat molt més positiu hauria estat descobrir que la 

totalitat de les publicacions ofereixen dades que evidencien la falsedat i la inexactitud del 

negacionisme del canvi climàtic. 

4.15. Rigor científic de la peça periodística 

Cal recordar que aquesta determinació pertany al grup de variables més subjectives. Per tal 

que aquest treball sigui precís i presenti dades fiables, les variables que responien a una 
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percepció més subjectiva s’han intentat objectivar al màxim. D’aquesta manera, en aquesta 

secció s’ha avaluat el rigor científic de la peça periodística segons si complia amb uns 

paràmetres determinats. 

Del total de publicacions analitzades, s’ha determinat que en 6 (14 %) casos la peça no 

compleix el rigor necessari d’un text que conté informació científica. Això suposa un 

percentatge baix del total, però no s’ha de passar per alt. Encara que siguin poques, és 

important remarcar que hi ha certes publicacions que en funció de les fonts consultades, 

l’exposició de les idees, la claredat del discurs i l’explicació de conceptes, no es pot decretar 

que compleixen amb el rigor científic necessari. 

En 12 (27,9 %) casos, el rigor científic de la publicació es declara sense determinar. Aquesta 

indeterminació s’explica a través de les variables gènere i negacionisme. S’observa que en 8 

(66,7 %) casos les publicacions són articles d’opinió i que, d’aquests articles, a 7 (87,5 %) 

només es menciona el negacionisme del canvi climàtic. Per tant, aquest percentatge es pot 

excusar determinant que aquestes publicacions no requereixen rigor científic, ja que realment 

no tracten el tema, només s’han avaluat per una coincidència terminològica de la cerca. 

En la resta de publicacions es determina que sí que es compleix el requisit de rigor científic. 

En 25 (58,1 %) textos, més de la meitat del total, s’observa que els arguments presentats són 

verificables a partir de les dades que es presenten i de les fonts que es mencionen. És 

important que un mitjà de comunicació que tracta informacions científiques com ho fa l’Ara, 

encara que no sigui especialitzat, compleixi uns paràmetres rigorosos a l’hora de presentar-

les. 

4.16. Apel·lació a la responsabilitat 

Aquesta variable proporciona un resultat d’origen subjectiu, ja que no es pot comptabilitzar 

com altres paràmetres. Tot i això, a partir de la lectura dels textos s’ha intentat determinar i 

apuntar en funció de què deia l’autor i de la manera més objectiva possible. Així, s’observa 

que en la majoria de les publicacions analitzades qui escriu fa referència a la responsabilitat 

que té el lector en la causa climàtica. En 31 (72,1 %) textos sí que s’apel·la a la responsabilitat 

de l’individu que llegeix i a la de tota la ciutadania en el procés de resolució de la crisi 

climàtica. En 8 (80 %) publicacions de les 10 en les quals s’explica extensament el 

negacionisme del canvi climàtic, l’autor requereix responsabilitat de la societat envers el 
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canvi climàtic i el negacionisme d’aquest. Sigui de manera directa o indirecta, es fa referència 

a la necessitat d’actuació individual, de grup i de pressió contra governs i empreses per tal 

d’incorporar mesures per pal·liar els efectes de l’acceleració antropogènica del canvi climàtic. 

En 12 (27,9 %) publicacions no es determina que es faci referència a la responsabilitat dels 

individus. Aquest no és un nombre elevat però, tot i això, indica una necessitat de millora. La 

publicació en un diari implica el trasllat d’una informació degudament elaborada al lector, 

però adquireix valor si, a més, s’utilitza per conscienciar i difondre un exercici de reflexió. 

4.17. Explicació del canvi climàtic 

En tan sols 3 (7 %) publicacions del total analitzat s’explica què és el canvi climàtic. Aquest 

valor es pot entendre per la constant aparició del tema en els mitjans de comunicació al llarg 

dels últims anys. El fenomen del canvi climàtic fa dècades que és estudiat i comunicat, fet que 

provoca la seva interiorització i genera una percepció en el periodista de que no és necessari 

realitzar explicacions. Tot i que sí que és cert que el canvi climàtic és un subjecte de 

coneixement comú, fenòmens com el del negacionisme recorden que inclús les teories més 

consensuades són posades en dubte i esdevenen víctimes de la tergiversació. Encara que el 

canvi climàtic sigui un problema generalment conegut, és oportú introduir dins del text 

periodístic una breu explicació del concepte i de les causes, una breu menció a l’origen 

natural i a l’antropogènic, un aclariment de termes, un recordatori dels efectes futurs, etc. 

En la mostra analitzada, 40 (93 %) publicacions no expliquen el fenomen del canvi climàtic. 

Per tant, s’observa una tendència majoritària a donar per sabut un esdeveniment 

tremendament important, que està succeint i que posa en risc les formes de vida que 

actualment es troben al planeta. Aquests valors, per tant, consoliden les paraules d’Escrivà 

(2017), que afirma que els periodistes no expliquen el canvi climàtic. 

4.18. Explicació del negacionisme del canvi climàtic 

Aquest paràmetre té una relació directa amb la variable Negacionisme i la seva opció 

S’explica. En la variable Negacionisme es contemplava el grau de tractament del 

negacionisme del canvi climàtic en les publicacions. En la variable actual, es determina si es 

fa una explicació exhaustiva del corrent. Les respostes a aquesta variable s’han determinat 

observant si dins el text s’explica què és el negacionisme del canvi climàtic, si es presenten 

els motius, les influències dels empresaris i polítics que l’encoratgen, la falta de formació dels 
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qui escampen el discurs, etc. S’ha determinat si es contempla una explicació exhaustiva del 

corrent, tenint en compte també altres variables com, per exemple, la que fa referència a la 

presentació a les publicacions d’alguns dels arguments negacionistes que recolzen el discurs. 

 

Figura 06: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

Així, s’observa que en 9 (20,9 %) publicacions sí que es fa una explicació del negacionisme 

del canvi climàtic. En la variable Negacionisme s’observava que en 10 (23,3 %) publicacions 

s’explicava aquest negacionisme. Aquesta disjunció és causada per l’augment d’especificitat i 

rigor a l’hora de determinar la variable actual, que tracta de definir si l’explicació que es fa 

del negacionisme del canvi climàtic en la peça periodística és suficientment exhaustiva. 

Deixant de banda aquestes especificacions i comparacions de dades i observant únicament la 

variable actual, es determina que no es fa una explicació suficient del problema. En 34 (79, 

1%) publicacions no s’explica en què consisteix el negacionisme del canvi climàtic. Aquest 

valor resulta negatiu perquè no es compleix l’activitat formativa del mitjà de comunicació en 

un àmbit determinant com ho és la crisi climàtica del planeta i el corrent que s’oposa a la seva 

minoració. 

4.19. Posicionament de l’autor i la peça 

En la present variable s’han determinat tres possibles posicions de l’escriptor del text respecte 

al negacionisme del canvi climàtic. Aquest paràmetre s’havia pensat amb dues úniques 

respostes, o en contra o a favor, però a partir de la lectura i l’anàlisi dels textos, s’han 

determinat opcions diferents. 
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En 36 (83,7 %) casos s’observa que l’autor es posiciona en contra del negacionisme del canvi 

climàtic. D’aquesta manera, la lectura de la majoria de les publicacions analitzades denota 

contrarietat envers el moviment negacionista. En 5 (11,6 %) publicacions es conclou que el 

posicionament de l’autor no es determina al text. Totes les publicacions que es cataloguen 

com sense determinar, presenten el valor es menciona en el paràmetre Negacionisme. Això 

vol dir que els textos que no denoten un posicionament envers el fenomen ho fan perquè 

simplement no l’aborden. 

 

Figura 07: Elaboració pròpia 

Font: Taula Anàlisi 

En 2 (4,7 %) casos no es percep un posicionament contrari al negacionisme del canvi 

climàtic. En aquestes dues publicacions (Els líders sindicals i Trump 11/02/2017 i Les dues 

cares de Davos 22/01/2020) es determina que l’autor explica els dos posicionaments. En 

aquests exemples, l’autor del text presenta al mateix nivell la situació de crisi climàtica i el 

negacionisme del canvi climàtic. Tot i que aquest tractament no avala automàticament el 

discurs negacionista, es percep com una pràctica a evitar. El posicionament d’una matèria 

consensuada científicament i d’un discurs mogut per interessos econòmics al mateix nivell, no 

representa una pràctica periodística honesta. Tal com exposa Maite Mercado (2017), s’ha de 

ser conscient com es tracta el tema per tal de presentar-lo però en cap cas donar veu als 

negacionistes. A més, els negacionistes científics actuen generant falsa controvèrsia 

(Hansson, 2017). Si se’ls hi dóna veu, aquests adquireixen l’opció i l’espai per falsejar dades i 

coneixements provats. 
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4.20. Generació de dubte 

Aquesta variable manté una relació estreta amb l’anterior, fet que s’evidencia quan s’observen 

els resultats obtinguts. Es determina que 40 (93 %) publicacions no generen dubte. Per tant, 3 

(7 %) publicacions sí que ho fan. D’aquestes últimes, s’observa que 2 (66,7 %) publicacions 

són les mateixes que s’especifiquen en la variable anterior com que expliquen les dues 

postures. Això vol dir que els dos textos que presenten la crisi climàtica i el negacionisme del 

canvi climàtic al mateix nivell generen una sensació de dubte en el lector. Com es llegeix al 

corpus teòric del treball, un factor de risc en la introducció del tractament del negacionisme 

del canvi climàtic en els mitjans de comunicació és la possibilitat de presentar el discurs com 

una opció vàlida, fet que genera de dubte en la població (Escrivà, 2017). Es pot introduir el 

tema presentant una hipotètica falta de consens en la matèria climàtica, que crea la sensació 

que hi ha dues parts, la que es creu que el canvi climàtic està succeint i la que ho nega. Si 

s’elabora un discurs que denota que hi ha dues opcions equiparades, el lector entén que s’ha 

de posicionar i això li genera dubte i ambigüitat respecte a un tema que ja pensava que 

coneixia. S’evidencia, doncs, que el tractament equitatiu del negacionisme i el problema que 

el pretén negar no és una pràctica correcta. 

El tercer text que genera dubte no concorda amb la presentació igualitària del canvi climàtic i 

el seu negacionisme, però segueix un plantejament similar. Durant l’article (Pot ser científic 

el negacionisme? 06/10/2019) no s’igualen els conceptes, per això es determina en contra a la 

variable Posicionament. Si més no, s’observa un tractament dubitatiu en tot el text, que 

comença pel titular, escrit en forma de pregunta. La redacció del text fa que s’inclogui aquest 

article d’opinió dins l’agrupació que determina que sí que genera dubte. 

Tot i observar resultats baixos en comparació a la totalitat de la mostra, cal observar amb més 

deteniment aquesta generació de dubte en els textos periodístics, ja que en comptes de fer la 

seva funció, desinformen. El canvi climàtic és un fenomen que lluny de ser distant i ambigu 

ha de ser comprès com el problema real i pròxim que és (Lafita, 2014), per això els textos 

periodístics que informen del negacionisme del canvi climàtic no haurien de suscitar cap 

mena de dubte. 
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4.21. Ús de tòpics informatius 

Aquesta variable ofereix resultats en funció de les dues opcions de resposta que s’han 

determinat en l’anàlisi. S’observa que en 39 (90,7 %) publicacions no es recorre a l’ús de 

tòpics per elaborar la peça informativa. Es determina així que la majoria dels textos referents 

al negacionisme del canvi climàtic recollits al diari Ara no fan servir unes fórmules 

determinades per introduir el tema. Això es tradueix com que en la majoria dels casos en els 

quals s’escriu sobre canvi climàtic i sobre negacionisme del canvi climàtic no s’abusa de 

tòpics establerts en la comunicació de la crisi climàtica. És comú observar textos referents al 

canvi climàtic on es tendeix al catastrofisme. Tal com indica Díaz (2009), el principal 

problema d’alguns mitjans de comunicació és la presentació del canvi climàtic de manera 

descompromesa, discontinua o a través d’un espectacle violent de la naturalesa. Per presentar 

el tema, el fil conductor de la peça periodística sol ser un esdeveniment meteorològic extrem. 

Aquesta pràctica debilita la lluita de la comunicació eficaç del canvi climàtic, ja que crea la 

falsa percepció del fet que la crisi climàtica és només real quan succeeixen fenòmens extrems. 

Aquest tractament del tema de forma allunyada no projecta el problema de manera correcta a 

la població (Díaz, 2009). 

S’observa doncs, que en les publicacions revisades en l’actual anàlisi no es tendeix a utilitzar 

pràctiques sensacionalistes d’alarma puntual. En general es presenta el tema sense utilitzar 

desastres naturals com a concepte introductori, a excepció de 4 (9,3 %) textos que sí que ho 

fan. Les quatre publicacions (El think tank del Tea Party espanyol com a referència mundial 

02/02/2011, “L'encíclica del Papa sobre el canvi climàtic ha tingut impacte als EUA” 

06/12/2015, Els líders sindicals i Trump 11/02/2017 i Aigua de març 24/03/2019) fan servir 

els tòpics comentats, referents a temporals extrems puntuals. 

4.22. Missatge final amb to tranquil·litzador 

Aquesta variable subjectiva però mesurada quantitativament intenta determinar si es finalitzen 

correctament les publicacions analitzades. Heras (2013) descriu una nova narrativa utilitzada 

en el sector de la comunicació i la publicitat que es caracteritza per incloure promeses de futur 

i un to optimista en la informació del canvi climàtic. Els resultats obtinguts mostren que 38 

(88,4 %) textos no conclouen amb una oració per suavitzar les dades presentades. En alguns 

mitjans de comunicació s’observa que es tendeix a acabar la informació sobre la crisi 

climàtica amb un últim missatge esperançador, al·ludint a les mesures ja implantades i a 
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investigacions en transcurs sobre energies renovables (Heras, 2013). Tot i que no és necessari 

negar ni obviar les mesures que s’implanten, aquest posicionament final d’aquest aspecte 

suavitza una informació potent i real prèviament donada que podia haver tingut un efecte de 

creació de consciència en el lector. El to tranquil·litzador final, causa un efecte contrari, pot 

arribar a restar importància al tema. 

S’apunta que 5 (11,6 %) informacions de la mostra analitzada sí que acaben amb un to 

tranquil·litzador. Aquestes cinc publicacions (“Contra el canvi climàtic no tenim cap 

possibilitat de fracàs” 13/07/2013, El món trepitja l'accelerador de la lluita contra el canvi 

climàtic 05/10/2016, Els líders sindicals i Trump 11/02/2017, Aigua de març 24/03/2019 i Pot 

ser científic el negacionisme? 06/10/2019) finalitzen amb el recurs tranquil·litzador i 

optimista que rebaixa la importància del canvi climàtic i del discurs negacionista. En aquests 

casos no es percep com una omissió del problema, però sí que és cert que el missatge no es 

rep de manera tan contundent.  

4.23. Titulació de les peces informatives 

S’ha observat que en només 8 (18,6 %) publicacions apareix el terme negacionisme, o algun 

derivat, en el titular. Aquestes peces periodístiques (Fora de joc del negacionisme del canvi 

climàtic 20/12/2015, El negacionisme dels mals dels cotxes 18/12/2016, El negacionisme del 

canvi climàtic entra a les escoles 29/05/2017, Trump imposa el negacionisme climàtic 

11/10/2017, Contra el negacionisme climàtic 18/02/2018, Els negacionistes bloquegen els 

acords per aturar el canvi climàtic 10/12/2018, Pot ser científic el negacionisme? 06/10/2019 

i El negacionista a l’aula 19/12/2019) són les úniques de la mostra que presenten el concepte 

abans de ser desenvolupades. D’aquestes, 5 (62,5 %) publicacions coincideixen amb l’opció 

s’explica, de la variable sobre el tractament del negacionisme del canvi climàtic dins del text. 

És a dir, que els textos que utilitzen el terme negacionisme acostumen a ser els que sí que 

desenvolupen el concepte en el cos de la peça periodística. 

La baixa representació del terme negacionisme en els titulars no es veu millorada per la 

presència del mot en els subtitulars. Només en 1 (2,3 %) cas, la paraula negacionisme es 

llegeix en el subtítol de la peça. La notícia (Les dues cares de Davos. El negacionisme de 

Trump i el pànic de Thunberg xoquen en un fòrum econòmic centrat en el clima 22/01/2020) 

representa l’únic exemple de la mostra on s’afegeix informació a la titulació especificant en el 
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subtitular que es parla de negacionisme. Això evidencia la falta de rellevància que s’atorga al 

fenomen del negacionisme del canvi climàtic en les publicacions analitzades. El terme no es 

presenta en la titulació, ja que no és l’element principal del text en la majoria dels casos 

estudiats. 

A part de l’escassa aparició del terme en la titulació de les publicacions, es poden observar 

altres característiques que tampoc afavoreixen l’avaluació dels titulars en general. En 4 (9,3 

%) ocasions es formula una pregunta al titular. Aquestes quatre publicacions (Qui es pren 

seriosament el canvi climàtic? 14/03/2019, Si vam arribar a la Lluna, per què no hem de 

poder resoldre la crisi climàtica? 27/07/2019, Pot ser científic el negacionisme? 06/10/2019 i 

Què ens està passant? 15/12/2019) presenten preguntes a la part més visible de la seva 

estructura. Les qüestions són imprecises i generen dubte envers el canvi climàtic i el 

negacionisme. A més, en 2 (4,7 %) casos es recorre a titulars amb cert to alarmista. Les dues 

publicacions (Diccionari dels dies foscos que s'acosten 19/02/2017 i Austràlia ens mostra el 

camí cap a l’infern 18/01/2020) fan ús d’expressions d’aire catastrofista que, lluny d’informar 

amb serietat d’un tema de summa importància, generen una sensació d’incomoditat i d’alarma 

per un futur que sembla que ja no té cap solució. 

S’observa també com en 5 (11,6 %) ocasions es fa ús d’una cita textual com a titular de la 

publicació. Els cinc textos (“Contra el canvi climàtic no tenim cap possibilitat de fracàs” 

13/07/2013, “L'encíclica del Papa sobre el canvi climàtic ha tingut impacte als EUA” 

06/12/2015, Macron adverteix: “Estem perdent la batalla pel clima” 13/12/2017, “Ningú 

està preparat per als 2º i anem cap als 4º, i això ja és ciència-ficció” 08/12/2018 i “Quan era 

corresponsal a Brussel·les, Boris Johnson era una fàbrica de fake news” 14/09/2019) 

contenen al seu titular una citació de les paraules que personatges relacionats amb l’estudi o la 

lluita del canvi climàtic han dit. En 4 (80 %) ocasions són entrevistes, un resultat 

comprensible, ja que aquesta és una pràctica comuna en la titulació del gènere. En 1 (20 %) 

ocasió la publicació que conté una cita textual al titular és una notícia. Aquesta diferenciació 

de gènere s’observa també en el titular, que és l’únic que combina text sense cometes i citat. 

El fet d’incloure cites textuals als titulars no es concep com una mala pràctica. En tot cas, s’ha 

de posar atenció en quina declaració de l’entrevistat es destaca. Pel que fa a aquests cinc 

exemples, s’observa una tendència general d’avís i toc d’atenció sobre el tema. En general són 

oracions ben escollides. Destaca, però, el to esperançador de la cita corresponent a la 
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publicació més antiga. Aquest to s’entén en llegir que l’entrevista, que resulta ser poc 

profunda en general i només menciona el negacionisme del canvi climàtic. La cita fa 

referència a la conscienciació majoritària sobre el canvi climàtic i als diversos acords que 

llavors s’establien. Tot i això, la perspectiva actual fa que aquesta selecció de paraules no 

resulti la més adequada. Frases així a l’inici d’una informació sobre el canvi climàtic denoten 

un positivisme que no es correspon amb allò que els valors reals de la crisi reflecteixen. 

En general, els titulars de les peces analitzades presenten molts aspectes a millorar. O bé no 

fan referència al negacionisme del canvi climàtic o simplement no expressen una idea 

concreta que resumeixi quina informació conté el text. És molt convenient parar atenció en 

l’elaboració dels titulars, ja que són la frase o oració que pot determinar que el lector 

s’interessi per la informació presentada. En matèria climàtica, és clau captar l’atenció dels 

ciutadans, perquè sent conscients d’allò que passa podran prendre les mesures corresponents a 

la magnitud del problema. 

4.24. Autors de les informacions 

En aquest mateix capítol del treball s’han desenvolupat ja els resultats de dues variables 

referents als autors que han escrit les publicacions analitzades. En els apartats d’autoria i 

professió, s’han determinat resultats positius a causa del gran nombre d’autors que signaven 

les peces amb el seu nom i cognom i la varietat de professionals que participaven en la mostra 

analitzada. La variable actual es pot estudiar gràcies a aquesta tendència majoritària d’indicar 

nom i cognoms en les publicacions de l’Ara. 

D’aquesta manera, es pot determinar quins professionals han publicat més textos al llarg dels 

anys relacionats amb el negacionisme del canvi climàtic. S’obvien en la interpretació els 

autors que només es relacionen amb una publicació, ja que aquest valor no resulta significatiu 

en l’anàlisi que es pretén realitzar. 

Així, destaca la periodista Cristina Mas per escriure 2 (4,7 %) publicacions (Diccionari dels 

dies foscos que s’acosten 19/02/2017 i “Quan era corresponsal a Brussel·les, Boris Johnson 

era una fàbrica de fake news” 14/09/2019) de la mostra. D’igual manera s’observa que el 

periodista Josep Ramoneda publica 2 (4,7 %) articles d’opinió (Raons per censurar Rajoy 

14/06/2017 i Filosofia 21/10/2018). Aquests valors són baixos, però s’han volgut mencionar 
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els autors que han fet referència al negacionisme del canvi climàtic almenys en dues ocasions 

en tota la mostra analitzada. 

Albert Pla Nualart realitza 3 (7 %) articles d’opinió (Els orígens del feixisme 05/03/2017, 

Dues presses inajornables 26/05/2019 i Pot ser científic el negacionisme? 06/10/2019), una 

dada una mica més significativa. S’observa, però, que el lingüista fa un ús escàs de les fonts. 

En 2 (66,7 %) ocasions els seus textos es presenten sense fonts. D’altra banda el periodista 

Carles Capdevila realitza també 3 (7 %) publicacions (“Contra el canvi climàtic no tenim cap 

possibilitat de fracàs” 13/07/2013, No tothom té la seva part de raó 13/11/2016 i El 

negacionisme dels mals dels cotxes 18/12/2016) en total. En 2 (66,7 %) casos són articles 

d’opinió publicats tant en l’edició general del diari com en la de Balears. El periodista Miquel 

Àngel Ballester escriu 3 (7 %) textos de la mostra. En 2 (66,7 %) ocasions són entrevistes (El 

decreixement posa en el centre de la crítica un nou objecte, el creixement 09/04/2017 i Un 

col·lapse és la reducció sobtada de la complexitat d'un sistema 10/09/2017) on només es 

menciona el negacionisme. L’altre text que se li atribueix és 1 (33,3 %) breu (Contra el 

negacionisme climàtic 18/02/2018) on sí que explica el negacionisme del canvi climàtic. 

El valor més significatiu correspon a la periodista Sònia Sánchez. Sánchez realitza 4 (9,3 %) 

publicacions durant tots els anys compresos a la mostra, el nombre més elevat. La periodista 

publica 3 (75 %) notícies (El món trepitja l'accelerador de la lluita contra el canvi climàtic 

05/10/2016, Trump imposa el negacionisme climàtic 11/10/2017 i Macron adverteix: “Estem 

perdent la batalla pel clima” 13/12/2017) i 1 (25 %) entrevista (“L’encíclica del Papa sobre 

el canvi climàtic ha tingut impacte als EUA” 06/12/2015). S’observa també que disposa de 3 

(75 %) publicacions recollides a la secció Internacional i fa un ús correcte de les fonts 

d’informació. Utilitza fonts variades, destacant el fet que fa referència en 4 (30,8 %) ocasions 

a Administracions polítiques de la resta del món (sense comptar Catalunya ni Espanya) i en 3 

(23,1 %) ocasions a Fonts institucionals. També cal destacar que l’única infografia detectada 

en tota la mostra s’inclou en un text de Sánchez. Pel que fa al tractament del negacionisme del 

canvi climàtic, s’observa en els textos de la periodista que en 2 (50 %) casos es menciona i en 

2 (50 %) casos s’explica. En 3 (75 %) de les seves publicacions es contrasta el negacionisme, 

de manera que no només introdueix el tema, sinó que s’assegura que se sàpiga que és un 

corrent en contra d’un fenomen avalat científicament. També s’observa que en 3 (75 %) 

ocasions apel·la a la responsabilitat del lector amb la causa climàtica i es determina que els 4 
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(100 %) textos es compleixen el rigor científic necessari per parlar del canvi climàtic i del 

negacionisme d’aquest. 

Sònia Sánchez és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va 

cursar també el postgrau en Comunicació en els Conflictes i la Pau. Ha estudiat a més en el 

World Press Institute i actualment treballa a l’Ara. La seva carrera professional al diari, que 

compren nou anys, comença com a redactora a la secció Societat. Després passa a ser 

redactora a la secció Internacional, fins que comença a exercir el càrrec de subcap de la secció 

Internacional, que manté actualment. Destaca al seu currículum la recent obtenció del 

certificat Climate Change: The Science de la Universitat d’Exeter, l’abril de 2020. A Twitter, 

la Sònia Sánchez López es presenta així: “Periodista al diari ARA. Internacional. Canvi 

climàtic”. Aquesta informació denota certa especialització de la periodista que, si més no va 

començar treballant a la secció Societat, s’ha anat especialitzant en temes d’abast 

internacional com ho és el canvi climàtic. La formació complementària als estudis 

universitaris permet als periodistes de la redacció de l’Ara com Sánchez adquirir 

coneixements més específics sobre els temes que tracten habitualment a les seves 

publicacions. 

Tot i això, no es detecta una evident especialització en el fenomen que s’estudia en aquest 

treball. Els resultats obtinguts no demostren una constància d’informació sobre el 

negacionisme del canvi climàtic per part de cap professional del diari. Aquest fet evidencia i 

explica l’escàs tractament informatiu del tema, que encara que resulta perillós pel 

coneixement i l’actuació contra el canvi climàtic no té un lloc en l’agenda del mitjà. 
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5. CONCLUSIONS 

A partir de tota la informació compresa en aquest treball de recerca es pot arribar a unes idees 

concloents. La informació del marc teòric contrastada amb les dades de la part pràctica 

ofereixen una percepció resultant d’escàs tractament del subjecte principal de la investigació. 

Després de realitzar l’estudi, anàlisi i interpretació, es pot determinar la validesa de la hipòtesi 

anteriorment proposada. L’enunciat: Els mitjans de comunicació no informen prou del 

negacionisme del canvi climàtic es pot respondre amb un sí. D’aquesta manera, es determina 

que el plantejament de la hipòtesi és correcte i s’havia previst encertadament la manca de 

tractament periodístic del fenomen negacionista. Cal recordar, però, que la mostra analitzada 

pertany exclusivament a la trajectòria periodística del diari Ara. Així, no és possible 

generalitzar i concloure que tots els mitjans de comunicació no informen suficientment del 

tema. És adient reformular la hipòtesi: Els mitjans de comunicació no informen prou del 

negacionisme del canvi climàtic per elaborar la conclusió: El diari Ara no informa prou del 

negacionisme del canvi climàtic. Tot i tractar-se d’un mitjà de referència en la premsa 

catalana, no esdevé representant de la totalitat dels mitjans de comunicació. 

Un cop determinada aquesta especificació, es pot afirmar que el diari Ara no informa prou del 

corrent negacionista de la crisi climàtica. Els resultats de les variables utilitzades per analitzar 

la mostra i respondre les preguntes d’investigació evidencien aquesta afirmació. La dada més 

evident és el nombre total de peces informatives accessibles (43) publicades durant nou anys 

(2011-2020), que indica que el tractament és molt escàs. No es pot determinar un nombre 

concret de publicacions anuals sobre el negacionisme del canvi climàtic, ja que cada any la 

dada varia. Tot i això, si se seleccionen els valors més actuals d’anys finalitzats (2018 amb 5 

publicacions i 2019 amb 13) s’observa que no són alts. A més, la presència majoritària del 

terme en articles opinió (48,8 %) evidencia una falta d’aprofundiment en la qüestió, que en 

comptes d’introduir-se en les notícies principals del mitjà es comenta en articles que 

pertanyen a un gènere periodístic on prima l’opinió i la reflexió de l’autor. Per afegiment, en 

un nombre molt baix de publicacions (20,9 %) s’explica realment amb deteniment el 

negacionisme del canvi climàtic, de manera que generalment es presenta un problema però no 

es tracta com a tal ni s’esclareix. En conseqüència, el fet de no explicar aquest negacionisme 

provoca que no s’adverteixi de la gravetat que comporta la seva circulació en l’entorn polític 

internacional i en l’àmbit informatiu. D’altra banda, els professionals que s’encarreguen 
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d’elaborar les informacions que fan referència al negacionisme del canvi climàtic són 

majoritàriament periodistes (55,8 %). Aquests no es presenten com a especialistes en el tema 

ni en la ciència climàtica, però fan ús de fonts tècniques i vinculades amb la qüestió. La font 

més referenciada en les publicacions són les administracions polítiques de l’estranger (14,6 

%), que aporten dades globals que permeten informar del canvi climàtic i del corrent que el 

nega. 

Boykoff anuncia en l’article Balance as bias: Global warming and the US prestige press 

(2004) que la premsa fa una cobertura insuficient de les contribucions antropogèniques al 

canvi climàtic. En aquest cas, l’Ara fa una cobertura insuficient d’un corrent que nega les 

contribucions antropogèniques al canvi climàtic. Aquesta pràctica resulta atzarosa perquè si 

no s’explica el negacionisme del canvi climàtic degudament als mitjans de comunicació, no 

s’informa la ciutadania d’un perill existent que lluita per desviar l’atenció de la crisi climàtica 

i bloquejar les mesures plantejades per revertir-la. 

Els mitjans de comunicació esdevenen la font d’informació d’una gran part de la ciutadania, 

que no carca informació en articles acadèmics. Per això els professionals de la premsa, igual 

que els de la ràdio, la televisió i els mitjans en línia, ha de formar-se per informar i han 

d’elaborar productes que, a més d’anunciar esdeveniments que ocorren en el moment, 

expliquin problemes que s’agreugen i desenvolupen de manera silenciosa però constant. El 

negacionisme del canvi climàtic ha de ser explicat per tal que, quan s’escolti el seu discurs, es 

pugui distingir i es tinguin eines per refutar-lo o obviar-lo i així poder centrar l’atenció i 

l’esforç en pal·liar i revertir el canvi climàtic actual (que sí, és d’origen antropogènic). 
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7.  ANNEXOS

     7.1. Taula Anàlisi

# Notícia

1 Emergència climàtica

2 Les dues cares de Davos

3 Austràlia ens mostra el camí cap a l'infern

4 Per què crema Austràlia

5 El negacionista a l'aula

6 Què ens està passant?

7 El ferreret i el gripau americà

8 Com s'escampa el feixisme

9 Pot ser científic el negacionisme?

10 La Cimera del Clima de l'ONU fa curt en compromisos

11 "Quan era corresponsal a Brussel·les, Boris Johnson era una fàbrica de fake news"

12 Si vam arribar a la Lluna, per què no hem de poder resoldre la crisi climàtica?

13 Dues presses inajornables

14 Créixer a costa de la vida

15 Alarma a la societat civil per la irrupció de l'extrema dreta

16 Aigua de març

17 Qui es pren seriosament el canvi climàtic?

18 Els negacionistes bloquegen els acords per aturar el canvi climàtic

19 "Ningú està preparat per als 2º i anem cap als 4º, i això ja és ciència-ficció"

20 Filosofia

21 Conferència sobre l'ètica i la justícia del canvi climàtic organitzada pel LINCC-UIB

22 Contra el negacionisme climàtic

23 Macron adverteix: "Estem perdent la batalla pel clima"

24 Trump imposa el negacionisme climàtic

25 El futur serà un desordre olfactiu

26 Un col· lapse és la reducció sobtada de la complexitat d'un sistema

27 Raons per censurar Rajoy

28 El negacionisme del canvi climàtic entra a les escoles

29 El decreixement posa en el centre de la crítica un nou objecte, el creixement

30 Els orígens del feixisme

31 Diccionari dels dies foscos que s'acosten

32 Churchill, el premier  visionari

33 Els líders sindicals i Trump

34 Les constructores espanyoles volen un tros del pastís de Donald Trump

35 L'any més càlid

36 El negacionisme dels mals dels cotxes

37 No tothom té la seva part de raó

38 El món trepitja l'accelerador de la lluita contra el canvi climàtic

39 Fora de joc del negacionisme del canvi climàtic

40 "L'encíclica del Papa sobre el canvi climàtic ha tingut impacte als EUA"

41 No tenim pla(neta) B

42 "Contra el canvi climàtic no tenim cap possibilitat de fracàs"

43 El think tank  del Tea Party espanyol com a referència mundial
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