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“Amics i amigues, no hi ha dubte que estem deixant de ser una societat de la 
informació per a endinsar-nos en la societat de la desinformació. 

 En la societat de la informació falsa.” 
 

Marc Amorós Garcia 
 
 
 
 

"Las fake news son armas de distracción masiva." 
 

Soledad Gallego Díaz 
 
 
 
 

“The human brain has not evolved to perceive reality, it has evolved to create an 
illusion of reality. That's why an exciting lie gains more attention than a boring truth.” 

 
Abhijit Naskar 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’escriptora brasilera Clarice Lispector va afirmar una vegada que “El futur de la 

tecnologia amenaça destruir tot el que és humà en l'home, però la tecnologia  no 

arriba a la bogeria, i en ella és on l'humà de l'home es refugia” (Lispector, 2011). 

Aquest sembla un bon punt de partida per a encetar el present treball de recerca i 
és que el temps, com tot, canvia. I dins d’aquest tot hem d’incloure les relacions 

interpersonals, les formes de comunicar-nos i, per descomptat, el periodisme. 
 

Perquè el periodisme no és més que l’intent de transmetre a l’audiència la veritat 
sobre el món que ens envolta, o com hauria dit el guanyador de dos premis Pulitzer 

Bill Kovachs, “El periodisme és la primera versió de la història” i “les pautes ètiques 
són per als periodistes com les estrelles per als antics navegants, potser no les 

farem servir mai, però sense elles, estaríem perduts” (Kovach, 2021). 
 

El futur de la tecnologia del qual parlava Lispector és l’avui, i seria hipòcrita no 
afirmar que aquesta ha vingut per quedar-se, com a mínim, bastantes dècades. En 

aquest context els acèrrims defensors del periodisme clàssic veuen com noves 
formes de fer periodisme proliferen arreu i que aquestes, com qualsevol issue que 

ens envolti, està altament influenciat per la tecnologia. Estem immersos en el que 
molts autors han catalogat com la crisi del periodisme, època que no per casualitat 

ha coincidit amb l’auge de la tecnologia de masses, és a dir, l’ús d’aparells 
electrònics per a qualsevol ciutadà mitjà. 

 

I és que si ens fixem en el nombre de quioscos que queden arreu, podríem arribar 
a la falsa conclusió que informar-se ja no està de moda o, simplement, que els 

ciutadans han optat per no informar-se. I com he indicat és una falsa conclusió, ja 
que pot ser que molts ciutadans hagin optat per a no informar-se, però també hem 

de tenir en compte els que, simplement, han optat per informar-se per altres mitjans. 
 

Tampoc és casualitat que a l’Era Digital se l’anomeni també Era de la Informació, 

que al cap i a la fi és una nomenclatura que ha rebut el període de la història de la 
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humanitat on les tecnologies han jugat un paper clau i han sigut  l’eix vertebrador 

sobre el qual pivota la societat. Alguns autors consideren que en aquest període hi 
ha hagut una democratització en l’accés a la informació, desbancant en certa 

manera els mitjans de comunicació tradicionals per a donar pas a les noves formes 
de comunicar. Aquestes noves formes de comunicar es desenvolupen a través 

d’Internet i troben a les xarxes socials un gran altaveu mitjançant el qual arribar als 
ciutadans. 

 
Paral·lelament el desenvolupament a nous medis ha derivat en el que he citat abans 

i desenvoluparé a continuació, la crisi del periodisme. La feina del periodista s’ha 
devaluat i precaritzat en entendre que qualsevol forma de comunicar és periodisme. 

Sembla que de la definició de Bill Kovachs només hagi quedat la primera part “El 
periodisme és la primera versió de la història” quan, probablement, el fragment més 

important de la definició és el següent: “les pautes ètiques són per als periodistes 
com les estrelles per als antics navegants, potser no les farem servir mai, però 

sense elles, estaríem perduts”. 
 

A una societat on la immediatesa és el que prima, el fet de revisar una informació 
per a aplicar-li les pautes ètiques és massa temps. A una societat on  la immediatesa 

és el que prima el periodisme esdevé tan sols la primera versió de la història. Una 
història que pot no estar contrastada. I és que realment hem d’anomenar periodistes 

a totes aquelles persones que, segons el diccionari de l’institut d’estudis catalans, 
tinguin “per professió fer reportatges, entrevistes, etc., en algun dels mitjans de 

comunicació” (Diccionari de la llengua catalana, s.d.). 

 
No tothom ho creu, i mentre alguns afirmen que l’era de la tecnologia ha permès 

democratitzar l’accés a la informació, altres creuen que a l’inrevés, que això (no 
solament, però si en gran part) ha agreujat la de ja de per si precària feina del 

periodista. En aquest sentit es pot destacar la Declaració que la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya va fer en el marc del Dia Mundial de la 

Llibertat del 2014 on s’afirmava que “sense periodistes no hi ha periodisme, sense 
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periodisme no hi ha democràcia” (Federació d’Associacions de Periodistes 

d’Espanya, 2014).  
 

I és que cal destacar en aquest punt el paper de la democràcia posant l’èmfasi en 
el fet que molts partits polítics s’han nodrit en les noves tecnologies per a transmetre 

el seu missatge. En algunes ocasions com a complement als mitjans de 
comunicació clàssics i en altres, cada vegada amb major assiduïtat, com a punts de 

trobada en el que reunir als possibles votants del partit en qüestió. 

 

El que és un fet és que amb la digitalització de la societat han augmentat les fonts 
d’informació fins al punt de no saber, en molts casos, l’origen de certa informació o la 

credibilitat de la persona o mitjà de comunicació que es fa ressò  d’aquestes (Moya, 
2012). En aquest context d’incertesa provocat pel gran canvi que ha sofert    la forma 

de comunicar han emergit dos conceptes clau que regeixen la manera en què s’ha 
d’entendre la comunicació digital al segle XXI: les fake news i la postveritat. 

 
Les fake news i la postveritat s’han utilitzat en múltiples ocasions com a arma 

econòmica, cultural, sanitària, política i d’altres (García-Abadillo, 2018). En aquest 
sentit cal destacar que diversos moviments i/o organitzacions polítiques han estat 

acusats d’utilitzar-les en el marc d’unes eleccions polítiques. 
 

En aquest context, les eleccions autonòmiques catalanes ens brinden una gran 
oportunitat per a analitzar si realment aquests dos factors tenen cabuda en el marc 

d’uns comicis i fins a quin punt poden marcar l’esdevenir d’aquests. 

 

Tant les fake news com la postveritat, termes que seran definits amb precisió al llarg 
del present, han trobat la seva forma de ser a les xarxes socials, un hàbitat  en el 

qual poden desenvolupar-se plenament pràcticament sense límits (Hills i Menczer, 
2020). En el present treball s'analitzaran i definiran de forma precisa els dos 
conceptes esmentats. També es farà una anàlisi minuciosa sobre la possible 

col·lisió que podria comportar el seu ús per a diferents drets fonamentals consagrats 
a la Constitució Espanyola de 1978 per a, posteriorment, analitzar quins són els 
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instruments amb els quals es poden combatre les fake news i la postveritat. La 

principal finalitat d’aquesta part serà la d’identificar el que són les notícies falses i 
les postveritats. 

 

Paral·lelament a aquest treball de camp sobre les fake news i la postveritat es 
realitzarà una anàlisi del partit polític VOX en tres fronts principals: la història i ideari 

del partit, els resultats del partit abans de les eleccions del 14-F i la situació actual 
del partit a Catalunya. 

 

Aquests aprenentatges s’aplicaran, posteriorment, a un apartat específic on 
s’analitzaran els principals missatges abocats pel partit a la seva xarxa social 

principal (Twitter) per a determinar fefaentment si es pot considerar que el partit  ha 
fet ús de les fake news i la postveritat i fins a quin punt això els ha ajudat a 

aconseguir representació parlamentària al Parlament de Catalunya. 

 
L’objectiu principal del treball, per tant, és comprovar si hi ha una relació causal   

entre la propagació de notícies falses a les xarxes socials de VOX i l’obtenció, per 
primera vegada, de representació parlamentària a Catalunya.    
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Comunicació, fake news i postveritat 
El lingüista i filòsof estatunidenc i d’origen jueu Noam Chomsky és conegut arreu del 
món per a ser una de les figures més destacades en l’estudi de la lingüística com a 

ciència que investiga l’origen de la llengua, la seva estructura i, sobretot, la seva 
evolució. Ell ha defensat en els seus escrits que el fonament que ens distingeix de les 

altres espècies animals és l’ús de la llengua com a finalitat comunicativa, el que ens 
ajuda a desenvolupar-nos com a societat (Chomsky, 1986). Chomsky defensa que el 

llenguatge no és simplement adquirit, no ha d’entendre’s solament com a quelcom que 
aprenem, sinó que és un ítem que fins a cert punt s’ha de considerar innat a l’espècie 

humana, “un gen de l’espècie humana”.  Així ho exposà quan va afirmar que “The 

human faculty of language seems to be a true “species property,” varying little among 

humans and without significant analogue elsewhere” (Chomsky, 2000). Chomsky, per 
tant, defensa que els nens tenen certa programació genètica per a aprendre llengües. 

Aquesta és, a grans trets, la teoria de la gramàtica generativa on el seu màxim 
exponent és en Noam Chomsky. 

 
Aquesta teoria és compartida per part de la doctrina i podem veure-la present a escrits 

com els de l’acadèmic James R. Hurford (Hurford, 1990). Tot i això hi ha altres corrents 
de pensament que defensen que el llenguatge no és quelcom innat a l’espècie 

humana sinó que és el fruit d’un procés d’aprenentatge que es regeix per un estímul 
extern que produeix una resposta. En aquest sentit podem citar el treball del psicòleg 

nord-americà Burrhus Frederic Skinner. Ell fou el màxim exponent del conductisme. 
Aquesta teoria, contraposada a la de Chomsky, defensa que l’aprenentatge de la 

llengua es produeix per mecanismes de condicionament, és a dir, que a partir de la 
imitació i l’associació de paraules amb la realitat social que envolta a un subjecte 

determinat sorgeix la llengua i això, per tant, no és una condició innata a la naturalesa 
humana (Skinner, 1983).  

 
Sigui una condició inherent a l’ésser humà, com defensa Chomsky, o sigui quelcom 

après amb la socialització i la repetició, com defensa Skinner, la llengua, al cap i a la 
fi, és quelcom que ha permès que es pugui traçar una línia temporal entre les 
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civilitzacions que han habitat el nostre planeta. Aquesta línia temporal proporcionada 

pel llenguatge ens ha permès retenir coneixements en diferents lapses temporals, és 
a dir, que ens ha ajudat a poder acumular saviesa i estudis perquè siguin 

complementats, millorats o, simplement, refutats en èpoques posteriors.  
 

Per altra banda el llenguatge ens ha ajudat no només a mantenir el coneixement al 
llarg dels anys sinó que ha contribuït a democratitzar el coneixement, a fer-lo arribar a 

tothom i que aquest coneixement creï precedent per a seguir evolucionant.  
 

En aquesta acumulació i democratització del coneixement el periodisme ha jugat un 
paper clau. És àmplia la doctrina que defensa que el periodisme va començar al segle 

XVII amb els diaris i que es va desenvolupar al segle XVIII, créixer al segle XIX, 
assentar-se al segle XX (Langa-Nuño, 2010, p.10-40) i entrat en crisi al segle XXI. Tot 

depèn del que s’estengui com a periodisme i al present s’entendrà aquest, tal com 
s’ha exposat amb anterioritat a l’inici de l’escrit, com l’intent de transmetre a l’audiència 

la veritat sobre el món que ens envolta i, partint d’aquesta definició, no podem quedar-
nos amb la falsa creença que el periodisme nasqué al segle XVIII. El periodisme, per 

tant, ha de ser considerat com a quelcom que apareix amb les primeres interaccions 
socials entre els éssers humans, és a dir, amb el primer intent de transmetre a un 

ésser la veritat sobre el món que ens envolta. Per tant, el periodisme neix amb la 
comunicació i és un ítem innat a aquesta.  

 
El que és un fet, però, és que a partir del segle XVII el periodisme es va 

professionalitzar i democratitzar gràcies a la irrupció dels diaris, al segle XX va passar 
el mateix amb la ràdio i la televisió i, per últim, al segle XXI amb l’aparició d’internet.  

 
Sobre aquesta última Chomsky va afirmar: "Internet lliura accés instantani a tota mena 

d'idees, opinions, perspectives, informació. Això ha ampliat les nostres perspectives o 
les ha fet més estretes? Jo crec que totes dues. Per a alguns els ha ampliat. Si saps 

el que estàs buscant i tens un sentit raonable de com procedir, internet pot ampliar les 
teves perspectives" (Molina, 2013). Podríem afirmar que Internet ha democratitzat 

l’accés a la informació, tal com ha fet el llenguatge a la història de la humanitat. També, 
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igual que la llengua, internet ha permès acumular coneixement i transmetre’l per fer-

lo arribar a tothom.  
 

En aquest marc han renascut, amb altres noms, dos termes que es van produint des 
de l’inici de la comunicació, les fake news i la postveritat. Aquests no han de ser 

considerats un instrument intrínsec a les xarxes socials o a internet, simplement s’han 
d’entendre com un element que pot viure independentment, però que és a 

l’ecosistema de les xarxes socials i internet on se senten millor per a desenvolupar-se 
i créixer. Per tant, són instruments que aprofiten les potencialitats de les noves 

tecnologies com a altaveu d’amplada pràcticament il·limitada. És convenient, doncs, 
veure el seu abast. 

 

2.1.1 Les fake news 
Per a poder comprendre l’abast de les fake news és convenient poder definir-les amb 

precisió per a, posteriorment, passar a analitzar-les. El terme fake news prové de 
l’adjectiu anglès fake, que podria traduir-se com a fals, i del substantiu news, que ha 

de ser entès com a notícia. Per tant, quan ens referim a notícies falses o a notícies 
enganyoses no fem altra cosa que referir-nos a les fake news.  

 
El servei de consultes lingüístiques de la Direcció General de Política Lingüística 

(institució dependent de l’institut d’Estudis Catalans) l’ha definit com a aquell tipus de 
notícia que no solament no diu la veritat sinó que, a més, es crea i difon de manera 

premeditada (especialment a les xarxes socials) amb la finalitat de desinformar i de 
manipular el públic en benefici propi (Optimot Consultes lingüístiques, 2019).  

  
Desai, S; Mooney, H i Oehrli, J. han definit el terme fake news a l’escrit "Fake News, 

Lies and Propaganda: How to Sort Fact from Fiction” com aquelles notícies on hi ha 
una història que es fabrica sense fets, fonts ni cites verificables. També apunten, en 

consonància amb la definició del servei de consultes lingüístiques que algunes 
vegades aquestes històries poden ser propaganda dissenyada intencionalment per a 
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enganyar al lector i remarquen la proliferació d’aquestes a través de les xarxes socials 

gràcies a la facilitat que aporten aquestes per a difondre informació (Desai et al. 2021).  
 

Al l’article científic “The science of fake news” es dóna un pas més a les dues 
definicions vistes fins al moment i s’afegeix el fet que aquesta informació fabricada 

imita el contingut dels mitjans de comunicació “en forma però no en el procés 
organitzatiu o la intenció” (Lazer et al. 2018, pp.1094-1096). Aquest fet és notori i no 

s’ha de menystenir o passar per alt perquè el que s’afirma és que hi ha un intent per 
a imitar el contingut dels mitjans de comunicació sense que s’imitin els processos 

editorials dels mitjans de comunicació que passen controls de qualitat per a garantir 
la precisió, contrast i credibilitat de la informació proporcionada a l’audiència.  

 
Per consegüent, es pot veure com els mitjans de comunicació conviuen amb altres 

actors que difonen notícies, però que ho fan en un paradigma totalment diferent. 
Mentre els primers tenen una finalitat informadora, els segons tenen una finalitat 

desinformadora o manipuladora. En aquest sentit el guionista i director Marc Amorós 
Garcia ha exposat al seu escrit “Los medios de comunicación contra las notícies 

falsas: todo es falso ¿salvo el periodismo?” una disjuntiva que afronta el periodisme 
en època de fake news. Per una banda l’auge de les xarxes socials i les fake news pot 

suposar la mort del periodisme actual per donar pas a una difusió de notícies molt 
menys professional on més enllà de l’objectivitat i el contrast entre informacions 

veraces i falses es primi la immediatesa i el sentit menys professional del terme 
“informar”. Per altra banda, el periodisme pot erigir com la taula de salvació i com “el 

millor antídot” contra el fenomen de les notícies falses, ja que, segons l’autor, tot pot 
ser fals excepte el periodisme (Amorós, 2019, pp.21-41).   

 
L’àmplia majoria de la doctrina coincideix en afirmar que les fake news són notícies 

fabricades que, de manera deliberada, tergiversen o oculten la informació a l’audiència 
que les rep. La perillositat del terme rau en el fet que aquestes notícies sovint semblen 

certes i poden influenciar no només en el pensament de qui les rep sinó també en els 
seus actes, com veurem més endavant.  
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2.1.2 La postveritat 
El terme postveritat fou proclamat paraula de l’any segons el diccionari d’Oxford l’any 

2016 (Post-truth' declared word of the year by Oxford Dictionaries, 2016). Segons 
exposen, aquesta paraula fou primerament utilitzada a un article escrit per Steve 

Tesich l’any 1992 i publicat a la revista The Nation (Kreitner, 2021). A aquest article 
va utilitzar la paraula per a referir-se a una característica analitzada en el context de 

la Guerra del Golf. Ell va analitzar com els ciutadans van començar a defugir la veritat 
i, en equiparar la veritat amb les males notícies preferien protegir-se d’aquesta. En 

aquest sentit Tesich va afirmar que Reagan va entendre ràpidament que el públic no 
volia saber la veritat, “així que els va mentir, però no va haver de treballar-hi molt” 

(Tesich, 1992).  
 

En concret, el cas més flagrant de l’ús de la postveritat, segons l’autor que va encetar 
el terme, fou a la Guerra del Golf on, sota el pretext de l’interès nacional es va instaurar 

una censura de premsa. Per tant, els estatunidencs veien només allò que el govern 
volia que veiessin. Van preferir censurar la llibertat de premsa que haver d’afrontar 

una realitat que hauria estat més cruel que una mentida. El que es va fer, doncs, va 
ser capgirar l’enfocament de la notícia per a mostrar allò que el govern volia que es 

mostrés. 
 

Segons l’Oxford Dictionary, la paraula post-truth pot ser definida com “les 
circumstàncies en què els fets objectius influeixen menys en la formació de l’opinió 

pública que en l’emoció i la creença personal” (Definition of post-truth adjective, s.d), 
és a dir, que es tracta d’aquella circumstància en què les emocions i les creences 

particulars d’un subjecte pesen més que no pas els fets objectius en la creació i 
formació d’una opinió respecte a un fet concret.  

 
El preocupant d’aquest fenomen és que molts ciutadans prefereixen viure a una 

postveritat de la qual en són conscients que no pas haver d’enfrontar una realitat que 
en molts casos és més dura del que els hi agradaria. No hi ha un esperit crític en la 

formació de l’opinió pública en el marc de la postveritat i agafen molta més força 
factors com la creença que no pas les dades empíriques o evidències.  
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El filòleg espanyol Andreu Jaume Enseñat afirma que “La postveritat ha nascut en 
aquest nou ecosistema ple de soroll. És donar la paraula a tots perquè no s'escolti a 

ningú. I així estem entretinguts mentre uns quants es dediquen al que de veritat 
importa” (cita d’Andreu Jaume Enseñat a Alós, 2017). 

 
En definitiva, la postveritat s’erigeix com un instrument per a la reafirmació de l’opinió 

d’un determinat subjecte respecte a un fet concret i que es basa en la creença per 
davant de l’evidència.  

 

2.1.3 Marc històric de les fake news i la postveritat 
La difusió de notícies falses no és quelcom nou que hagi aparegut al segle XXI, hem 
de situar l’inici de les fake news i la postveritat amb l’inici mateix de les relacions 

socials entre els éssers humans, on per a desvirtuar la realitat amb finalitats 
específiques s’han difós falsedats, ja sigui amb aparença de notícies certes o, 

simplement, per a crear un relat que arreli a la societat.  
 

En aquest sentit, podem veure com el professor de comunicació de la Universitat de 
Nebrija José Manuel Burgueño dóna evidències que apunten a l’ús d’aquest tipus 

d’estratagemes l’any 64 després de crist a Roma. Segons exposa, hi ha evidència 
extreta a partir d’escrits inclosos als Annals, on s’exposa que els cristians van carregar 

amb la culpa del Gran Incendi de Roma. Així es va fer néixer d’un rumor que va arrelar 
a la societat i que va tenir conseqüències molt greus per al col·lectiu cristià. Les 

conseqüències d’aquesta difusió no contrastada es van mantenir durant molts anys 
(Burgueño, 2014). 

 
Durant molts segles aquestes s’han usat per a perseguir o oprimir a col·lectius socials, 

religiosos i minories. Un clar exemple fou l’atac sistemàtic patit pels jueus a l’holocaust 
del segle XX on, des de l’Alemanya nazi es van afirmar falsedats com que els jueus 

havien matat a crist o que eren els qui controlaven l’economia mundial (Arjona, 2016). 
Al segle XIV aquests mateixos foren acusats, en el marc de la pesta negra, d’haver 
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enverinat les aigües de les principals ciutats europees (García, 2017) on entre els anys 

1347 i 1352 va arribar a morir fins al 40% de la població. Aquestes acusacions 
infundades van derivar en una persecució devastadora per al col·lectiu.  

 
Per tant, podem veure com la difusió de fake news o postveritat no és nova, Aristòtil 

va afirmar que “No és suficient amb dir solament la veritat, més convé mostrar la causa 
de la falsedat”. Les mentides, mitges veritats o la creació de relats falsos ens han 

acompanyat al llarg de la història recurrentment, sobretot en contextos de crisi, 
guerres i revolucions.   

 

2.1.4 Característiques comuns a les fake news i la postveritat 
Arribats a aquest punt, podem extreure les següents conclusions:  
 

1. Les fake news i la postveritat no són un fenomen nou, però el seu auge és recent.  
Com hem vist l’ús de la falsedat ha estat utilitzada al llarg de la història amb l’única 

finalitat d’extreure algun tipus de rèdit. Aquestes han iniciat conflictes armats o 
variacions en l’economia de determinats països o territoris (Burgueño, 2014).  

 
Tot i aquesta existència que es remunta a l’origen de la interacció social entre els 

individus, les fake news i la postveritat han tingut un auge exponencial en el segle XXI 
que es pot explicar en el context propiciat per les xarxes socials gràcies a la facilitat 

que aquestes ens proporcionen per a comunicar-nos amb altres usuaris. Per tant, 
aquest instrument ha proliferat en el marc de la globalització i les falsedats que fa 

segles s’instauraven en una determinada localització geogràfica ho fan ara en l’àmbit 
global amb unes conseqüències difícilment imaginables (Galvin, 2017).  

 
2. Les fake news i la postveritat expliquen una història ben allunyada dels fets, fonts 

o cites.  
Aquesta és una de les característiques clau d’ambdues. Es pot afirmar que el fet 

d’explicar un relat allunyat dels fets reals és l’eix sobre el qual pivoten les fake news i 
la postveritat, ja que és la intenció última de la seva creació.  
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En l’actualitat, aquestes històries intenten despertar l’atenció de l’audiència per a 
aconseguir amb gran facilitat que el material manipulat es difongui amb rapidesa i cali 

en el conjunt de la societat. Les principals característiques d’aquests missatges són 
que tracten temes d’actualitat, es propaguen per mitjans de comunicació no verificats, 

les notícies són considerades sensacionalistes, s’intenta incloure imatges impactants 
i es fa ús del clickbait, entre d’altres ("Cómo detectar que una noticia es falsa", 2021). 

Més endavant s’aprofundirà en aquestes característiques.  
 

3. Aquestes notícies falses han estat creades per treure rèdit 
Les falsedats incloses a les fake news i a la postveritat intenten crear una reacció per 

part de l’audiència d’aquestes. La reacció pot consistir en fer variar la conducta d’un 
segment de la societat o, per contra, refermar unes creences. Les formes amb les 

quals qui les difon pot treure rèdit són moltes.  
 

Es pot treure rèdit simplement amb la difusió de la notícia, més enllà del seu contingut, 
ja que el benefici rau a fer que els usuaris interactuïn amb un perfil o pàgina web 

concrets, el que pot derivar indirectament en un benefici econòmic fruit de la publicitat 
que es llança des d’aquests.  

 
Per altra banda, es pot treure benefici del contingut del relat en si. Aquest benefici pot 

ser de caràcter econòmic, polític, social i d’altres (Soares, 2019). Un exemple pot ser 
la difamació per a desestabilitzar a un rival polític. Al segle XXI aquestes s’han utilitzat, 

en gran manera, com s’exposarà més endavant en el present. 
 

4. Les xarxes socials són un medi on les notícies falses proliferen sense gaire control 
Fins a aquest punt s’han analitzat les principals característiques de les fake news i la 

postveritat i s’ha exposat la proliferació exponencial que han tingut aquestes a 
l’ecosistema creat per les xarxes socials, però, poden fer-ho sense cap control? 

 
Bé és cert que hi ha diferents instruments per aturar o, com a mínim, pal·liar l’efecte 

de la propagació de falsedats a les xarxes socials com ara l’autoregulació, la legislació 
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internacional o, simplement, el foment de l’educació (es veuran totes elles al present). 

Tot i la varietat i extensió dels instruments existents és molt complicat poder aturar-les 
de soca-arrel i es pot considerar que aquestes tenen via lliure per a proliferar sense 

gaire control. Una metàfora que pot explicar la dificultat d’aturar-les pot ser el fet 
d’intentar posar portes a un camp molt extens. 

 
L’Informe Anual de la Professió Períodistica APM del 2019 exposa que l’origen de la 

desinformació es concentra en major mesura a les xarxes socials, essent els mitjans 
de comunicació el sector on hi ha menys responsabilitat a l’origen de la desinformació 

entre cinc ítems diferents que inclouen, a part de les xarxes socials i els mitjans de 
comunicació, la política, publicitat i màrqueting i, per últim, el món de l’empresa i 

l’economia (Palacio, 2019, pp.80-89). 
 

Gràfic 1: Responsabilitat en l’origen de la desinformació 

 
Font: Palacio, 2019, p.88 

 

5. Les fake news i la postveritat afecten en major mesura a la població més envellida 
Tot i que la responsabilitat de l’origen de la desinformació es concentra a les xarxes 

socials i és en aquest sector on hi ha menys població envellida, la desinformació té 
menor importància per als majors de cinquanta anys que no pas per als menors de 

cinquanta anys (Palacio, 2019, p.86).  
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Això ens indica que són els majors de cinquanta anys els més propensos a caure 
davant dels paranys que creen les fake news i la postveritat, ja que en no considerar-

ho un problema, tendeixen a estar menys previnguts. Un altre dels problemes és que 
els segments de la població majors solen tenir més problemes per a desenvolupar les 

seves habilitats a les xarxes socials, amb el que pot costar contrastar fonts en els 
espais web.  

 
Per aquest motiu és important que instruments per a combatre la desinformació, com 

per exemple l’educació massiva (que veurem amb posterioritat), no se centrin 
únicament en el segment de la població més jove sinó també en els més grans.   

 
Gràfic 2: Importància de la desinformació pels espanyols 

 
Font: Palacio, 2019, p.86 
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6. Els perfils de desinformació  
Els perfils de desinformació que tenen més incidències a les fake news i la postveritat, 

segons els estudis plasmats a l’Informe Anual de la Professió Períodistica APM de 
l’any 2019 són els següents(Palacio, 2019, p.80)::  

 
- Els polítics que utilitzen les notícies i rumors per a mesurar les reaccions de la 

gent; 
 

- A les xarxes socials s’extenen ràpidament perquè no existeix una ètica 
professional que els freni; 

 
- Sempre ha existit la desinformació, però ara existeixen mitjans que 

l’amplifiquen i el generalitzen; 
 

- S’ha perdut molt sentit crític d’allò que es llegeix, es veu o s’escolta; 
 

- Algunes sorgeixen com a iniciatives per a captar usuaris en mitjans digitals i 
monetitzar les visites.   

 

2.1.5 Diferències entre les fake news i la postveritat 
Un cop hem vist totes dues cal que ens centrem en les diferències entre les fake news 
i la postveritat. Un punt de partida és saber que ambdós fenòmens es retroalimenten 

i, per consegüent, molts cops les fake news es basen en fets entesos com a 
postveritat, és a dir, que les fake news en moltes ocasions apel·len a certa legitimitat 

que no ha estat aconseguida per mitjà de dades empíriques o contrastades, sinó que 
s’han obtingut gràcies a creences o emocions. Això també passa a l’inrevés, on les 

fake news s’utilitzen per a justificar la instauració d’una postveritat (Portillo, s.d., p.5).   
 

Per tant, el punt de partida és saber que les fronteres entre un terme i l’altre són 
difuses. Les fake news poden ser més difícils de combatre amb instruments formals 
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que no pas la postveritat, ja que la finalitat de les primeres és que semblin el màxim 

de creïbles possible, és a dir, que es lucren dels mètodes periodístics per arribar a 
l’opinió pública sense dur a terme les tasques de verificació que s’haurien de realitzar. 

Per altra banda, podríem afirmar que en el cas de la postveritat els individus poden 
tenir un nivell més alt de responsabilitat, ja que són més conscients de que estan 

basant les seves opinions en creences subjectives que en dades objectives. Per tant, 
podríem afirmar que les fake news són més difícils d’identificar i que la postveritat fa 

referència a la predisposició dels ciutadans davant d’un determinat assumpte. A 
aquesta última els ciutadans veuen com el que diuen “els seus” és correcte mentre 

que, per altra banda, el que diuen “els contraris” és fals, independentment del missatge 
i proves que exposin un o altre.  

 
Domingo Ródenas de Moya ha traçat acuradament una línia que connecta la 

postveritat amb el populisme afirmant que es creen al mateix “caldo de cultiu” a partir 
de la promesa de satisfacció d’impulsos primaris i que en ambdós casos s’intenta 

simplificar al mínim situacions complexes(cita de Domingo Ródenas de Moya a Alós, 
2017). Això no passa amb les fake news, aquestes juguen a un altre paradigma en 

què s’intenta, principalment, fer canviar l’opinió i la creença d’una part de la societat 
respecte a un tema en concret. Podríem dir, per tant, que una diferència pot ser que 

les notícies falses intenten arrossegar a un usuari a una determinada creença a partir 
de les falsedats i, per contra, la postveritat utilitza instruments varis per a refermar 

aquestes creences. En aquest sentit, el catedràtic de Filosofia Contemporània de la 
Universitat de Barcelona Manuel Cruz ha exposat:  

 
“La postveritat no es teoritza a penes sinó que, sobretot, es practica, i aquest 

és el problema. Però el nexe és inequívoc: si decauen tant el control objectiu 
com la crítica intersubjectiva, les propostes que a partir d'aquest moment es 

presentin en l'espai públic sol podran obtenir la seva validesa d'aquest vincle 
directe entre el líder i la ciutadania que promouen determinats populismes, tant 

en el pla de la política com en el del discurs com a tal. Un vincle en el qual el 
que està en joc no és la veritat del que es diu, sinó la veritat de qui ho diu, la 

seva presumpta autenticitat. Els continguts no importen perquè en realitat mai 
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es va tractar d'això, sinó d'escenificar a través de paraules la identificació amb 

algú, així com la reafirmació en allò de què ja es venia convençut de casa.” 
(Cruz, 2017). 

 
Una altra de les diferències que hem de remarcar és que una mentida canvia una 

veritat específica i la postveritat crea una veritat nova, una veritat alternativa. És a dir, 
que les fake news canvien una realitat concreta, sigui mentint respecte a aquesta o 

desmarcant-se i, per contra, la postveritat crea una realitat nova allunyada de 
l’especifitat i verificació que es requeriria a una “veritat real”. En aquest sentit, Albert 

Medrán afirma:  
 

“La creació de realitats alternatives sota el comandament del control dels 
mitjans de comunicació. Realitats alternatives que no es basen en els fets, sinó 

en les emocions. Realitats alternatives que es basen en la percepció, no en la 
dada. La diferència amb altres èpoques és que avui tenim al nostre abast eines 

de doble fulla. D'una banda, ens permeten tenir accés a les fonts d'informació 
necessàries per a assenyalar i combatre la mentida. I alhora, donen un impuls 

mai vist a la mentida, que corre com la pólvora i roman en la superfície durant 
anys. És alhora possible i impossible.” (Medrán, 2017) 

 
Les fake news se centren en els fets, en les notícies i en la disputa de la veritat. Per 

contra, la postveritat no se centra en la disputa per la veritat o els fets, en aquesta és 
una preocupació secundària, la discussió principal és la creença i la reafirmació d’un 

determinat paradigma.  
 

2.1.6 Exemple de l’ús de les fake news i la postveritat en el marc de les 
xarxes socials 

2.1.6.1 Les eleccions presidencials dels Estats Units 
Per la doctrina les eleccions presidencials als Estats Units (any 2016) han estat un 
dels casos més rellevants on l’ús de les fake news i la postveritat en el marc de les 
xarxes socials han influenciat a l’opinió pública fins al punt de poder determinar, 
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segons part de la doctrina, el resultat d’unes eleccions al país més influent del món, 

els Estats Units (Blake, 2018).  
 

Un punt de partida per a explicar l'extensió del cas en qüestió pot ser 
l'anàlisi elaborat per l'empresa de mitjans de comunicació d'internet i seguiment viral 

BuzzFeed l'any 2016 va determinar que les notícies falses sobre les eleccions van 
generar més repercussió a les xarxes socials que les notícies dels principals mitjans 

de comunicació com el Huffington Post, el Washington Post o el The New York Times 

(Silverman, 2016).  

 
L'ús de les fake news i la postveritat va ser un instrument infal·lible segons l'estudi i 

part d'això es demostra en el següent gràfic on es pot veure que, a mesura 
que s'apropen les eleccions presidencials, major és el nombre de visites (enteses com 

a número de vegades que es comparteix, reaccions i cometaris) a notícies falses i 
menor és la visita a notícies mainstream.  
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Gràfic 3: Interacció total a Facebook per a les 20 principals històries electorals. 

 
Font: Silverman, 2016 

 

En aquest sentit podem veure les dues taules que s'exposen a continuació on es 
comparen, per una banda, el top 5 de notícies falses compartides a Facebook tres 

mesos abans de les eleccions i el top 5 de les notícies mainstream compartides a la 
mateixa xarxa social en el mateix període temporal. 
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Taula 1: Les 5 notícies falses més compartides de Facebook 

TOP 5 fake news més compartides a Facebook 

Nom de la notícia 
 
 

Nombre de 
vegades  
compartida 

Mitjà de 
comunicació 

A qui perjudica? 
(Clinton o Trump) 

El Papa Francesc commociona 
el món i avala Donald Trump 

com a president 
 

 
960.000 

 
Ending the Fed 

 
Clinton 

WikiLeaks confirma que Hillary 
ha venut l'arma a ISIS ... Llavors 

llança una altra bomba! Notícies 
d'última hora. 

 

 
 

789.000 

 
 

The Political 
Insider 

 
 

Clinton 

S'ha acabat: el correu electrònic 
a l’ISIS de Hillary acaba de 

filtrar-se i és pitjor del que ningú 
es podria imaginar 

 

 
 

754.000 

 
 

Ending the Fed 

 
 

Clinton 

Només cal llegir la llei: Hillary 
està inhabilitada per exercir 

qualsevol càrrec federal 
 

 
701.000 

 
Ending the Fed 

 
Clinton 

Un agent de l'FBI sospitós de 
filtracions per correu electrònic 

de Hillary va ser mort en aparent 
assassinat-suïcidi. 

 

 
 

567.000 

 
 

Denver 
Guardian 

 
 

Clinton 

Font: Creació pròpia a partir de les dades obtingudes a Silverman, 2016. 
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Taula 2: Les 5 notícies corrents (mainstream) més compartides de Facebook 

TOP 5 fake news més compartides a Facebook 

Nom de la notícia 
 
 

Nombre de 
vegades  
compartida 

Mitjà de 
comunicació 

A qui perjudica? 
(Clinton o Trump) 

La història de la corrupció de 
Trump és al·lucinant. Llavors, 

per què suposadament el 
Clinton és el corrupte? 

 

 
849.000 

 
Washington 

Post 

 
Trump 

Deixa de fingir que no saps per 

què la gent odia Hillary Clinton 

 

623.000 

 

Huffington Post 

 

Clinton 
 

Es revelen les fotos de noia a 

noia de Melania Trump.  

 

531.000 

 

New York Post 

 

A cap dels dos 
 

La comprovació de fets 

comprova Trump: serem aquí 
per sempre 

 

 

407.000 

 

CNN 

Podríem dir que a 

Trump, tot i que és 
una notícia molt 

objectiva 

Dirigia la CIA, ara estic recolzant 

Hillary Clinton 

 

373.000 

 

The New York 
Times 

 

A cap dels dos 

Font: Creació pròpia a partir de les dades obtingudes a Silverman, 2016. 

 
Les taules ens mostren com aquelles notícies falses que aconsegueixen 

un nombre major de visites són les més sensacionalistes. Podem veure també com 
les cinc fake news més compartides perjudiquen a Hillary Clinton mentre que les 

cinc notícies mainstream més compartides no tenen cap tendència clara en perjudicar 
a un dels dos. 
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També podem veure com les segones notícies exposades es basen en fets objectius 

mentre que les fake news es basen en atacs personals contra un adversari polític i no 
tenen cap mena de verificació que confirmi els fets exposats. 

 
És palès que les primeres són difoses per mitjans de comunicació amb poc recorregut 

i poc contrastats mentre que els segons es basen en diaris que segueixen una línia 
editorial que es basa en l'objectivitat i verificació dels fets com els diaris The 

Washington Post, Huffington Post o The New York Times. 
 

La difusió de fake news es realitza per suposats mitjans de comunicació que basen la 
seva línia electoral només en la "premsa" en línia a les xarxes socials, mentre que 

les mainstream desenvolupen la seva tasca per escrit o a la televisió i ràdio també. 
Per últim, veiem com obtenen moltes més visites les notícies falses que 

les mainstream. 
 

2.1.6.2 Altres exemples de les fake news i la postveritat en el marc 
de les xarxes socials 

Un altre exemple relacionat amb el primer que hem vist (de les eleccions presidencials 

dels Estats Units el 2016) són les eleccions presidencials de l'any 2020 i les 
conseqüències derivades d'aquestes eleccions. Per a contextualitzar s'ha d'apuntar 

que l'actor principal és el mateix, Donald Trump. En aquest cas cal destacar l'acusació 
de frau en les eleccions (Inskeep, 2021). El que va néixer com una afirmació infundada 

i que no ha estat constatada, verificada ni confirmada per cap observador independent 
internacional va acabar com una postveritat arrelada a gran part dels votants 

republicans dels Estats Units. Aquests van refermar la seva postura davant Donald 
Trump i no es van parar a contrastar la informació proporcionada per aquest. Les 

conseqüències d'aquesta actitud són conegudes: un assalt al capitoli que va acabar 
amb quatre morts, nombrosos ferits i detinguts. Davant la gravetat d'aquestes accions 

promocionant la desinformació i davant les greus conseqüències que aquest fet va 
tenir Twitter va aplicar un instrument formal d'autoregulació (que veurem més 

endavant) per a intentar aturar els disturbis. 
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Imatge 1: Publicació realitzada per Donald Trump el 4 de novembre del 2020 a la 

xarxa social Twitter 

 
Font: publicació compartida per Donald Trump el 4 de novembre del 2020. 

 
Aquesta situació no s'ha aturat en el context de crisi sanitària viscuda arrel de la 

COVID-19, ans el contrari. Durant aquest període s'ha incrementat l'ús de les xarxes 
socials i la propagació de notícies falses en el marc d'aquestes. S'ha arribat a afirmar 

que les vacunes contra la COVID-19 no tenen altra finalitat que implementar un xip 5G 
per a controlar la població (Goodman i Carmichael, 2020). L'estudi “Fake 

News en tiempos de la Covid-19: La invasión de la desinformación” realitzat 
per EAE Business School i publicat el novembre del 2020 afirma que el 43% dels 

espanyols va trobar notícies falses difoses per representats polítics (“Casi la mitad de 

los españoles encontró fake news sobre la Covid-19 en redes sociales y apps de 

mensajería”, 2020). 
 

Segons l'estudi Fake news y COVID-19: el otro virus de la Universitat Oberta de 
Catalunya firmat per Cristina Fort i publicat el 18 de maig del 2020 les fake news han 

crescut un 33% durant la crisi de la COVID-19 i els temes més freqüents en els que 
es desenvolupen les fake news són l'origen del virus, l'aparició de nous casos, la 

prevenció i cures, les mesures de confinament, els rumors sobre persones famoses i 
els procediments per al desconfinament (Fort, 2020).  
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Imatge 2: Les fake news en temps de Covid-19 

 
Font:  Fort, 2020 

 

Altres exemples de fake news i postveritat poden ser els següents:  
 

- El papa Francesc dóna suport a la candidatura de Trump (quan el papa 

Francesc no es va pronunciar mai al respecte). ("El Papa y Brad Pitt apoyan a 

Trump, entre los bulos de Facebook que pudieron favorecer al magnate en las 

elecciones", 2017) 

 
- Alexandria Ocasio Cortez s'oposa a l'horari d'estiu perquè "l'hora extra de la 

llum solar accelera dràsticament el canvi climàtic" (notícia totalment falsa usada 
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amb finalitats partidistes) ("Fake News Examples: How They're Created and 

Shared", 2019).  
 

- Trobat un tren nazi a Polònia amb un tresor amagat (notícia totalment 
inventada) (Easton, 2015).  

 
- El banquer (Emilio Botín) ha estat assassinat per l’amant d’Ana Patricia Botín 

(quan en realitat va morir d’un infart a casa) (Precedo, 2017). 
 

- El govern monitoritzarà i decidirà si el que diem a les xarxes és veritat amb 
l’ajuda del CNI i els mitjans de comunicació (notícia totalment falsa i treta de 

context quan en veritat es volia informar sobre l’ordre PCM/1030/2020, de 30 
d’octubre, per la qual es publica el Procediment d'actuació contra la 

desinformació aprovat pel Consell de Seguretat Nacional i que veurem més 
endavant quan parlem de legislació) (Pérez, 2020).  

 

2.2 Col·lisió entre el dret d’informació veraç, la llibertat d’expressió i altres 
drets fonamentals 
La llibertat d’expressió és un dret fonamental consagrat a la Constitució Espanyola de 
1978, concretament a l’article 20 de la carta magna, i desplega el seu abast sobre el 

dret que tenen els ciutadans a “expressar i difondre lliurement pensaments, idees i 

opinions” (Constitució espanyola, 1978, art.20). Aquestes manifestacions, segons el 

mateix article constitucional, es poden fer mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol 
altre medi de reproducció com pot ser, per exemple, l’ús de les xarxes socials. 

 

Com hem vist amb anterioritat les fake news i la postveritat han tingut un auge sense 
precedents a l’era de la comunicació (especialment amb l’ús de xarxes socials com 

Twitter i Facebook) i en multitud d’ocasions s’han emparat en aquest dret fonamental 
per a desplegar la seva activitat lliurement, però, realment no hi ha cap mena de límit 

a la propagació d’aquestes? 
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El punt de partida ha de ser que a la llibertat d’expressió, en esdevenir un dret 

fonamental, no se li pot aplicar cap mena de censura prèvia i, en tot cas, pot trobar-
se limitada pel respecte a altres drets fonamentals com poden ser el dret a l’honor, a 

la intimitat o a la pròpia imatge (Sentència 52/1983, de 17 de juny).  

 

En aquests supòsits en què ens trobem una col·lisió entre drets fonamentals és 
imprescindible poder discernir amb claredat quin dels dos drets fonamentals ha de 

prevaldre i per a poder fer-ho s’ha de realitzar una ponderació de drets fonamentals 
tenint en compte la magnitud dels fets concrets que són objecte d’anàlisi. 

 

En el cas que ens preocupa podem discernir una clara col·lisió de drets fonamentals 

on, per una banda, es consagra la llibertat a “expressar i difondre lliurement els 

pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre 

mitjà de reproducció” (Constitució espanyola, 1978, art.20.a). i el dret a “comunicar o 

a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió” (Constitució 

espanyola, 1978, art.20.d).  i, per altra banda, altres preceptes constitucionals com el 
dret a l’honor, a la dignitat, pròpia imatge o discriminació. 

 

El dret d’informació i el dret a la llibertat d’expressió, tot i incloure’s al que anomenem 

Dret a la llibertat d’opinió, són dos drets autònoms que en trobar-se sota el mateix 
article de la Constitució moltes vegades es relacionen i les fronteres on comença un i 

on acaba l’altra són força difuses, per aquest mateix motiu cal diferenciar-los.  
 

2.2.1 El dret d’informació 
El dret a la llibertat d’expressió, lato sensu, versa sobre fets de caràcter transcendental 
per a l'opinió pública que tenen la particularitat que es requereix que siguin veraços1. 

Aquesta veracitat no sempre significa que els fets s’expliquin d’una manera 

 
1 Per a veracitat hem d’entendre tota aquella informació que, havent estat contrastada, mostra una 
imatge fidedigna de la realitat que explica. Les fake news i la postveritat, com hem vist, no mostren 
una imatge fidedigna de la realitat que expliquen.  
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absolutament precisa, sinó que requereix que mostrin una imatge no distorsionada de 

la realitat (“Derecho de información”, s.d.). 
 

2.2.2 La llibertat d’expressió 
La llibertat d’expressió versa sobre el dret que tenen tots els ciutadans a manifestar 

les seves opinions, pensaments o idees a través de qualsevol mitjà de comunicació. 
A diferència del dret d’informació, aquesta pot no ser veraç i incloure els judicis de 

valor que cada individu cregui oportú (“Libertad de expresión”, s.d.). 
 

2.2.3 Solució a la col·lisió 
Ambdós drets fonamentals van ser redactats pel legislador fa més de quaranta anys 

i, tot i que han estat desenvolupats per a lleis orgàniques, no han patit cap canvi des 
de llavors. Això ens porta a la conclusió de què, en cap cas, es van poder preveure, 

en aquella època, les conseqüències que aquests dos drets fonamentals desplegarien 
en el marc de l’auge de les xarxes socials que hem viscut a les dues primeres dècades 

del segle XXI. 

 

Tot i això es poden aplicar certes analogies i podem arribar a la conclusió que  el dret 

d’informació té una vessant que fa que els mitjans i professionals de la comunicació 
actuïn amb diligència. Per altra banda, el dret a la llibertat d’expressió s’articula, 

primordialment però no exclusiva, dins de l’esfera de l’individu a títol personal. Per 
aquest mateix motiu a uns se’ls requereix una actuació conforme a la veracitat i als 

altres no (SAP de Barcelona 478/2014). 

 

En el cas que ens preocupa, podem veure com el fet que una persona (a títol 

individual) propagui una fake new o una postveritat pot emparar-se en el dret a la 
llibertat d’expressió si aquesta adopta la forma de judici de valor personal. Per altra 

banda, si aquests mateixos fets els realitza un mitjà de comunicació veuríem com 
aquest està faltant a la veracitat i, per tant, vulnerant el dret d’informació. A més, no 

hem d’oblidar tampoc que, en moltes ocasions, sota l'emparament d’aquests dos drets 
fonamentals, es pot vulnerar un tercer com pot ser el dret a l’honor o a la pròpia imatge. 
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En aquests casos, com he analitzat, caldrà que el tribunal en qüestió realitzi un judici 

de ponderació per a saber quin dels dos preval (SAP de Barcelona 478/2014). 

 

També poden existir supòsits en què les fake news i la postveritat no vulnerin cap dret 
constitucional. Per a combatre aquests dos fets en aquest supòsit s’han creat certs 

instruments que veurem posteriorment.  
 

2.3 Instruments per a combatre les fake news i la postveritat 
Com hem analitzat anteriorment, una de les característiques de les fake news rau en 
l’anonimat dels usuaris que les propaguen o en la dificultat de discernir l’origen 

d’aquestes. En el supòsit en què en el marc de la utilització de les fake news i 
postveritat s’afecti un dret fonamental, com hem analitzat, el Tribunal competent 

discernirà, mitjançant un judici de ponderació, l’afectació o no d’aquest i les possibles 
conseqüències penals i civils derivades del procés. 

 

Tot i això, l’ús d’aquests fenòmens no sempre té una afectació directa a drets 

fonamentals i, per això, s’han creat diferents instruments que poden ajudar a combatre 
les fake news i la postveritat. A tal efecte diferenciarem entre els instruments formals i 

els instruments no formals. 

 

2.3.1 Els instruments formals 

2.3.1.1 La legislació 
Durant molts anys no ha existit cap llei o normativa específica sobre les fake news, 
per aquests motius s’anaven aplicant altres preceptes legals que poguessin guardar 

estreta relació d’analogia amb l’objecte d’anàlisi al present treball. 

 

No fou fins al 2015 quan la Unió Europea va liderar campanyes contra la desinformació 

com a resposta directa a la suposada campanya de fake news iniciada per Rússia per 
a desestabilitzar la regió (fins llavors ucraïnesa) de Crimea. En un principi es va tractar 

de grups de treball que realitzaven la seva funció com a assessors dels actors 
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internacionals de la Unió Europea (principalment els Estats). En aquest context des 

de la institució supranacional es va emfatitzar la necessitat d’unir esforços entre els 
estats membre per a reduir i, en la mesura del possible, acabar amb aquesta pràctica 

(“Combatir la desinformación en línea: La Comisión propone un Código de Buenas 
Prácticas para toda la UE", 2018). La Unió Europea va posar el focus principal en els 

contextos d’eleccions (tant nacionals com europees) i podem veure com aquesta 
campanya es va intensificar per afrontar les eleccions al Parlament Europeu de l’any 

2019. Un clar exemple pot ser l’increment pressupostari destinat a combatre les fake 

news, que entre el 2018 i el 2019 va passar d’1,9 milions d’euros a més de cinc (De 

Miguel et al, 2020). 

 

Per tant, podem veure com des de la institució s’han impulsat mesures per a combatre 
les fake news deixant que els Estats, en l’exercici del seu dret a la sobirania, siguin 

lliures per a actuar acord als seus interessos nacionals. Un dels debats que s’ha 
instaurat en aquest context té a veure amb la possibilitat que certs Estats puguin 

emparar-se en aquesta estratègia conjunta per a impulsar reformes legislatives que 
coartin els drets a la llibertat de premsa o a la llibertat d’expressió. 

 

Per altra banda, cal que remarqui quina ha estat la postura adoptada dins del territori 
nacional. És àmpliament conegut que la societat sempre va per davant del dret, el que 

significa que no existeixen tantes lleis o normatives com supòsits de fet que derivin 
en la seva aplicació. En aquest cas, les fake news  no han estat una excepció i el 

legislador ha estat abocat, en multitud d’ocasions, a acudir a l’analogia legis, el que 
deriva en l’aplicació d’un precepte legal a un supòsit no previst expressament per a 

ell, però que, per guardar una gran relació de semblança, pot ser aplicada al supòsit 
de fet concret. 

 

No fou fins al 5 de novembre del 2020 quan el govern liderat per Unidas Podemos i el 
PSOE va impulsar un nou pla per a lluitar contra les fake News que fou publicada al 

Butlletí Oficial de l’Estat sota el títol de "Ordre PCM / 1030/2020, de 30 d'octubre, per 

la qual es publica el Procediment d'actuació contra la desinformació aprovat pel 
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Consell de Seguretat Nacional”. Aquesta nova ordre de la Presidència del Consell de 

Ministres va derivar en una ferma oposició liderada pel Partit Popular i per VOX. En 
aquest sentit no es va entendre quins motius havien fet que els dos partits del govern 

es retractessin del votat al 2018 i que haguessin impulsat una nova regulació 
referent a les fake news. 

 

D’una anàlisi dels dos documents es pot constatar com l’enfocament, procediment i 

mecanismes impulsats per un i altre executiu difereixen en gran manera. L’executiu 
de Mariano Rajoy volia posar l’enfocament en l’amenaça que les fake news suposen 

per a la seguretat nacional i per això       volia impulsar acords internacionals en el marc 
de la Unió Europea. El control de la informació susceptible de ser catalogada com a 

fake news es faria a través dels serveis d’intel·ligència i de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat. L’executiu de Pedro Sánchez ha optat per posar l’èmfasi als riscos 

que aquestes poden comportar per a les societats obertes remarcant, sobretot, la 
perillositat d’aquestes en els casos d’ingerència estrangera a processos electorals 

(“La lucha contra la desinformación, una tentación de todos los gobiernos”, 2020). 

 

El motiu pel qual el PSOE va vetar la proposta del PP i viceversa es basa en l’argument 

que una regulació referent a les notícies podria fer que el mateix govern determinés 
quina informació vetar i quina no, el que podria derivar, per tant, en un control de 

l’executiu amb interessos partidistes (“La lucha contra la desinformación, una 
tentación de todos los gobiernos”, 2020). 

 

Podemos va anar molt més enllà i l’any 2018 va afirmar que el Partit Popular pretenia 
instaurar un Ministeri de la Veritat per a fer servir els mitjans de comunicació per a 

coartar la llibertat d’expressió i la democràcia. Paradoxalment, el PP va encunyar el 
mateix terme (Ministeri de la Veritat) el 2020 per a criticar a l’executiu conformat pel 

PSOE i Unidas Podemos fins al punt d’afirmar que la regulació de les Fake News 

“ataca a la premsa crítica, assenyalen a periodistes i es crea un orwellià Ministeri de 

la Veritat” (Ramos, 2020). 
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Imatge 3: Publicació realitzada per Pablo Iglesias el 13 de març del 2018 a la xarxa 

social Twitter. 

 
Font: publicació compartida pel compte de Pablo Iglesias el 13 de març del 2018 a Twitter. 

 

Per tant, en l’actualitat veiem com la Unió Europea fixa un seguit de directrius en 
les quals s’han de basar els Estats Membre per a legislar a escala nacional. En 

aquest sentit, a l’estat espanyol s’hi ha emmarcat la lluita contra les fake news a 
l’Ordre de la Presidència del Consell de Ministres 1030/020, de 30 d’octubre, per la 

qual es publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado 

por el Consejo de Seguridad Nacional. Aquesta es desenvolupa a partir de sis 

àmbits que són els següents: “la prevenció, detecció, alerta primerenca, anàlisi, 
resposta i avaluació” i mitjançant els organismes que conformen el Sistema de 

Seguretat Nacional, entre els quals hem d’incloure el Consell de Seguretat Nacional, 
el Comité de Situació, la Secretaria d’Estat de Comunicació, la Comissió 

Permanent contra la desinformació, les Autoritats Públiques Competents i el sector 
privat i societat civil (“Ordre PCM/1030/2020”, 2020). 

 

Per últim, en l’àmbit autonòmic els governs, donades les competències que els 
atorga l’article 148 de la Constitució Espanyola, poden impulsar campanyes 

d’informació i detecció de les fake news però no poden legislar directament d’una 
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manera plena (Constitució espanyola, 1978, art.148). Per aquest motiu des de la 

Generalitat de Catalunya s’han impulsat diverses campanyes de conscienciació en 
coordinació amb altres entitats autonòmiques com per exemple el Consell 

Audiovisual de Catalunya o els Mossos d’Esquadra. 
 

2.3.1.2 L’autoregulació 
Com s’ha pogut constatar al present, les fake news han experimentat un creixement 

exponencial amb l’auge de les xarxes socials, esdevenint aquestes el principal mitjà a 
partir del qual es desenvolupa la seva acció. 

 

Com a complement als instruments legals moltes xarxes socials han optat per 
l’autoregulació com a mètode per a acabar amb les fake news a les seves plataformes. 

En aquest sentit podem posar com a exemple Facebook, Whatsapp, Google o Twitter. 
En algunes ocasions ho han impulsat de manera voluntària amb la finalitat última de 

fer del seu espai al núvol una zona lliure de notícies falses amb interessos particulars, 
amb la qual cosa poden prevenir a la seva audiència de ser instruments perquè un 

missatge fals es propagui. Tot i així, no sempre s’han impulsat els mitjans 
d’autoregulació de forma voluntària i, en gran quantitat de casos, han sigut fruit de 

coaccions per part dels Estats, marques que han amenaçat de retirar la seva publicitat 
de la xarxa social en qüestió o d’altres actors internacionals supranacionals com per 

exemple la Unió  Europea ("Las fake news crecen un 365 % y amenazan la reputación 

corporativa", 2018). 

 

Aquestes xarxes socials han buscat sistemes d’autoregulació depenent de les 

funcionalitats de cada una. Entre aquests sistemes cal destacar els següents: 
 

1. Whatsapp ha deshabilitat l’opció de reenviar missatges de manera massiva, 
una de les maneres mitjançant les quals es podien difondre notícies falses 

a partir de la xarxa nord-americana de missatgeria. El primer límit es va 
instaurar amb l'opció de veure quins missatges han sigut escrits directament 

per un usuari i quins han estat reenviats (aquests segons afegeixen una 
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identificació de doble fletxa inserida al missatge). Es va limitar, a partir d’abril 

del 2020, el reenviament de missatges a un sol xat cada vegada. D’aquesta 
forma es va aconseguir que fos més tediós el fet de reenviar missatges, 

amb el que pot disminuir la possible propagació de notícies falses. 
Recentment, l’app ha instaurat un nou mecanisme d’autoregulació en el 

qual s’ha afegit un aplicatiu de recerca a la web on els usuaris poden buscar, 
de manera fàcil, clara i intuïtiva el text dels missatges reenviats moltes 

vegades a Google amb la finalitat última de contrastar la informació que els 
hi arriba al seu telèfon intel·ligent (Flores i Raya, 2020). 

 
2. Pel que es refereix a Twitter, aquesta va introduir al mercat un botó per a 

denunciar les notícies falses que es detectin a la seva xarxa social, 
d’aquesta manera qualsevol usuari pot assenyalar les publicacions 

perjudicials, enganyoses o que, simplement, puguin ser fruit de les fake 

news. Posteriorment es va incloure un aplicatiu mitjançant el qual les 

notícies que puguin ser objecte de frau, a partir d’un botó de recerca, es 
podrien comparar amb aquelles que es troben a buscadors com Google. 

D’aquesta manera es busca que els usuaris puguin contrastar de manera 
senzilla la informació exposada a Twitter per a poder discernir les notícies 

veraces de les que no ho són. Per últim cal destacar una tercera eina 
anomenada Birdwatch que permet als usuaris, primerament, identificar els 

tweets amb informació falsa o enganyosa i, posteriorment, afegir una nota 
amb context informatiu. La finalitat d’aquesta eina és que quan un usuari 

detecti una noticia falsa, pugui indicar-la i contextualitzar-la perquè els 
usuaris que la vegin posteriorment tinguin un context informatiu bàsic de la 

qüestió (Marinero, 2020). 

 
3. Facebook ha implementat també multitud de mecanismes d’autoregulació entre 

els quals cal destacar un aplicatiu que conté una advertència sobre la 
possible falta de veracitat a les publicacions. Per a determinar quines 

publicacions tenen o no aquesta identificació, més enllà de l’ajuda dels 
mateixos usuaris, es fa un cribratge massiu a partir de les principals 
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paraules clau que poden contenir missatges erronis o falsos (com per 

exemple: COVID-19, vacunació, eleccions...). També, segons el mateix 
Zuckerberg, “treballen amb verificadors independents de notícies”. Cal 

destacar que també han impulsat moltes accions a través de la xarxa Fact-
Checking Network i a partir de la intel·ligència artificial. També ha posat el 

punt de mira a les publicacions i anuncis de partits polítics (“Facebook 
acelera en la lucha contra las noticias falsas”, 2020). 

 

4. Google, per la seva part, permet que els usuaris denunciïn notícies falses que 
són derivades als seus avaluadors de qualitat per a discernir la veracitat del 

seu contingut. També han millorat en els últims anys l’algoritme de recerca 
donant prioritat a les informacions contrastades i, en el cas d’informació 

d’última hora a les fonts autoritzades (Fernández, 2020). 
 

Cal destacar, per últim, que a totes aquestes accions cal sumar-li la possibilitat que 
es guarden els administradors de les xarxes socials en qüestió per a eliminar o 

restringir temporalment els comptes a partir de les quals es propaguen les fake 

news. Més enllà de poder confondre a la població i influenciar en el seu 

comportament a partir de fets i relats falsos, poden posar en perill la seva integritat 
(sobretot a partir d’informacions falses promogudes en el marc de la crisi sanitària 

de la COVID-19). A tall d’exemple podem exposar les restricció al compte de Donald 
Trump a Twitter i Facebook (Perrigo, 2021). 

 
A les empreses gestores de les principals xarxes socials en nombre d’usuaris actius 

els interessa sobre manera poder ser ells mateixos els qui controlin l’activitat que 
es desenvolupa en els seus portals web. Per a fer-ho utilitzen mecanismes 

d’autoregulació que són, en molts casos, més onerosos per a ells que no pas la 
legislació. 

 

Per aquest motiu tracten, en moltes ocasions, de negociar amb ens supraestatals 
un seguit de mesures que els permetin desenvolupar la seva activitat amb una 
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legislació laxa que es complementa amb els mecanismes impulsats per ells 

mateixos.  

2.3.1.3 L’educació masiva 
Alguns autors destacats en l’estudi de les fake news conflueixen en afirmar que 
l’educació massiva és una molt bona pràctica per acabar amb les notícies falses. 

Aquest és el cas de Ronan Ciréfice, qui ha arribat a afirmar que “l'educació massiva 
és la millor pràctica per a lluitar contra les notícies falses”. (Ciréfice, 2018)  

 

En aquest sentit els autors que aposten per aquesta mesura com a instrument per a 
acabar amb les notícies falses remarquen la necessitat d’alfabetitzar mediàticament i 

tecnològica al conjunt de la societat amb l’objectiu que siguin capaços d’accedir als 
mitjans de comunicació per a contrastar les notícies. La doctora Núria Fernández-

García creu que és més necessari que mai 

 

“Donar poder als ciutadans i facilitar-los l'adquisició de les competències 
mediàtiques necessàries per accedir, comprendre, analitzar, avaluar i produir 

contingut i per distingir entre notícies reals i falses. I això s'ha de fer mitjançant 
una aposta real per l'alfabetització mediàtica, amb un sentit cívic que reforci la 

democràcia construint una ciutadania informada que pugui decidir lliurement. 
És responsabilitat de tots lluitar contra la creixent tolerància a l'engany i la 

mentida” (Fernández-García, 2017). 

 

Per tant, un punt en comú que és àmpliament compartit per la doctrina rau en la 
necessitat d’oferir als ciutadans els mecanismes necessaris perquè puguin accedir, en 

igualtat de condicions a la informació i proporcionar-los els instruments suficients com 
per a que puguin comparar i contrastar aquestes fonts d’informació. La finalitat, per 

tant, no és dir als ciutadans quina “versió” és la correcta, sinó ajudar al fet que aquests 
puguin arribar a aquesta conclusió després d’haver analitzat motu proprio la informació 

de manera lliure i voluntària.  
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2.3.2 Els instruments no formals 
Complementàriament als instruments formals per a combatre les notícies falses  i la 

postveritat han erigit altres instruments no formals que, a diferència dels anteriors, es 
caracteritzen per a no ser impulsats pels legisladors, les institucions públiques o els 

mateixos mitjans de comunicació. 

 
En aquest apartat inclourem, a tal efecte, aquell conjunt de mecanismes que, sense 

ser impulsats per tercers, els mateixos ciutadans poden utilitzar quan pretenen 
verificar la veracitat d’una notícia2. 

 

2.3.2.1 La identificació de notícies falses 
El primer i més important instrument no formal per a combatre les fake news és la 
identificació d’aquestes i és que si les notícies falses no són identificades, és 

pràcticament impossible que un usuari, per si mateix, pugui combatre-les i la 
possibilitat que aquestes siguin compartides per l’usuari en qüestió (i per tant , , 

que es propaguin ràpidament) creix. 
 

Per a poder determinar les notícies que no mostren informació veraç és necessari 
remarcar certs aspectes comuns que ens poden ajudar, com a usuaris de les xarxes 

socials, a identificar-les. Moltes d’aquestes característiques les hem analitzat en 
apartats anteriors,  però cal destacar els següents aspectes analitzats per la 

UNESCO a l’informe “Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation Handbook for 
Journalism Education and Training” publicat l’any 2018 (Ireton i Posseti, 2018, pp. 

32-119): 
 

- Temes d’actualitat: les fake news solen desenvolupar la seva activitat en fets 
de notòria actualitat i ho fan així per tres motius clars. Per una banda aprofiten 

la necessitat dels ciutadans d’estar informats instantàniament a través de les 

 
2 No s’inclourà l’educació massiva en aquest apartat, ja que. encara que per al seu òptim funcionament 
es necessiti la complicitat del conjunt de la població, no és una acció que sigui impulsada (aparentment) 
pels propis ciutadans, sinó que és impulsada per les administracions públiques.  
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plataformes digitals que, en definitiva, són molt més ràpides que les 

plataformes clàssiques de difusió de notícies (televisió, ràdio i, principalment, 
premsa escrita) (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 

 
En segon lloc aprofiten els temes d’actualitat perquè la seva verificació és molt 

més complicada en tant no existeixen moltes fonts per a comparar els fets i, per 
altra banda, no existeix el punt de vista històric que permet analitzar els fets amb 

perspectiva. En tercer lloc, el fet que sigui un tema d’actualitat facilita que els usuaris 
de les xarxes socials difonguin el missatge per a compartir-ho immediatament amb 

els seus contactes o, simplement, per a tenir major interacció. Aquests temes 
d’actualitat poden anar tant d’aspectes de la vida personal de gent coneguda, de 

catàstrofes, d’àmbit polític i d’altres com el sanitari (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-
54). 

 

- Mitjans de comunicació no verificats: una de les característiques de les fake 

news és que es propaguen per a suposats mitjans de comunicació verificats 

(el que els atorga una legitimitat major a ulls de l’usuari mitjà, que pot arribar 
a creure que aquella notícia no cal que sigui contrastada en tant prové d’un 

mitjà fiable) quan en realitat són plataformes creades ad hoc amb la finalitat 
de propagar notícies falses, de difamar o de fer oposició davant d’una 

persona, col·lectiu o ideologia (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 
 

- Notícies sensacionalistes: en multitud d’ocasions es busca apel·lar directament 
als sentiments del destinatari amb la finalitat de què aquest no utilitzi el 

raonament per a analitzar la notícia sinó que és preferible que simplement 
sentin sorpresa i escàndol (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 

 

- Ús del clickbait: en aquest sentit ens referim a l’ús de titulars exclamatius que 

pretenen generar un grau elevat de curiositat en els usuaris perquè 
reaccionin davant d’aquests. Per tant, la finalitat dels titulars que fan ús del 

clickbait és cridar l’atenció dels usuaris perquè llegeixin la notícia (encara que 
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en molts casos el titular no tingui res a veure amb el text). Això, aparentment, 

no hauria de ser un problema, ja que quan els usuaris llegissin el text de la 
notícia, coneixerien sobre la veracitat del seu titular. Tot i això és un problema 

molt greu quan es compara amb estudis com el “Social Clicks: What and Who 
Gets Read on Twitter?” de la Columbia University que mostra com no es fa 

clic a la majoria dels URL compartits a Twitter. Aquest estudi exposa com en 
el 59% dels casos es comparteixen les notícies sense ni tan sols entrar a 

l’enllaç per a llegir-la, simplement pel titular. Això demostra la importància 
de tenir un titular que pugui cridar l’atenció (Ireton i 

Posseti, 2018, pp. 43-54). 

 

- Imatges o vídeos impactants: com hem vist amb el clickbait, les fake news solen 

contenir imatges impactants que puguin ser considerades com a exclusives 
i colpidores. La finalitat d’aquestes imatges és la mateixa que en el cas dels 

titulars, aconseguir el màxim de difusió possible. És important que, més enllà 
del lloc on es trobi la notícia aquesta, adjunti en el cas de les imatges i vídeos 

quina és la font primària d’aquestes (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 
 

- A qui perjudica el comentari? A qui beneficia? Aquestes són unes molt bones 
preguntes per a encetar una recerca a l’hora de conèixer si una publicació és 

una fake new o una postveritat. Amb la resposta a aquestes preguntes 
podem identificar si les notícies tenen una finalitat informativa o, per contra, 

una finalitat allunyada de l’objectivitat (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 
 

- Llegir més enllà dels titulars: d’aquesta manera s’evitaran els titulars que fan ús 
del clickbait i es podrà llegir la totalitat del text per a comprendre tota la idea 

que es vol transmetre (Ireton i Posseti, 2018, pp. 43-54). 
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ES 

Cómo detectar que una noticia es falsa 
Las «noticias falsas» y la desinformación (información deliberadamente manipulada con el objetivo de engañar) se han 
convertido en un fenómeno mundial cada vez más visible. Las redes sociales y sus herramientas de personalización han 
facilitado la difusión de historias falsas. A menudo utilizan emociones para captar la atención y aumentar las visitas, ya 
sea por razones económicas o ideológicas. Incluso las personas jóvenes y expertas en el ámbito digital tienen 
dificultades para identificar las noticias que han sido manipuladas. Un dato significativo es que seis de cada diez noticias 
compartidas en las redes sociales ni siquiera han sido leídas antes por el usuario que las ha compartido. Alrededor del 
85 % de los europeos consideran que las «noticias falsas» constituyen un problema en su país de origen y el 83 % opinan 
que constituyen un problema para la democracia en general. Esta rosa de los vientos te ayudará a navegar por el océano 
de la información y a encontrar tu camino a través de las olas de las mentiras y la desinformación. 

 
1) Descarga el dispositivo de verificación en la página del proyecto InVID. 
2) Sigue, por ejemplo, a @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab o @StopFakingNews/@stopfakeukraine 
Esta es una versión revisada de una nota «De un vistazo» publicada en marzo de 2017. 
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2.3.2.2 La verificació d’informació, el fact checking 
El fact checking3 ha erigit com en instrument clau per a combatre les fake news i 

podríem considerar-lo el més important i efectiu dels instruments no formals. Aquest 
consisteix en detectar els errors i notícies falses que es propaguen. En el context del 

periodisme aquest fet ha existit durant moltes dècades però amb la irrupció de les 
xarxes socials de masses el terme s’ha redefinit i ha avançat, principalment, cap a la 

verificació de fets a la xarxa. 

 

Segons Orna Young, directora executiva i cofundadora de FactCheckNI4, la 
importància del fact checking rau en el fet que “part de l’enfocament de la comprovació 

de fets és la consciència dels biaixos cognitius innats per a cadascun de nosaltres. Tot 
i que aquests biaixos ens ajuden a navegar per la vida quotidiana, poden fer passar 

per alt els fets rellevants, fins i tot quan es presenten clarament” (Leonard, Meban i 
Young, 2018). Orna Young també emfatitza la idea que aquesta comprovació de fets 

no és cap garantia contra aquella gent que conscientment decideix ignorar l’evidència 
de veritats de fet i reitera que la comprovació de fets emfatitza que, com a ciutadans, 

hem de seguir sent escèptics per a la nostra pròpia supervivència (Leonard, Meban i 
Young, 2018). 

 

Aquesta és una tasca que pot ser realitzada pels usuaris a títol individual, però veiem 
com en els últims anys hi ha hagut un auge de les organitzacions de control de fets. 

Aquestes, a diferència de les que hem inclòs als instruments formals, no són dirigides 
ni promogudes per les administracions públiques sinó que s’estableixen com a 

organitzacions independents. 

 

El 12 de juny del 2020 l'Organització de les Nacions Unides va publicar un article al 

seu espai web amb el títol “Fact-checking becoming ‘as important as handwashing’” 
on es va posar en relleu la necessitat de, més enllà de complir amb les mesures 

 
3 Fact checking és una paraula anglesa que podría traduir-se com a verificació de fets. 
4 FactCheckIN és una organització sense ànim de lucre de fact checking independent amb seu a 
Belfast. Fou fundada l’any 2015 i a l’actualitat és una organització capdavantera en la lluita contra les 
fake news als països anglosaxons.  
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sanitàries i de seguretat alimentària, reduir la marea de desinformació com a mesura 

clau per a combatre al coronavirus (“Fact-checking becoming ‘as important as 
handwashing’”, 2021) Per tant, es reitera en la necessitat de disminuir la desinformació 

i promoure els instruments per a combatre les fake news. 

 

En l’àmbit estatal podem comprovar com diversos mitjans de comunicació han 
impulsat projectes en el marc del fact cheking. Entre aquests cal destacar: 

 

1. L’espai “Pruebas de Verificación” de “El Objetivo” que depèn directament del 
mitjà de comunicació la Sexta. 

 

2. Maldita.es, que és un mitjà digital sense ànim de lucre creat formalment l’any 
2018 ad hoc per a la verificació de fets. 

 

3. La secció Factchecks, un espai que depèn directament de la startup de 
contingut audiovisual Newtral. 

 

4. La secció Hechos, un espai que depèn directament del diari El País. 

 

A escala autonòmica podem destacar la tasca executada per: 

 
5. Verificat, que és una plataforma sense ànim de lucre creada a Catalunya l’any 

2019 ad hoc per a la verificació de fets. 

 

6. La secció “Fets o fakes”, un espai que depèn directament del departament 
d’informatius de Catalunya Ràdio. 

 

7. La secció fact checking del programa “Planta Baixa”, un espai que 
recurrentment analitza la verificació de fets en el context de debats electorals. 

Depèn directament del mitjà de comunicació TV3.  
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2.4 Contextualització de l’objecte d’anàlisi, VOX 

 2.4.1 Història i ideari 
VOX és un partit polític d’àmbit europeu, nacional, autonòmic i municipal que 
s’autodefineix com a un moviment d’“extrema necessitat” que neix per a posar les 

institucions al servei dels espanyols i que promulga la família, la vida, la reducció 
de l’Estat i l'expulsió del govern de la vida privada dels ciutadans com a valors 

fonamentals. Segons exposen al seu espai web, VOX representa a l’“Espanya que 
no necessita mirar enquestes ni llegir diaris per a saber quin és el discurs de 

moda” (“Qué es VOX?” s.d.). 
 

Aquest partit va néixer formalment el 17 de desembre del 2013 com a escissió a la 
dreta del Partit Popular impulsat per una sèrie de dirigents populars crítics amb la 

ideologia de l'executiva liderada per Mariano Rajoy per ser massa moderat en 
qüestions clau com la unitat nacional o la defensa de la família tradicional 

(“Manifiesto Fundacional”, s.d.). 
 

Per tant, podem afirmar que des del seu naixement el partit liderat per Santiago 
Abascal se situà a la dreta del Partit Popular dins de l’espectre polític i catalogà a 

aquests com els de la “derechita cobarde” (Ferreira, 2019).  
 

Ells, per altra banda, no es consideren un partit d'extrema dreta sinó un partit 
d'"extrema necessitat". Tot i això, són molts els especialistes i mitjans de 

comunicació que l'han catalogat com a un partit d'extrema-dreta després d'elaborar 
una anàlisi exhaustiu del seu programa electoral i de la seva visió respecte a 

diferents temes d'actualitat com per exemple la immigració o la defensa dels valors 
tradicionals de família (Ferreira, 2019). 

 
Aquest és el cas, per exemple, de la CNN que el 3 de desembre del 2018 va publicar 

un article anomenat “Spain's Vox party wins seats as far-right party surges for first 
time since Franco” on es va destacar que VOX és el partit polític més situat a la 

dreta de l’espectre polític des de Franco (Masters i Pérez-Maestro, 2018). També 
es va destacar, a l’article, la felicitació que els va enviar Marie Le Pen, líder del partit 
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d’extrema-dreta Front Nacional Francés, a través de Twitter: “Enhorabona forta i 

càlida als meus amics de Vox, que aquesta nit a Espanya van obtenir un resultat 
significatiu per a un moviment tan jove i dinàmic” (Le Pen, 2018).  

 
Imatge 4: Marie Le Pen felicita Santiago Abascal i VOX després dels resultats 

obtinguts a les eleccions autonòmiques d’Andalusia. 

 
Font: publicació compartida pel compte de Marine Le Pen el 2 de desembre del 2018 a Twitter. 

 
Altres mitjans de comunicació internacionals també l’han catalogat com un partit 

d’extrema dreta, és el cas per exemple de Deutsche Welle, al seu article “Spain 
proves sterile ground for far-right parties”. Aquest article datat del 2016 destaca com 

sembla que, a diferència de la resta d’Europa, a Espanya sembla no calar el 
missatge d’odi promogut per l’extrema dreta. S’analitza el fet i s’arriba a la conclusió 

que això pot ser fruit de l’aprenentatge de les lliçons del passat (fent referència a la 
dictadura franquista) ( “Spain proves sterile ground for far-right parties”, 2016). 

Aquest article avui en dia estaria desfasat, ja que VOX ha demostrat que pot fer 
arribar el seu discurs fins al punt d’arrossegar milers de votants (fet que no passava 

l’any 2016). 
 

D’altra banda, dins la doctrina, la immensa majoria d’autors cataloguen al partit com 
a un partit que se situa a la dreta de l’espectre polític i, en aquest cas, la discussió 
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versa sobre si catalogar-lo un partit d’extrema dreta o, simplement, si anomenar-lo 

com a un partit que representa el conservadorisme més tradicional.  
 

El politòleg Carles Ferreira va traçar l’estudi d’una cadena causal de set 

característiques doctrinals (nacionalisme, nativisme, autoritarisme, antidemocràcia, 
populisme, valors tradicionals i neoliberalisme) per a determinar la posició 

ideològica de VOX. Les conclusions d’aquest treball empíric van mostrar que és 
possible la seva qualificació com a “un partit d'ultradreta i més concretament de la 

dreta radical”. Aquest estudi va poder constatar com el nucli ideològic del partit es 
basa en el nacionalisme ètnic, en  la xenofòbia i en l’autoritarisme de l’ordre social. 

D’aquestes conclusions cal destacar el següent fragment: 

 
"D'altra banda, molts partits d'ultradreta solen difuminar la seva posició en l'eix 

esquerra-dreta tant pel que fa a qüestions socioeconòmiques com a aspectes 
morals, amb la intenció d'eixamplar la seva base d'electors. Vox, no obstant 

això, presenta una desacomplexada agenda neoliberal en termes econòmics i 
és clarament conservador en la defensa dels valors tradicionals. Això 

col·locaria a Vox entre els partits de la dreta radical amb un biaix 
marcadament conservador." (Ferreira, 2019) 

 
Gràfic 4: posicionament ideològic de cada partit segons els votants 

 
Font: Prieto, 2019 
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Un exemple que mostra com els ciutadans ubiquen a VOX dins de l’eix ideològic i 
com s’autoubiquen ells a si mateixos poden ser les conclusions extretes pel diari El 

Español després de realitzar 1800 entrevistes a ciutadans espanyols amb dret a vot. 
D’aquesta gràfica podem extreure la conclusió que els espanyols veuen a VOX com 

a un partit d’ultradreta (un 75% d’ells el veuen com a un partit d’ultradreta i els 
espanyols el situen, de mitjana, en un 9,2 a una escala del 0 al 10 on 0 és extrema-

esquerra, 0 és centre i 10 és extrema-dreta). Per altra banda, els votants de VOX 
ubiquen al partit en un 8,2 a l’eix ideològic mentre que s’ubiquen a si mateixos (com 

a votants) en un 6,9 de mitjana. Podem veure com, dels cinc grans partits estatals, 
VOX és aquell en el que hi ha més biaix entre el punt on ubiquen al partit els seus 

propis votants i el punt on s’autoubiquen ells mateixos com a votants (Prieto, 2019).   
    

2.4.2 Resultats de VOX abans de les eleccions del 14F 
Les primeres eleccions a les quals va concórrer VOX van ser les eleccions europees 

de l’any 2014. En aquestes el partit va aconseguir un 1,56% dels vots, el que es 
va traduir en la no obtenció de representació (Resultados de las elecciones europeas 

de 2014, resultados por país, España. 2014). Posteriorment es van presentar a les 
eleccions autonòmiques de març del 2015 on no van aconseguir cap representació. 

La mateixa sort van córrer a les eleccions generals de l’any 2015 i de l’any 2016. 
 

No fou fins a les eleccions autonòmiques andaluses de l’any 2018 quan VOX va 
aconseguir entrar per primera vegada a un Parlament, i ho va fer amb un 10,97% dels 

vots, el que es va traduir en 12 escons. Aquesta va ser la primera gran gesta del partit 
i des de llavors han aconseguit representació a les eleccions de pràcticament totes les 

autonomies (Vox: ¿Cuándo se fundó, cuáles han sido sus resultados en las 
elecciones, cuál es su programa?, 2018). 

 
Pel que es refereix a les eleccions generals, VOX va entrar per primera vegada al 

Congrés dels Diputats a les eleccions generals celebrades el 28 d’abril del 2019 amb 
un 10,26% dels vots i 24 escons. Com no es van crear les majories suficients per a 
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conformar un govern va haver-hi repetició electoral. Aquest fet beneficià en gran 

manera a VOX, qui va créixer, en poc més de sis mesos, en gairebé un milió de 
votants. Va situar-se amb un 15,09% dels vots i això els va permetre entrar al Congrés 

amb 52 diputats, una xifra històrica pel partit. En nombre de vots això es tradueix en 
un augment, entre juny del 2016 i novembre del 2019, de 3.592.881 vots. 

 

Gràfic 5: Evolució del nombre de vots aconseguits per VOX a les eleccions generals 

entre els anys 2015 i 2019. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la informació electoral proporcionada pel 

Ministeri de l’Interior.  

 

2.4.3 Situació actual a Catalunya 
VOX va presentar, per primera vegada a la seva història, una candidatura per a presidir 
la Generalitat de Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya del 

14 de febrer del 2021. Fins a aquestes eleccions VOX mai havia aconseguit els avals 
suficients per a poder presentar-se, però la seva posició ideològica radical i contrària 
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a l’independentisme el va fer créixer fins al punt d’aconseguir el nombre d’avals 

requerits per la Junta Electoral Central. 

 

A aquestes eleccions va aconseguir un resultat històric per a la formació d’extrema-
dreta, ja que va aconseguir un 7,69% dels vots, el que es va traduir en 11 diputats i el 

fet d'ésser l’autodenominada segona força constitucionalista  a la Generalitat 
(Mumbrú, 2021). 

 

Més enllà de les intervencions a meetings i del programa electoral del partit centrat, 
en gran manera, en el conflicte independentista català, VOX va aprofitar una 

oportunitat posicionant-se com a acusació particular en els judicis dels líders 
independentistes que van promoure un referèndum unilateral. Aquest paper d’actor 

al judici va permetre al partit guanyar certa reputació entre  uns votants que sentien 
que el constitucionalisme els havia traït a Catalunya (STS 459/2019).  

 

Per altra banda cal analitzar fins a quin punt la propagació de fake news i postveritat 
des de comptes oficials del partit a les xarxes socials va jugar un paper clau en 

aconseguir que, per primera vegada, el partit d’en Santiago Abascal entrés a la 
Generalitat. Això s’analitzarà en apartats posteriors d’acord amb l’activitat del partit 

polític a les xarxes socials en el marc de la campanya electoral dels citats comicis. Per 
a fer-ho cal que s’analitzi l’activitat d’aquest partit.  
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3. HIPÒTESI 
El present treball s'enceta amb dues hipòtesis principals. Per una banda, hem de 

remarcar una de les hipòtesis que, sense ser l'eix principal sobre el qual pivota la 
recerca, és molt important per a poder determinar l'extensió de la hipòtesi principal del 

treball. Aquesta primera hipòtesi, que podríem considerar secundària, és que existeix 
relació causal entre el partit polític VOX i la propagació de notícies falses d'aquest en 

el marc de les xarxes socials. 
 

La segona hipòtesi és la que constitueix l'eix sobre el qual pivota el treball i és la que 
podríem anomenar hipòtesi principal. Aquesta afirma que es pot traçar una relació 

causal entre la propagació de notícies falses durant la campanya electoral de les 
eleccions autonòmiques a la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer del 2021 al 

perfil de Twitter de Vox a Barcelona i l'obtenció per part d'aquest partit polític de 
representació parlamentària al Parlament de Catalunya. 

 
Per a poder donar resposta a la pregunta Difon el compte del partit polític VOX 

Barcelona publicacions que es puguin considerar notícies falses? és necessari haver 
creat un context històric que defineixi el que són les notícies falses, les seves 

característiques i identificació per a, posteriorment, analitzar les publicacions del partit 
a la seva xarxa social principal, Twitter. 

 
A la pregunta d'investigació Ha difós el partit polític VOX notícies falses durant la 

campanya electoral celebrada entre els dies 29 de gener i 12 de febrer a Catalunya? 
s'haurà de contestar segons una anàlisi empírica i objectiva dels missatges publicats 

per la formació a Twitter. 
 

Per últim, per a respondre a la pregunta Ha ajudat la propagació de notícies falses al 

compte de Twitter VOX Barcelona al fet que el partit obtingui representació 

parlamentària? caldrà analitzar d’on venia el partit polític en l’àmbit català així com la 
grandària de la quantitat de falsedats difoses i la rellevància d’aquesta difusió en 

termes d’interacció (suma entre els m’agrada, els comentaris i les vegades que s’ha 
compartit una publicació).  



 
53 

 

En definitiva, la traçabilitat de la relació causal entre la propagació de notícies falses 
durant la campanya del 14F per part de VOX i l’obtenció per part d’aquest partit polític 

de representació parlamentària es farà segons els següents criteris metodològics, 
instruments i procediments: 

  
- Quin és el percentatge de publicacions considerades com a fake news respecte 

del total de publicacions realitzades pel partit polític VOX en el marc de les 
eleccions a la Generalitat de Catalunya celebrades el 14 de febrer del 2021.  

 
- Quina és la diferència entre la incidència mitjana (suma de m’agrada, 

comentaris i vegades que es comparteix una publicació) d’una publicació 
considerada com a fake new respecte a la incidència mitjana d’una publicació 

que no ha estat considerada com a fake new. 
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4. METODOLOGIA 
A partir de la lectura de llibres, revistes acadèmiques, estudis, articles, l’escolta de 

podcasts, l’anàlisi de notícies a mitjans de comunicació com la televisió, la ràdio i la 
premsa escrita així com l’observació de les xarxes socials s’ha pogut traçar una línia 

històrica entre el que eren les fake news a l’inici de la comunicació i socialització entre 
els humans i les fake news al segle XXI en el marc de les xarxes socials i les TIC.  

 
També s’han pogut establir criteris objectius per a definir, caracteritzar i identificar les 

notícies falses i la postveritat i s’han estudiat els instruments formals i els instruments 
no formals amb els que es poden combatre aquestes. 

 
Paral·lelament, s’ha elaborat una anàlisi exhaustiva del paper del partit polític VOX 

tant des de la seva fundació com des de la seva implementació territorial a Catalunya 
a partir del seu programa electoral. D’acord amb això hem pogut veure com per gran 

part de la doctrina VOX és considerat un partit d’extrema-dreta i, discernint els punts 
principals del seu programa electoral i diverses manifestacions en les relacions 

internes i externes del partit, pot ser considerat com a tal en el marc de la present 
recerca. Tot i això, el fet que VOX sigui considerat (o no) un partit d’extrema-dreta no 

tindrà repercussió en la hipòtesi ni a la pregunta de recerca que es pretén analitzar.  
 

A partir d’això s’ha treballat amb els centenars de tweets publicats pel partit VOX al 
compte de Twitter @VOX_Barcelona. Per tant, la mostra de l’anàlisi dels resultats per 

a comprovar la hipòtesi de la present han estat les 332 piulades de VOX Barcelona en 
el període temporal de la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques a la 

Generalitat de Catalunya celebrades el 14 de febrer del 2021. Per tant, el lapse 
temporal fou del divendres 29 de gener a les 00:00 hores fins al 13 de febrer a les 

00:00 hores.  
 

Cal precisar els motius pels quals s’ha optat per fer ús de la xarxa social Twitter i per 
quin motiu s’ha fet servir el compte @VOX_Barcelona.  

 
Per a la realització del treball s’ha escollit aquesta xarxa social per dos motius:  
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1- Per una banda, Twitter és considerada la xarxa social on es propaguen amb 
més facilitat les fake news (Dizikes, 2018).  

 
2- És el compte on el partit polític VOX té més seguidors en l’àmbit català (més 

que a altres xarxes socials com Facebook i Instagram. Per tant, aquesta xarxa 
social és on té major interacció).  

 
Per altra banda, s’ha decidit optar per @VOX_Barcelona perquè és el compte d’àmbit 

autonòmic català amb més seguidors i major repercussió. No hi ha hagut en cap 
moment abans de les eleccions autonòmiques del 14F cap compte de VOX Catalunya 

(entesa com un compte coordinat entre les quatre províncies), sinó que el compte de 
VOX Barcelona treballava com a nexe d’unió entre les quatre províncies. Cal remarcar, 

però, que el més semblant és el compte @VOX_Cataluna (per a realitzar un 
seguiment del Grup Parlamentari de VOX al Parlament) que fou creada el març del 

2021, és a dir, dies després de les eleccions i un cop el partit polític VOX havia 
aconseguit representació parlamentària.  

 
Les publicacions van ser recollides en el precís moment en què finalitzava cada dia 

de campanya electoral. Per tant, les publicacions realitzades el divendres 29 de gener 
van ser recopilades a les 00:00 hores de dissabte dia 30 de gener  i així 

successivament fins el dia 13 de febrer a les 00:00. Això fou així per detectar supòsits 
de fet en què el partit polític VOX borres una publicació poc després de publicar-la. 

Totes les publicacions van ser ordenades per dia de publicació i posteriorment van ser 
emmagatzemades a una base de dades pròpia. 

 
La interacció total (suma de m’agrada, comentaris i vegades que es comparteix) de 

cada publicació es va calcular vuit setmanes després del dia de publicació concret de 
cada piulada. Per tant, la interacció de cada una de les publicacions realitzades 

divendres 29 de gener es va calcular el divendres 26 de març, les publicacions de 
dissabte 30 de gener es van calcular el dissabte 27 de març i així successivament. 

Amb aquest mètode es va poder assegurar, per una banda, que totes les publicacions 
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haguessin estabilitzat la seva interacció i, per altra banda, que totes comptessin amb 

el mateix temps per a ser analitzades (vuit setmanes). Al present es considera que si 
la interacció s’hagués calculat, per exemple, el dia següent a la seva publicació ens 

trobaríem amb dos problemes: el creixement d’interacció no s’hauria estabilitzat i, per 
altra banda, el greuge comparatiu entre les publicacions realitzades a primera hora 

respecte a realitzades a última hora del dia seria insalvable.  
 

Posteriorment, cada publicació es va filtrar d’acord amb criteris tècnics per analitzar 
els principals punts característics de les fake news i realitzar un exercici de verificació 

de notícies (fact checking) concret a cada cas. El resultat d’aquesta verificació de 
notícies fou el discerniment sobre la veracitat o no de cada publicació compartida. 

Aquelles publicacions on predominen afirmacions falses s’han agrupat sota la 
categoria fake new5 mentre que aquelles afirmacions on ha predominat la veracitat 

s’han agrupat a la categoria mainstream 6. Les publicacions, un cop ordenades a les 
dues categories, s’han presentat cronològicament seguint les següents taules 

específiques: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 Veure annexos 1. 
6 Veure annexos 2. 
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Per a les publicacions considerades fake new: 

 

Taula 3: Anàlisi específic de les publicacions considerades fake news. 

Publicació fake new , data de publicació 

 
Tipus de publicació Crítica, proposta o anunci d’acte 

electoral 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació o 

fact checking aplicats a la publicació? 

Sí o no.  

Hi ha tercers perjudicats pel comentari 

en qüestió? 

Sí o no. En cas afirmatiu, quins? 

Per quin motiu es considera fake new? Recerca de fonts d’informació 

verificades que dictaminin la no 
veracitat de la publicació.  

Incidència total de la publicació Suma de m’agrada, comentaris i 

vegades que es comparteix.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

Per a les publicacions considerades mainstream: 

 
Taula 4: Anàlisi específic de les publicacions considerades fake news. 

Publicació mainstream, data de publicació 

 
Tipus de publicació Crítica, proposta o anunci d’acte 

electoral 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació o 

fact checking aplicats a la publicació? 

Sí o no.  

Hi ha tercers perjudicats pel comentari 

en qüestió? 

Sí o no. En cas afirmatiu, quins? 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Recerca de fonts d’informació 

verificades que dictaminin la veracitat 
de la publicació.  

Incidència total de la publicació Suma de m’agrada, comentaris i 

vegades que es comparteix.  
Font: elaboració pròpia 

 
Les dades extretes de l’anàlisi de totes les publicacions es van introduir a un programa 

de full de càlcul amb la finalitat de quantificar empíricament la proporció entre 
publicacions considerades fake new i mainstream, el tipus de publicació i la incidència 

total de cadascuna d’elles.  
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Amb aquesta anàlisi específica es pot arribar a discernir si les piulades que inclouen 

notícies falses tenen una incidència molt més elevada que les que contenen notícies 
certes i contrastades. Arribats a aquest punt es podrà veure si és convenient traçar 

una relació causal entre la incidència total de les publicacions considerades fake new 
i les mainstream. D’aquesta manera es podrà saber si la incidència mitjana d’una 

publicació falsa és major a la incidència mitjana d’una publicació certa. En cas 
afirmatiu, es podrà afirmar que les notícies falses arriben a més usuaris que les certes.  

 
El fet que l’objecte d’estudi sigui VOX no és fruit de l’atzar i són diverses les raons per 

les quals s’ha escollit. Primerament, el que es buscava era un partit polític que 
concorregués a les eleccions a la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer del 2021 

i que tingués oportunitats d’obtenir representació parlamentària.  
 

A aquest motiu cal sumar-hi que VOX és un partit que ha estat acusat per part de la 
doctrina de difondre notícies falses i els seus homònims a la resta d’Europa com poden 

ser l’Agrupació Nacional (antic Front Nacional) de Marie Le Pen a França o la Lliga 
Nord a Itàlia també ho han estat (Chadwick, 2019). Un tercer motiu que ha estat clar 

per a l’elecció del partit ha estat que en aquestes eleccions afrontaven el repte 
d’aconseguir representació parlamentària per primer cop. Això és molt important en el 

marc del treball, ja que si es detecta un ús molt elevat de notícies falses en la 
campanya electoral per part d’un partit que acaba entrant per primer cop a una cambra 

legislativa, la traçabilitat entre la causa (fake news) i la conseqüència (aconseguir 
representació) és molt més senzilla de traçar que no pas si ja hagués tingut 

representació, ja que els factors per a votar a aquest partit serien diferents i el paper 
de les notícies publicades minvaria.  
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5. ANÀLISI DELS RESULTATS 

5.1 L’univers de l’anàlisi 
Per a poder concloure si hi ha una relació causal entre les publicacions realitzades per 
VOX al compte de Twitter @VOX_Barcelona durant la campanya electoral de les 

eleccions autonòmiques de Catalunya celebrades el 14 de febrer del 2021 i la 
propagació de fake news s’han analitzat tots els tweets publicats entre el 29 de gener 

i el 12 de febrer en un període que, per tant, ocupa quinze dies.  
 

Primerament s’ha elaborat una anàlisi específica per a conèixer quin nombre de 
publicacions totals s’han realitzat des del compte oficial de VOX Barcelona. Aquesta 

xifra és l’univers amb el qual s’enceta l’anàlisi i, per tant, conforma el conjunt sobre el 
qual s’extraurà la informació que ratificarà (o no) la hipòtesi del treball al punt de les 

conclusions obtingudes.  
 

Aquest univers és la suma de piulades pròpies realitzades pel compte VOX Barcelona 
i de piulades compartides des d’aquest compte. Per tant, el primer subgrup el 

conformen aquelles publicacions originals que han estat realitzades directament des 
del compte objecte d’anàlisi i, per altri, al segon s’inclouen les publicacions que, tot i 

realitzar-se des de comptes de Twitter diferents de la de VOX Barcelona, han estat 
compartides al timeline7 d’aquesta.  

 
La majoria de piulades compartides provenen de tres grans grups, que són els 

següents: 
 

- Publicacions d’altres comptes institucionals oficials del partit, entre els quals cal 
destacar les publicacions que provenen del compte @VOX_Congreso (compte 

institucional del Grup Parlamentari de VOX al Congrés dels Diputats), el compte 
@VOX_ES, comptes institucionals del partit a les altres tres províncies de 

Catalunya i comptes institucionals del partit a municipis catalans.   

 
7 El timeline s’entendrà com l’espai d’una xarxa social que es dedica als continguts publicats i 
compartits perquè els usuaris puguin veure les seves actualitzacions.  
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- Publicacions de candidats a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer i de 
personalitats al partit. Entre aquestes cal destacar les publicacions realitzades 

pel compte d’Ignacio Garriga, cap de llista per la circumscripció de Barcelona, 
Santiago Abascal, president de VOX, Javier Ortega Smith, secretari general de 

VOX, Iván Espinosa de los Monteros, portaveu de VOX al Congrés dels 
Diputats, Jorge Buixadé, europarlamentari de VOX, Macarena Olona diputada 

al Congrés dels Diputats o Rocío Monasterio, diputada de VOX a l’Assamblea 
de Madrid. 

 
- Publicacions compartides de mitjans d’informació: entre les que es poden 

destacar mitjans digitals com OKDiario i plataformes com Societat Civil 
Catalana o Dolça Catalunya.  

 
El nombre total de publicacions analitzades és de 332 i la distribució d’aquestes per 

dia és la següent:  
 

Taula 5: Relació entre el nombre de publicacions i el dia específic de campanya 
electoral 

Data de publicació Nombre de 
publicacions 

29 de gener 22 

30 de gener 9 

31 de gener 33 

1 de febrer 21 

2 de febrer 16 

3 de febrer 19 

4 de febrer 18 

5 de febrer 19 

6 de febrer 35 

7 de febrer 28 
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8 de febrer 23 

9 de febrer 22 

10 de febrer 21 

11 de febrer 18 

12 de febrer 28 

TOTAL 332 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 
Gràfic 6: Relació entre el nombre de publicacions i el dia específic de campanya 

electoral 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 
A la taula 5 en relació amb el gràfic 6 podem veure com hi ha una petita tendència 

lineal amb pendent positiu, el que ens indica que a mesura que passaven els dies de 
campanya electoral més publicacions es realitzaven. La mitjana de publicacions per 

dia és de 22,13, el màxim se situa en el 6 de febrer amb 35 publicacions mentre que 
el mínim se situa en el 30 de gener amb 9 publicacions.  
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La major part de les publicacions es concentra en la segona meitat de la distribució, 

és a dir, a partir de la meitat del dia 5 de febrer. Això concorda amb l’últim esprint de 
la campanya electoral, és a dir, l’última setmana.  

 

5.2 Publicacions considerades fake news 
Entre els dies 29 de gener del 2021 i el 12 de febrer del 2021 (campanya electoral de 
les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 14 de febrer), el total de 

publicacions considerades fake news ha estat de 141, el que representa un 42,47% 
del total de publicacions realitzades en aquests quinze dies.  

 
La distribució d’aquestes ha estat la següent: un total de cent vint publicacions 

considerades fake news basen el seu argumentari en crítiques, el que suposa un 
85,1% de les publicacions d’aquest grup. Un total de vint publicacions considerades 

fake news són propostes del partit polític VOX, el que es tradueix en un 14,18% de les 
publicacions incloses a aquest grup. Per últim, solament una publicació s’emmarca en 

actes del partit polític VOX, el que representa un 0,72% de totes les publicacions 
considerades fake news.  
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Gràfic 6: Distribució de les publicacions considerades fake news 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 
La incidència acumulada mesurada en el sumatori de m’agrada, comentaris i vegades 

que s’ha compartit cada publicació considerada fake new és de 292.628 unitats, el que 
suposa una incidència mitjana de 2.090,28 unitats per publicació.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 La incidència acumulada s’ha dividit entre 140 publicacions, ja que una de les publicacions objecte 
d’anàlisi va ser retirada després de la seva publicació per contenir un gran nombre d’afirmacions 
considerades com a falses. Veure “publicació fake new 115, del 9 de febrer del 2021” inclosa al punt 
primer dels annexos.  
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En resum, la distribució de les publicacions considerades fake news fou la següent:  

 
Taula 6: resum de les publicacions considerades fake news tenint en compte la data 

de publicació, el nombre de publicacions, el tipus de publicació (crítiques, propostes 
o actes) i la incidència. 

Data de 
publicació 

Nombre de 
publicacions 

considerades 
fake news 

Publicacions 
que es 

basen en 
crítiques 

Publicacions 
que es 

basen en 
propostes 

Publicacions 
que es 

basen en 
actes 

Incidència de 
les 

publicacions 
considerades 

fake news 

29 de 

gener 17 17 0 0 8266 

30 de 
gener 5 2 3 0 6931 

31 de 
gener 18 17 1 0 10614 

1 de 
febrer 7 5 2 0 13727 

2 de 

febrer 5 5 0 0 10787 

3 de 

febrer 10 7 3 0 17567 

4 de 

febrer 5 5 0 0 4336 

5 de 
febrer 3 3 0 0 2259 

6 de 
febrer 15 15 0 0 60989 

7 de 
febrer 10 10 0 0 64054 
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8 de 

febrer 10 8 2 0 20757 

9 de 

febrer 11 10 1 0 28408 

10 de 
febrer 7 6 1 0 12862 

11 de 
febrer 7 4 2 1 19154 

12 de 
febrer 11 6 5 0 11917 

TOTAL 141 120 20 1 292628 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

5.2.1 Exemples de publicacions que s’han considerat fake news 

5.2.1.1 Exemple I: la Generalitat instiga a que els trenquin el cap 
Una tònica habitual a moltes publicacions considerades fake news rau en culpar a la 
Generalitat dels boicots que han rebut en els actes electorals que han celebrat. Per 

altra banda, gran quantitat de publicacions consideren els manifestants com a 
terroristes de carrer. A continuació s’exposa un exemple:  
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Imatge 5: Exemple I, la Generalitat instiga a que els trenquin el cap 

 
Font: publicació realitzada pel compte VOX Barcelona el 10 de febrer del 2021. 

 

Aquesta publicació es considera crítica, no hi ha hagut criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats i els tercers perjudicats són la Generalitat de Catalunya 

(s’hauria d’entendre que és extensiu als partits que governen l’executiu de Catalunya) 
i els caps dels mossos d’esquadra.  

 
L’anàlisi d’aquesta publicació s’ha d’elaborar per parts, hi ha tres frases i totes elles 

s’han de considerar fake news.   
 

No hi ha cap afirmació en què la Generalitat instigui a què trenquin el cap als dirigents 
o simpatitzants de VOX. Més enllà d’això, cal recordar que la Generalitat de Catalunya 

és un sistema institucional que organitza políticament Catalunya. Per tant, està 
conformat pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Consell Executiu o de 

Govern i d’altres. Per tant, el més acurat seria referir-se als partits de govern o, en tot 
cas, al govern de la Generalitat (tot i que encara es podria ser més precís) (Generalitat 

de Catalunya, s.d.).  
 

En aquest cas la referència més propera d’una manifestació realitzada per algun 
organisme depenent de la generalitat és un tweet que es va publicar des del Twitter 
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oficial de la Conselleria de Drets Civils i Polítics on es deia que “protestar de forma 

efectiva i pacífica contra l’extrema dreta filo-feixista és possible i necessari” (Hierro, 
2021). Més enllà de valorar la idoneïtat de les manifestacions promulgades per 

aquesta institució és evident que el que es va comunicar fou que es podia protestar 
pacíficament. Per tant, és totalment fals que s’hagi instigat en aquesta o altres 

publicacions a “trencar el cap” als simpatitzants o dirigents de VOX. 
 

Imatge 6: Drets Civils i Polítics informa sobre la possibilitat de protestar contra 
l’extrema dreta filo-feixista.  

 
Font: Publicació realitzada pel compte de Twitter institucional de la Conselleria de Drets Civils i 

Polítics el 12 de gener del 2021. 

 

Tampoc hi ha evidències per afirmar que la Generalitat envia a individus a què els 

disparin (metafòricament o no) ni s’ha fet pública cap circular dels caps dels Mossos 
d’Esquadra en què es demani no dissoldre als qui es manifesten contra VOX. 
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Finalment, no es pot afirmar que els qui van boicotejar els actes de VOX fossin 

terroristes de carrer, cap organització considerada terrorista va animar a participar en 
els boicots contra els actes de VOX. Cap dels detinguts va ser processat per 

terrorisme.  
 

5.2.1.2 Exemple II: VOX acabarà amb la creixent islamització de 
Catalunya 

VOX va basar gran part del seu argumentari en afirmar que la islamització a Catalunya 

està creixent i que això suposa un problema per als ciutadans. Aquest pot ser un 
exemple d’una de les publicacions que apunten a la immigració com a problemàtica: 

 
Imatge 7: exemple II, VOX acabarà amb la creixent islamització de Catalunya 

 
Font: publicació realitzada pel compte VOX Barcelona el 3 de febrer del 2021. 

 

Aquesta publicació es considera una proposta, no hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking específics i els tercers perjudicats pel comentari concret són els 

musulmans residents a Catalunya.  
 

Catalunya és la regió d’Espanya amb més musulmans, però, tot i aquestes dades, els 
baròmetres d’opinió política realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) mostra 
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com el nombre de persones que practiquen l’islam a Catalunya es manté força estable 

des del 2014 ("Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2020 Taules estadístiques", 
2020), per tant, no podem parlar d’islamització. Aquest baròmetre pregunta, des del 

2014, el nombre de persones que practiquen l’islam. La seva evolució és la següent: 
 

Gràfic 7: Evolució ercentatge de persones que practiquen l’Islam a Catalunya 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

5.2.1.3 Exemple III: Els problemes reals dels catalans 
Durant la campanya electoral el partit polític VOX ha intentat centrar els debats 
electorals en dos temes que caracteritzen al partit: la lluita contra la inseguretat i la 

lluita contra la islamització. Per aquest motiu, són moltes les publicacions on s’intenten 
reconduir els debats o arguments cap a aquests dos temes. Per a fer-ho, l’opció més 

utilitzada és afirmar que els problemes reals dels catalans són la inseguretat i la 
islamització. Podem veure’n un exemple a la següent publicació.  
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Imatge 7: exemple III, Els problemes reals dels catalans 

 
Font: publicació compartida pel compte VOX Barcelona el 31 de gener del 2021. 

 

Aquesta publicació és una crítica dirigida a la resta de partits polítics que es 
presentaven a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer i als 

musulmans residents a Catalunya.  
 

Segons l’enquesta del baròmetre d’opinió política realitzada al darrer quadrimestre de 
2020, els principals problemes que preocupen als catalans són: la sanitat (en un 

55,8%), la insatisfacció amb la política (33%) i les relacions entre Catalunya i Espanya 
(27,2%) (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2020, Dossier de premsa”, 2020).  

 
La immigració (que no islamització) és el principal problema per a un 3,5% dels 

catalans. La inseguretat ciutadana a Catalunya és el principal problema per a un 4,2% 
dels enquestats. Per tant, no és cert que aquests sí que siguin els problemes reals 

dels catalans (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2020, Dossier de premsa”, 
2020). 
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Gràfic 8: Els problemes reals dels catalans 

 
Font: “Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2020, Dossier de premsa”, 2020. 

 

Del gràfic 8 podem extreure dues conclusions. Per una banda, la immigració i la 
inseguretat no formen part dels cinc principals problemes que preocupen als catalans 

i, per altra banda, la percepció d’aquests temes com a problemes ha disminuït 
respecte al baròmetre anterior i, per tant, no és un problema que estigui en auge.  
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5.2.1.4 Exemple IV: VOX va fer seure els colpistes al banc 
 

Imatge 8: exemple IV, VOX va fer seure els colpistes al banc 

 
Font: publicació compartida pel compte VOX Barcelona el 12 de febrer del 2021. 

 
VOX ha afirmat durant la campanya electoral de les eleccions a la Generalitat de 

Catalunya del 14 de febrer del 2020 que la seva formació va ser la que va asseure els 
“colpistes” al banc dels Tribunals. Aquesta publicació es considera fake new. S’ha de 

remarcar que la representació del Ministeri Fiscal, com es pot despendre de la 
Sentència de la sala del Penal del Tribunal Suprem número 459/2019, de 14 d’octubre 

del 2019, fou exercida per la fiscal de la sala Consuelo Madrigal Maerínez-Pereda i 
per Jaime Moreno Verdejo, Javier Zaragoza Aguado i Fidel Ángel Cadena Serrano.  

 
La representació de l’advocacia de l’Estat va ser assumida per Rosa María Seoane 

López i Elena Sáenz Guillén.  
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VOX simplement va ser part al procés com a acusació popular, però en cap cas va 

incoar el procés. Si es llegeix el primer apartat dels antecedents de fet es pot llegir 
textualment: “Con fecha 30 de octubre de 2017, se recibió en el Registro General de 

este Tribunal Supremo querella formulada por el Fiscal General del Estado por delitos 

de rebelión, sedición y malversación”. Per tant, VOX no els va “fer seure al banc” sinó 

que va ser el Fiscal General de l’Estat (STS 459/2019). 
 

Imatge 9: VOX no va fer seure els “colpistes al banc”, sinó que va ser el Fiscal 
General de l’Estat. 

 
Font: Fragment de la Sentència de la sala del Penal del Tribunal Suprem número 459/2019, de 14 

d’octubre del 2019. 

 

5.3 Publicacions considerades mainstream 
Entre els dies 29 de gener del 2021 i el 12 de febrer del 2021 (campanya electoral de 
les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 14 de febrer), el total de 

publicacions considerades mainstream ha estat de 191, el que representa un 57,53% 
del total de publicacions realitzades en aquests quinze dies.  
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La distribució d’aquestes ha estat la següent: un total de vint-i-nou publicacions 

considerades mainstream basen el seu argumentari en crítiques, el que suposa un 
15,18% de les publicacions d’aquest grup. Un total de vint-i-set publicacions 

considerades mainstream són propostes del partit polític VOX, el que es tradueix en 
un 14,14% de les publicacions incloses a aquest grup. Per últim, cent trenta-cinc 

publicacions mainstream s’emmarquen en actes del partit polític VOX, el que 
representa un 70,68% de totes les publicacions considerades mainstream. 

 
Per tant, podem veure com existeix una preponderància de les publicacions 

mainstream que informen sobre la celebració d’actes del partit. Les publicacions que 
inclouen crítiques i les que inclouen  propostes són pràcticament igual, existint només 

una diferència de dues publicacions entre una i altra.  
 

Gràfic 9: Distribució de les publicacions considerades mainstream 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 
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La incidència acumulada mesurada en el sumatori de m’agrada, comentaris i vegades 

que s’ha compartit cada publicació de les publicacions mainstream és de 179.620 
unitats, el que suposa una incidència mitjana de 940,42 unitats per publicació.  

 
En resum, la distribució de les publicacions considerades mainstream fou la següent:  

 
Taula 7: resum de les publicacions considerades mainstream tenint en compte la 

data de publicació, el nombre de publicacions, el tipus de publicació (crítiques, 
propostes o actes) i la incidència. 

Data de 
publicació 

Nombre de 
publicacions 

considerades 
mainstream 

Publicacions 
que es 

basen en 
crítiques 

Publicacions 
que es 

basen en 
propostes 

Publicacions 
que es 

basen en 
actes 

Incidència de 
les 

publicacions 
considerades 

mainstream 

29 de 

gener 5 0 0 5 996 

30 de 
gener 4 0 0 4 2202 

31 de 
gener 15 3 2 10 13103 

1 de 
febrer 14 3 1 10 5010 

2 de 

febrer 11 1 2 8 6008 

3 de 

febrer 9 4 0 5 11036 

4 de 

febrer 13 1 2 10 6438 

5 de 
febrer 16 2 1 13 9830 
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6 de 

febrer 20 5 2 13 21808 

7 de 

febrer 18 1 2 15 35958 

8 de 
febrer 13 1 4 8 9227 

9 de 
febrer 11 0 1 10 6372 

10 de 
febrer 14 3 3 8 15179 

11 de 

febrer 11 1 2 8 9782 

12 de 

febrer 17 4 5 8 26671 

TOTAL 191 29 27 135 179620 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

5.3.1 Exemples de publicacions que s’han considerat mainstream 

5.3.1.1 Exemple I: Publicacions mainstream que informen sobre 
actes del partit 

La gran majoria de les publicacions considerades mainstream (un 70,68% 

exactament) informen sobre la celebració d’un acte electoral del partit especificant els 
assistents i l’hora. Per altra banda, a la majoria d’elles també s’exposa si es tracta d’un 

míting, una carpa informativa, un debat electoral, una entrevista a un mitjà de 
comunicació o altres. A continuació es poden veure dos exemples, les imatges 10 i 

11:  
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Imatge 10: Exemple I, publicacions mainstream que informen sobre actes del partit 

 
Font: publicació realitzada pel compte VOX Barcelona l’1 de febrer del 2021. 

 

Imatge 11: Exemple I, publicacions mainstream que informen sobre actes del partit 

 
Font: publicació compartida pel compte VOX Barcelona. 

 

5.3.1.2 Exemple II: Publicacions mainstream que basen el seu 
argumentari en la crítica 

En aquest apartat s’han inclòs totes les publicacions realitzades pel compte de Twitter 
de @VOX_Barcelona que basen el seu argumentari en la crítica, però que els fets 

exposats són verídics.  
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La imatge 12 pot ser un exemple, ja que simplement es mostra el desacord amb una 

entrevista realitzada per Eva Parera a La Razón. Aquesta entrevista s’ha verificat i 
certament es diu el que s’exposa textualment.  

 
Imatge 12: Exemple II, publicacions mainstream que basen el seu argumentari en la 

crítica 

 
Font: publicació compartida pel compte VOX Barcelona. 
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5.3.1.3 Exemple III: Publicacions mainstream que basen el seu 
argumentari en propostes 

Un 14,14% de les publicacions considerades mainstream basen el seu argumentari 

en propostes del partit polític VOX. A aquest apartat es poden veure totes aquelles 
publicacions que no basen les afirmacions en notícies falses. La imatge 13 pot ser-ne 

un exemple.  
 

Imatge 13: Exemple III, publicacions mainstream que basen el seu argumentari en 
propostes 

 
Font: publicació compartida pel compte VOX Barcelona el 7 de febrer del 2021. 

 

5.4 Comparativa entre publicacions fake news i mainstream 
De l’anàlisi específica de cadascuna de les 332 publicacions s’ha constatat que un 
57,53% de les publicacions han estat considerades mainstream mentre que un 

42,47% de les publicacions s’han considerat fake news.  
 

Les publicacions considerades mainstream, que són un total de 191, es distribueixen 
de la següent manera: un 70,68% són publicacions que anuncien actes del partit polític 
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VOX, un 14,14% basen el seu argumentari en propostes i un 15,18% es basen en 

crítiques, com es pot veure al gràfic 10. 
 

Gràfic 10: Distribució de les publicacions considerades mainstream 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

Per altra banda, de les 141 publicacions considerades fake news un 85,11% són 
publicacions crítiques, un 14,18% es basen en propostes del partit polític VOX i un 

0,71% són publicacions del partit polític VOX que anuncien actes electorals fent ús 
d’un missatge que inclou dades no veraces, tal i com mostra el gràfic 11.  
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Gràfic 11: Distribució de les publicacions considerades fake news 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

En nombres generals, tal i com mostra el gràfic 12, s’han fet servir 149 publicacions 
per a crítiques, el que suposa un 44,88%, 136 publicacions han anunciat actes 

electorals, el que suposa un 40,96% de les publicacions i, per últim, 47 publicacions 
parlen de propostes del partit polític, el que es tradueix en un 14,16% de les 

publicacions realitzades entre els dies 29 de gener i 12 de febrer.  
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Gràfic 12: Distribució total del tipus de publicació 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 
Pel que respecta específicament a les publicacions crítiques podem veure com un 

80,53% de totes elles són considerades publicacions fake new mentre que un 19,47% 
de les publicacions considerades crítiques es consideren mainstream.  

 
Un total del 42,55% de les publicacions que presenten propostes s’han considerat fake 

news davant del 57,45 que s’han considerat mainstream.  
 

Únicament un 0,735% de les publicacions que exposen la celebració d’actes electorals 
s’ha considerat fake new i, per consegüent, el 99,265% de les publicacions que 

informen d’actes del partit polític VOX s’han considerat mainstream. I, per tant, l’anàlisi 
queda de la següent manera: 
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Gràfic 13: Distribució del tipus de publicació respecte a la consideració mainstream o 

fake new 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 

Al gràfic 13 podem veure com la immensa majoria dels actes s’han considerat 
mainstream (99,3%). De la mateixa manera, un 70,68% de les publicacions 

considerades mainstream són d’actes electorals. Per altra banda, les publicacions 
crítiques, que són les més nombroses, són en la seva majoria publicacions 

considerades fake news (80,5%) i representen un 85,10% de totes les publicacions 
considerades fake news. Per últim, les publicacions sobre propostes es troben molt 

igualades i, tot i que el percentatge és major a les publicacions considerades 
mainstream, la diferència entre un grup i l’altre és de tan sols 7 unitats.  

 
En el supòsit de fet en què no es tinguessin en compte els actes perquè aquests 

només informen sobre la celebració d’un esdeveniment i, per tant, no exposen l’ideari 
de VOX (cosa que sí que es fa a les crítiques i propostes), les publicacions mainstream 

representarien únicament un 28,57% de les publicacions, mentre que les publicacions 
considerades fake news creixerien fins al 71,43%.  
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La incidència total (suma de m’agrada, comentaris i vegades que es comparteix cada 

publicació) és de 472.248 unitats, representant les publicacions considerades fake 

news un 61,96% d’aquestes i les mainstream un 38,04%. Les primeres compten amb 

un total de 292.628 unitats mentre que aquelles que s’han considerat mainstream 
compten amb 179.620 unitats. La diferència entre ambdues és de 113.008 unitats.  

 
Gràfic 14: Distribució de la incidència 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 

 
La incidència mitjana global de les publicacions considerades fake news se situa en 

2.090,2 punts i, en canvi, en el cas de les considerades mainstream la mitjana se situa 
en 940,41 punts. En tretze dels quinze dies la mitjana d’interaccions va ser major a les 

publicacions considerades fake news que no pas a les publicacions considerades 
mainstream. Aquesta tendència s’ha trencat en dues ocasions, el 31 de gener on es 

va computar una diferència de 283,87 unitats en favor de les publicacions mainstream 
i el dia 12 de febrer, on la diferència fou de 485,52 unitats, tal com mostra el gràfic 15.  

La diferència més gran es va marcar el 7 de febrer amb una mitjana d’incidència de 
4.407,73 punts major en les publicacions considerades fake new (6.405,40 unitats) 

que en les considerades mainstream (1.997,67 unitats). Per altra banda, la diferència 
mínima entre la incidència diària de les publicacions fake news respecte de les 

292628

179620
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mainstream es va marcar el 5 de febrer amb tan sols 138,63 punts de diferència entre 

totes dues, que van obtenir una mitjana diària de 753 i 614,38, respectivament com 
mostra el gràfic 15.  

 
Gràfic 15: Diferència de la incidència diària mitjana entre les publicacions 

considerades fake news i les mainstream (incidència fake news – incidència 
mainstream) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les publicacions realitzades pel compte de Twitter 

@VOX_Barcelona entre els dies 29 de gener del 2021 i 12 de febrer del 2021. 
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6. CONCLUSIONS 
Arribats a aquest punt, hem pogut veure com les fake news no són quelcom nou, sinó 

que és una pràctica que es remunta a l’inici de les relacions socials entre els éssers 
humans. Aquestes poden ser definides com aquell tipus de publicació o notícia que 

no diu la veritat i es difon de manera premeditada per a manipular una creença amb 
la finalitat de condicionar una actitud en concret i treure cert rèdit. Aquestes, com s’ha 

constatat, han aprofitat les potencialitats que ens ofereixen les xarxes socials com a 
ecosistema en el qual desenvolupar-se i créixer.  

 
En el supòsit de fet específic s’ha pogut veure com l’existència de notícies falses a les 

publicacions realitzades al compte de Twitter de VOX Barcelona tenen la finalitat de 
condicionar el vot dels electors en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya 

celebrades el 14 de febrer del 2021.  
 

S’ha pogut veure com hi ha diferents instruments per a detectar i combatre les fake 

news, entre els quals cal destacar el fact checking, que pot ser traduït com a verificació 

de fets i es refereix a l’activitat realitzada a títol individual o professional que centra 
esforços en arribar a una font d’informació primària i fiable per a contrastar un missatge 

concret.  
 

En aquest sentit, s’ha executat una tasca de verificació de fets per a totes les 
publicacions analitzades al present, és a dir, per a 332 publicacions. D’aquestes, 191 

són considerades mainstream i 141 són considerades fake news, resultant d’aquesta 
proporció que durant la campanya electoral de les eleccions al Parlament de 

Catalunya celebrades el 14 de febrer del 2021, un 57,53% de les publicacions 
realitzades al compte de Twitter de VOX Barcelona han estat considerades 

mainstream i un 42,47% s’han considerat fake news.  
 

Per tant, es pot determinar que durant la campanya electoral, en el cas d’estudi 
concret, va predominar la publicació de missatges considerats mainstream, essent la 

immensa majoria d’aquestes publicacions relacionades amb actes electorals del partit 
polític VOX a Catalunya.  
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Per altra banda, les publicacions considerades fake news són minoria respecte a les 
mainstream i es basen, en gran proporció, en missatges relacionats amb la crítica. Tot 

i això, la diferència entre el nombre de publicacions totals considerades fake news i 
les considerades mainstream és tan sols de 50 publicacions.  

 
Es pot veure, per contra, com no passa el mateix amb la incidència. En aquest sentit, 

la incidència total de les publicacions, calculada mitjançant el sumatori dels m’agrada, 
comentaris i vegades que es comparteix cadascuna de les 332 publicacions, és de 

472.248.  
 

D’aquest nombre, 292.628 unitats d’incidència són fruit de les publicacions 

considerades fake news mentre que 179.620 unitats d’incidència provenen de 

publicacions considerades mainstream. Per tant, les primeres representen un 61,96% 
mentre que la incidència de publicacions considerades mainstream representa un 

38,04% del total d’incidència. La diferència entre la incidència de les publicacions 
considerades mainstream i les considerades fake news és de 113.008 unitats.  

 
Amb aquestes dades presents es pot afirmar que, tot i que hi ha un major nombre de 

publicacions considerades mainstream, la incidència que tenen les publicacions 
considerades fake news és molt més alta. Aquest fet ens indica que tenen major 

repercussió i difusió els missatges que menteixen que no pas aquells que diuen 
veritats.  

 
En aquest sentit, el treball ens mostra que existeix una major facilitat per a estendre 

publicacions que no es consideren verídiques que no pas publicacions que sí que ho 
són. Es pot afirmar que, a la xarxa social Twitter del partit polític VOX Barcelona durant 

la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades l’any 
2021, una publicació considerada fake new es propaga 2,22 vegades més ràpid que 

una publicació que no menteix. Això suposa que a l’objecte d’anàlisi específic al 
present treball les mentides s’han propagat més del doble de ràpid que les veritats.  
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Amb una incidència global de gairebé mig milió d’unitats en quinze dies es pot afirmar 

que el compte de Twitter de VOX Barcelona ha estat clau per a transmetre el missatge 
del partit polític en el marc de les eleccions autonòmiques catalanes.  

 
Més enllà de les publicacions purament destinades a la xarxa social, al compte de 

Twitter analitzat s’han compartit molts fragments d’entrevistes, mítings o debats 
electorals (entre d’altres). Per tant, no és erroni pensar en extrapolar els resultats 

extrets mitjançant l’anàlisi de xarxes socials a altres àmbits com poden ser els debats 
electorals on, en moltes ocasions, s’ha replicat un missatge publicat primer a les 

xarxes socials, o viceversa.  
 

Així doncs, es pot afirmar que sí que existeix relació causal entre el partit polític VOX 
i la propagació de notícies falses d’aquests en el marc de les xarxes socials. S’ha 

pogut constatar que més de quatre de cada deu publicacions realitzades pel partit 
polític VOX contenen informació que ha de ser catalogada com a falsa o altament 

inexacte i que s’ha publicat amb una finalitat concreta que és captar el vot dels 
electors. Per tant, el partit polític VOX difon fake news a les seves xarxes socials.  

 
Per altra banda, ha quedat demostrat que la propagació de notícies falses ha ajudat 

al partit polític VOX a transmetre el seu missatge, ja que aquest missatge ha arribat 
més del doble que no pas el d’aquelles publicacions que no contenien falsedats.  

 
Cal remarcar que el partit polític VOX no va desplegar la totalitat campanya electoral 

a les xarxes socials, sinó que s’ha de tenir en compte altres àmbits com els debats 
electorals, les entrevistes als mitjans de comunicació o els mítings. Per tant, no es pot 

afirmar que la propagació de fake news al seu compte de Twitter sigui l’únic motiu pel 
qual el partit polític VOX va obtenir representació parlamentària per primer cop al 

Parlament de Catalunya.  
 

Tot i això, es pot concloure que sí existeix una traçabilitat causa-efecte entre la 
propagació de fake news al compte de Twitter de VOX Barcelona i l’ajuda en l’obtenció 
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per part d’aquest partit de representació parlamentària pels següents motius 

principals:  
 

- Un 42,47% de les publicacions realitzades entre el 29 de gener i el 12 de febrer 
del 2021 s’han considerat fake news per introduir afirmacions falses amb la 

finalitat de captar el vot dels electors.  
 

- En el supòsit de fet en què s’eliminessin les publicacions que anuncien els actes 
del partit (assistents, dia, hora, lloc...) i es tinguessin en compte únicament les 

publicacions que parlen sobre l’ideari del partit (propostes i critiques), el 
percentatge de publicacions considerades fake news creixeria fins al 71,43%. 

Per tant, queda pales que el fet que s’anunciïn gran quantitat d’actes pot 
distorsionar les dades a favor de les publicacions considerades mainstream.  

 
- La incidència global de les publicacions considerades fake news se situen 

113.008 punts per sobre de la de les publicacions considerades mainstream. 
Per tant, es pot determinar que molta més gent ha vist i interactuat amb 

publicacions fake que no pas amb publicacions que no inclouen cap falsedat.  
 

- La velocitat d’interacció és major que el doble en les publicacions fake new 
respecte a les publicacions mainstream.  

 
- Aquestes dades són fàcilment extrapolables a la realitat viscuda pel partit polític 

VOX en el marc d’aquestes eleccions, però fora de les xarxes socials, ja que 
molts dels missatges compartits a xarxes socials tenien com a font originaria 

altres situacions, com poden ser programes de televisió o debats.  
 

Ha quedat provat que el partit polític VOX ha fet ús de les fake news en el marc de les 
eleccions al Parlament de Catalunya de febrer del 2021 amb la finalitat d’aconseguir 

el vot d’electors presents a les xarxes socials. Aquestes publicacions han tingut més 
recorregut que aquelles que no s’han considerat com a falses.  
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 Es pot afirmar que, sense ser l’únic motiu pel qual el partit polític VOX va aconseguir 

representació parlamentària al Parlament de Catalunya, existeix una relació causal 
entre la propagació de notícies falses al Twitter de VOX Barcelona i l’obtenció per part 

del partit de suficients vots d’electors per a obtenir representació.  
 

Aquest treball ha complert les seves expectatives i ha pogut demostrar com les xarxes 
socials són un ecosistema perfecte per a la proliferació de fake news. A més, cal 

remarcar que aquestes no han de ser vistes com quelcom llunyà, que no ens afecta o 
que es troba només a altres països. 

 
El present ha estat capaç de demostrar que, almenys un dels partits que es troba al 

Parlament de Catalunya ha basat gran part d’una campanya electoral en difondre un 
discurs basat en afirmacions falses amb la finalitat única d’aconseguir vots.  

 
Finalment, la investigació realitzada al present treball pot assentar les bases per a 

futures recerques que estudiïn si existeixen altres partits polítics del nostre entorn que 
facin un gran ús de les notícies falses per a aconseguir rèdit electoral. Seria convenient 

determinar si el cas de VOX és un cas únic a la política catalana o si, per contra, 
existeixen altres partits que difonen un nombre elevat de fake news.  Per altra banda, 

també seria interessant analitzar l’impacte global de les xarxes socials en la 
propagació de notícies falses i proposar mecanismes per a poder canviar la frase amb 

la que encetàvem el present treball i afirmar, d’una vegada per totes, que “El futur de 

la tecnologia ja no amenaça destruir tot el que és humà en l’home”.  
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8. ANNEXOS 

8.1 Annex I: Anàlisi de les publicacions considerades fake news 
Publicació fake new 1, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits independentistes en general 

i també el candidat del PSC, Salvador 
Illa.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S'afirma que els independentismes no 
han demanat perdó per "incendiar els 

seus carrers". Amb una recerca a la 
xarxa es pot veure com diferents 

dirigents independentistes han 
condemnat els desperfectes públics als 

quals es pot referir el candidat de VOX 
a la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda s'intenta afirmar que els 
"separatistes" en general han incendiat 
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els carrers quan han sigut grups 

autoproclamats com a 
independentistes, però que, per raó de 

números, no es poden considerar ni la 
majoria. 

La gestió de Salvador Illa no s'ha 
considerat negligent per cap Tribunal. 

Es parla de recuperar la llibertat. Per a 
recuperar-la primer s'ha d'haver perdut, 

a Catalunya cap indicador independent 
i contrastat mostra que s'hagin perdut 

drets i llibertats públics. 

Incidència total de la publicació 442 

 

Publicació fake new 2, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El col·lectiu islàmic resident a 

Catalunya en específic i els immigrants 
en general.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que l’INE mostra que el nombre 

d’immigrants a Catalunya ha 
augmentat en els últims anys no podem 

parlar d’invasió (segons el DIEC: Entrar 



 
110 

per la força en un territori per ocupar-lo, 

saquejar-lo ) (Diccionari de la llengua 
catalana, s.d.).. 

Per altra banda també és fals que 
Catalunya sigui un bastió de la 

immigració. Les dades mostren com els 
països amb més immigrants a Europa 

són Alemanya, Regne Unit i França 

(Inmigración 2019, 2019). 
Catalunya sí que és la Comunitat 
Autònoma amb major saldo migratori 

(immigrants-emigrants) d’Espanya amb 
un saldo positiu de 47.119 persones, 

seguida de Madrid amb 40.539, però 
pot ser considerada un bastió de la 

immigració a Europa (“Cataluña es la 
CCAA que atrae a más migrantes, y 

Extremadura la que menos”, 2020).  

Incidència total de la publicació 44 
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Publicació fake new 3, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits que han governat Catalunya. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, Catalunya no ha 
esdevingut un territori caracteritzat per 

oprimir a minories ètniques ni hi ha 
hagut un augment desproporcionat i 

exponencial de la delinqüència com sí 
que va passar als Estats Units al segle 

XIX.  
Per altra banda, per a poder reinstaurar 

la “llei i l’ordre” és conditio sine qua non 
que tant l’ordre com la llei s’hagin 

perdut. Això no ha succeït a Catalunya 
en els darrers anys. 

Incidència total de la publicació 141 
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Publicació fake new 4, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits que han governat Catalunya, 

als qui acusa de destinar diners a deliris 
ideològics.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació està a mig camí 
entre les publicacions mainstream i 

fake news. Es considerarà com a fake 

new perquè, tot i que sí que és cert que 

els recents governs de la Generalitat de 
Catalunya han fet una inversió gran en 

promoure accions que es podrien 
considerar ideològiques. A més, podem 

prendre com a exemple reiterades 
manifestacions dels últims presidents 

de la Generalitat, els qui han afirmat 
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que la independència de Catalunya és 

l’objectiu principal del seu pla de 
govern. Tot i això, no es pot  assegurar 

o demostrar que els diners s’han 
malgastat.   

Per altra banda, cap Tribunal ha 
condemnat als dirigents de la 

Generalitat de Catalunya per una gestió 
negligent.  

A més, tampoc es pot afirmar 
fefaentment que el destí dels diners 

invertits a Catalunya tinguin una 
repercussió directa als recursos de la 

sanitat pública espanyola.  
 

Incidència total de la publicació 2020 

 

Publicació fake new 5, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits que han governat Catalunya, 

als qui acusa de destinar diners a deliris 
ideològics.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació està a mig camí 

entre les publicacions mainstream i 
fake news. Es considerarà com a fake 

new perquè, tot i que sí que és cert que 
els recents governs de la Generalitat de 

Catalunya han fet una inversió gran en 
promoure accions que es podrien 

considerar ideològiques. A més, podem 
prendre com a exemple reiterades 

manifestacions dels últims presidents 
de la Generalitat, els qui han afirmat 

que la independència de Catalunya és 
l’objectiu principal del seu pla de 

govern. Tot i això, no es pot  assegurar 
o demostrar que els diners s’han 

malgastat.   
Per altra banda, cap Tribunal ha 

condemnat als dirigents de la 
Generalitat de Catalunya per una gestió 

negligent.  
A més, tampoc es pot afirmar 

fefaentment que el destí dels diners 
invertits a Catalunya tinguin una 

repercussió directa als recursos de la 
sanitat pública espanyola.  

 

Incidència total de la publicació 76 
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Publicació fake new 6, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El candidat socialista Salvador Illa, a 
qui responsabilitza de la mort i ruïna de 

molts catalans i no catalans. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Responsabilitza a Salvador Illa de la 
mort de catalans i no catalans. Cap 

sentència penal ha condemnat a 
Salvador Illa o a un representant del 

Ministeri de Sanitat per haver comès un 
crim relacionat amb la gestió de la 

pandèmia.  
Per altra banda, tot i les conseqüències 

econòmiques que hagi pogut causar la 
crisi de la COVID-19 no es pot 

responsabilitzar directament al ministre 
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de sanitat d’haver portat a la ruïna a 

molts ciutadans. En tot cas aquesta 
acusació hauria d’anar dirigida a María 

Jesús Montero Cuadrado, ministra 
d’economia, o a Yolanda Díaz Pérez, 

ministra de Treball i Economia Social.  

Incidència total de la publicació 227 

 

Publicació fake new 7, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els tercers perjudicats són: la 

Generalitat com a institució, els partits 
independentistes, els d’esquerres i la 

resta de partits.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La Generalitat, com a institució pública, 

per se no pot estar en rebel·lia. 
Actualment no es considera que ho 
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estigui cap partit de govern (com si es 

va apreciar en el marc del 14-F).  
Afirmar que a Catalunya hi ha un 

conflicte social només produït pels 
“partits d’esquerra, el separatisme i la 

resta de partits” tampoc és acurat. Si bé 
sí que és cert que entre uns i altres 

partits (entre els quals cal incloure a 
VOX) hi ha diferències sobre com 

afrontar la possibilitat que Catalunya 
esdevingui un estat independent.  

Incidència total de la publicació 166 

 

Publicació fake new 8, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El candidat socialista Salvador Illa, a 

qui responsabilitza de la mort i ruïna de 
molts catalans i no catalans. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Responsabilitza a Salvador Illa de la 
mort de catalans i no catalans. Cap 

sentència penal ha condemnat a 
Salvador Illa o a un representant del 

Ministeri de Sanitat per haver comès un 
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crim relacionat amb la gestió de la 

pandèmia.  
Per altra banda, tot i les conseqüències 

econòmiques que hagi pogut causar la 
crisi de la COVID-19 no es pot 

responsabilitzar directament al ministre 
de sanitat d’haver portat a la ruïna a 

molts ciutadans. En tot cas aquesta 
acusació hauria d’anar dirigida a María 

Jesús Montero Cuadrado, ministra 
d’economia, o a Yolanda Díaz Pérez, 

ministra de Treball i Economia Social.  

Incidència total de la publicació 40 

 

Publicació fake new 9, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El col·lectiu immigrant resident a 

Catalunya  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que l’INE mostra que el nombre 

d’immigrants a Catalunya ha 
augmentat en els últims anys no podem 

de quelcom preocupant.  
Catalunya sí que és la Comunitat 

Autònoma amb major saldo migratori 



 
119 

(immigrants-emigrants) d’Espanya amb 

un saldo positiu de 47.119 persones, 
seguida de Madrid amb 40.539, però 

pot ser considerada un bastió de la 
immigració a Europa (“Cataluña es la 

CCAA que atrae a más migrantes, y 
Extremadura la que menos”, 2020). 

Tot i això, la immigració il·legal al 
conjunt de l’Estat no és de les més altes 

d’Europa.  
El DIEC defineix femer com el lloc on es 

tenen fems, és a dir, excrements. No es 
pot dir que els barris s’estiguin 

convertint en un lloc per a tenir 
excrements per culpa de la immigració 

il·legal (Diccionari de la llengua 
catalana, s.d.)..  

Incidència total de la publicació 117 

 

Publicació fake new 10, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Principalment els musulmans residents 

a Catalunya.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
La immigració (que no islamització) és 

el principal problema per a un 3,5% dels 
catalans. La inseguretat ciutadana a 

Catalunya és el principal problema per 
a un 4,2% dels enquestats (“Baròmetre 

d’Opinió Política. 3a onada 2020, 
Dossier de prensa”, 2020).  

Incidència total de la publicació 171 

 

Publicació fake new 11, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La Generalitat.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No es pot afirmar que els catalans 

s’hagin deixat desemparats. Amb 
aquesta afirmació es diu que el conjunt 
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dels catalans han estat en situació de 

desemparament quan cap indicador 
estadístic ho demostra. 

Incidència total de la publicació 123 

 

Publicació fake new 12, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els tercers perjudicats són: la 

Generalitat com a institució, els partits 
independentistes, els d’esquerres i la 

resta de partits.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La Generalitat, com a institució pública, 
per se no pot estar en rebel·lia. 

Actualment no es considera que ho 
estigui cap partit de govern (com si es 

va apreciar en el marc del 14-F).  
Afirmar que a Catalunya hi ha un 

conflicte social només produït pels 
“partits d’esquerra, el separatisme i la 

resta de partits” tampoc és acurat. Si bé 
sí que és cert que entre uns i altres 

partits (entre els quals cal incloure a 
VOX) hi ha diferències sobre com 
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afrontar la possibilitat que Catalunya 

esdevingui un estat independent.  

Incidència total de la publicació 136 

 

Publicació fake new 13, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Principalment, el tercer perjudicat és el 
partit independentista Esquerra 

Republicana de Catalunya, ja que el 
candidat de VOX enganxa els cartells 

del seu partit sobre els cartells del partit 
independentista. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Podem determinar que el terme 
"llibertat" és molt ampli. A tall d'exemple 

es poden referir a la llibertat econòmica, 
educativa, de premsa o progrés social. 

En cap índex Catalunya o Espanya se 
situen amb indicadors prou baixos per 

a determinar que la "llibertat" està 
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decreixent i, per tant, que la llibertat 

està en perill en un futur pròxim. 

Incidència total de la publicació 2503 

 

Publicació fake new 14, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’independentisme en general i els 
governs de partits independentistes en 

específic. També critica els governs 
d’esquerra.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  
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En el cas concret, més enllà de què el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  

Incidència total de la publicació 240 

 

Publicació fake new 15, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme en general i els 

governs de partits independentistes en 
específic. També critica la gestió del 

candidat socialista Salvador Illa, 
qualificant-la com a “criminal”. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola defineix màfia com a 

"qualsevol organització clandestina de 
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criminals" (Diccionario de la lengua 

española, s.d.). 
En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics. 
El diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix criminal com a 
"pertanyent o relatiu al crim", és a dir, 

l'acció voluntària de "matar o ferir 
greument a algú" (Diccionario de la 

lengua española, s.d.). Cap sentència 
penal ha condemnat a Salvador Illa o a 

un representant del Ministeri de Sanitat 
per haver comès un crim relacionat 

amb la gestió de la pandèmia. 

Incidència total de la publicació 179 
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Publicació fake new 16 , del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La primera frase s’ha de considerar 
mainstream, ja que només exposa un 

desig de la formació.  
La segona frase s’ha de considerar fake 

new, ja que VOX no és l’únic partit que 
vol fer front a l’emergència sanitària, 

econòmica i social. Tampoc és l’única 
alternativa a les polítiques impulsades 

des dels governs.  
Per últim, per a recuperar Catalunya 

aquesta s’ha d’haver perdut. No és el 
cas. En conjunt predominen les 

afirmacions fake. 

Incidència total de la publicació 1549 
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Publicació fake new 17, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els ciutadans musulmans de Catalunya 

i Salvador Illa.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 

més musulmans, però, tot i aquestes 
dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització. 

Per altra banda, cap tribunal ha 
condemnat Salvador Illa per una gestió 

irresponsable o negligent de la crisi 
sanitària.    
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Incidència total de la publicació 92 

 

Publicació fake new 18, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra 

l’acte del partit polític VOX a Girona.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 

tractar de boicotejar l’acte de VOX no 
han estat identificats per part dels 

cossos policials com a pertanyents una 
organització terrorista.  

Per altra banda, cap organització 
considerada terrorista va convocar als 



 
129 

ciutadans per a boicotejar l’acte en 

qüestió.  
Per últim es parla de recuperar 

Catalunya, les seves ciutats i els seus 
barris. Per a poder recuperar-los primer 

s’han d’haver perdut. No és el cas.  

Incidència total de la publicació 241 

 

Publicació fake new 19, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els ciutadans que es van donar cita per 

boicotejar l’acte electoral de VOX, als 
que es titlla de “terroristes de carrer”.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 

tractar de boicotejar l’acte de VOX no 
han estat identificats per part dels 

cossos policials com a pertanyents una 
organització terrorista.  

Per altra banda, cap organització 
considerada terrorista va convocar als 

ciutadans per a boicotejar l’acte en 
qüestió.  

Per últim es parla de recuperar 
Catalunya, les seves ciutats i els seus 

barris. Per a poder recuperar-los primer 
s’han d’haver perdut. No és el cas.  

Incidència total de la publicació 139 

 

Publicació fake new 20, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els ciutadans que es van donar cita per 
boicotejar l’acte electoral de VOX, als 

que es titlla de “terroristes de carrer”.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Afirma que el seu partit recuperarà la 
Catalunya que els han pres. 

Primerament, per a recuperar quelcom 
això s’ha d’haver perdut. Si es refereix 

al fet que els han tret la governabilitat 
de Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 

marc d’eleccions lliures i 
democràtiques.  

 
Per altra banda, no es pot afirmar que 

els manifestants formessin part d’una 
organització terrorista, ja que cap 

organització considerada terrorista va 
convocar als ciutadans per a boicotejar 

l’acte en qüestió.  

Incidència total de la publicació 1534 
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Publicació fake new 21, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra 
l’acte del partit polític VOX a Girona.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 
tractar de boicotejar l’acte de VOX no 

han estat identificats per part dels 
cossos policials com a pertanyents una 

organització terrorista.  
Per altra banda, ninguna organització 

considerada terrorista va convocar als 
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ciutadans per a boicotejar l’acte en 

qüestió.  
 

Incidència total de la publicació 4231 

 

Publicació fake new 22, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els musulmans de Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Per a poder reinstaurar la “llei i 
seguretat” és conditio sine qua non que 

tant l’ordre com la seguretat s’hagin 
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perdut. Això no ha succeït a Catalunya 

en els darrers anys. Per tant, aquesta 
afirmació és falsa.  

Respecte a la segona afirmació 
(“tancar immediatament mesquites 

fonamentalistes”) s’exposa un desig de 
la formació i es podria considerar 

mainstream.  

En conclusió, aquesta publicació s’ha 

de considerar fake new per la 
importància preponderant de la primera 

afirmació respecte a la segona.  

Incidència total de la publicació 786 

 

Publicació fake new 23, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

No en el cas concret, però sí que hi ha 
una crítica del partit polític VOX perquè 

Twitter va limitar les funcions del 
compte per fer ús d'informació falsa. 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

En general els immigrants residents a 

Catalunya i en específic els immigrants 
residents a Mataró 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Twitter va limitar les funcions per usar 
dades falses sobre els índexs de 

delinqüència i immigració a Mataró. 
Més enllà del que s'ha vist a l'apartat 

verificació fact checking cal afegir el 
següent: Al conjunt de Catalunya hi ha 

7,7 milions d'habitants. Uns 235.000 
són magrebins. Això representa més o 

menys un 3% del total. L'any 2019 es 
van cometre 71.655 delictes a 

Catalunya, un 55,7% d'aquests es van 
realitzar per espanyols i un 13,5% per 

ciutadans d'origen africà (d'aquests 
hauríem de buscar quants eren 

magrebins, ja que l'INE no els separa 
per nacionalitat) (INE, 2019). 

Incidència total de la publicació 431 
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Publicació fake new 24, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits considerats d’extrema-

esquerra. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Cap dels partits que es presenten a les 
eleccions catalanes del 14 de febrer 

proposen deslocalitzar la producció per 
a portar-la a altres països. 

A més, la literatura acadèmica i 
doctrinal majoritària apunta al fet que 

els partits considerats d'esquerra no 
aposten per una deslocalització de la 

producció sinó per una economia 
nacional forta que no depengui d'estats 

estrangers. 

Incidència total de la publicació 63 
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Publicació fake new 25 , del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els principals perjudicats per la 

publicació són els dos partits que es 
troben al govern d’Espanya, el PSOE i 

Unidas Podemos. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 

fake new per diversos motius.  
Primerament, s’extrapola un cas 

concret no contrastable al conjunt de 
les polítiques dutes a terme per 

l’executiu d’Espanya.  
En segon lloc es cataloga al govern 

d’Espanya com a un govern 
socialcomunista. Pel que fa al partit 

PSOE, aquest s’autodefineix com a un 
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partit socialista. Per tant, no es 

considera un partit comunista. 
Per altra banda, Unidas Podemos no 

s’autodefineix com a un partit 
comunista. Dins de l’espectre polític se 

situa a l’esquerra però no al 
comunisme.  

Per últim, no hi ha proves fefaents que 
indiquin que les lleis sobre habitatge 

proposades per PSOE i per Unidas 
Podemos animin als ciutadans a 

delinquir.  

Incidència total de la publicació 70 

 

Publicació fake new 26 , del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 



 
139 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme en general i els 

governs de partits independentistes en 
específic.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola defineix màfia com a 

“qualsevol organització clandestina de 
criminals” (Diccionario de la lengua 

española, s.d.).  
En el cas concret, més enllà del fet que 

el partit polític VOX discrepi dels 
governs independentistes, aquests no 

són una organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  
Per altra banda, és totalment fals que 

les institucions catalanes estiguin 
segrestades per l’independentisme. 

Aquest governa la majoria de les 
institucions perquè han estat els partits 

més votats a les eleccions 
democràtiques celebrades a la 

Comunitat Autònoma.  

Incidència total de la publicació 861 
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Publicació fake new 27 , del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme i el govern 

d’Espanya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Més enllà de les possibles qüestions 

ideològiques que s’hagin pogut 
introduir a l’educació a Catalunya (que 

no es justificaran ni es contradiran al 
present), les successives reformes de 

les lleis educatives no tenen la finalitat 
de generar odi o confrontació a les 

aules.  
Per altra banda, l’anomenada “Ley 

Celaá” no eliminarà el castellà de les 
aules, simplement no es considerarà 

llengua vehicular a l’ensenyament a 
Catalunya (Gutiérrez, 2020).  
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Incidència total de la publicació 52 

 

Publicació fake new 28, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme i el govern 

d’Espanya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
Per altra banda, segons el CIS la 

inseguretat és la principal problemàtica 
per a un 0,5% catalans enquestats 
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(Baròmetre de novembre del 2020, 

2020). 
Segons el balanç trimestral de 

criminalitat del ministeri de l’interior la 
criminalitat a Catalunya va créixer entre 

els anys 2017 i finals del 2019. Tot i 
això, a l’últim any ha baixat un 28% 

aquest índex. Per tant, ni els catalans 
tenen por a ser assaltats ni s’ha perdut 

la seguretat als carrers.  
Per altra banda, com hem vist a altres 

justificacions no és acurat parlar de 
govern socialcomunista. 

Incidència total de la publicació 104 

 

Publicació fake new 29, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La immigració il·legal i aquells que 

censuren al partit.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació es considerarà fake 

new perquè és cert que s’ha censurat al 
partit polític VOX en alguns mitjans de 

comunicació o s’han limitat algunes 
funcions a les xarxes socials.  

Tot i això, la censura que han pogut 
patir no ha estat per denunciar la 

immigració il·legal o la islamització sinó 
per fer-ho d’acord amb dades falses i 

publicacions que es poden considerar 
fake news. Podem veure’n l’exemple a 

altres publicacions justificades a aquest 
apartat. 

Incidència total de la publicació 56 

 

Publicació fake new 30, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’independentisme i l’extrema 
esquerra.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Podria ser cert que part de l’extrema-

esquerra i part de l’independentisme 
hagin boicotejat actes del partit polític 

VOX.  
Tot i això no es pot generalitzar i afirmar 

que l’independentisme (en general) i 
l’extrema esquerra (en general) 

sembrin violència als carrers. 

Incidència total de la publicació 331 

 

Publicació fake new 31, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme i l’extrema 

esquerra.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Podria ser cert que part de l’extrema-

esquerra i part de l’independentisme 
hagin boicotejat actes del partit polític 

VOX.  
Tot i això no es pot generalitzar i afirmar 

que l’independentisme (en general) i 
l’extrema esquerra (en general) 

sembrin violència als carrers. 

Incidència total de la publicació 50 

 

Publicació fake new 32, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Critica la gestió del candidat socialista 

Salvador Illa, responsabilitzant-lo de la 
mort de molts ciutadans.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Responsabilitza a Salvador Illa de la 

mort de molts compatriotes. Cap 
sentència penal ha condemnat a 

Salvador Illa o a un representant del 
Ministeri de Sanitat per haver comès un 

crim relacionat amb la gestió de la 
pandèmia.  

Incidència total de la publicació 1241 

 

Publicació fake new 33, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits d’esquerra i els partits 
independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 
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criminals” (Diccionario de la lengua 

española, s.d.).  
En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  
No es pot afirmar que els partits 

independentistes i d’esquerres siguin 
partits enemics dels catalans per 

diferents motius, però el més clar és el 
nombre de vots que aconsegueixen 

tant els partits d’esquerres com els 
partits independentistes a les 

eleccions, el que demostra que molts 
catalans aproven la seva gestió.  

Per altra banda, no s’entrarà a valorar 
si són enemics d’una part dels catalans, 

però si fos així s’hauria d’especificar i 
no generalitzar com s’ha fet. 

Incidència total de la publicació 658 
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Publicació fake new 34, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’equip de govern (PSOE i Unidas 
Podemos) i els partits 

independentistes.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No es pot constatar que l’estat d’alarma 

s’hagi fet servir per avançar en un 
projecte ideològic.  

Aquesta afirmació és bastant 
contradictòria. Cal recordar que l’estat 

d’alarma va ser aprovat amb el vot a 
favor (a part de l’equip de govern) del 

PP, VOX i Ciutadans.  
En canvi, els partits independentistes 

als quals critiquen amb la publicació 
(ERC, Bildu, BNG, JxCat i la CUP) es 

van abstenir a la votació realitzada el 26 
de març del 2020.  
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Sí que és cert, però, que a les 

prolongacions dels Estats d’Alarma no 
sempre es va donar suport. 

Incidència total de la publicació 873 

 

Publicació fake new 35, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i els partits 
d’esquerres. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

És cert que Catalunya és una de les 
Comunitats Autònomes on es paguen 

més impostos.  
És fals que hi hagi una relació directa 

entre els alts impostos i el fet que es 
“col·loquin” a amics a les institucions.  

El fet de contractar indegudament a 
amics seria un delicte penal de 

prevaricació. Ni el govern de la 
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Generalitat ni el de l’Estat espanyol 

estan condemnats o imputats per 
prevaricació.  

Incidència total de la publicació 875 

 

Publicació fake new 36, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

El diari La Vanguardia a l’article 

“Elecciones catalanas: 4 mentiras de 
Ignacio Garriga (Vox) sobre la 

inmigración” (Elecciones catalanas: 4 

mentiras de Ignacio Garriga (Vox) 

sobre la inmigración. 2021).  

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La resta de partits i els musulmans 

residents a Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
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relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
La immigració (que no islamització) és 

el principal problema per a un 3,5% dels 
catalans (“Baròmetre d’Opinió Política. 

3a onada 2020, Dossier de prensa”, 
2020). La inseguretat ciutadana a 

Catalunya és el principal problema per 
a un 4,2% dels enquestats (Elecciones 

catalanas: 4 mentiras de Ignacio 

Garriga (Vox) sobre la inmigración. 

2021). 
Per tant, no és cert que aquests sí que 

siguin els problemes reals dels 
catalans. 

Incidència total de la publicació 593 

 

Publicació fake new 37, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

El diari La Vanguardia a l’article 

“Elecciones catalanas: 4 mentiras de 
Ignacio Garriga (Vox) sobre la 
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inmigración” (Elecciones catalanas: 4 

mentiras de Ignacio Garriga (Vox) 

sobre la inmigración. 2021). 

 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La CUP.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El candidat de la CUP, cap a qui van 
dirigides aquestes paraules, en cap 

moment acusa els veïns de cap barri de 
racistes. Simplement afirma que el 

candidat de VOX és racista. Aquest fa 
extensiu l’atac contra la seva persona 

als veïns dels barris que pateixen les 
conseqüències de la immigració 

il·legal.  
No hi ha evidència de cap debat o 

publicació que cap dels partits anomeni 
racistes “als veïns dels barris que 

pateixen les conseqüències de la 
immigració il·legal”.  (Elecciones 

catalanas: 4 mentiras de Ignacio 

Garriga (Vox) sobre la inmigración. 

2021). 

Incidència total de la publicació 713 
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Publicació fake new 38, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La immersió lingüística es pot definir 
com el programa d’ensenyament en 

una segona llengua per a aprendre-la 
més ràpid i aconseguir el bilingüisme 

("Inmersión lingüística", s.d.). 
Aquesta es porta aplicant a Catalunya 

des de l’any 1983 amb la Llei de 
normalització lingüística i ha quedat 

demostrat en més de trenta-vuit anys 
que el castellà no ha desaparegut de 

les aules.  
Per últim, es pot demostrar amb fets 

empírics com que les notes a 
l’assignatura de castellà dels alumnes 

catalans a les proves acadèmiques de 
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la Generalitat i del Ministeri es troben 

dins de la mitjana estatal.  

Incidència total de la publicació 712 

 

Publicació fake new 39, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra 

l’acte del partit polític VOX a Girona.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 

tractar de boicotejar l’acte de VOX no 
han estat identificats per part dels 
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cossos policials com a pertanyents una 

organització terrorista.  
Per altra banda, cap organització 

considerada terrorista va convocar als 
ciutadans per a boicotejar l’acte en 

qüestió.  
 

Incidència total de la publicació 2884 

 

Publicació fake new 40, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra 

l’acte del partit polític VOX a Girona.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 

tractar de boicotejar l’acte de VOX no 
han estat identificats per part dels 
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cossos policials com a pertanyents una 

organització terrorista.  
Per altra banda, cap organització 

considerada terrorista va convocar als 
ciutadans per a boicotejar l’acte en 

qüestió.  

Incidència total de la publicació 47 

 

Publicació fake new 41, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme i els immigrants, 

principalment.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
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relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
La inseguretat ciutadana a Catalunya 

és el principal problema per a un 4,2% 
dels enquestats. La immigració (que no 

islamització) és el principal problema 
per a un 3,5% dels catalans (Baròmetre 

de novembre del 2020, 2020). 
Tampoc és acurat parlar de recuperar 

Catalunya com si la regió s’hagués 
perdut o hagués sigut presa per algú.  

Incidència total de la publicació 612 

 

Publicació fake new 42, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

En general els immigrants residents a 

Catalunya i en específic els immigrants 
il·legals.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

No existeixen dades contrastables 

sobre els immigrants il·legals que 
resideixen a Catalunya i molt menys 

sobre els delictes que aquests duen a 
terme.  

Tot i això, sí que es pot veure com al 
conjunt de Catalunya hi ha 7,7 milions 

d’habitants. Un 15,1% d’aquests són 
estrangers segons l’IDESCAT. 

L’any 2019 es van cometre 71.655 
delictes a Catalunya, un 55,7% 

d’aquests es van realitzar per 
espanyols i un 13,5% per ciutadans 

d’origen africà (d’aquests hauríem de 
buscar quants eren magrebins, ja que 

l’INE no els separa per nacionalitat). 
Aquest col·lectiu és un dels que ataca 

VOX a la publicació en concret.  

Incidència total de la publicació 168 

 

Publicació fake new 43, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PSC.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquestes afirmacions es basen en 

suposicions realitzades de forma 
subjectiva i que no responen a cap 

manifestació feta per cap representant 
del PSC en el marc de les eleccions.  

Salvador Illa ha afirmat en diferents 
ocasions que no hi haurà un tripartit” 

(Illa garantiza que no habrá "ni un 

tripartito ni proceso independentista", 

2021).  

Incidència total de la publicació 137 

 

Publicació fake new 44, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Són diversos els motius pels quals 

aquesta publicació s’ha de considerar 
com a fake new.  

A Catalunya no es pot afirmar que es 
visqui sota l’opressió d’una minoria. Per 

una banda perquè no hi ha una 
restricció de drets i/o llibertats 

públiques promoguda pel govern 
autonòmic.  

Per altra banda, si governen és perquè 
són majoria al Parlament de Catalunya 

i, per tant, no s’hauria de parlar d’una 
minoria.  

Per últim, com s’ha vist a altres 
justificacions d’aquest mateix apartat 

per a recuperar la llibertat i la seguretat 
aquesta s’ha d’haver perdut i això no ha 

passat a Catalunya.   

Incidència total de la publicació 280 
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Publicació fake new 45, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Per a recuperar la llibertat i la seguretat 

aquesta s’ha d’haver perdut i això no ha 
passat a Catalunya.   

Incidència total de la publicació 591 
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Publicació fake new 46, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i els partits 
de govern (PSOE i Unidas Podemos), 

als qui cataloga de govern social 
delinqüent.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons el DIEC una epidèmia és una 
“malaltia infecciosa accidental i 

transitòria que ataca un gran nombre de 
persones d’una regió” (Diccionari de la 
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llengua catalana, s.d.). No es pot 

afirmar que l’independentisme ho sigui.  
Per altra banda, culpa al govern de la 

mort de persones. Cap sentència penal 
ha condemnat a algun membre del 

govern per haver comès un crim 
relacionat amb la gestió de la 

pandèmia.  

Incidència total de la publicació 4627 

 

Publicació fake new 47, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No és acurat afirmar que els problemes 

reals dels catalans són la immigració 
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il·legal, la inseguretat i d’altres. Segons 

l’enquesta del baròmetre d’opinió 
política realitzada al darrer 

quadrimestre de 2020 els principals 
problemes que preocupen als catalans 

són: la sanitat (per a un 55,8%), la 
insatisfacció amb la política (33%) i les 

relacions entre Catalunya i Espanya 
(27,2%) (“Baròmetre d’Opinió Política. 

3a onada 2020, Dossier de prensa”, 
2020). 

Incidència total de la publicació 7312 

 

Publicació fake new 48, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els immigrants. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació es considera fake 

new perquè s’agafa un cas concret i 
aïllat per a extrapolar-lo a la població de 

Ripoll.  
Es vol fer la falsa sensació que Ripoll 

és el bressol del gihadisme a 
Catalunya.  

Per altra banda, parla d’islamització. 
Catalunya és la regió d’Espanya amb 

més musulmans, però, tot i aquestes 
dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Taules estadístiques”, 

2020), per tant, no podem parlar 
d’islamització.      

Incidència total de la publicació 2096 
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Publicació fake new 49, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació es considera fake 

new perquè, encara que la part escrita 

sigui considerada mainstream, la força 
argumental se centra en el vídeo. 

En aquest s'afirma que VOX és 
perseguit com es feia a l'Alemanya de 

Hitler. Aproximadament 11.000.000 
persones van ser assassinades sota 

aquest règim, res comparable. 

Incidència total de la publicació 4205 
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Publicació fake new 50, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Principalment els immigrants residents 
a Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Antonio Gallego vol centrar el debat en 
els temes que, segons ell, realment 

importen als catalans. Vol deixar de 
parlar de les relacions entre Catalunya 

i Espanya (que segons l’enquesta del 
baròmetre d’opinió política realitzada al 

darrer quadrimestre de 2020 preocupa 
en un 27,2% als catalans) per a parlar, 

entre d’altres, d’immigració (que és 
únicament el principal problema per a 

un 3,5% dels catalans) (“Baròmetre 
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d’Opinió Política. 3a onada 2020, 

Dossier de prensa”, 2020). També vol 
centrar el debat en la inseguretat 

catalana, que és el principal problema 
per a un 0,5% dels enquestats 

(Baròmetre de novembre del 2020, 
2020). 

Per tant, no és acurat afirmar que els 
problemes reals dels catalans són la 

immigració il·legal, la inseguretat i 
d’altres. Els principals problemes dels 

catalans són la sanitat, la insatisfacció 
política i les relacions entre Catalunya i 

Espanya.  

Incidència total de la publicació 383 

 

Publicació fake new 51, del 2 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

TV3 i Catalunya Ràdio. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons diferents estudis entre els que 
podem destacar l’informe sobre “el 

pluralisme polític a la televisió i ràdio” 
realitzat pel Consell Audiovisual de 

Catalunya (CAC), TV3 i Catalunya 
Ràdio són els mitjans que més 

diversitat de veus polítiques recullen als 
seus informatius (Aprovació de 

l’Informe sobre l’observança del 
pluralisme polític a la televisió i a la 

ràdio durant el període maig – 
desembre del 2019, 2020).  

Incidència total de la publicació 2321 
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Publicació fake new 52, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants, els partits progressistes 

i els independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 

dades, els baròmetres d’opinió política 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 

(CEO) mostra com el nombre de 
persones que practiquen l’islam a 

Catalunya es manté estable des del 
2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
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onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització.   

Tampoc es pot traçar una relació causal 
entre les polítiques progressistes o 

dutes a terme per l’independentisme 
amb l’augment de la “islamització”.  

Per a recuperar quelcom això s’ha 
d’haver perdut. Si es refereix al fet que 

els han tret la governabilitat de 
Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 

marc d’eleccions lliures i 
democràtiques. 

Incidència total de la publicació 1782 

 

Publicació fake new 53, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació es considera fake 

new perquè s'agafa un cas concret i 
aïllat per a extrapolar-lo a la població de 

Ripoll. 
Es vol fer la falsa sensació que només 

es parla de Ripoll pel separatisme i pels 
enemics de la llibertat. 

Incidència total de la publicació 22 

 

Publicació fake new 54, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els ciutadans musulmans de 

Catalunya, els partits independentistes 
i els progressistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 
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dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització.   

Tampoc es pot traçar una relació causal 
entre les polítiques progressistes o 

dutes a terme per l’independentisme 
amb l’augment de la “islamització”.  

Per a recuperar quelcom això s’ha 
d’haver perdut. Si es refereix al fet que 

els han tret la governabilitat de 
Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 

marc d’eleccions lliures i 
democràtiques. 

Incidència total de la publicació 17 
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Publicació fake new 55, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els ciutadans musulmans de Catalunya 
i els mitjans de comunicació.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Els mitjans de comunicació, en general, 
no es van posicionar positivament 

envers els terroristes als quals es 
refereix Ignacio Garriga. És fals que 

aquests els pintessin com a bons. 
Si més no, pot ser que algun mitjà de 

comunicació realitzes aquest tipus de 
seguiment informatiu que exposa 

Garriga, però en cap cas seria 
representatiu del conjunt dels mitjans 

de comunicació, els qui van fer un 
seguiment força rigorós. 
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Incidència total de la publicació 19 

 

Publicació fake new 56 , del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els ciutadans musulmans de 

Catalunya, els partits independentistes 
i els immigrants en general.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 

dades, els baròmetres d’opinió política 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 

(CEO) mostra com el nombre de 
persones que practiquen l’islam a 

Catalunya es manté estable des del 
2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 

onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 
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per tant, no podem parlar 

d’islamització.   
Per altra banda, tampoc hi ha indicis 

que apuntin al fet que 
l'independentisme fomenti la 

immigració il·legal i que siguin 
permissius davant de l'islamisme 

radical, són afirmacions infundades i no 
contrastades. 

Incidència total de la publicació 36 

 

Publicació fake new 57, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els ciutadans musulmans de Catalunya 
i els immigrants en general.   
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 

més musulmans, però, tot i aquestes 
dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització.   

Per altra banda, no s’entrarà a valorar 
les propostes de VOX que proposa 

expulsar a tots els immigrants que 
siguin considerats il·legals, ja que no es 

tracta d’una fake new sinó d’una 
proposta. 

Incidència total de la publicació 36 
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Publicació fake new 58, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes, TV3 i 
Catalunya Ràdio   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La frase que exposa Ignacio Garriga, 
candidat de VOX al Parlament de 

Catalunya és incongruent i manca de 
sentit.  

Primerament anuncia que el primer que 
farà serà tancar els ens finançats pel 

separatisme i després segueix afirmant 
que es financen amb els diners de tots 

els catalans.  
És a dir, primer s’afirma que es 

financen per part del separatisme i 
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després es diu que es paguen amb els 

diners de tots els catalans.  
Més enllà d’això, segons diferents 

estudis entre els quals podem destacar 
l’informe sobre “el pluralisme polític a la 

televisió i ràdio” realitzat pel Consell 
Audiovisual de Catalunya (CAC), TV3 i 

Catalunya Ràdio són els mitjans que 
més diversitat de veus polítiques 

recullen als seus informatius 
(Aprovació de l’Informe sobre 

l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el període 

maig – desembre del 2019, 2020).  

Incidència total de la publicació 547 

 

Publicació fake new 59, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

En general els immigrants residents a 
Catalunya i en específic els immigrants 

residents a Mataró 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Més enllà del que s’ha vist a l’apartat 
verificació fact checking cal afegir el 

següent: Al conjunt de Catalunya hi ha 
7,7 milions d’habitants. Uns 235.000 

són magrebins. Això representa més o 
menys un 3% del total. L’any 2019 es 

van cometre 71.655 delictes a 
Catalunya, un 55,7% d’aquests es van 

realitzar per espanyols i un 13,5% per 
ciutadans d’origen africà (d’aquests 

hauríem de buscar quants eren 
magrebins, ja que l’INE no els separa 

per nacionalitat). 

Incidència total de la publicació 99 
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Publicació fake new 60, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La Generalitat de Catalunya, s’hauria 

d’entendre que és extensiu als partits 
que governen l’executiu de Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La Generalitat de Catalunya és un 
sistema institucional que organitza 

políticament Catalunya. Per tant, està 
conformat pel Parlament, la 

Presidència de la Generalitat, el 
Consell Executiu o de Govern i d’altres.  

Per tant, el més acurat seria referir-se 
als partits de govern o, en tot cas, al 

govern de la Generalitat (tot i que 
encara es podria ser més precís).  
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En aquest cas es refereixen a un Tweet 

que es va publicar des del Twitter oficial 
de la Conselleria de Drets Civils i 

Polítics en què es deia que “protestar 
de forma efectiva i pacífica contra 

l’extrema dreta filo-feixista és possible i 
necessari” (Hierro, 2021) 

Més enllà de valorar la idoneïtat de les 
manifestacions promulgades per 

aquesta institució és evident que el que 
es va comunicar fou que es podia 

protestar pacíficament i el candidat de 
VOX Ignacio Garriga afirma a la 

publicació analitzada que es va 
fomentar l’odi, la confrontació i la 

violència contra una carpa de VOX.  
Per tant, sense entrar a valorar si la 

publicació per part de la Conselleria de 
Drets Civils i Polítics fou correcte i si va 

vulnerar el principi de neutralitat 
institucional, és cert que existeix un 

biaix entre el qual es va afirmar i el que 
ha manifestat posteriorment VOX 

mitjançant aquesta publicació.  

Incidència total de la publicació 350 
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Publicació fake new 61, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

TV3. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 
d’opinió política realitzada al darrer 

quadrimestre de 2020 els principals 
problemes que preocupen als catalans 

són: la sanitat (per a un 55,8%), la 
insatisfacció amb la política (33%) i les 

relacions entre Catalunya i Espanya 
(27,2%).  

Per altra banda, segons el CIS la 
inseguretat és la principal problemàtica 

per a un 0,5% catalans enquestats 
(Baròmetre de novembre del 2020, 

2020). 



 
184 

S’afirma que els problemes que 

preocupen als ciutadans són uns 
diferents dels que contemplen 

enquestes com el CIS.  
També s’extrapola un cas concret a una 

generalitat per a criminalitzar certs 
barris i mostrar la “necessitat” de votar 

VOX.  

Incidència total de la publicació 118 

 

Publicació fake new 62, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

TV3. 
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons diferents estudis entre els 

quals podem destacar l’informe sobre 
“el pluralisme polític a la televisió i 

ràdio” realitzat pel Consell Audiovisual 
de Catalunya (CAC), TV3 és el mitjà de 

comunicació que més diversitat de 
veus polítiques recull al seu informatiu 

(Aprovació de l’Informe sobre 
l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio durant el període 
maig – desembre del 2019, 2020). 

Incidència total de la publicació 16.323 

 

Publicació fake new 63, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PSOE. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 
fake new, ja que fa una afirmació que, 

essent contrastada, es pot considerar 
totalment falsa.  



 
186 

Més enllà de pactes puntuals als quals 

el PSOE hagi arribat amb partits 
independentistes no es pot lligar 

l’existència d’aquest partit als partits 
considerats independentistes.  

És a dir, el PSOE ha existit des de l’any 
1879 i no es pot afirmar ni demostrar 

que la seva existència estigui 
condicionada a la seva relació amb 

partits independentistes, ja que durant 
molts anys no ha mantingut pactes amb 

aquests i ha seguit existint durant 142 
anys.  

Incidència total de la publicació 47 

 

Publicació fake new 64, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La xarxa social Twitter, la que qualifica 

d’oligarquia estrangera.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Al text i al vídeo que acompanyen la 

publicació es vol instaurar la creença 
que VOX vol parlar dels problemes 

reals dels espanyols i que una 
oligarquia els vol censurar per defensar 

els interessos nacionals.  
Realment Twitter va limitar les funcions 

per usar dades falses sobre els índexs 
de delinqüència i immigració a Mataró.  

Incidència total de la publicació 696 
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Publicació fake new 65 , del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants en general i els 

musulmans en específic.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 

més musulmans, però, tot i aquestes 
dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
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Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització. 

Incidència total de la publicació 1137 

 

Publicació fake new 66, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El col·lectiu immigrant resident a 
Catalunya.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que l’INE mostra que el nombre 

d’immigrants a Catalunya ha 
augmentat en els últims anys no podem 

de quelcom preocupant.  
Catalunya sí que és la Comunitat 

Autònoma amb major saldo migratori 
(immigrants-emigrants) d’Espanya amb 

un saldo positiu de 47.119 persones, 
seguida de Madrid amb 40.539, però 

pot ser considerada un bastió de la 
immigració.  

Tot i això, la immigració il·legal al 
conjunt de l’Estat no és de les més altes 

d’Europa.  
El DIEC defineix femer com el lloc on es 

tenen fems, és a dir, excrements 
(Diccionari de la llengua catalana, s.d.). 

No es pot dir que els barris s’estiguin 
convertint en un lloc per a tenir 

excrements per culpa de la immigració 
il·legal.  

Incidència total de la publicació 119 
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Publicació fake new 67 , del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Afirma que el seu partit recuperarà la 
Catalunya que els han pres. 

Primerament, per a recuperar quelcom 
això s’ha d’haver perdut. Si es refereix 

al fet que els han tret la governabilitat 
de Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 

marc d’eleccions lliures i 
democràtiques. 

Incidència total de la publicació 2337 
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Publicació fake new 68, del 5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PSC. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 

fake new, ja que el PSC és un partit que 
s’ha considerat obertament contrari a la 

independència de Catalunya.  

Incidència total de la publicació 271 
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Publicació fake new 69, del 5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els govern de la Generalitat.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Per a parlar de recuperar Catalunya i 
les seves institucions aquestes s’han 

d’haver pres, no és el cas, ja que en tot 
cas s’ha guanyat el dret a governar-les 

mitjançant eleccions democràtiques.  

Incidència total de la publicació 1816 
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Publicació fake new 70, del 5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme i els immigrants, 

principalment.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 

dades, els baròmetres d’opinió política 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 

(CEO) mostra com el nombre de 
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persones que practiquen l’islam a 

Catalunya es manté estable des del 
2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 

onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 
per tant, no podem parlar 

d’islamització.   

Incidència total de la publicació 172 

 

Publicació fake new 71, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Pilar Rahola en particular i els 
independentistes en general.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Sense entrar a valorar la idoneïtat de la 

publicació realitzada per Pilar Rahola 
(ja que no és la finalitat del treball), sí 

que és cert que simpatitzants de VOX 
van ser assetjats a VIC i va haver ferits.  

Tot i això, la publicació compartida pel 
compte de Twitter de VOX Barcelona 

afirma que el col·lectiu independentista 
no són demòcrates i que no estimen els 

catalans, afirmacions que s’han de 
considerar fake news per generalitzar a 

partir d’un fet concret i específic.  

Incidència total de la publicació 120 

 

Publicació fake new 72, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Les forces de l’odre públic.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s'ha de 

considerar fake new pels següents 
motius: 

Si bé és cert que adverteixen als 
cossos i forces de seguretat que 

compleixin amb la seva missió, la frase 
acurada perquè es 

considerés mainstream seria: 
"hemos advertido a las fuerzas...", ja 

que exposaria uns fets que s'han donat 
a la realitat. 

En canvi, s'afirma que "han hagut 
d'advertir", com si fos una obligació 

perquè realment els mossos no 
estaven complint la seva tasca. Això és 

fals, ja que de les imatges que ens 
proporciona la mateixa publicació es 

pot veure com han realitzat un cordó 
policial entre els manifestants i la carpa 

del partit polític VOX. 
Per tant, sí que estaven acomplint la 

seva tasca. 
 

Incidència total de la publicació 1490 
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Publicació fake new 73, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’organització ANTIFA i el conjunt de 

menors estrangers no acompanyats. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Si bé pot ser cert que l'afiliat de VOX va 
ser agredit, el que no es pot constatar 

és que aquest fos agredit per un 
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membre d'ANTIFA ni un menor 

estranger no acompanyat. 
L'organització ANTIFA a Vic sí que va 

participar en les manifestacions en 
contra de l'acte electoral de VOX, tot i 

això no es pot afirmar fefaentment que 
fossin ells els qui el van agredir. 

El que sí que és totalment infundat és 
afirmar que el van agredir menors 

estrangers no identificats. 

Incidència total de la publicació 2681 

 

Publicació fake new 74, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Marlaska i la resta de partits 
constitucionalistes.  



 
200 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Si bé és cert que no s’ha trobat cap 

condemna de Marlaska en el marc de 
la campanya electoral a les eleccions a 

la Generalitat de Catalunya del 14 de 
febrer, la segona afirmació és falsa.  

Els partits “constitucionalistes” no es 
van negar a denunciar la violència al 

Parlament Europeu, simplement 
aquesta no es va debatre en el si del 

Parlament Europeu (Cervilla, 2021). 
Per tant, no és que es neguin a 

condemnar la violència, és que no han 
tingut oportunitat de fer-ho.  

Partits constitucionalistes com PP o 
Ciutadans van condemnar la violència 

en reiterades ocasions, tant els caps de 
llista a aquestes eleccions com els 

líders nacionals (Casado y Arrimadas 
condenan el ataque al acto electoral de 

Vox en Vic, 2021) 

Incidència total de la publicació 7751 
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Publicació fake new 75, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra 
l’acte del partit polític VOX a Vic.    

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, els manifestants que van 
tractar de boicotejar l’acte de VOX no 

han estat identificats per part dels 
cossos policials com a pertanyents una 

organització terrorista.  
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Per altra banda, cap organització 

considerada terrorista va convocar als 
ciutadans per a boicotejar l’acte en 

qüestió.  
Per últim es parla de recuperar 

Catalunya, les seves ciutats i els seus 
barris. Per a poder recuperar-los primer 

s’han d’haver perdut. No és el cas.  

Incidència total de la publicació 10.700 

 

Publicació fake new 76, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i els 
d’esquerres.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Sense posar en dubte que realment els 

hagin atacat amb pedres, ous i 
pirotècnia, és del tot fals que a 

Catalunya no existeixi la llibertat 
política.  

Espanya se situa entre les 20 
democràcies plenes identificades a 

“l’Índex Democràtic” (Democracy Index 

2018: Me too? Political participation, 

protest and democracy, 2018) i afirmar 
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que no existeix llibertat política a part 

del seu territori és totalment fals.  

Incidència total de la publicació 12.866 

 

Publicació fake new 77, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els qui han atacat a VOX a l’acte 

celebrat a Vic.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

A Catalunya no es pot afirmar que es 

visqui sota l’opressió d’una minoria. Per 
una banda perquè no hi ha una 

restricció de drets i/o llibertats 
públiques promoguda pel govern 

autonòmic.  
Per altra banda, si governen és perquè 

són majoria al Parlament de Catalunya 
i, per tant, no s’hauria de parlar d’una 

minoria.  

Incidència total de la publicació 3734 
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Publicació fake new 78, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La resta de partits.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Partits com PP o Ciutadans van 
condemnar la violència en reiterades 

ocasions, tant els caps de llista a 
aquestes eleccions com els líders 

nacionals (Casado y Arrimadas 
condenan el ataque al acto electoral de 

Vox en Vic, 2021). 

Incidència total de la publicació 3976 

 

Publicació fake new 79, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els mitjans de comunicació.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que la violència que pateixen 

és conseqüència directa del 
senyalament constant que pateixen per 

part dels mitjans de comunicació.  
Es considera fake new perquè, tot i que 

pot ser que hi hagi mitjans de 
comunicació que els assenyalin i 

fomentin la violència contra el partit, 
aquesta no és la tònica general ni 

majoritària dels mitjans de 
comunicació. 

Incidència total de la publicació 5647 

 

Publicació fake new 80, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’independentisme en general i els 
governs de partits independentistes en 

específic.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà que el 
partit polític VOX discrepi dels governs 

independentistes, aquests no són una 
organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics.  

Per últim, per a recuperar Catalunya 
aquesta s’ha d’haver perdut. No és el 

cas. En conjunt predominen les 
afirmacions fake. 

Incidència total de la publicació 6145 
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Publicació fake new 81, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Principalment aquells que van 

boicotejar l’acte electoral de VOX a Vic, 
segons el diari són independentistes i 

comunistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta notícia té l'aparença de ser 
publicada a través d'un mitjà de 

comunicació contrastat. 
Comença amb una frase que, fins a cert 

punt, es pot considerar objectiva, ja que 
s'afirma que hi ha independentistes i 

comunistes (fàcilment identificables a 
partir de les banderes que onegen a la 
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plaça). Tot i això, probablement es 

generalitza, ja que hi ha gran majoria 
independentista, però pràcticament no 

es veuen banderes comunistes (de la 
Unió Soviètica). 

Tot i això, s'afirma a la segona part de 
la publicació que Ortega Smith i Ignacio 

Garriga recuperaran la ciutat, com si 
aquesta s'hagués perdut. 

A més, s'adjunta l'etiqueta 
#RecuperemCatalunya. Per a poder 

recuperar-la primer s'ha d'haver perdut. 
No és el cas. 

Incidència total de la publicació 77 
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Publicació fake new 82, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

No hi ha tercers perjudicats 

directament, simplement se senyala a 
les persones que retiren propaganda 

del partit polític VOX.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Més enllà del fet que sigui ètic o no 

retirar propaganda electoral en Sergi 
Fabri, de VOX, afirma que s’està duent 

a terme un delicte electoral amb total 
impunitat.  
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Els delictes electorals es regulen a la 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
Règim Electoral General. Aquests es 

troben, principalment, als articles 135 a 
152.  

No es contempla un delicte per danyar 
o modificar publicitat de tercers. Uns 

exemples de delictes electorals poden 
ser els següents:  

- Fer ús de la violència o 
intimidació per pressionar sobre 
els electors 

- Impedir o dificultar 
injustificadament l’entrada, 

sortida o permanència als 
centres de votació o, per 

exemple,  

- Realitzar actes de propaganda 
un cop finalitzada la campanya 

electoral (Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, de Règim 

Electoral General).  
Per tot això, es pot afirmar que és fals 

que l’acció descrita a la publicació sigui 
un delicte electoral.  

Incidència total de la publicació 722 

 
 

 
 

 
 



 
211 

 

Publicació fake new 83, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i en comú 
podem.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que han destruït la seguretat, 
benestar, futur i al vídeo se centra el 

debat en la invasió migratòria, cues de 
fam i inseguretat als barris. 

Segons el balanç trimestral de 
criminalitat del ministeri de l’interior la 

criminalitat a Catalunya va créixer entre 
els anys 2017 i finals del 2019. Tot i 

això, a l’últim any ha baixat un 28% 
aquest índex. Per tant, ni els catalans 
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tenen por a ser assaltats ni s’ha perdut 

la seguretat als carrers.  
Tot i que l’INE mostra que el nombre 

d’immigrants a Catalunya ha 
augmentat en els últims anys no podem 

de quelcom preocupant.  
Catalunya sí que és la Comunitat 

Autònoma amb major saldo migratori 
(immigrants-emigrants) d’Espanya amb 

un saldo positiu de 47.119 persones, 
seguida de Madrid amb 40.539, però 

pot ser considerada un bastió de la 
immigració a Europa (“Cataluña es la 

CCAA que atrae a más migrantes, y 
Extremadura la que menos”, 2020). 

Tot i això, la immigració il·legal al 
conjunt de l’Estat no és de les més altes 

d’Europa.  

Incidència total de la publicació 3729 
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Publicació fake new 84, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i els immigrants.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons el balanç trimestral de 
criminalitat del ministeri de l’interior la 

criminalitat a Catalunya va créixer entre 
els anys 2017 i finals del 2019. Tot i 

això, a l’últim any ha baixat un 28% 
aquest índex. Per tant, ni els catalans 

tenen por a ser assaltats ni s’ha perdut 
la seguretat als carrers.  

Tot i que l’INE mostra que el nombre 
d’immigrants a Catalunya ha 
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augmentat en els últims anys no podem 

de quelcom preocupant.  
Catalunya sí que és la Comunitat 

Autònoma amb major saldo migratori 
(immigrants-emigrants) d’Espanya amb 

un saldo positiu de 47.119 persones, 
seguida de Madrid amb 40.539, però 

pot ser considerada un bastió de la 
immigració a Europa (“Cataluña es la 

CCAA que atrae a más migrantes, y 
Extremadura la que menos”, 2020).  

Tot i això, la immigració il·legal al 
conjunt de l’Estat no és de les més altes 

d’Europa. 
El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà del fet que 
el partit polític VOX discrepi dels 

governs independentistes, aquests no 
són una organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics.  

Incidència total de la publicació 56 
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Publicació fake new 85, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes, que són 

anomenats com a màfia.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No s’ha trobat cap informació 
contrastada que pugui demostrar que 

els veïns de Sant Pere de Ribes 
efectivament van asfaltar els carrers 

amb les seves pròpies mans. Podria 
ser, també, que sigui una metàfora del 

treball que han fet els veïns pel poble, 
però del vídeo i el text que acompanya 
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la publicació no es pot desprendre la 

idea que així sigui.  
Per altra banda, s’afirma que la màfia 

separatista els ha tractat com a 
ciutadans de segona. El Diccionari de 

la Reial Acadèmia Espanyola defineix 
màfia com a “qualsevol organització 

clandestina de criminals” (Diccionario 
de la lengua española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà del fet que 
el partit polític VOX discrepi dels 

governs independentistes, aquests no 
són una organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics.  

Incidència total de la publicació 1295 

 

Publicació fake new 86, del 7 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que propaguen enquestes.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Les enquestes tenen la finalitat de 
mostrar les variacions de la intenció del 

vot al llarg d’un període concret en el 
marc d’unes eleccions concretes.  

En aquest cas no es pot afirmar 
fefaentment que aquestes es publiquin 

per a condicionar el vot i per a no 
mostrar una realitat.  

Tot i això, pot ser que realment alguna 
enquesta es publiqui amb la intenció de 

condicionar la realitat, però en cap cas 
es pot extrapolar un cas concret al 

conjunt de l’univers.  

Incidència total de la publicació 189 
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Publicació fake new 87, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i els 
progressistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Es farà una anàlisi per parts:  

La primera afirmació és considerada 
fake new, ja que no és cert que aquesta 

sigui l’única campanya que desperta 
il·lusió o esperança i, més enllà d’això, 

altres partits com el PSC, JxCat o ERC 
han celebrat actes més multitudinaris 

que els de VOX.  
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El DIEC defineix dictadura com a 

“Concentració de tot el poder en les 
mans d’un sol individu o d’un únic grup 

polític i eliminació per la força de tota 
expressió de discrepància i oposició” 

(Diccionari de la llengua catalana, s.d.). 
La conseqüència d’aquesta definició és 

clara, no es pot considerar com a 
dictadura un govern progressista (com 

el que es troba al govern d’Espanya) o 
un independentista (com el de la 

Generalitat). Per tant, parlem d’una 
segona fake new. 

En tercer lloc, exposen una frase 
mainstream en afirmar que no tenen 

por. Només exposen un sentiment 
concret.  

Per últim, parlen de recuperar 
Catalunya. Per a recuperar-la primer 

s’ha d’haver perdut, no és el cas.  
Per tant, pel seu predomini, aquesta 

publicació s’ha de considerar fake new. 

Incidència total de la publicació 204 
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Publicació fake new 88, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La premsa i la “casta” política. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

A la publicació escrita s’exposa que la 

realitat és ocultada per la premsa i per 
la casta política. Això és fals i, en cas 

que fos cert, estaríem parlant de casos 
específics i es cauria en el fake en 

generalitzar situacions concretes.  
Per altra banda, al vídeo es fan servir 

imatges condemnables d’uns 
immigrants pressionant al reporter 

perquè parlés malament del partit 
polític VOX. El que ha fet el partit ha 
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estat extrapolar un cas específic al 

conjunt de la població immigrant per a 
reafirmar un discurs que pot ser 

considerat racista. Amb aquesta 
publicació han estigmatitzat un 

col·lectiu. 

Incidència total de la publicació 2528 

 

Publicació fake new 89 del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i el text que acompanya la 
publicació es pugui considerar 
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mainstream, la força argumental es 

troba al vídeo.  
A aquest s’exposen moltes qüestions 

que es poden considerar fake news, 

entre les que podem destacar-ne les 

següents:  
S’afirma que la immigració il·legal ha 

crescut a Catalunya, que els menors 
estrangers no acompanyats fan 

incrementar la inseguretat als barris, 
que han pres la llibertat als catalans o 

que Catalunya està vivint una invasió.  

Incidència total de la publicació 11.400 

 

Publicació fake new 90, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Es parla de recuperar la llibertat. Per a 

recuperar-la primer s’ha d’haver perdut, 
a Catalunya cap indicador independent 

i contrastat mostra que s’hagin perdut 
drets i llibertats públics. 

Per altra banda, si bé és cert que els 
van tirar pedres, és totalment fals que 

intentin impedir que ocupin els carrers 
amb tirs.  

S’intenta donar una imatge que no és 
sobre els qui intenten boicotejar els 

actes de VOX.  

Incidència total de la publicació 10.899 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
224 

Publicació fake new 91, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els mossos d’esquadra i els qui es van 
donar cita per boicotejar l’acte electoral 

de VOX.   
Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s'ha de 
considerar fake new pels següents 

motius: 
Si bé és cert que adverteixen als 

cossos i forces de seguretat que 
compleixin amb la seva missió, no pot 
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demostrar-se que no ho estiguessin 

fent. 
Es pot veure, en alguns fragments del 

vídeo, un cordó policial, així que sí que 
estaven acomplint la seva tasca, potser 

no com agradaria a Santiago Abascal, 
però no es pot al·legar que no estaven 

fent res. 
Per altra banda, s'afirma que els 

mossos protegeixen als terroristes de 
carrer. Cap organització considerada 

terrorista va convocar als ciutadans per 
a boicotejar l'acte en qüestió. 

Incidència total de la publicació 10.526 
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Publicació fake new 92, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els mossos i la Generalitat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

A aquesta publicació hi ha tres frases i 
totes tres s’han de considerar fake 

news.  

Cal recordar que la Generalitat de 

Catalunya és un sistema institucional 
que organitza políticament Catalunya. 

Per tant, està conformat pel Parlament, 
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la Presidència de la Generalitat, el 

Consell Executiu o de Govern i d’altres. 
Per tant, el més acurat seria referir-se 

com a “delinqüents” als partits de 
govern o, en tot cas, al govern de la 

Generalitat (tot i que encara es podria 
ser més precís). Acusen la institució de 

ser delinqüent.  
Tampoc s’ha fet pública cap circular 

dels caps dels Mossos d’Esquadra en 
què es demani no dissoldre als qui es 

manifesten contra VOX, és una 
manifestació fruit del no coneixement.  

Finalment, no es pot afirmar que els qui 
van boicotejar els actes de VOX fossin 

terroristes de carrer. 
Tot i haver patit boicots dels actes 

electorals no és cert que no siguin unes 
eleccions lliures i democràtiques. Són 

unes eleccions on es garanteixen les 
llibertats i drets públiques en el marc 

d’un estat social i democràtic de dret.  

Incidència total de la publicació 9277 
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Publicació fake new 93, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La Generalitat de Catalunya i TV3.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s’ha d’analitzar per 
parts:  

La primera frase es considera 
mainstream perquè expressa el desig 

de la formació política VOX en què TV3 
tanqui abans de les següents 

eleccions.  
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La segona frase és fake new perquè 

s’afirma que han amenaçat la seva 
integritat física “terroristes de carrer”. 

Cap organització considerada terrorista 
va animar a participar en els boicots 

contra els actes de VOX. Cap dels 
detinguts va ser processat per 

terrorisme.  
La tercera frase és considerada fake 

new. No s’ha fet pública cap circular 
dels caps dels Mossos d’Esquadra en 

què es demani no dissoldre als qui es 
manifesten contra VOX.  

Per la quantitat de frases considerades 
fake news, aquesta publicació ha de 

considerar-se com a tal.   

Incidència total de la publicació 2753 
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Publicació fake new 94, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La resta de partits polítics i líders 

nacionals.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Molts dels partits que es van presentar 
a les eleccions a la Generalitat de 

Catalunya el 14 de febrer es van 
desplaçar a la Vall d’Aran.  

Per altra banda, s’afirma que el seu 
partit recuperarà la Catalunya que els 

han pres. Primerament, per a recuperar 
quelcom això s’ha d’haver perdut. Si es 

refereix al fet que els han tret la 
governabilitat de Catalunya aquesta 
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s’ha “pres” en el marc d’eleccions lliures 

i democràtiques.  

Incidència total de la publicació 2307 

 

Publicació fake new 95, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Primerament, s’afirma que a Catalunya 

no hi ha llibertat, democràcia ni 
eleccions lliures. A Catalunya cap 

indicador independent i contrastat 
mostra que s’hagin perdut drets i 

llibertats públics. 
Per altra banda, diuen que no 

suspendran actes ni a tirs. Exageren 
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una situació de violència que han patit 

comparant-la a atacs amb armes de 
foc.  

Incidència total de la publicació 13.971 

 

Publicació fake new 96, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes, 
principalment aquells que han governat 

la Generalitat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Més enllà que els governs de la 

Generalitat no destinin els diners en 
quelcom que agradi al partit polític VOX 

no podem considerar que aquests 
"malgastin" milions d'euros. 

Per altra banda, s'intenta fer creure que 
els partits independentistes no han 
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destinat suficients diners en gestionar 

l'emergència sanitària i econòmica. 

Incidència total de la publicació 304 

 

Publicació fake new 97, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’independentisme i els immigrants, 
principalment.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
Per altra banda, la inseguretat 

ciutadana a Catalunya és el principal 
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problema per a un 4,2% dels 

enquestats.  
Per tant, no en el supòsit de fet que els 

independentistes silenciïn  la 
immigració il·legal i la inseguretat (que 

s’hauria de veure), és fals que el que 
realment preocupa als catalans siguin 

aquests dos temes.  

Incidència total de la publicació 60 

 

Publicació fake new 98, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PSC i els partits independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 
fake new per diversos motius.  

Primerament, el PSC no ha de ser 
considerat un partit equiparable en 

ideologia amb l’independentisme.  
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El punt clau rau a afirmar que són 

enemics, tant el PSC com els partits 
independentistes, dels catalans (en 

conjunt).  
No es pot afirmar que siguin partits 

enemics dels catalans per diferents 
motius, però el més clar és el nombre 

de vots que aconsegueixen tant el PSC 
com els partits independentistes a les 

eleccions, el que demostra que molts 
catalans aproven la seva gestió.  

Per altra banda, no s’entrarà a valorar 
si són enemics d’una part dels catalans, 

però si fos així s’hauria d’especificar i 
no generalitzar com s’ha fet.  

Incidència total de la publicació 64 

 

Publicació fake new 99, del 8 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que boicotegen els actes de 
VOX. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Si bé és cert que en alguns moments 
han tirat pedres contra actes de VOX, 

no es poden extrapolar aquests atacs a 
la resta de catalans.  

Es parla de recuperar Catalunya, per a 
recuperar-la s’ha d’haver perdut, no és 

el cas.  

Incidència total de la publicació 1615 

 

Publicació fake new 100, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els immigrants en general i els 
immigrants il·legals i menors 

estrangers no acompanyats en 
específic.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La publicació exposa propostes del 

partit polític VOX. Proposen expulsar 
del país a immigrants il·legals sobretot 

si cometen delictes i són violents.  
La publicació parteix d’una falsedat, 

encara que es produís l’agressió a tres 
jubilats no es pot demostrar ni s’ha fet 

que els atacants fossin considerats 
menors estrangers no acompanyats. Sí 

que es parla de menors tutelats pel 
Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies actives del projecte Sostre 
360º (Cedó, 2021). Tot i això no va 

transcendir la nacionalitat dels joves.  

Incidència total de la publicació 104 

 

Publicació fake new 101, del 8 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i la Generalitat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que és cert que hi ha hagut actes 
de VOX que s'han boicotejat, en cap 

cas es pot parlar de "linchamiento 
salvaje". 

Tampoc és acurat afirmar que aquells 
que boicotegen els actes de VOX 

(segons el mateix partit és part de 
l'independentisme) són Kale Borroka 

(entès com a terrorisme de baixa 
intensitat). 

Per últim, no és cert que aquells que 
boicotegen els actes tinguin el suport 

de la Generalitat i molt menys se'ls ha 
d'anomenar "lazis" en referència a 

nazis que porten llaços grocs. 

Incidència total de la publicació 1539 
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Publicació fake new 102, del 8 de febrer del 2021 

 
 

Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que van boicotejar l’acte de 
VOX a Vic, els comandaments dels 

mossos i la Generalitat.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta notícia és propagada per un 

mitjà de comunicació altament 
esbiaixat (ok diario). 

En cap moment s'adjunta la denúncia 
dels mossos que, suposadament, van 

denunciar ordres dels comandaments. 
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Per altra banda, en cap moment 

s'aporta cap prova que realment part 
dels mossos estiguin descontents. 

Es fa servir la fórmula "segons indiquen 
fonts a aquest diari" i, a més, s'exposa 

que les ordres dels comandaments van 
ser verbals. Si fossin escrites sí que es 

podrien contrastar, però el fet que 
fossin verbals pot sembrar el dubte. 

Com s'ha vist a altres justificacions, no 
es pot afirmar que els manifestants 

siguin terroristes. Cap organització 
terrorista es va citar a l'acte concret ni 

tampoc es va processar ningú per un 
delicte de terrorisme. 

Per tot això, tampoc és acurat afirmar 
que són un braç polític de 

l'independentisme. 

Incidència total de la publicació 5011 
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Publicació fake new 103, del 8 de febrer del 2021 

 
 

Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La Generalitat i les forces de seguretat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Es cataloga la Generalitat com a 
colpista i s’exposa que mereix presó. 

És incongruent, ja que la Generalitat és 
una institució i com a tal no pot anar a 

presó, en tot cas haurien de parlar de 
qui la governa.  

Tampoc ha quedat pales que les forces 
i cossos de seguretat no protegissin 

VOX dels atacs perpetrats als seus 
actes.  

El diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola defineix criminal com a 
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“pertanyent o relatiu al crim” 

(Diccionario de la lengua española, 
s.d.). No es pot lligar l’acció dels cossos 

i forces de seguretat amb crims 
perpetrats per la Generalitat.  

Incidència total de la publicació 9462 

 

Publicació fake new 104 , del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La Generalitat de Catalunya i els qui la 

dirigeixen. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que la Generalitat de 

Catalunya és dirigida per una màfia. El 
Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 
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criminals” (Diccionario de la lengua 

española, s.d.).  
En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  
Tampoc ha quedat demostrat que des 

de la institució s’hagi alentit a la 
violència contra VOX, simplement s’ha 

dit que no van seguir les ordres policials 
i, com a conseqüència directa d’aquest 

fet, no es va poder garantir la seguretat 
en tot moment.  

Incidència total de la publicació 2505 
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Publicació fake new 105, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els mossos d’esquadra i els qui es van 
donar cita per boicotejar l’acte electoral 

de VOX.   

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Si bé és cert que adverteixen als 

cossos i forces de seguretat que 
compleixin amb la seva missió, no pot 
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demostrar-se que no ho estiguessin 

fent.  
Es pot veure, en alguns fragments del 

vídeo, un cordó policial, així que sí que 
estaven executant la seva tasca, potser 

no com agradaria a Santiago Abascal, 
però no es pot al·legar que no estaven 

fent res.  
Per altra banda, s’afirma que els 

mossos protegeixen als terroristes de 
carrer. Cap organització considerada 

terrorista va convocar als ciutadans per 
a boicotejar l’acte en qüestió.   

Incidència total de la publicació 93 

 

Publicació fake new 106, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La Generalitat de Catalunya, s’hauria 
d’entendre que és extensiu als partits 

que governen l’executiu de Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No hi ha cap afirmació en què la 
Generalitat culpi al partit polític VOX de 

la violència i assetjament que hagin 
pogut patir.  
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Més enllà d’això, cal recordar que la 

Generalitat de Catalunya és un sistema 
institucional que organitza políticament 

Catalunya. Per tant, està conformat pel 
Parlament, la Presidència de la 

Generalitat, el Consell Executiu o de 
Govern i d’altres. Per tant, el més 

acurat seria referir-se als partits de 
govern o, en tot cas, al govern de la 

Generalitat (tot i que encara es podria 
ser més precís).  

En aquest cas la referència més 
propera d’una manifestació realitzada 

per algun organisme depenent de la 
generalitat és un Tweet que es va 

publicar des del Twitter oficial de la 
Conselleria de Drets Civils i Polítics on 

es deia que “protestar de forma efectiva 
i pacífica contra l’extrema dreta filo-

feixista és possible i necessari” (Hierro, 
2021). 

Més enllà de valorar la idoneïtat de les 
manifestacions promulgades per 

aquesta institució és evident que el que 
es va comunicar fou que es podia 

protestar pacíficament i el candidat de 
VOX Ignacio Garriga afirma a la 

publicació analitzada que es va 
fomentar l’odi, la confrontació i la 

violència contra una carpa de VOX.  
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Per tant, sense entrar a valorar si la 

publicació per part de la Conselleria de 
Drets Civils i Polítics fou correcte i si 

va vulnerar el principi de neutralitat 
institucional, és cert que no culpa el 

partit polític VOX de la violència i 
assetjament que ells mateixos 

pateixen. 

Incidència total de la publicació 169 

 

Publicació fake new 107, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PP i Cs. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No s'aporta cap prova concreta ni es 
contextualitza la publicació. Tampoc hi 

ha cap notícia del dia que faci pensar 
en un replantejament de PP i Cs amb 

relació a l'independentisme. 
Ambdós partits són reconeguts per la 

lluita fèrria contra l'independentisme. 
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Incidència total de la publicació 775 

 
 

Publicació fake new 108, del 9 de febrer del 2021 

 
 

Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

TV3. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No és cert que el presentador i 

moderador al debat electoral de TV3 
vulgui censurar VOX.  

Simplement adverteix als candidats 
que si parlen alhora els telespectadors 

no entendran bé el missatge que volen 
transmetre.  

Incidència total de la publicació 12.011 
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Publicació fake new 109, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants, els menors estrangers 

no acompanyats i la resta de partits 
polítics. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que l’INE mostra que el nombre 
d’immigrants a Catalunya ha 

augmentat en els últims anys no podem 
parlar d’invasió (segons el DIEC: Entrar 

per la força en un territori per ocupar-lo, 
saquejar-lo) (Diccionari de la llengua 

catalana, s.d.).. 
 

Incidència total de la publicació 1889 
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Publicació fake new 110 , del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

La resta de partits polítics.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

La primera frase es podria considerar 

mainstream, però la força argumental 
de la publicació es concentra a la 

segona frase.  
No és cert que la resta de partits es 

reparteixin un botí. En tot cas es podria 
considerar que tenen subvencions pels 
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resultats obtinguts en anteriors 

eleccions, però en cap cas s’ha 
d’afirmar que es reparteixen els diners 

de tots els catalans.  
També afirma que els independentistes 

roben a tots els catalans.  
Al vídeo culpa Illa de la mort de molts 

“compatriotes”. Cap sentència penal ha 
condemnat a Salvador Illa o a un 

representant del Ministeri de Sanitat 
per haver comès un crim relacionat 

amb la gestió de la pandèmia.  
 

Incidència total de la publicació 2018 

 

Publicació fake new 111, del 9 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i els partits 
d’esquerra. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

És del tot fals afirmar que els 
independentistes i els partits d’esquerra 

fa anys que roben. Si bé és cert que hi 
ha membres de governs que han sigut 

imputats o condemnats per diferents 
delictes aquest fet concret no es pot 

generalitzar perquè són molts més els 
que no han “robat” que els que sí que 

ho han fet.  
Tampoc és cert que es destinin diners 

en pagar “xiringuitos” o festes.  

Incidència total de la publicació 2962 
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Publicació fake new 112, del 9 de febrer del 2021 
 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

TV3, el govern d’Espanya i el govern de 

Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El primer que fa a l’inici del vídeo és 

parlar del govern socialcomunista. Pel 
que fa al partit PSOE, aquest 

s’autodefineix com a un partit socialista. 
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Per tant, no es considera un partit 

comunista. 
Per altra banda, Unidas Podemos no 

s’autodefineix com a un partit 
comunista. Dins de l’espectre polític se 

situa a l’esquerra però no al 
comunisme.  

Parla de “màfia separatista”. El 
Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà que el 
partit polític VOX discrepi dels governs 

independentistes, aquests no són una 
organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics. 

Diu que TV3 només genera odi i 
confrontació gràcies als diners que els 

paga l’independentisme. Afirma que no 
és neutral i que es manipula. Segons 

diferents estudis entre els quals podem 
destacar l’informe sobre “el pluralisme 

polític a la televisió i ràdio” realitzat pel 
Consell Audiovisual de Catalunya 

(CAC), TV3 i Catalunya Ràdio són els 
mitjans que més diversitat de veus 



 
255 

polítiques recullen als seus informatius 

Aprovació de l’Informe sobre 
l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio durant el període 
maig – desembre del 2019, 2020). 

Incidència total de la publicació 3373 

 

Publicació fake new 113, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i els 

d’esquerres.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Cap tribunal ha condemnat als partits 

d’esquerra o als independentistes per 
una gestió irresponsable o negligent de 

la crisi sanitària i, per tant, no se’ls pot 
considerar responsables directes de la 

mort de ciutadans.  

Incidència total de la publicació 2515 

 

Publicació fake new 114, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
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“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà que el 
partit polític VOX discrepi dels governs 

independentistes, aquests no són una 
organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics.  

Incidència total de la publicació 1021 

 

Publicació fake new 115, del 9 de febrer del 2021 

 
 

Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta publicació va rebre moltes 

crítiques per contenir moltes falsedats. 
Va haver de ser eliminada.  

Incidència total de la publicació --- 

 
 

Publicació fake new 116, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes i l’esquerra. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
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“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà de què el 
partit polític VOX discrepi dels governs 

independentistes i d’esquerres, 
aquests no són una organització 

clandestina ni una organització 
criminal. Aquests governs són 

conformats a partir de representació 
atorgada per ciutadans en uns comicis 

lliures i democràtics. 

Incidència total de la publicació 1675 

 

Publicació fake new 117, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Principalment els immigrants residents 

a Catalunya.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

Segons l’enquesta del baròmetre 

d’opinió política realitzada al darrer 
quadrimestre de 2020 els principals 

problemes que preocupen als catalans 
són: la sanitat (per a un 55,8%), la 

insatisfacció amb la política (33%) i les 
relacions entre Catalunya i Espanya 

(27,2%).  
La immigració (que no islamització) és 

el principal problema per a un 3,5% dels 
catalans (“Baròmetre d’Opinió Política. 

3a onada 2020, Dossier de prensa”, 
2020). La inseguretat ciutadana a 

Catalunya és el principal problema per 
a un 4,2% dels enquestats. 

Per tant, no és acurat afirmar que els 
problemes reals dels catalans són la 

immigració il·legal, la inseguretat i la 
islamització. 

Incidència total de la publicació 71 
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Publicació fake new 118, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La Generalitat de Catalunya, s’hauria 
d’entendre que és extensiu als partits 

que governen l’executiu de Catalunya i 
els caps dels mossos d’esquadra.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

A aquesta publicació hi ha tres frases i 
totes tres s’han de considerar fake 

news.  

No hi ha cap afirmació en què la 

Generalitat instigui a què trenquin el 
cap als dirigents o simpatitzants de 

VOX.  
Més enllà d’això, cal recordar que la 

Generalitat de Catalunya és un sistema 
institucional que organitza políticament 

Catalunya. Per tant, està conformat pel 
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Parlament, la Presidència de la 

Generalitat, el Consell Executiu o de 
Govern i d’altres. Per tant, el més 

acurat seria referir-se als partits de 
govern o, en tot cas, al govern de la 

Generalitat (tot i que encara es podria 
ser més precís).  

En aquest cas la referència més 
propera d’una manifestació realitzada 

per algun organisme depenent de la 
generalitat és un Tweet que es va 

publicar des del Twitter oficial de la 
Conselleria de Drets Civils i Polítics on 

es deia que “protestar de forma efectiva 
i pacífica contra l’extrema dreta filo-

feixista és possible i necessari” (Hierro, 
2021). 

Més enllà de valorar la idoneïtat de les 
manifestacions promulgades per 

aquesta institució és evident que el que 
es va comunicar fou que es podia 

protestar pacíficament. Per tant, és 
totalment fals que s’hagi instigat en 

aquesta o altres publicacions a “trencar 
el cap” als simpatitzants o dirigents de 

VOX.  
Tampoc hi ha evidències per afirmar 

que la Generalitat envia a individus a 
què els disparin (metafòricament o no).  

Tampoc s’ha fet pública cap circular 
dels caps dels Mossos d’Esquadra en 
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què es demani no dissoldre als qui es 

manifesten contra VOX.  
Finalment, no es pot afirmar que els qui 

van boicotejar els actes de VOX fossin 
terroristes de carrer. 

Incidència total de la publicació 74 

 

Publicació fake new 119, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El candidat del PSC, en Salvador Illa.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix criminal com a 
“pertanyent o relatiu al crim”, és a dir, 

l’acció voluntària  de “matar  o ferir 
greument a algú” (Diccionario de la 

lengua española, s.d.). Cap sentència 
penal ha condemnat a Salvador Illa o a 
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un representant del Ministeri de Sanitat 

per haver comès un crim relacionat 
amb la gestió de la pandèmia.  

Incidència total de la publicació 79 

 

Publicació fake new 120, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’intenta fer creure que a Catalunya la 

majoria dels barris són insegurs per 
l’elevada presència de droga, 
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delinqüència, okupacions i immigració 

il·legal.  
Tot i que aquesta pot ser la tònica 

d’alguns barris concrets, en cap cas és 
la tònica habitual dels barris de 

Catalunya, per tant, s’agafa un cas 
concret i es generalitza.  

Aquests delictes, penats al codi penal, 
ja es persegueixen, no cal la presència 

de VOX perquè així sigui.  
S’estigmatitza la població immigrant.   

Incidència total de la publicació 246 

 
Publicació fake new 121, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El PSC i els partits independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Al vídeo s’afirma, entre d’altres, que 

recuperaran Catalunya, s’enfrontaran a 
la gestió criminal de Salvador Illa, 

combatran la islamització i la invasió 
migratòria.  

Primerament, afirma que el seu partit 
recuperarà la Catalunya que els han 

pres. Primerament, per a recuperar 
quelcom això s’ha d’haver perdut. Si es 

refereix al fet que els han tret la 
governabilitat de Catalunya aquesta 

s’ha “pres” en el marc d’eleccions lliures 
i democràtiques. 

El diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola defineix criminal com a 

“pertanyent o relatiu al crim”, és a dir, 
l’acció voluntària  de “matar  o ferir 

greument a algú” (Diccionario de la 
lengua española, s.d.). Cap sentència 

penal ha condemnat a Salvador Illa o a 
un representant del Ministeri de Sanitat 

per haver comès un crim relacionat 
amb la gestió de la pandèmia. 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 

dades, els baròmetres d’opinió política 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
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Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització. 

Tot i que l’INE mostra que el nombre 
d’immigrants a Catalunya ha 

augmentat en els últims anys no podem 
parlar d’invasió (segons el DIEC: Entrar 

per la força en un territori per ocupar-lo, 
saquejar-lo) (Diccionari de la llengua 

catalana, s.d.). 

Incidència total de la publicació 4077 

 

Publicació fake new 122, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i els partits 
d’esquerra.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Les frases que acompanyen el vídeo es 

poden considerar majorment 
mainstream. Tot i això, el vídeo 

reprodueix un seguit de falsedats. En 
podem destacar les següents.  

Responsabilitza a Salvador Illa de la 
mort de catalans i no catalans. Cap 

sentència penal ha condemnat a 
Salvador Illa o a un representant del 

Ministeri de Sanitat per haver comès un 
crim relacionat amb la gestió de la 

pandèmia.  
Per altra banda, tot i les conseqüències 

econòmiques que hagi pogut causar la 
crisi de la COVID-19 no es pot 

responsabilitzar directament al ministre 
de sanitat d’haver portat a la ruïna a 

molts ciutadans. En tot cas aquesta 
acusació hauria d’anar dirigida a María 

Jesús Montero Cuadrado, ministra 
d’economia, o a Yolanda Díaz Pérez, 

ministra de Treball i Economia Social. 
Afirmen que els independentistes els 

roben els diners i munten festes per a 
ells.  
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Diuen que els independentistes són 

una màfia. El Diccionari de la Reial 
Acadèmia Espanyola defineix màfia 

com a “qualsevol organització 
clandestina de criminals” (Diccionario 

de la lengua española, s.d.).  
En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  

Incidència total de la publicació 6027 

 

Publicació fake new 123, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els immigrants en general i els menors 
estrangers no acompanyats en 

específic.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

No es pot traçar una relació causal 
entre el nombre de menors estrangers 

no identificats i la inseguretat que 
s’aporta als barris. 

Segons xifres de l’INE el 2019 (Delitos 

según nacionalidad (26014), 2019).  un 
79,71 % dels delictes són comesos per 
ciutadans espanyols i un 20,29% per 

estrangers. Aquestes estadístiques no 
distingeixen entre els menors 

estrangers no acompanyats i la resta 
d’estrangers, però el percentatge, per 

la relació entre el nombre de menors 
estrangers no acompanyats respecte 

als immigrants totals, apuntaria a ser 
molt baix.  

Els mossos afirmen que dels 5.622 
menors estrangers no acompanyats de 

Catalunya un 18% cauen en la 
delinqüència (Sànchez, 2019).  

A més, es donen xifres falses en el que 
costa un menor migrant.   

Incidència total de la publicació 2285 
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Publicació fake new 124, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PP i el PSOE. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Sense entrar a valorar el titular que 
afirma que Alejandro Fernández 

desmunta a VOX, es pot afirmar que el 
PSOE i el PP no han destrossat 

Espanya.  

Incidència total de la publicació 167 
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Publicació fake new 125, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El partit polític VOX cita la Memòria del 

Departament de Justícia de Catalunya 
publicada el desembre de 2021 per a 

donar força argumental al seu discurs 

(Memòria del Departament de Justícia, 

2019, 2019).  

Afirmen que el 46% dels robatoris els 
realitzen estrangers quan, en realitat, el 

que diu l’informe és que el 46,1% dels 
interns són estrangers, però no es 

pronuncia sobre els robatoris per part 
dels immigrants.  
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Segons l’INE l’any 2019 (no hi ha dades 

més recents) el nombre total de 
robatoris fou de 24.004 i 17.617  

d’aquests van ser comesos per 
espanyols. Per tant, un 73,39% dels 

robatoris són comesos per espanyols 
mentre que el 26,61% dels robatoris 

són comesos per estrangers (Delitos 
según nacionalidad (26014), 2019).  

Incidència total de la publicació 2380 

 

Publicació fake new 126, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes. 



 
274 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Al text de la publicació es fa una crítica 

contra Laura Borràs, candidata de 
Junts. Se l'anomena titella de 

Puigdemont i s'afirma que no 
permetran que afirmin que a VOX se'l 

combat amb pedres. 
No hi ha cap evidència en què Laura 

Borràs hagi manifestat això. Qui sí que 
ho ha fet ha estat Mireia Boya, de la 

CUP. Per tant, la publicació del text és 
incorrecte. 

Al vídeo, els principals candidats dels 
partits independentistes es refereixen a 

VOX com a un partit feixista, però tots 
concorden en remarcar que és diferent 

referir-se al partit o als candidats que no 
pas als votants del partit. 

Incidència total de la publicació 1751 
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Publicació fake new 127, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes i la resta de partits 

que governen “a qualsevol lloc”.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Al vídeo es responsabilitza Salvador Illa 

de la mort de molta gent. Cap sentència 
penal l'ha condemnat per una mala 

gestió de la pandèmia. 
Es refereixen al govern de la 

Generalitat com a una màfia. El 
Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
"qualsevol organització clandestina de 

criminals" (Diccionario de la lengua 
española, s.d.). 
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En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics. 

Incidència total de la publicació 2147 

 

Publicació fake new 128, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els immigrants i els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 

més musulmans, però, tot i aquestes 
dades, els baròmetres d’opinió política 

realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) mostra com el nombre de 

persones que practiquen l’islam a 
Catalunya es manté estable des del 

2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 
onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 

per tant, no podem parlar 
d’islamització. 

Incidència total de la publicació 1698 

 

Publicació fake new 129, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que boicotegen els actes de 
VOX i la Generalitat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Tot i que és cert que existeix una 

resolució de la Junta Electoral Central 
en què aquesta es posiciona 

condemnant els atacs rebuts per VOX, 
no es pot afirmar tal com fa Santiago 

Abascal al vídeo que les eleccions no 
són democràtiques. 

Incidència total de la publicació 10.006 

 

Publicació fake new 130, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i els 
progressistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 

Espanyola defineix màfia com a 
“qualsevol organització clandestina de 

criminals” (Diccionario de la lengua 
española, s.d.).  

En el cas concret, més enllà de què el 
partit polític VOX discrepi dels governs 

independentistes, aquests no són una 
organització clandestina ni una 

organització criminal. Aquests governs 
són conformats a partir de 

representació atorgada per ciutadans 
en uns comicis lliures i democràtics. 

Incidència total de la publicació 1005 

 

Publicació fake new 131, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

L’independentisme en general.  
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Per quin motiu es considera fake 

new? 

No hi ha evidència que apunti al fet que 

el separatisme hagi silenciat als 
espanyols ni molt menys que s'hagi fet 

mitjançant el terror, que segons el DIEC 
és la por extrema o l'actuació política 

que fa un ús arbitrari i indiscriminat de 
la violència física (Diccionari de la 

llengua catalana, s.d.). 

Incidència total de la publicació 259 

 

Publicació fake new 132, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

L’independentisme en general i els 

governs de partits independentistes en 
específic. També critica la Generalitat. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

El Diccionari de la Reial Acadèmia 
Espanyola defineix màfia com a 

“qualsevol organització clandestina de 
criminals” (Diccionario de la lengua 

española, s.d.).  
En el cas concret, més enllà que el 

partit polític VOX discrepi dels governs 
independentistes, aquests no són una 

organització clandestina ni una 
organització criminal. Aquests governs 

són conformats a partir de 
representació atorgada per ciutadans 

en uns comicis lliures i democràtics.  
Tampoc ha quedat demostrar 

mitjançant cap informe o dictamen que 
la Generalitat hagi ordenat no protegir 

el partit polític VOX davant d’atacs. 

Incidència total de la publicació 526 

 

Publicació fake new 133, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

S’afirmarà que no hi ha tercers 

perjudicats perquè no s’especifica qui 
els hi ha tret Catalunya.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Afirma que el seu partit recuperarà la 
Catalunya que els han pres. 

Primerament, per a recuperar quelcom 
això s’ha d’haver perdut. Si es refereix 

al fet que els han tret la governabilitat 
de Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 

marc d’eleccions lliures i 
democràtiques.  

Incidència total de la publicació 64 

 

Publicació fake new 134, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Afirma que el seu partit recuperarà la 

Catalunya que els han pres als 
catalans. Primerament, per a recuperar 

quelcom això s’ha d’haver perdut. Si es 
refereix al fet que els han tret la 

governabilitat de Catalunya aquesta 
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s’ha “pres” en el marc d’eleccions lliures 

i democràtiques.  
Per altra banda, prometen treball, 

sacrifici i determinació, consideracions 
mainstream. 

Incidència total de la publicació 228 

 

Publicació fake new 135, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que volen recuperar la 

Catalunya que els han pres. 
Primerament, per a recuperar quelcom 

això s’ha d’haver perdut. Si es refereix 
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al fet que els han tret la governabilitat 

de Catalunya aquesta s’ha “pres” en el 
marc d’eleccions lliures i 

democràtiques. 
S’afirma voler retornar Catalunya als 

catalans. Catalunya sempre ha estat 
dels catalans, independentment de la 

ideologia que votin aquests.  

Incidència total de la publicació 2781 

 

Publicació fake new 136, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que els principals problemes 

són el malbaratament, el sectarisme, la 
delinqüència i que obrin els negocis. No 

aporten cap dada empírica que doni 
força a l’argument, simplement són 

propostes llançades sense cap 
justificació.  

Segons l’enquesta del baròmetre 
d’opinió política realitzada al darrer 

quadrimestre de 2020 els principals 
problemes que preocupen als catalans 

són: la sanitat (per a un 55,8%), la 
insatisfacció amb la política (33%) i les 

relacions entre Catalunya i Espanya 
(27,2%) (“Baròmetre d’Opinió Política. 

3a onada 2020, Dossier de prensa”, 
2020).  

Davant aquesta clara discordança, la 
publicació s’ha de considerar fake new.  

Incidència total de la publicació 2546 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
286 

 

Publicació fake new 137, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Aquesta afirmació es falsa. S’ha de 

remarcar que la representació del 
Ministeri Fiscal, com es pot despendre 

de la Sentència de la sala del Penal del 
Tribunal Suprem número 459/2019, de 

14 d’octubre del 2019, fou exercida per 
la fiscal de la sala Consuelo Madrigal 

Maerínez-Pereda i per Jaime Moreno 
Verdejo, Javier Zaragoza Aguado i 

Fidel Ángel Cadena Serrano.  
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La representació de l’advocacia de 

l’Estat va ser assumida per Rosa María 
Seoane López i Elena Sáenz Guillén.  

VOX simplement va ser part al procés 
com a acusació popular, però en cap 

cas va incoar el procés.  
Si es llegeix el primer apartat dels 

antecedents de fet es pot llegir 
textualment: “Con fecha 30 de octubre 

de 2017, se recibió en el Registro 
General de este Tribunal Supremo 

querella formulada por el Fiscal 
General del Estado por delitos de 

rebelión, sedición y malversación”. Per 
tant, VOX no els va “seure al banc” sinó 

que va ser el Fiscal General de l’Estat 
(STS 459/2019).  

Incidència total de la publicació 1688 

 

Publicació fake new 138, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

S’afirma que s’instrumentalitza 

l’educació en referència a l’exclusió del 
castellà de les aules. Les notes a 

l’assignatura de castellà dels alumnes 
catalans a les proves acadèmiques de 

la Generalitat i del Ministeri es troben 
dins de la mitjana estatal. 

Incidència total de la publicació 767 

 

Publicació fake new 139, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes.  

Per quin motiu es considera fake 

new? 

És del tot fals afirmar que els 

independentistes i els partits d'esquerra 
fa anys que roben. Tampoc és cert que 

es destinin diners en pagar "xiringuitos" 
o festes. 

També s’afirma que es paga 
l’allotjament de Carles Puigdemont a 

Bèlgica amb els diners de tots els 
catalans. Això és totalment fals i s’ha 

pogut demostrar. A més, el propi afectat 
ha declarat en algunes ocasions que ho 

paga ell mateix de la seva butxaca i a 
partir de donacions que rep d’amics 

(Carles Puigdemont revela cómo paga 
su estancia en Bélgica, 2018). 

Incidència total de la publicació 1511 
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Publicació fake new 140, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els immigrants. 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Catalunya és la regió d’Espanya amb 
més musulmans, però, tot i aquestes 

dades, els baròmetres d’opinió política 
realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió 

(CEO) mostra com el nombre de 
persones que practiquen l’islam a 

Catalunya es manté estable des del 
2014 (“Baròmetre d’Opinió Política. 3a 

onada 2020, Dossier de prensa”, 2020), 
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per tant, no podem parlar 

d’islamització.   

Incidència total de la publicació 1334 

 

Publicació fake new 141, del 13 de febrer del 2021 a les 00:07. 

 
Tot i ser publicada, tècnicament, el 13 de febrer, aquesta publicació es 

considerarà com a publicada el 12 de febrer ja que, durant el dia 13 (dia de 

reflexió) no es podia transmetre cap missatge com aquest demanant el vot.  

Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera fake 

new? 

Es parla de recuperar la llibertat. Per a 
recuperar-la primer s’ha d’haver perdut, 

a Catalunya cap indicador independent 
i contrastat mostra que s’hagin perdut 

drets i llibertats públics.  
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Per altra banda, parla de recuperar 

Catalunya. Catalunya tampoc s’ha 
perdut.  

Incidència total de la publicació 213 
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8.2 Annex II: Anàlisi de les publicacions considerades mainstream 
 

Publicació mainstream 1, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 448 
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Publicació mainstream 2, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 235 
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Publicació mainstream 3, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 59 
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Publicació mainstream 4, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 50 
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Publicació mainstream 5, del 29 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 204 
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Publicació mainstream 6, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d’un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant la hora i/o els 

assistents 

Incidència total de la publicació 170 
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Publicació mainstream 7, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 642 
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Publicació mainstream 8, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 84 
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Publicació mainstream 9, del 30 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1306 
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Publicació mainstream 10, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

S’apel·la a la gent que ha patit més les 
conseqüències econòmiques derivades 

de la crisi de la COVID-19 i es proposa 
escoltar la seva veu a partir de l’altaveu 

que pot oferir el partit polític VOX. 

Incidència total de la publicació 66 
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Publicació mainstream 11, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que han intentat boicotejar 

l’acte de VOX a Sabadell.    

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement exposen que davant 

d’actituds que consideren com a odi el 
partit polític VOX defensa l’amor.  

Incidència total de la publicació 61 
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Publicació mainstream 12, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes i el PSC. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement s’exposa un desig de la 
formació política VOX.  

Incidència total de la publicació 637 
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Publicació mainstream 13, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació es considerarà 
mainstream perquè simplement es 

mostren tres condicions que el partit 
polític VOX exposa per arribar a pactes 

amb tercers.  

Incidència total de la publicació 551 
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Publicació mainstream 14, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que han intentat boicotejar 

l’acte de VOX a Sabadell.    

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement exposen que davant 
d’actituds que consideren com a odi el 

partit polític VOX defensa l’amor.  

Incidència total de la publicació 3704 
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Publicació mainstream 15, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 242 
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Publicació mainstream 16, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement adjunten fotografies de 

diferents carpes i el text de l’eslògan de 
campanya.  

Incidència total de la publicació 56 
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Publicació mainstream 17, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 1757 

 

 
 



 
310 

Publicació mainstream 18, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. Específicament agraeixen la 
presencia d’aquells que els han seguit 

en línia.  

Incidència total de la publicació 4327 
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Publicació mainstream 19, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. Específicament agraeixen la 
presencia d’aquells que els han 

acompanyat.  

Incidència total de la publicació 136 
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Publicació mainstream 20, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. Específicament agraeixen la 
presencia d’aquells que els han 

acompanyat. 

Incidència total de la publicació 658 
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Publicació mainstream 21, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 448 
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Publicació mainstream 22, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 264 
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Publicació mainstream 23, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 128 
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Publicació mainstream 24, del 31 de gener del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 68 
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Publicació mainstream 25, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Tots els partits que van participar al 
debat electoral menys VOX.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Es considerarà mainstream perquè és 
cert que el partit polític VOX va ser qui 

més temps va parlar sobre immigració 
il·legal i inseguretat al debat organitzat 

per RTVE.  

Incidència total de la publicació 1082 
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Publicació mainstream 26, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Realment va haver un apunyalament a 
l’estació del Carmel de Barcelona. 

Aquesta es va produir quan un home va 
recriminar a dues persones per no 

haver pagat el bitllet d’accés. 

Incidència total de la publicació 1093 
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Publicació mainstream 27, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement exposa propostes del 

partit. 

Incidència total de la publicació 75 
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Publicació mainstream 28, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

La publicació escrita s’ha de considerar 

mainstream, ja que només mostra un 
fet que pot ser considerat obvi per a 

molts.  
 

Incidència total de la publicació 1205 
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Publicació mainstream 29, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 274 
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Publicació mainstream 30, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 224 
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Publicació mainstream 31, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 145 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
324 

Publicació mainstream 32, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 37 
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Publicació mainstream 33, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 51 
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Publicació mainstream 34, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 83 
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Publicació mainstream 35, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 369 
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Publicació mainstream 36, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 123 
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Publicació mainstream 37, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 167 
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Publicació mainstream 38, de l’1 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 82 
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Publicació mainstream 39, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Eva Parera i el PP 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement es mostra el desacord amb 
una entrevista realitzada per Eva 

Parera a La Razón i s’opina al respecte.  



 
332 

S’ha verificat l’entrevista i certament diu 

tot allò que se cita al post (Gallego, 
2021) 

Incidència total de la publicació 1523 

 
 

Publicació mainstream 40, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement es transmet un missatge 

d'escalf al conjunt de ciutadans que 
donen suport al partit polític VOX i els 

anima a votar-los. 

Incidència total de la publicació 2427 
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Publicació mainstream 41, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 250 
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Publicació mainstream 42, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 114 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
335 

Publicació mainstream 43, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 177 
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Publicació mainstream 44, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 52 
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Publicació mainstream 45, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 44 
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Publicació mainstream 46, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 110 
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Publicació mainstream 47, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 1013 
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Publicació mainstream 48, del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 271 
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Publicació mainstream 49 , del 2 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement exposen propostes del 
partit polític VOX. 

Incidència total de la publicació 27 
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Publicació mainstream 50, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement es transmet un missatge 

d'escalf al conjunt de ciutadans que 
donen suport al partit polític VOX. 

Incidència total de la publicació 230 
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Publicació mainstream 51, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits independentistes. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació es considera 
mainstream perquè no s'afirma que en 

l'actualitat el municipi sigui reconegut 
per les seves idees separatistes o 

totalitàries, el que sí que seria fals. 
Simplement sembla que es fa públic un 

desig de la formació política VOX. 

Incidència total de la publicació 21 
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Publicació mainstream 52, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Catalunya Ràdio. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Tot i que Catalunya Ràdio ja havia 

entrevistat a integrants de VOX amb 
anterioritat, és cert que la Junta 

Electoral va estimar parcialment un 
recurs de VOX i va obligar la 

Corporació a incloure als informatius i 
programes al partit polític VOX com a 

grup polític significatiu.  
També es va decretar que el temps 

dedicat a aquest partit no podria ser 
major o igual al dedicat a candidatures 

que si van obtenir representació a les 
últimes eleccions (Albalat, 2021).  

Incidència total de la publicació 102 
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Publicació mainstream 53, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els immigrants. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Transmet una opinió de caire personal.  

Incidència total de la publicació 165 
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Publicació mainstream 54, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement denuncien un fet objectiu a 
l’eix rector de la publicació, els han 

destrossat una tanca electoral.  
Alguna afirmació es podria considerar 

un xic pretensiosa com posar en dubte 
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la llibertat. Tot i això prepondera el 

primer missatge. 

Incidència total de la publicació 456 

 

Publicació mainstream 55, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que han intentat boicotejar 
l’acte de VOX a Sabadell.    

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement exposen que davant 
d’actituds que consideren com a odi el 

partit polític VOX defensa l’amor.  

Incidència total de la publicació 9663 

 

 
 

 



 
348 

Publicació mainstream 56, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 280 
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Publicació mainstream 57, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 69 
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Publicació mainstream 58, del 3 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 50 
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Publicació mainstream 59, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

TV3.  
Durant l’entrevista parla de moltes 

propostes de les analitzades al present 
apartat, però farem cas al titular del 

tweet i de la notícia en qüestió. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Durant l’entrevista parla de moltes 

qüestions que es podrien considerar 
fake news: islamització de Catalunya, 

inseguretat, creixent immigració 
il·legal... 

Tot i això es considerarà mainstream 
perquè farem cas al text que publica 

VOX al seu tweet i al títol de la notícia 
en qüestió, que és bàsicament una 

proposta que presenta VOX. 

Incidència total de la publicació 274 
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Publicació mainstream 60, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Salvador Illa específicament i el PSC en 
general.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació s'ha de considerar 
mainstream perquè, tot i entrar en 

desqualificacions de caràcter personal, 
es pot arribar a entendre que són 

l'opinió personal d'un individu concret 
(senador de VOX). 

Incidència total de la publicació 168 
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Publicació mainstream 61, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els partits que governen la Generalitat.     

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Es fa una manifestació sobre el primer 
que faria el partit polític VOX en cas 

d’entrar al govern de la Generalitat.  

Incidència total de la publicació 704 
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Publicació mainstream 62, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

La publicació en qüestió mostra el 

concepte que Macarena Olona té sobre 
el terme llibertat.  

Incidència total de la publicació 4040 
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Publicació mainstream 63, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 209 
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Publicació mainstream 64, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 38 
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Publicació mainstream 65, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 69 
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Publicació mainstream 66, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 65 
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Publicació mainstream 67, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 48 
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Publicació mainstream 68, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 88 
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Publicació mainstream 69, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 181 
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Publicació mainstream 70, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 257 
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Publicació mainstream 71, del 4 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 297 
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Publicació mainstream 72, del 5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Salvador Illa específicament i el PSC en 

general.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Del titular de la notícia i de la publicació 

(el que s’analitza al present treball), es 
pot veure com el partit polític VOX es 

posiciona amb relació als pactes d’un 
futur govern. 

Incidència total de la publicació 508 
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Publicació mainstream 73, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Tot i el “Recuperem Catalunya”, la força 

argumental. La força argumental es 
troba a les propostes del partit.  

Incidència total de la publicació 1091 
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Publicació mainstream 74, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El govern de la Generalitat.  

 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement fa una crítica a les 

polítiques realitzades per la generalitat 
en el marc de l'hoteleria. 

Incidència total de la publicació 147 
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Publicació mainstream 75, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement és el fragment d’una 
entrevista realitzada al candidat de 

VOX per Girona.  
L’entrevista conté alguns fragments 

que es poden considerar fake news, 
però el titular i el fragment que s’adjunta 

és considerat mainstream, ja que 
només es celebra una manifestació 
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sobre una consideració personal del 

propi entrevistat. 

Incidència total de la publicació 219 

 

Publicació mainstream 76, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 117 
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Publicació mainstream 77, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 12 
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Publicació mainstream 78, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 58 
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Publicació mainstream 79, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 25 
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Publicació mainstream 80, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 358 
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Publicació mainstream 81, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 235 
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Publicació mainstream 82, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 93 

 
 

 



 
375 

Publicació mainstream 83, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 470 

 
 

 



 
376 

Publicació mainstream 84, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El govern de la Generalitat. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. Tot i que s’afrmi que obren 

“chiringuitos” i tanquen comerços la 
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finalitat principal de la publicació és 

informar sobre l’acte.  

Incidència total de la publicació 1501 

 

Publicació mainstream 85, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 
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Incidència total de la publicació 366 

 

Publicació mainstream 86, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 81 

 



 
379 

Publicació mainstream 87, del  5 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 4549 

 

 



 
380 

Publicació mainstream 88, del  6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits d’esquerra i els partits 
independentistes.   

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Tot i que es parli de màfia separatista i 
s’hagi demostrat al present que els 

partits independentistes no es poden 
catalogar com a organització criminal, 

es considera que a la present el partit 
polític simplement manifesta una opció 

contrària a l’independentisme i als 
partits d’esquerra.  

Per tant, tot i que no és cert que els 
partits independentistes es puguin 

considerar màfia, el realment important 
és que manifesta que els seus enemics 
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són el “separatisme” i l’esquerra i no 

pas com catalogui als primers. 

Incidència total de la publicació 35 

 

Publicació mainstream 89, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 5436 

 
 

 
 

 
 



 
382 

Publicació mainstream 90, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Si bé és cert que s’afirma que 
convertiran les pedres, amenaces i 

cops de peu en llibertat de Catalunya i 
defensa nacional i, realment, a 

Catalunya ja hi ha llibertats públiques, 
la força argumental rau en la primera 

part de l’afirmació.  

Incidència total de la publicació 10.074 

 

 
 



 
383 

Publicació mainstream 91, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que es van manifestar contra el 
partit polític VOX a Vic.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Tot i el to despectiu la publicació 
condemna els atacs rebuts i ho 

relaciona amb el menjar que li falta a 
molta gent a la taula.  

Es parla de casta progressista i 
independentista. S’entenen totes 

aquestes desqualificacions com a 
opinions.  

Incidència total de la publicació 415 

 
 

 
 

 
 

 



 
384 

Publicació mainstream 92, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Els independentistes, als que es titlla 

d’escòria.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació entra a l’insult i falta 

al respecte a les persones 
independentistes, a les que anomena 

escòria.  
Tot i això s’ha de considerar 

mainstream perquè l’insult no es pot 
considerar quelcom fake.  

A més, s’expressa un desig o consigna 
en afirmar que l’odi independentista no 

podrà amb ells.  

Incidència total de la publicació 763 
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Publicació mainstream 93, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els membres d’antifa.   

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre dues 
formes amb les quals es va intentar 

boicotejar una carpa informativa de 
VOX.  

Incidència total de la publicació 749 

 
 
 
 
 



 
386 

Publicació mainstream 94, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació es troba al llindar 

entre una fake new i una mainstream. 

Pel benefici del dubte es considerarà 

mainstream, ja que més enllà de les 
faltes de respecte que poden mostrar 

envers els manifestants no s’inclou cap 
falsedat a partir de la qual treure rèdit 

polític.  

Incidència total de la publicació 687 

 
 



 
387 

Publicació mainstream 95, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 142 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
388 

Publicació mainstream 96, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 19 

 
 
 
 
 
 
 



 
389 

Publicació mainstream 97, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 178 

 
 
 
 
 
 
 



 
390 

Publicació mainstream 98, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 179 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
391 

Publicació mainstream 99, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1364 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
392 

Publicació mainstream 100, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Tot i els insults que inclou aquesta 

publicació, aquesta informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1066 

 
 
 



 
393 

Publicació mainstream 101, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 75 

 
 



 
394 

Publicació mainstream 102, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 113 

 
 
 
 
 
 
 



 
395 

Publicació mainstream 103, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 73 

 
 
 
 



 
396 

Publicació mainstream 104, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 178 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
397 

Publicació mainstream 105, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 129 

 
 
 
 
 
 



 
398 

Publicació mainstream 106, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 115 

 
 
 
 
 
 
 



 
399 

Publicació mainstream 107, del 6 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 18 

 
 
 
 



 
400 

Publicació mainstream 108, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Tot i que és cert que cap govern ha 

condemnat ningú i que seria més curos 
parlar de les conseqüències de la 

COVID-19 o de les conseqüències de 
les polítiques aplicades per a pal·liar 

aquestes, l’èmfasi de la publicació està 
en el fet que VOX té un pla de 

contingència per a obrir locals i 
restaurants.   

Incidència total de la publicació 618 

 
 
 
 



 
401 

Publicació mainstream 109, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Es considera mainstream perquè 

simplement es fa una proposta per part 
del partit polític VOX.  

Incidència total de la publicació 500 

 
 
 
 
 
 



 
402 

Publicació mainstream 110, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El diari ABC. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Lògicament segur que hi ha cometes 
pitjors a la història del periodisme. Tot i 

això, aquesta publicació ha de 
considerar-se mainstream, ja que 

s’està donant una opinió.  

Incidència total de la publicació 10.441 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
403 

Publicació mainstream 111, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 106 

 
 
 
 
 
 
 



 
404 

Publicació mainstream 112, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 282 

 
 
 
 
 
 
 



 
405 

Publicació mainstream 113, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 236 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
406 

Publicació mainstream 114, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 352 

 
 
 
 
 
 



 
407 

Publicació mainstream 115, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 116 

 
 



 
408 

Publicació mainstream 116, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 348 

 
 
 
 
 
 



 
409 

Publicació mainstream 117, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 189 

 



 
410 

Publicació mainstream 118, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 651 

 
 
 
 



 
411 

Publicació mainstream 119, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 2834 

 
 
 
 



 
412 

Publicació mainstream 120, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 8139 

 
 
 
 
 
 



 
413 

Publicació mainstream 121, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 5785 

 
 
 
 
 
 



 
414 

Publicació mainstream 122, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 876 

 
 
 
 
 
 



 
415 

Publicació mainstream 123, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement s’anima al partit polític 
VOX en el marc d’una carpa electoral.  

Incidència total de la publicació 2847 
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Publicació mainstream 124, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 106 

 
 
 
 
 
 



 
417 

Publicació mainstream 125, del 7 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1532 

 
 

Publicació mainstream 126, del 8 de febrer del 2021 
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Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Pedro Sánchez.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

És cert que no hi ha cap publicació que 
mostri una condemna per part de Pedro 

Sánchez durant la campanya electoral 
abans del dia 8 de febrer pels atacs 

soferts per VOX. Tot i això el PSC sí 
que els va condemnar i aquesta 

condemna s'hauria de poder fer 
extensiva al president de l'executiu. 

Per altra banda, com s'ha vist al llarg 
del treball no és cert que es pugui 

considerar el govern de l'estat com a un 
govern social-comunista, però l'èmfasi 

de la publicació no es troba en aquesta 
afirmació sinó en la falta de condemna 

per part de Pedro Sánchez. 
 

Incidència total de la publicació 189 

 
Publicació mainstream 127, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquesta publicació va dirigida contra 
algun partit o organització però sense 

context no es pot afirmar contra qui es 
dirigeix.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 

mainstream perquè no sabem contra 
qui es dirigeix. Sempre pot haver algú 

que no respecti la llibertat de la resta de 
partits polítics.  

Incidència total de la publicació 68 

 
Publicació mainstream 128, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 
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Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

TV3 i els partits independentistes, 
principalment.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement es presenten una sèrie de 

propostes amb les quals el partit polític 
VOX es presenta a les eleccions. 

Incidència total de la publicació 435 

 
Publicació mainstream 129, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que boicotegen els actes 
electorals de VOX.  
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Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 

mainstream perquè manifesta una 
voluntat del partit polític VOX.  

Incidència total de la publicació 99 

 
Publicació mainstream 130, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació s’ha de considerar 

mainstream exposa un fet objectiu: s’ha 
detingut una de les persones 
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concentrades per boicotejar l’acte 

electoral de VOX a Plaça Catalunya i es 
mostra la celebració del partit amb la 

notícia.  

Incidència total de la publicació 2566 

 
 

Publicació mainstream 131, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i TV3. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Encara que s'afirmi que 
l'independentisme fa dècades que 

gasta els diners de tots els catalans en 
una suposada agenda de divisió i odi, 
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la força argumental de la proposta rau 

en tres propostes que presenta el partit 
polític VOX: tancar TV3, tancar 

ambaixades i eliminar malbaratament 
polític. 

Incidència total de la publicació 2448 

 
Publicació mainstream 132, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 
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Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement afirmen que no faran ni un 

pas enrere en les seves creences, per 
més que aquestes puguin molestar a 

algú.  

Incidència total de la publicació 1751 

 
 

Publicació mainstream 133, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
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electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 164 

 

Publicació mainstream 134, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 134 
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Publicació mainstream 135, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
427 

Publicació mainstream 136, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 97 
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Publicació mainstream 137, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 921 
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Publicació mainstream 138, del 8 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 304 
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Publicació mainstream 139, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells partits que no preserven la 

unitat nacional.   

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement s’exposa un dels pilars de 

la política que vol dur a terme VOX 
fonamentada en la unitat de la nació 

espanyola.  

Incidència total de la publicació 558 
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Publicació mainstream 140, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 439 
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Publicació mainstream 141, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 958 
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Publicació mainstream 142, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 217 
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Publicació mainstream 143, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 401 
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Publicació mainstream 144, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 750 
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Publicació mainstream 145, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 32 
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Publicació mainstream 146, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 452 

 
 
 
 



 
438 

Publicació mainstream 147, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 2304 
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Publicació mainstream 148, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 206 
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Publicació mainstream 149, del 9 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 55 
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Publicació mainstream 150, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells partits que no preserven la 

unitat nacional.   

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 558 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
442 

Publicació mainstream 151, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els partits d’esquerra i els partits 
independentistes.   

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Es considera que a la present el partit 
polític simplement manifesta una opció 

contrària a l’independentisme i als 
partits d’esquerra.  

Incidència total de la publicació 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
443 

Publicació mainstream 152, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

No directament, però indirectament 

culpen als partits que no han sabut, 
segons la seva visió, gestionar 

correctament la problemàtica amb la 
delinqüència a aquests barris. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació es considera 
mainstream per dos motius. És cert que 

segons el Departament d’Estadística i 
Difusió de Dades de l’Oficina Municipal 

de Dades de Barcelona els barris de La 
Mina, el Raval, Sant Cosme i Sant Roc 

es troben entre aquells amb major 
nombre de delictes comesos 

(“Departament d'Estadística”, 2021) 
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Per altra banda, a la segona afirmació 

es manifesta un desig o proposta del 
partit polític VOX que és perseguir 

aquests delictes.  

Incidència total de la publicació 392 

 

Publicació mainstream 153, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

La CUP i Mireia Boya. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Mireia Boya, a un programa de televisió 

de TV3 va dir que la gent ha de 
confrontar a VOX fins i tot amb 
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pedrades per ser un partit feixista que 

no respecta els drets humans.  
El partit anuncia que aniran a la justícia.  

Incidència total de la publicació 6516 

 

Publicació mainstream 154, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 
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Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement afirmen voler ajudar a tota 

aquella gent que no pot treballar a 
Catalunya.  

Segons l’IDESCAT a Catalunya el 

febrer del 2021 hi havia 512.290 (“Atur 
registrat. Per sexe i grups d'edat 
Catalunya”, 2021). Tot i que aquesta 

xifra no concorda amb els 600.000 que 
diu VOX, podem considerar que 

s’aproparia si es considera “gent que no 
pot treballar” tota aquella gent que està 

en ERTO. La Cambra de Comerç de 
Barcelona va xifrar en 156.798 els 

treballadors en ERTO en acabar el 
gener del 2021.  

Per tant, si es fa la suma el número 
aproximat és major de 600.000 

persones.  
No exposen com pensen fer-ho.  

Incidència total de la publicació 353 
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Publicació mainstream 155, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Ciutadans. 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Tant a la publicació com al vídeo se 
centra el missatge a transmetre que 

VOX ha vingut per quedar-se.  
A diferència d’altres, ells envien els de 

Madrid a Catalunya i no a l’inrevés (en 
una crítica a Ciutadans, qui va enviar 

Inés Arrimadas al Congrés dels 
Diputats).   

Incidència total de la publicació 544 
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Publicació mainstream 156, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 105 
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Publicació mainstream 157, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 118 
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Publicació mainstream 158, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 338 
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Publicació mainstream 159, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 34 
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Publicació mainstream 160, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 1120 
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Publicació mainstream 161, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 102 
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Publicació mainstream 162, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 3353 
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Publicació mainstream 163, del 10 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1563 
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Publicació mainstream 164, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Tot i que no és adient parlar de 

malbaratament i que seria més adient 
parlar d’inversions (que VOX critica), la 

força argumental de la publicació se 
centra a saber quins partits s’oposaran 

a les polítiques impulsades per partits 
independentistes.  

Incidència total de la publicació 617 
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Publicació mainstream 165, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

Aquells que es van concentrar per a 

boicotejar els actes electorals de VOX. 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

És cert que el dia 11 de febrer la Junta 

Electoral Central es va posicionar 
condemnant els atacs rebuts per VOX 

en el marc d’alguns actes electorals.  

Incidència total de la publicació 3229 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
458 

Publicació mainstream 166, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Al vídeo s’adjunta una entrevista a un 
home que afirma que era regidor 

d’ERC, però que ara és de VOX.  
No hi ha, aparentment, cap falsedat. 

Exposa el seu antic carnet d’afiliat 
d’ERC.  

Incidència total de la publicació 3491 
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Publicació mainstream 167, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 407 
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Publicació mainstream 168, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 178 
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Publicació mainstream 169, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 82 
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Publicació mainstream 170, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 109 
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Publicació mainstream 171, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 55 
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Publicació mainstream 172, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 122 
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Publicació mainstream 173, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 29 
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Publicació mainstream 174, del 11 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1463 
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Publicació mainstream 175, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Aquells que estan en contra de la 
llibertat i d’Espanya. No s’especifica qui 

són.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació es considera 

mainstream perquè només mostra 
dues màximes que el partit afirma que 

defensa, la unitat d’Espanya i la 
llibertat. 

Incidència total de la publicació 81 

 
Publicació mainstream 176, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement s’exposa un desig de la 
formació política VOX.  
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Incidència total de la publicació 34 

 
Publicació mainstream 177, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Simplement s’exposa un desig de la 
formació política VOX.  

Incidència total de la publicació 35 

 
Publicació mainstream 178, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Simplement s’exposa una creença de 

la formació política VOX.  

Incidència total de la publicació 134 
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Publicació mainstream 179, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Com no s'especifica quins són els 
problemes reals de la gent no es pot 

dirimir si aquesta informació és certa o 
no. 

En el cas que es digués explícitament, 
com s'ha fet a altres publicacions, que 

els problemes reals de la gent són la 
immigració o la seguretat sí que es 

podria comprovar la veracitat de la 
informació. 

Incidència total de la publicació 53 
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Publicació mainstream 180, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Proposta 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

A la publicació i al vídeo s’afirma que 

els carrers, barris i Catalunya són seus. 
Això, lògicament no és cert, ja que els 

carrers són de tots els ciutadans.  
Tot i això no és condició suficient per 

afirmar que és una fake new. El que es 
fa al vídeo és reiterar que s’han jugat tot 

a la campanya i centra el missatge a 
agrair a tots els qui han col·laborat amb 

el partit en el marc d’aquestes 
eleccions.  

Incidència total de la publicació 2961 
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Publicació mainstream 181, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

Els independentistes i l’esquerra, 
principalment.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

El text que acompanya el vídeo anima 
la gent a votar-los el 14 de febrer.  

El vídeo, tot i incloure alguna referència 
inexacta, en la seva gran majoria inclou 

situacions de les quals el partit se sent 
orgullós (per exemple, vídeos on surten 

a diferents manifestacions) i s’anima a 
votar. També inclouen titulars extrets 

de diaris de rellevància.  

Incidència total de la publicació 3255 
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Publicació mainstream 182, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

El PP.  

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Per a contextualitzar, Alejandro 
Fernández, candidat del Partit Popular 

a les eleccions al Parlament de 
Catalunya va afirmar que el 21 de maig 

del 2020 Santiago Abascal, president 
de VOX, va dir "ens imposen les 

mascaretes per espantar-nos i evitar 
que ens manifestem". 
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VOX contraargumenta ensenyant un 

tall del programa "Anna Rosa" del 21 de 
maig on es veu com no diu aquesta 

frase. El PP va afirmar que la frase "ens 
imposen les mascaretes per espantar-

nos i evitar que ens manifestem" va ser 
pronunciada en aquest mateix tall. 

Incidència total de la publicació 1479 

 

Publicació mainstream 183, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Crítica 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

El PP.  

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Per a contextualitzar, Alejandro 

Fernández, candidat del Partit Popular 
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a les eleccions al Parlament de 

Catalunya va afirmar que el 21 de maig 
del 2020 Santiago Abascal, president 

de VOX, va dir "ens imposen les 
mascaretes per espantar-nos i evitar 

que ens manifestem". 
VOX contraargumenta ensenyant un 

tall del programa "Anna Rosa" del 21 de 
maig on es veu com no diu aquesta 

frase. El PP va afirmar que la frase "ens 
imposen les mascaretes per espantar-

nos i evitar que ens manifestem" va ser 
pronunciada en aquest mateix tall. 

Incidència total de la publicació 7710 

 
Publicació mainstream 184, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 
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Incidència total de la publicació 72 

 
Publicació mainstream 185, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 51 
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Publicació mainstream 186, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 60 
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Publicació mainstream 187, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 

mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 

celebració d'un acte del partit 
(esdeveniment, trobada o debat 

electoral), especificant l'hora i/o els 
assistents. 

Incidència total de la publicació 56 
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Publicació mainstream 188, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

A aquesta publicació s’agraeix als 
simpatitzants de VOX la seva tasca.  

Incidència total de la publicació 3891 
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Publicació mainstream 189, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 

comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

A aquesta publicació s’anima al 
candidat de VOX a Catalunya.  

Incidència total de la publicació 4.908 
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Publicació mainstream 190, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 
o fact checking aplicats a la 

publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 1.110 
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Publicació mainstream 191, del 12 de febrer del 2021 

 
Tipus de publicació Acte 

Hi ha criteris legals, d’autoregulació 

o fact checking aplicats a la 
publicació? 

NO 

Hi ha tercers perjudicats pel 
comentari en qüestió? 

NO 

Per quin motiu es considera 
mainstream? 

Aquesta publicació informa sobre la 
celebració d'un acte del partit 

(esdeveniment, trobada o debat 
electoral), especificant l'hora i/o els 

assistents. 

Incidència total de la publicació 781 
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