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“El negacionismo no deja de ser una medida de autoprotección frente a 

realidades molestas. Porque, ciertamente, en muchas ocasiones es más fácil y 

cómodo negar la realidad que pensarla, asumirla o combatirla.” Garbiñe Biurrun, 

¿Cómo negar el negacionismo? 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Segons l’organització Mundial de la Salut (OMS), una infodèmia és una 

sobreabundància d’informació, en línia o en altres formats, i inclou els intents 

deliberats per difondre informació errònia per soscavar la resposta de salut pública i 

promoure altres interessos de determinats grups o persones (OMS, 2020). Aquesta 

infodèmia dificulta la cerca de fonts fiables i d’informacions veritables i contrastades. 

En una situació extraordinària com és una pandèmia, en què la societat vol informar-

se sobre fets i situacions que no havien viscut abans, pot ser l’escenari perfecte perquè 

històries i notícies falses creades amb el propòsit d’enganyar, proliferin i arrelin en la 

societat.  

El major accés en el món als telèfons mòbils amb connexió a Internet i a les xarxes 

socials ha donat lloc a la producció exponencial d’informació i de les possibles 

modalitats per obtenir-la, creant una epidèmia d’informació o infodèmia (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020). És a dir, cada dia es produeix al món un accés i un 

intercanvi d’informació massius, i en aquestes immenses quantitats d’informació hi 

tenen el seu espai les desinformacions, les notícies falses, les faules o les mentides1. 

Ens trobem en una situació preocupant, i encara ho és més quan l’objectiu de les 

desinformacions és la salut, com ha estat el cas des de l’inici de la pandèmia de Covid-

19 a finals de l’any 2019. La informació falsa que circulava quan el virus era encara 

un desconegut incloïen des d’afirmacions que el coronavirus era un simple refredat i 

que no calia prendre mesures de precaució fins a remeis casolans per curar la malaltia 

com prendre substàncies perilloses com el diòxid de clor. Les desinformacions en 

qüestions de salut suposen un veritable perill públic, sobretot en situacions com 

aquesta en què fins i tot l’expresident dels EUA, Donald Trump, se’n va fer ressò 

públicament i va proposar curar el coronavirus amb llums ultraviolades.  

Els anomenats moviments negacionistes existeixen des de fa dècades, sent 

l’holocaust un dels primers casos de l’època contemporània. La pandèmia del 

coronavirus, coincidint amb el moment de més facilitat comunicativa i de connexió 

 

1 Veure punt 2.1. Negacionismes, desinformació i notícies falses, a la página 4. 
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global i instantaneïtat comunicacional, està sent especialment important per aquests 

moviments.  

El paper que duen a terme els mitjans de comunicació quant a ser un altaveu 

d’informació, i també de missatges que desinformen, és molt rellevant, sobretot en 

l’època en què vivim. A partir de la pandèmia han sorgit molts moviments 

negacionistes que difonen teories “conspiratòries” i informació falsa que pretén fer-se 

lloc en l’opinió pública i generar un sentiment de desconfiança en els mitjans de 

comunicació i les fonts institucionals. La facilitat de difusió a través de les xarxes 

socials permet que les teories i els missatges promoguts per aquests moviments 

arribin a l’opinió pública. Decidir si cobrir aquests missatges és informar l’opinió pública 

sobre una cosa que existeix o, per altra banda, és amplificar el missatge, és un debat 

al qual han de fer front els mitjans i els professionals que hi treballen. La difusió que 

facin els mitjans d’aquestes qüestions és rellevant, perquè implica condicionar l’opinió 

pública. 

Amb la realització d’aquest treball intento trobar una resposta a si s’han d’ignorar els 

negacionismes per no amplificar el seu missatge o, per contra, els mitjans han 

d’informar sobre aquests missatges perquè formen part de l’opinió pública i alertar 

sobre els efectes que poden tenir aquestes desinformacions a la societat. L’objectiu 

principal és que aquest text sigui una reflexió periodística i deontològica que pugui ser 

útil en l’anàlisi de la desinformació i el paper que tenen tant els mitjans de comunicació 

com els professionals que hi treballen per combatre-la, i la societat en general per 

poder exercir el dret d’accés a la informació d’una manera més segura. El treball també 

pretén analitzar la transcendència dels missatges i els actes protagonitzats pels 

negacionistes o moviments com ara l’antivacunes als mitjans tradicionals. Per aquest 

motiu, es realitzarà una anàlisi de la cobertura dels missatges i els actes realitzats pels 

moviments negacionistes i l’antivacunes que han fet els mitjans tradicionals, en aquest 

cas els programes informatius de les cadenes de televisió més vistes a Catalunya i 

Espanya. D’altra banda, la veu dels periodistes que treballen als mitjans audiovisuals 

seleccionats per l’anàlisi de la cobertura també serà important en aquest treball, i 

considero que un grup de discussió o debat amb un professional de cada mitjà pot 

aportar diferents punts de vista i de maneres de fer i de concebre el tema en qüestió. 
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El fet que milers de persones malgrat tenir accés a una quantitat tan gran d’informació 

es creguin les mentides que difonen altres persones per notorietat o motius econòmics 

i fins i tot siguin capaces de posar la seva vida en perill, em preocupa. Considero que 

avui dia tenim un avantatge molt clar i positiu gràcies a la tecnologia i les noves vies 

d’informació que ens permet poder trobar informació de qualsevol cosa en qualsevol 

moment, fet que ens dona la possibilitat de contrastar la informació que consumim. 

Finalment, espero que aquest treball m’ajudi a entendre l’eficàcia de la difusió 

d’aquestes desinformacions malgrat les facilitats per trobar informació que les 

desmenteixin, i la responsabilitat que tenim, o no, els professionals de la comunicació 

per combatre aquesta infodèmia.  

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Negacionismes, desinformació i notícies falses 

 

En l’actualitat estem molt familiaritzats amb els termes negacionisme, notícies falses 

-o fake news- o desinformació, sobretot en l’entorn digital i a les xarxes socials. S’han 

convertit en conceptes amb els quals la societat ha hagut d’aprendre a conviure. De 

fet, negacionisme va ser el neologisme de l’any 2021 en ser la paraula que més vots 

va obtenir en la votació organitzada per l’observatori de Neologia de la Universitat 

Pompeu Fabra (OBNEO) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (Marimon, S. 2021). La 

Gran Enciclopèdia Catalana defineix el terme negacionisme com a “actitud que 

consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories 

i fenòmens del món natural que tenen l’aval d’un consens científic unànime o 

pràcticament unànime”. A més, afegeix que el negacionisme “sovint recorre a contra 

arguments basats en conspiracions o conxorxes de grups poderosos interessats a 

difondre falsedats”.  

Els negacionismes més extensos avui dia es refereixen al canvi climàtic, a l’existència 

del virus de la sida o de la Covid-19, i a l’efectivitat de les vacunes en general. Així ho 

va exposar al gener d’aquest any el catedràtic de lògica i filosofia de la ciència Antonio 

Diéguez en un article a The Conversation. Diéguez argumenta que el negacionisme, 

a diferència de l’escepticisme organitzat -atribut característic de la ciència- “no pretén 



 

5 
 

posar en qüestió hipòtesis científiques que no han sigut prou contrastades, sinó que 

promou un rebuig dogmàtic i poc raonat, freqüentment per motivacions emocionals i 

ideològiques, de tesis científiques ben establides respecte de determinats fenòmens”. 

Segons l’economista especialitzat en salut Pascal Diethelm i el metge Martin McKee, 

el negacionisme consisteix al rebuig del consens científic amb arguments aliens a la 

mateixa ciència, o sense cap argument. Això, exposen, genera la impressió que hi ha 

un debat on realment no n’hi ha. Està lligat a cinc trets: el recurs a idees 

conspiracionistes, el recurs a falsos experts i el menyspreu als experts reals, a la 

selecció a conveniència de les dades i les anàlisis, a la formació d’expectatives 

impossibles sobre el que la ciència pot proporcionar realment i, finalment, a l’ús de 

fal·làcies lògiques (com se cita a Diéguez, A. 2022).  

Dos dels primers i més extensos negacionismes tracten de la negació de l’holocaust 

o que la Terra és rodona (terraplanisme). La historiadora i investigadora de la 

Universitat d’Emory dels EUA, Deborah Lipstadt, va explicar a la BBC el postulat dels 

que rebutgen la idea que l’Alemanya nazi aniquilés sistemàticament els jueus. Afirmen 

que els nazis no van assassinar sis milions de jueus, que la noció que hi va haver 

cambres de gas per matar massivament és un mite, i que qualsevol mort dels jueus 

que tingués lloc sota el domini nazi va ser resultat de la guerra, no d’una persecució 

sistemàtica i assassinat massiu organitzat per l’Estat. Alguns fins i tot afirmen que 

Hitler era el millor amic que tenien els jueus a Alemanya i que va treballar activament 

per protegir-los (Lipstadt a BBC News World, 2018). Per la seva banda, el 

“terraplanisme” planteja que la Terra és, en realitat, plana. Malgrat que no poden 

demostrar-ho, avui dia encara hi ha persones que creuen en la teoria que la Terra és 

plana. Segons la periodista Esther Peñas, el terraplanisme va quedar com a discussió 

més o menys residual fins a la meitat del segle XIX, quan l’inventor Samuel Birley va 

idear un sistema solar alternatiu i pla, l’astronomia “zetètica”. El “gran boom” del 

terraplanisme podria situar-se en 2014, quan l’escriptor i activista Eric Dubay va 

compartir urbi et orbi, un document en el qual aportava dues-centes suposades proves 

de què la Terra és plana. (Peñas, E. 2021). Teories com les proposades per aquests 

negacionismes científics són difícilment demostrables, però moltes persones les 

segueixen per donar una resposta a un fet, com la forma del nostre planeta, que no 
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és comprovable per nosaltres mateixos, sinó que l’única manera de conèixer-la és 

creure l’evidència científica. Com es poden combatre aquests discursos 

negacionistes? No es tracta de negar o rebutjar aquestes tesis o creences, sinó de 

divulgar i argumentar millor i amb major profunditat i superior base científica que elles, 

posant de manifest les incoherències i contradiccions d’aquestes tesis, l’existència 

d’evidències científiques que difícilment poden ser negades i les molt greus 

conseqüències que la negació de la ciència està tenint per a moltes persones 

(Mancisidor, G. 2021). 

Quatre anys abans que l’OBNEO i l’IEC donessin el títol de neologisme de l’any a la 

paraula negacionisme, el diccionari Collins ja va escollir el terme fake news o notícies 

falses com la paraula de l’any 2017, que descriu com “informació falsa, sovint 

sensacionalista, divulgada sota l’aparença de notícia”. La plataforma catalana de 

verificació -o fact checking- Verificat defineix la desinformació com la informació o 

contingut deliberadament fals i dissenyat per a causar dany (Verificat Escola, 2021). 

A més, assegura que la desinformació està motivada per tres factors: guanyar diners, 

tenir influència política o causar problemes a altri. Segons Verificat, la crisi sanitària 

de la Covid-19 ha provocat una allau de desinformació, molts cops relacionada amb 

la temàtica de les vacunes. Com veurem més endavant en l’apartat dels canals de 

difusió, els “desinformadors”, sent majoritàriament els negacionistes en el cas de la 

crisi sanitària o respecte de la vacunació, es beneficien de la instantaneïtat de les 

xarxes socials, dels missatges enviats de coneguts a coneguts amb informació errònia 

o inventada i de la necessitat que té la societat d’informar-se, sobretot al principi d’una 

situació de pandèmia que mai s’havia viscut i un posterior confinament que va aïllar-

nos, amb l’objectiu que es faci viral i aconseguir així la notorietat desitjada. 

No obstant això, la fundadora de la plataforma Xnet – Internet, drets i democràcia en 

l’era digital, Simona Levi, assegura en el seu projecte Fake You, que no només hi ha 

desinformació quan una notícia és completament falsa o inventada. De fet, en la 

majoria dels casos es donen altres modalitats de falsedat, com ara el cherry picking -

la recollida selectiva de dades que sustenten les tesis que volen defensar-se-, les 

estadístiques o dades inflades, les dades o informacions fora de context, l’admissió 

de fonts poc fiables, l’ús de casos aïllats com si fossin normes generals, els relats de 



 

7 
 

l’estil “telèfon trencat” -que es transmeten amb lleus modificacions a cada pas-, les 

afirmacions polítiques o morals que es donen gratuïtament per descomptades, la 

presentació de fets com a fruit d’una relació inevitable quan només estan relacionats 

espacialment i temporalment de manera casual, etc. (Levi, S; 35. 2019). Les fake 

news, per la seva banda, creen percepcions de la realitat. Així ho exposa el periodista 

Guillem Martínez també al projecte dirigit per Simona Levi. Ho fan afegint a una notícia 

valors i components sentimentals, és a dir, no verificables. El resultat és una realitat 

basada en valors sentimentals, que la propaganda modula ideològicament (Martínez, 

G; 54. 2019). En situacions com les viscudes durant el confinament total, on a la 

incertesa i la falta d’informació sobre un virus encara poc conegut i les conseqüències 

que tindria sobre les persones s’hi va sumar el fet d’estar tancats i aïllats de l’exterior, 

va facilitar la propagació de desinformació o especulacions, missatges catastrofistes 

o “conspiracionistes” entre d’altres, que tenien més components sentimentals que 

informatius. 

A partir de les definicions exposades pels diferents autors, es pot concloure que la 

desinformació és informació deliberadament falsa difosa amb uns interessos 

determinats, com enganyar o fins i tot fer mal a partir de contingut que s’allunya de la 

realitat. Les notícies falses són informacions inventades i sovint amb components 

sentimentals i sensacionalistes. La diferència entre la desinformació i les notícies 

falses és que la primera pot incloure contingut que no és inventat completament i que 

selecciona la informació verídica que convé a l’autor per difondre el missatge amb 

només les dades que interessen donar a conèixer. Per aquest motiu, el terme 

desinformació s’aproxima més a la majoria dels casos actuals de discursos o 

missatges que es difonen amb la intenció de modificar idees o opinions que el terme 

notícies falses. 

2.1.1 Negacionisme de la Covid-19 

L’aparició del nou coronavirus a finals de l’any 2019 va provocar una allau de 

desinformació que va desencadenar en una nova gran teoria conspirativa, la 

“plandèmia”, segons la qual la pandèmia de la Covid-19 va ser planificada. Aquest joc 

de paraules entre pla i pandèmia va donar nom a un documental publicat el 4 de maig 
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de l’any 2020 a Facebook i YouTube que tres dies després del seu llançament -data 

en què va ser prohibit per aquestes plataformes- havia aconseguit més de 8 milions 

de visualitzacions a Facebook i més de 7 a YouTube (Labrador, F. 2021). 

Segons el servei de verificació de dades de l’Agència EFE, el vídeo durava 26 minuts, 

en els quals el cineasta Mikki Willis entrevistava a una presumpta  reputada científica, 

Judy Mikovits, qui era coneguda per controvèrsies prèvies i per haver sigut refutades 

les seves investigacions (EFE Verifica, 2021). Uns dies després de la publicació 

d’aquest vídeo, el dia 12 de maig, el portal de notícies tecnològiques The Verge va 

publicar un article de Casey Newton on s’exposen les faules i les mentides de la teoria 

conspirativa i on l’autor es mostrava preocupat per la perillositat d’aquest tipus de 

desinformacions: “Reconec que en una Internet lliure i oberta alguns publicaran coses 

summament absurdes i perjudicials. I “Plandemic” és sens dubte nociva: entre altres 

coses, diu falsament a la gent que portar una màscara “activarà” el virus.” (Newton, C. 

2020). A l’agost del mateix any va ser publicada una seqüela del vídeo, que va ser 

vetada des del primer moment a Facebook, i que no va aconseguir l’èxit i la 

“viralització” que va aconseguir la primera part. La seqüela profunditza les premisses 

de la primera part, assegurant que existeix una conspiració darrere del virus i que 

persones com Bill Gates estarien al capdavant de la mateixa (Rubio, J.C. 2020). 

El terme “plandèmia” va quallar per definir la suposada conspiració en què creien 

moltes persones i va donar lloc a manifestacions a favor d’aquesta idea a moltes de 

les capitals europees a l’agost de l’any 2020. Als seguidors de la teoria de la 

“plandèmia” s’hi van sumar a les protestes les persones que s’oposaven a les mesures 

de prevenció de la Covid preses pels governs, en especial la distància social i 

l’obligatorietat de la mascareta (Labrador, F. 2021). Una d’aquestes manifestacions es 

va produir a Madrid, convocada per plataformes com Stop Confinamiento o 

Resistencia Democrática de España, en la qual, segons va informar el 16 d’agost 

Televisió Espanyola al seu informatiu matinal, els assistents negaven l’existència del 

coronavirus i asseguraven que les mesures de prevenció només serveixen per retallar 

les llibertats dels ciutadans. A més, els assistents qualificaven la pandèmia de “farsa” 

i de “dictadura del terror”. En aquesta manifestació, el cantant Miguel Bosé va anunciar 

que hi aniria i va fer una crida a la població per omplir els carrers de Madrid, amb un 
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tuit on deia: “Ens veiem allà”. Però finalment, ell no ho va fer. En una entrevista amb 

Jordi Évole al programa Lo de Évole l’abril del 2021, Bosé va dir: “Lo de ‘ens veiem 

allà’ va ser una forma de parlar. Jo estava a Mèxic” (La Sexta, 2021).  

La teoria de la “plandèmia” es va sumar a les altres teories “conspiratives” com les que 

especulaven sobre l’origen del virus. Una de les primeres faules que van aparèixer 

quan el nou coronavirus es començava a conèixer va ser l’afirmació que el virus va 

ser creat a un laboratori de la Xina en un context de guerra biològica entre els Estats 

Units i el país asiàtic. Atès que a la ciutat en la qual es van diagnosticar els primers 

casos, Wuhan, existeix un laboratori biotecnològic, de seguida va sorgir la hipòtesi que 

el pacient zero es va originar en aquest centre de recerca, bé a propòsit, o bé per un 

error en els controls de seguretat de les recerques (Labrador, F. 2021). El periodista 

Justin Ling va escriure un reportatge a Foreign Policy el gener del 2020, quan encara 

no s’havia declarat una pandèmia, on alertava que les teories “conspiratives” s’estaven 

propagant més ràpidament que el mateix virus: “El recent brot d'un nou i potencialment 

mortal coronavirus a la Xina ha desencadenat, sense cap sorpresa, una infinitat de 

teories de desinformació i conspiració” (Ling, J. 2020). Ling va posar el focus en un 

article del Washington Times que afirmava que el brot del virus podria estar vinculat a 

un laboratori militar de Wuhan. 

L’article suggereix que un laboratori dirigit pel govern xinès, l’Institut Wuhan de 

virologia, podria haver estat investigant aplicacions militars per al coronavirus i podria 

haver estat la font del brot. Segons Ling, l’única base de la reclamació era una cita de 

l’exoficial d’intel·ligència israelià Dany Shoham, que té experiència en la guerra 

biològica. La cita de Shoham publicada al Washington Times va ser la següent: “Certs 

laboratoris de l’Institut probablement han estat implicats, en termes de recerca i 

desenvolupament, en armes biològiques xineses, almenys de manera col·lateral” 

(Gertz, B. 2020).  

D’altra banda, segons va publicar EFE Verifica el gener del 2021, a partir dels primers 

mesos del 2020 també van començar a circular teories “conspiratives” sobre suposats 

orígens del virus, com la seva creació per les grans corporacions farmacèutiques per 
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vendre després les vacunes, o la possibilitat d’un complot en què estarien implicats 

els empresaris Bill Gates o George Soros (Labrador, F. 2021). 

2.1.2 Moviments antivacunes 

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la vacunació és una forma senzilla, 

innòcua i eficaç de protegir-nos contra malalties nocives abans d'entrar en contacte 

amb elles. A més, l'OMS assegura que les vacunes activen les defenses naturals de 

l'organisme perquè aprenguin a resistir a infeccions específiques i enforteixen el 

sistema immunitari. L'organització assegura que totes les vacunes autoritzades són 

sotmeses a proves rigoroses al llarg de les diferents fases dels assajos clínics, i 

continuen sent avaluades amb regularitat després de la seva comercialització. A més, 

els científics fan un seguiment constant de la informació procedent de diverses fonts 

a la recerca d'indicis que causin efectes adversos (OMS, 2021). 

Malgrat que l'OMS garanteix que és més probable patir lesions greus per una malaltia 

prevenible a través de la vacunació que per una vacuna, el creixent moviment 

antivacunes pot posar en perill les campanyes de vacunació i el control de malalties 

que es poden considerar erradicades, com el xarampió. La malaltia, més contagiosa 

que l'Ebola i la grip, hauria d'estar erradicada, segons els plans de l'OMS, però la 

caiguda en les taxes de vacunació ha fet que torni amb força. L’OMS estima que el 

30% de l’increment de brots de xarampió a escala mundial es deuen al moviment 

antivacunes (OMS, 2018). Una de les possibles causes de la disminució de la 

vacunació pot ser la immunitat de grup. L'anomenada immunitat de grup, que bloqueja 

la propagació del germen perquè la major part de la població no el transmet, crea una 

falsa sensació de seguretat (Gallastegui, I. 2020). Una altra possible causa és la 

confiança que proporciona la situació actual en què moltes de les malalties habituals 

durant el segle passat ja estan totalment o pràcticament erradicades i pot portar a 

pensar que ja no existeixen. El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, 

Amós García Rojas, assegura que hi ha pares i mares que tenen dubtes sobre la 

necessitat de vacunar els seus fills per prevenir una malaltia que ja no es veu (García, 

A. a Gallastegui, I. 2020).  
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Els moviments antivacunes es podrien definir com a col·lectius de persones que per 

diferents motius (sanitaris, religiosos, científics, polítics, filosòfics) creuen que les 

vacunes i, en definitiva, l'acte de vacunar-se, suposa un major perjudici per a la seva 

salut que el possible benefici que puguin aportar. Són grups molt actius i reivindicatius 

que aporten informació no contrastada i "acientífica", però que ja han aconseguit que 

les cobertures vacunals en alguns països s'hagin vist afectades (López Santamaría, 

M. A. 2015). L’investigador de l’Institut Franklin d’Estudis Nord-americans Manuel 

Peinado i el biòleg Luis Monje asseguren que hi ha tres grups dins del moviment 

antivacunes: els qui dubten, els qui s’hi resisteixen i els qui rebutgen la vacunació. 

Mentre que els que dubten o es resisteixen poden acceptar ser informats i canviar la 

seva opinió, els integrants del tercer grup es neguen a considerar informació sobre la 

vacuna, defensen premisses falses de conspiracions sense base i prefereixen 

pràctiques mèdiques alternatives. No es vacunaran. Serà impossible convèncer-los 

del contrari (Peinado, M. i Monje, L. 2021). 

En l'última dècada, i més des de l'aparició de les xarxes socials, és cada vegada més 

freqüent sentir a parlar dels antivacunes. No obstant això, aquests moviments no han 

aparegut amb Internet ni al segle XXI. A finals del segle XVIII, el metge anglès Edward 

Jenner va crear un mètode revolucionari per prevenir la virola denominat 

immunització. Jenner va observar unes pústules de caràcter benigne a les mans 

d'algunes lleteres i es va adonar que les ordenyadores que patien aquest contagi 

després no emmalaltien de virola comuna, és a dir, es feien immunes. Així, el metge 

va tenir la genial idea d'inocular a una persona sana la virola de les vaques per 

conferir-li immunitat enfront de la perillosa epidèmia. El primer voluntari va ser un nen 

de vuit anys anomenat James Phipps (Roura, S. 2021). Cinc anys més tard, el 

descobriment de Jenner s'estava utilitzant a tota Europa i una dècada després s'havia 

tornat global. A finals del segle XIX, a Anglaterra, desenes de milers de persones van 

sortir als carrers en oposició a les vacunes obligatòries contra la virola. Va haver-hi 

arrestos, multes i algunes persones van ser enviades a presó. Algunes persones 

creien que el mètode, que emprava material obtingut de les vaques, era insalubre o 

poc cristià, ja que utilitzava matèria de criatures inferiors (Watson, G. 2020).  
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Un exemple d’associació antivacunes és la Liga para la libertad de vacunación, que 

es descriu com una “associació plural de ciutadans i ciutadanes (professionals i 

usuaris de la sanitat), que es preocupa per la rigidesa, indiscriminació i desinformació 

dels programes vacunals. Una associació sense finalitat lucrativa, independent de 

vincles i interessos corporatius, econòmics i ideològics, que mitjançant el treball 

voluntari dels seus membres pretén, entre altres finalitats, donar a conèixer una 

informació lliure, contrastada i crítica sobre les vacunes i les conseqüències sobre la 

salut que provoquen”. Aquesta associació exposa diferents recomanacions a les 

“persones susceptibles de vacunació”, com que s’abstinguin d’inocular-se les noves 

vacunes en el mercat “perquè no existeix encara informació epidemiològica suficient 

contrastada de les mateixes”, o demandes a l’administració com que s’incloguin 

opcions com el naturisme i l’homeopatia en l’oferta mèdica pública, que es reconegui 

el dret dels ciutadans a vacunar-se o no fer-ho o que deixin de vacunar-se 

“sistemàticament” els nens menors de tres anys (Liga para la libertad de vacunación; 

s.d). Si bé no tots els antivacunes empren desinformació per convèncer més persones, 

en molts casos sí que es dona aquesta situació i fins i tot basen les seves pàgines 

web o xarxes socials en desinformació. La Liga para la libertad de vacunación n’és un 

exemple d’ús de desinformació, perquè assegura que no existeix informació 

epidemiològica prou contrastada. En aquest cas, però, no basa tota la seva pàgina en 

aquest tipus de missatges, sinó que en bona part es dedica a difondre els drets que 

tenen les persones que no estan disposades a vacunar-se. 

La doctora en biomedicina per la Universitat de Barcelona Marta Consuegra exposa 

en el seu article El movimiento antivacunas: un aliado de la Covid-19 que un fenomen 

que reforça les actituds antivacunes és l’efecte “Dunning-Kruger”. Aquest efecte 

descriu com les persones amb menys coneixements creuen saber més o ser més 

capaces d’avaluar informació científica que els mateixos experts en la matèria 

(Consuegra, M. 2020). El professor i investigador de la Universidad del Norte de 

Colòmbia Julián Alfredo Fernández-Niño i el degà de la División de Ciencias de la 

Salud de la Universidad del Norte, Hernando Baquero Latorre, creuen que es pot 

reconèixer que en cert punt és vàlida una desconfiança racional cap a tot allò que és 

nou i desconegut, perquè així és la manera en què ens blindem dels riscos. El 
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problema, diuen, arriba quan això persisteix contra tot el pes de l’evidència. Ja no es 

tracta d’una qüestió només del que és o no és vertader científicament, sinó que tenen 

unes implicacions directes en la vida de milions de persones (Fernández-Niño, J. A; 

Baquero Latorre, H. 2019). 

2.1.3 Desinformació i canals de difusió  

Tal com s’indica a la introducció, una infodèmia és una sobreabundància d’informació, 

en línia o en altres formats, i inclou els intents deliberats per difondre informació errònia 

per soscavar la resposta de salut pública i promoure altres interessos de determinats 

grups o persones. Aquesta sobreabundància d’informació ens permet l’accés a 

qualsevol dada amb instantaneïtat i independentment del lloc on ens trobem. Al mateix 

temps, amb l’augment d’informació, també es produeix un augment molt significatiu 

de desinformació, que comporta un perill per a l’opinió pública i per a la democràcia si 

no es combat de manera eficaç. 

Les xarxes socials són un factor clau -però no l’únic- respecte de la difusió d’informació 

falsa. Les xarxes comporten una part més emotiva que racional pel que fa a la difusió 

de missatges i instantaneïtat, són un espai de discussió, de difusió d’idees, de 

conformació de discursos i debats públics, de democràcia des del punt de vista de 

l’accés a la informació per part de la societat. Però també comporten l’augment 

d’informacions o continguts creats amb l’objectiu de manipular l’opinió pública. Les 

plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials formen part d’un ecosistema 

mediàtic que es caracteritza per una generació i una difusió de continguts ràpida i 

descentralitzada. És per això que cal fer una crida a la responsabilitat de prestadors i 

de persones usuàries (CAC; 5. 2020).  

Les xarxes socials han estat el brou de cultiu perfecte per a la proliferació de tota mena 

de faules que han servit com a argument que aquest virus del qual tant ens parlen no 

existeix. O que sí que és real, però no va aparèixer de la forma que ens han explicat. 

Són explicacions que en part pal·lien aquesta por i aquest dolor que tots sentim. Però 

és important intentar avançar, perquè un excés de negació pot fer molt de mal, tant a 

les persones que la sostenen com als qui els envolten (Martín, A. 2020).  
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El discurs antivacunes, per exemple, troba molt poc suport en fonts oficials, 

institucionals o governamentals (1,8%) o en els mitjans de comunicació tradicionals 

(13,1%). Per contra, els mitjans alternatius i les mateixes xarxes socials són les fonts 

d'autoritat atribuïdes en un 84,3% dels casos, la qual cosa denota una forta presència 

dels discursos antivacunes en els marges de l'activitat informativa convencional 

(Larrondo, A.; Morales, J.; Peña-Fernández S. 2021). 

Les xarxes socials, a més, contribueixen a la polarització de la societat i a la creença 

que totes les persones pensen com nosaltres, perquè és això el que aquests espais 

ens fan creure. L’autor i activista Eli Pariser va proposar la idea del “filtre bombolla” 

per donar i mostrar una explicació al que provoquen els algoritmes a les xarxes socials 

o d’altres plataformes digitals com ara les plataformes de vídeo sota demanda com 

Netflix. La bombolla de filtres és un univers propi, personal, únic, d’informació que un 

viu a la xarxa. I el que hi hagi a la bombolla de filtres depèn de qui és cadascú, i del 

que fa. Però la cosa és que un no decideix què és el que entra. I més important encara, 

no es veu el que s’elimina (Pariser. E, 2011). Aquest filtre bombolla, pel que fa a la 

desinformació o els negacionismes, provoca que, quan s’accedeix a continguts sobre 

aquestes teories, el mateix algoritme de les xarxes socials proporcioni més continguts 

semblants, i va eliminant la resta de continguts que contradiuen la informació que 

s’està consumint. Això no només genera una polarització social, sinó també la falsa 

creença que moltes més persones de les que són en realitat creuen en aquestes 

teories i pensen com nosaltres. La notícia falsa es construeix amb forma versemblant 

en un mitjà en línia d’aparença també versemblant, s’injecta en les corresponents 

bombolles informatives de les xarxes socials, que mitjançant l’aplicació dels algoritmes 

viralitzen ràpidament la distribució de la notícia falsa a totes les bombolles que tenen 

una comunitat d’interessos semblants a l’orientació de la falsedat, tot sovint servint-se 

de bots per multiplicar l’efectivitat de la viralització. (Consell de l'Audiovisual de 

Catalunya; 3. 2018).  

Els algoritmes personalitzen la nostra experiència a les plataformes digitals i les xarxes 

socials perquè seleccionen per nosaltres mateixos la informació que s’adequa més al 

nostre perfil. Així, si hem dedicat un temps a informar-nos o a observar una certa 

temàtica o uns certs continguts, els algoritmes entenen que és amb aquests continguts 
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amb els quals la plataforma s’ha de “guanyar” el nostre temps. Per fer-ho, es combinen 

les dades dels nostres comportaments amb les dades del comportament de persones 

de perfils i gustos similars, continguts pròxims i tendències del moment. Juntament 

amb les tendències definides pels algoritmes estaran aquelles seleccionades 

personalment. I amb això acabem de donar forma a la cambra d’eco. En triar a qui 

seguir i en seleccionar continguts personalitzats de determinats mitjans creem 

bombolles d’informació que produeixen un aïllament intel·lectual dels punts de vista 

contraris. Bombolles informatives o cambres d’eco que reforcen les visions personals 

i, per això, la nostra interpretació del món (Blanco, A. 2021). 

D’altra banda, l’obertura de fòrums i espais oberts a comentaris dels lectors també pot 

ser una idea democràtica de poder donar espai d’expressió a la societat, donar un 

feedback als mitjans molt més ràpid i a l’abast de tothom que les cartes al director. 

Aquests espais, però, també poden contribuir a la difusió de desinformacions i les 

notícies falses que se’n deriven de les notícies publicades als mitjans en línia i el 

negacionisme de les idees que exposen les mateixes. Per als mitjans, el tràfic que 

generen els usuaris a les seves pàgines web significa una font important d’ingressos 

perquè repercuteix directament en la quantitat de publicitat de la qual podran obtenir 

un rèdit econòmic. Segons el fundador i director del mitjà digital elDiario.es, Ignacio 

Escolar, la raó per la qual els fòrums sense control hagin proliferat als mitjans de 

comunicació és perquè són una manera barata i eficaç d’aconseguir ingressos 

publicitaris, per mitjà de contingut gratuït: perquè el generen els lectors sense cobrar 

(Escolar, I. 2020). 

També hi ha unes altres maneres efectives de difondre la desinformació, els missatges 

negacionistes o les teories conspiracionals. Com ja s’ha esmentat anteriorment, el 

cantant Miguel Bosé va ser un gran altaveu de les teories conspiratives i del 

negacionisme de la pandèmia, sent un gran difusor de la teoria de la plandèmia. 

Alexandre López-Borrull proposa al seu llibre Bulos científicos: de la tierra plana al 

coronavirus (Oberon, 2020) el concepte del famós com a caixa de ressonància i 

amplificació. Aquest concepte aplicat a l’exemple de Bosé s’entén com a una 

oportunitat que tenen els difusors d’aquest tipus de teories conspiracionals quan una 

persona famosa i amb una rellevància important com va ser el cas del cantant. 
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L’entrevista realitzada pel periodista Jordi Évole en horari de màxima audiència al 

programa Lo de Évole el 18 d’abril de l’any 2021 va ser una oportunitat de difondre les 

faules i les desinformacions en horari de màxima audiència.  

La periodista Esther Mucientes reflexionava l’endemà a El Mundo sobre la necessitat, 

o no, de donar veu a aquests tipus de discursos: “No s’hauria de donar veu a aquest 

tipus de discursos per molt que es consideri a Miguel Bosé un personatge rellevant. 

La seva rellevància es perd en el moment en què nega un virus que ha matat ja a més 

de 3 milions de persones; en el moment en què es tira per terra el treball de científics, 

metges, de sanitaris, dels que des de fa més d’un any lluiten per treure’ns d’això; en 

el moment en què nega l’únic que ens pot salvar, la vacuna; en el moment que et 

venen que això s’ho ha inventat un grup de multimilionaris “psicòpates” que volen 

controlar el món i als que vivim en ell. Prou ja! Prou d’escoltar-los! Prou de servir-los 

de plataforma! Prou, prou i prou!” (Mucientes, E. 2021). 

2.1.4 Transcendència de la bombolla informativa als mitjans de comunicació  

Segons el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’èxit màxim de les notícies falses es 

registra quan transcendeixen les bombolles informatives afins i, especialment, quan 

els mitjans tradicionals les recullen i les difonen, convertint-se en altaveus i, el que és 

més greu, donant una pàtina de veracitat que deriva de la seva condició de mitjans 

d’informació (Consell de l’Audiovisual de Catalunya; 3. 2018). Els mitjans de 

comunicació difonen els missatges que formen part de notícies o informacions falses 

quan aquestes formen part de l’opinió pública. Una notícia és un fet d’interès general, 

i moltes de les informacions falses adquireixen aquest interès general per la seva 

ràpida difusió i la capacitat que tenen els emissors de compartir-les i difondre-les a la 

societat. Les notícies falses, doncs, es “guanyen” l’espai informatiu als mitjans, en la 

majoria d’ocasions per contradir-les i contraposar-les amb informacions verídiques i 

contrastades. La periodista de TVE Montserrat Rigall, en el debat que forma part de 

la mostra d’aquest treball i que s’exposa en l’apartat d’anàlisi de resultats, va afirmar 

que totes les declaracions són susceptibles de ser notícia i al final l’agenda informativa 

dels mitjans es basa en allò que té repercussió social. En aquest sentit, els missatges 

que aconsegueixen arribar a una quantitat molt gran de persones, adquireixen la 
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repercussió social necessària per a convertir-se en notícia. En el mateix debat, la 

periodista del programa informatiu Informativos Telecinco, Laila Jiménez, va 

assegurar que les xarxes socials són una font d’informació, i els mitjans de 

comunicació no les poden ignorar. 

La teoria del famós com a caixa de ressonància i amplificació de López Borrull també 

es pot aplicar a la transcendència dels missatges emesos per persones famoses com 

va ser Miguel Bosé o Victoria Abril, pel fet de ser notícia que una persona amb el 

reconeixement social que poden tenir el cantant o l’actriu exposi el seu punt de vista i 

la seva opinió tan obertament i de manera que encara que els mitjans de comunicació 

no se n’haguessin fet ressò, les xarxes amb total seguretat sí que ho faran.  

2.2 Els mitjans de comunicació davant de la infodèmia, els negacionismes i els 

discursos antivacunes 

Tal com s'ha exposat anteriorment en aquest treball, la sobreabundància 

d'informació afecta directament a la difusió de notícies falses o desinformació i 

discursos de caràcter negacionista, i les xarxes socials són la principal via de difusió 

d'aquests missatges. Els continguts audiovisuals, com vídeos curts i cridaners, són 

una manera molt eficaç de difondre continguts a través de les plataformes digitals, i 

aquests continguts poden arribar a prendre una importància social i una rellevància 

davant la qual els mitjans de comunicació se n'hagin de fer ressò. Un clar exemple i 

amb gran rellevància en aquest treball són els missatges negacionistes i antivacunes. 

El tractament i la posterior difusió d’aquests missatges per part dels mitjans de 

comunicació comporta un impacte en l’opinió pública i la societat, sobretot pel fet 

d’haver de convertir un discurs que no està basat en evidències ni en realitats en una 

notícia contrastada que exposi el missatge fals de manera que no  suposi una 

amplificació, sinó una oportunitat de contraposar arguments i formar l’opinió pública. 

Molts dels problemes presents en l’ecosistema de la informació estan relacionats amb 

l’impacte que tenen els errors de cobertura dels mitjans, o amb la mala verificació de 

la informació; en aquest cas, no hi ha una intenció clara de difondre informació falsa, 

inexacta o enganyosa, però sí que hi ha una clara afectació i conseqüències negatives 

per al debat públic i la llibertat d’informació (Levi, S; 35. 2021). 
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Davant d'aquesta situació, institucions com el Col·legi de periodistes o el Consell de 

l'Audiovisual de Catalunya (CAC) han hagut de tenir en compte les noves 

circumstàncies informatives i difondre recomanacions i manuals d'estil sobre com dur 

a terme la cobertura d'aquest tipus de continguts perquè aquesta sigui tan ètica com 

sigui possible i que s'adapti als codis deontològics del periodisme. Una de les 

temàtiques més difícils a les quals s’han enfrontat els mitjans de comunicació des de 

l’inici de la pandèmia de coronavirus ha sigut la relativa a les vacunes. El CAC va 

difondre el desembre de l’any 2020 un document de recomanacions per als continguts 

audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19. En el text, el Consell de l’Audiovisual 

exposa que els mitjans tenen la funció d’informar de manera veraç en relació amb la 

seguretat i l’eficàcia de les vacunes. Així mateix, poden contribuir a lluitar contra la 

desinformació que, en el cas de la vacunació contra la Covid-19, constitueix una 

amenaça a la salut pública (Consell de l’Audiovisual de Catalunya; 2. 2020). 

Les recomanacions del CAC que els mitjans haurien de tenir en compte en relació 

amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19 són les següents: 

1. Quant a la vacunació existeix un consens científic que demostra que els beneficis 

de la vacunació per al conjunt de la societat estan àmpliament provats; els riscos de 

la no vacunació són molt superiors als eventuals riscos de la vacunació; i la seguretat 

de les vacunes està garantida i demostrada històricament. 

2. Els mitjans de comunicació poden contribuir a incrementar la “confiança vacunal” 

de la població informant dels procediments altament regulats que precedeixen 

l’autorització d’una vacuna. 

3. La veu de les persones expertes és molt important en la informació i la divulgació 

de la vacunació, tant en espais de notícies o en programes de reportatges d’actualitat, 

com en magazins informatius o d’entreteniment. 

4. En relació amb la vacunació contra la Covid-19, cal ser curosos amb el contrast de 

la informació. És important aportar dades sobre els resultats oficials de l’eficàcia i la 

seguretat de les vacunes, i evitar difondre especulacions interessades no analitzades 

per la comunitat científica. 
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5. És molt important contextualitzar les informacions, particularment en el cas 

d’històries humanes, per tal de no elevar a categoria una anècdota o un cas concret. 

Això és especialment rellevant en formats radiofònics o televisius amb components 

d’entreteniment. 

6. Un esdeveniment advers després de la vacunació és qualsevol fet mèdic 

desfavorable que segueix la vacunació i que no necessàriament té una relació causal 

amb l’ús de la vacuna. És per això que cal extremar la cautela en la informació sobre 

aquests esdeveniments i transmetre informació objectiva i no alarmista sobre les 

sospites de reaccions adverses: les sospites no són reaccions confirmades. 

7. Cal evitar l’espectacularització en els continguts sobre les vacunes, tant en el 

discurs oral com en el visual. 

8. És important que els mitjans mostrin les conseqüències que la malaltia té en la salut 

de les persones i en la societat, la gravetat de la transmissió i les conseqüències que 

es deriven de no disposar d’una vacuna o de rebutjar-ne l’administració. 

9. En benefici de la salut de la població, una informació equilibrada no significa posar 

en igualtat les veus científiques i les veus del negacionisme, sinó donar-los el pes que 

es deriva de l’aval científic que tenen. 

10. La informació sobre rumors o desinformacions relatius a la vacunació contra la 

Covid-19 ha de valorar molt detingudament si el fet de reproduir-los, fins i tot des d’un 

punt de vista crític, contribueix al debat lliure i democràtic sobre la vacunació o no. I 

en el cas de rumors o desinformacions que puguin causar un dany, convindria evitar-

ne la reproducció o bé, si es considera necessari, aportar arguments per contrarestar-

los. 

11. Les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials formen part d’un 

ecosistema mediàtic que es caracteritza per una generació i una difusió de continguts 

ràpida i descentralitzada. És per això que cal fer una crida a la responsabilitat de 

prestadors i de persones usuàries. Els primers, en la línia dels compromisos amb la 

UE han d’extremar la cura dels continguts i, contextualment, oferir enllaços a fonts 

acreditades. Les persones usuàries també poden contribuir a lluitar contra la 



 

20 
 

desinformació en relació amb les vacunes contra la Covid-19 evitant crear o difondre 

continguts sense aval científic. 

12. El tractament de la informació relacionada amb les vacunes sempre ha de seguir 

les disposicions i els criteris establerts en el codi deontològic de la professió 

periodística. 

Les recomanacions del CAC posen de manifest una tasca divulgativa dels mitjans i la 

responsabilitat dels professionals de la comunicació d’oferir a l’opinió pública 

informació contrastada sobre aspectes tan importants com la vacunació. El punt 9, en 

concret, exposa la necessitat de donar pes a les veus que tinguin aval científic i no a 

les veus que simplement exposaran a l’audiència un discurs desinformatiu i que pot 

ser perjudicial, sobretot en temes que tenen a veure amb la salut pública. Que els 

mitjans ofereixin una informació de qualitat, contrastada, amb veus científiques o 

expertes i contraposin els discursos com els dels moviments negacionistes o 

antivacunes, o fins i tot evitin la seva reproducció i cobertura, pot contribuir a la lluita 

contra la desinformació que s’estén, sobretot, a través de les xarxes socials.  

2.2.1 Els mitjans de comunicació: es va fer una cobertura irresponsable durant 

la pandèmia de Covid-19? 

El coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que provoca, la Covid-19, eren uns grans 

desconeguts, els periodistes havien d’informar basant-se en unes informacions que 

anunciaven els experts que anaven variant i canviant dia a dia, a mesura que s’anava 

tenint més constància, coneixement i informació del virus i de la situació 

epidemiològica. Des de l’inici de l’experimentació dels vaccins fins a la seva 

comercialització i posterior inoculació, les informacions han anat virant i canviant 

segons els nous coneixements de la comunitat científica, fet que dificulta la feina de 

transmetre precisament les informacions que es consideren correctes i acurades. 

Durant la pandèmia de coronavirus, diverses situacions van posar a prova la cobertura 

mediàtica i, també, la lluita contra la desinformació i el negacionisme que anava 

guanyant força sobretot a les xarxes socials. Una d’aquestes situacions es va produir 
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durant la fabricació i les corresponents proves i assajos de les diferents vacunes en la 

segona meitat de l’any 2020. 

Tuits de mitjans tradicionals com El Mundo o La Vanguardia o exclusivament digitals 

com InfoLibre se'n van fer ressò de la mort d'un voluntari que participava en l'assaig 

de la vacuna d'AstraZeneca i va rebre placebo, per tant, no va morir per cap dosis de 

la vacuna. La manera com redactar uns fets com aquest i sobretot com titular pot 

generar més dubtes a la població a partir d’un titular que busca clics i visites a la pàgina 

o, per contra, informar neutralment d’un succés i sense crear alarmisme social, malgrat 

que en aquest cas pugui ser discutible si informar d’un fet en què la relació amb la 

vacuna no és causal tingui rellevància informativa neutral.  

Els següents tres tuits mostren tres maneres de titular el mateix fet en un espai com 

Twitter, una de les xarxes socials més utilitzades per a la difusió de desinformació i 

mentides. Aquests tres casos no són una mostra d’anàlisi d’aquest treball, però són 

un exemple de cobertura que es va donar en la situació exposada. 

InfoLibre informa de la mort del voluntari de l’assaig de la vacuna AstraZeneca i inclou 

que podria haver rebut placebo. El Mundo, en canvi, no inclou en el seu titular cap 

al·lusió al placebo i pot generar confusió i, fins i tot, donar peu a possibles dubtes i 

desinformacions sobre l’eficàcia i la seguretat de les vacunes. La Vanguardia per la 

seva banda, més semblant al que va publicar InfoLibre, també informa que la persona 

que ha mort no va rebre la dosi de la vacuna i, a més, inclou una font experta que 

aporta valor i credibilitat a la informació. 
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Figura 1. Tuits d'InfoLibre i El Mundo del 21 i 22 d'octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra situació que durant la pandèmia va significar un repte per als mitjans va ser 

la vacunació amb AstraZeneca i els casos de trombosis presumptament relacionats 

amb el fàrmac que van activar totes les alertes per possibles efectes adversos 

perillosos i que, fins i tot, va paralitzar la vacunació amb aquesta vacuna en diversos 

països de la Unió Europea i al Regne Unit. El març del 2021 van començar a 

transcendir diversos casos de persones que havien patit trombosis venoses dies 

després de vacunar-se amb la vacuna d’Òxford. Els mitjans se’n van fer ressò, perquè 

Figura 2. Tuit de La Vanguardia del 22 d'octubre del 2020. 
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en les xarxes socials i l’opinió pública en general ja s’hi parlava, però encara no hi 

havia una resposta científica de l’Agència Europea de Medicaments, que havia 

d’emetre una resposta amb les conclusions que aclaririen si la relació entre els casos 

de trombes amb la vacuna era causal o només temporal. Una de les mostres 

analitzades en aquest treball és, justament, la cobertura d’aquests fets en els mitjans 

seleccionats (TVE, TV3 i Telecinco) per poder extreure conclusions sobre la manera 

en què es va realitzar aquesta cobertura i determinar si aquesta va ser la correcta o, 

per contra, es podria considerar “irresponsable” per la manera com es va oferir la 

informació. 

2.3 La tasca dels verificadors de la informació 

El fact-checking, entès com la verificació de la informació noticiable i el desmentiment 

de rumors, és una de les atribucions fundacionals de la professió periodística, i avui 

torna amb força i se situa al centre del debat com una de les iniciatives predilectes per 

combatre les fake news (Levi, S; 119. 2019). La situació actual de sobreabundància 

d’informació o infodèmia com s’ha exposat anteriorment en aquest treball, fa 

imprescindible la tasca de verificació de la informació que es comparteix sense control, 

no només a través dels mitjans de comunicació, sinó també a través de les xarxes 

socials. La comprovació tradicional de fets per part de periodistes experts no pot 

mantenir-se al dia amb l'enorme volum d'informació que ara es genera en línia 

(Ciampaglia et al (2015) a Ufarte, M.J; Peralta L.; Murcia, F.J., 2018). La necessitat 

d'atallar aquest problema ha donat lloc al fact-checking, també conegut com a 

verificació de dades, una operació que aplica tècniques del periodisme de dades per 

desemmascarar els errors, ambigüitats, mentides, falta de rigor o inexactituds d'alguns 

continguts publicats als mitjans de comunicació (Ufarte, M.J; Peralta, L; Murcia, F.J. 

2018). 

La infodèmia posa en evidència aquesta necessitat arran de les notícies falses que es 

comparteixen cada dia i que posen en perill la democràcia i fins i tot la salut pública 

perquè manipulen els esdeveniments o fets reals, com poden ser les relacionades 

amb els suposats remeis casolans que curen malalties com el coronavirus. Malgrat 

que la verificació de la informació és una atribució fonamental de la professió 
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periodística, no només ara en l’era digital, el coneixement i la consciència actual sobre 

la necessitat de combatre les notícies falses i els discursos que es desmarquen de la 

realitat i arriben als ciutadans per diversos canals ha posat de manifest una tasca 

imprescindible que la societat va coneixent cada vegada amb més interès.  

Perquè els mitjans de comunicació no difonguin erròniament informacions falses o poc 

fiables, cal que la tasca de verificació es faci a priori i sobre la font abans de publicar 

una informació. Segons la fundadora d’Xnet -Internet, drets i democràcia en l’era 

digital, Simona Levi, el procediment més habitual avui dia és realitzar la verificació a 

posteriori, quan la informació ja està en circulació. Aquesta és una responsabilitat que 

recau, sobretot, en els mitjans de comunicació i els professionals que hi treballen, que 

tenen l’obligació de contrastar la informació que estan transmetent com a verídica i 

que influencia, directament o indirectament, en l’opinió pública. Molts dels problemes 

presents en l’ecosistema de la informació estan relacionats amb l’impacte que tenen 

els errors de cobertura dels mitjans, o amb la mala verificació de la informació; en 

aquest cas, no hi ha una intenció clara de difondre informació falsa, inexacta o 

enganyosa, però sí que hi ha una clara afectació i conseqüències negatives per al 

debat públic i la llibertat d’informació (Levi, S; 35. 2019). La verificació d’informació no 

ha de ser, doncs, una alternativa a l’objectivitat i la mateixa obligació periodística de 

contrastació de la informació, però és una eina que cada vegada té més valor, 

sobretot, pel que fa a les informacions que circulen a través de les xarxes socials. El 

fact-checking no ha d’intentar transformar el sistema de valors de les persones que 

reben aquesta informació, sinó explicar els fets, aportar dades i sobretot 

contextualitzar els perquès de les desinformacions (Magallón, R; 105. 2020).  

El Pla d’Acció Contra la Desinformació elaborat per la Comissió Europea l’any 2018 

exposa que els investigadors independents exerceixen un paper clau en la promoció 

de la comprensió de les estructures que sostenen la desinformació i els mecanismes 

que conformen la forma en què es difon en línia. A més, a través de les seves activitats, 

augmenten la consciència de diversos tipus d'amenaces de desinformació i poden 

contribuir a mitigar el seu impacte negatiu. La Comissió Europea conclou que “és 

necessari reforçar la capacitat per a identificar i exposar les amenaces de 

desinformació i facilitar la cooperació transfronterera” (European Commission, 2018). 



 

25 
 

2.3.1 Els principals verificadors o fact-checkers de Catalunya i Espanya: 

Verificat, Newtral, Maldita i EFE Verifica 

• Verificat 

Verificat és la primera plataforma de verificació de dades de Catalunya, la única amb 

el reconeixement de la International Fact-checking Network (IFCN) i l'Observatori de 

la Desinformació (EDMO). S’autodefineix com un “equip neutral, independent i 

compromès amb la transparència, tant pel que fa a les fonts de finançament 

(donacions, subvencions i activitat comercial), com a la metodologia de treball”. 

Segons la plataforma, el fact-checking ha de ser una activitat desvinculada dels 

interessos polítics i econòmics, per això cap membre del seu equip té vincles amb 

partits o conflictes d’interès de cap mena. 

Verificat analitza tant el discurs polític com el “soroll” -com anomena la plataforma a la 

desinformació viral- que circula a les xarxes (textos, àudios, vídeos o “mems”) que 

tinguin interès públic, que puguin ser verificables i que s’hagin “viralitzat”. No verifica, 

però, compromisos de campanya, opinions o comentaris en converses privades. La 

metodologia de Verificat segueix uns passos fins a arribar a qualificar els discursos 

segons si són vertaders, veritat a mitges, enganyosos, falsos o no comprovables. La 

plataforma, tal com exposa a la seva pàgina web, segueix el següent procediment: 

Primer, seleccionen una declaració i avaluen la seva rellevància. Seguidament, 

n’identifiquen l’origen i pregunten a la font original en què es basa per fer aquesta 

afirmació, en cas que no quedi clar a la mateixa declaració. Tot seguit, consulten fonts 

i bases de dades oficials i busquen fonts alternatives, com fonts acadèmiques, 

tècniques i especialitzades. Finalment, contextualitzen la informació i la qualifiquen 

amb etiquetes, un sistema molt visual i fàcil d’entendre que permet distingir amb icones 

i colors si la informació és falsa o enganyosa, entre d’altres: 

Vertader: es reafirma un cop consultades diferents 

fonts.  

Veritat a mitges: el gruix de la informació és 

correcte, però òbvia detalls contextuals rellevants 
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de manera que pot induir a una interpretació errònia 

de la realitat.  

Enganyós: conté alguna informació verídica però 

amaga fets rellevants. Les dades són insuficients 

per comunicar la realitat o la manipulen. 

 

 

Fals: les fonts oficials i les investigacions no avalen 

l’afirmació.  

No comprovable: les dades oficials disponibles o 

les investigacions realitzades no són suficients per 

provar si és verdader o fals. 

 

Figura 3. Etiquetes de verificació de Verificat. Font: verificat.cat. Elaboració pròpia. 

• Newtral 

Newtral es defineix com a un projecte periodístic centrat en dades, fact-checking  i 

transparència pública. Forma part de Newtral Media Audiovisual, una media start-up 

de producció audiovisual que produeix el programa de televisió El Objetivo de la Sexta, 

el primer projecte periodístic centrat en la verificació de continguts o fact-checking i 

primer signatari a Espanya de la xarxa internacional de verificadors International Fact-

checking Network (IFCN). 

La metodologia de Newtral es basa en el recull de declaracions de polítics de diferents 

partits i administracions públiques en diaris, entrevistes de ràdio i televisió, xarxes 

socials i qualsevol plataforma pública. A aquest procés, la plataforma l’anomena 

“escolta”, la escucha en castellà, idioma original de la plataforma. Segons Newtral, les 

declaracions que seleccionen tenen interès o rellevància des d’un criteri “purament 

periodístic” i valoren la transcendència de la declaració i l’autor, si es repeteix com un 

“argumentari creat intencionadament per a confondre” o si té contingut verificable amb 

fets. Newtral no selecciona opinions que formen part de la “lògica retòrica política”. 

Els passos que segueix la plataforma per arribar a les conclusions són els següents: 

Primerament, consulten les dades públiques i oficials a través de diferents fonts i 

experts per contextualitzar la informació i entendre-la, i es posen en contacte amb els 

gabinets de comunicació dels responsables polítics per demanar aclariments o 
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informació addicional que ajudi a clarificar l’origen d’una dada que pugui ser dubtosa 

o confusa. Després de verificar i revisar, la verificació és comprovada per un 

coordinador abans de tenir el vistiplau del cap de redacció. Finalment, seguint una 

metodologia semblant a la que segueix Verificat, Newtral distingeix les verificacions 

amb quatre categories: 

Vertader La informació és rigorosa i no fa falta context ni dades 

addicionals significatives. 

Veritat a mitges L’afirmació és correcta, però necessita aclariments, 

informació addicional o context. 

Enganyós L’afirmació conté dades correctes, però ignora elements 

molt importants o es mesclen dades incorrectes donant 

una impressió diferent, imprecisa o falsa. 

Fals L’afirmació és falsa. 

Figura 4. Metodologia de verificació de Newtral. Font: Newtral.es 

• Maldita  

Maldita es defineix com a mitjà sense ànim de lucre que té els següents tres objectius: 

monitorar i controlar el discurs polític i promoure la transparència en les institucions 

públiques i privades, verificar i lluitar contra la desinformació i, finalment, promoure 

l’alfabetització mediàtica i les eines tecnològiques per crear una “comunitat conscient 

que pugui defensar-se de la desinformació”. Maldita, així com Verificat i Newtral, forma 

part de la International Fact-checking Network i, a més, és l’únic mitjà espanyol que 

va formar part del Grup d’alt nivell sobre fake news i desinformació nomenat per la 

Comissió Europea el 2018.  

Maldita té diferents seccions a les quals es verifiquen diferents tipus de discursos: 

Maldito Bulo, Maldita Ciencia i Maldito Dato. La plataforma verifica dades i fets que 

són susceptibles de ser contrastats. No verifica opinions, però sí que assenyala les 

falsedats que les sustenten. La metodologia de verificació que segueix la plataforma 

es basa en els següents passos: primer, “un membre de l’equip investiga la possible 

desinformació i munta una primera versió, posant-se en contacte amb les fonts 

primàries, verificant l’origen de les informacions i contrastant les bases de dades de 
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les fonts oficials. Seguidament, a través d’un grup de Telegram, la resta de l’equip 

planteja dubtes sobre la verificació, com les fonts o els processos tècnics”. Finalment, 

si la informació desmentida passa la votació dels editors, es publica. 

Maldito Bulo: aquesta secció selecciona les dades o els fets a desmentir en funció de 

dues variables, “segons la ‘viralitat’, continguts que tenen impacte real, i la perillositat, 

faules que apareixen en situacions de crisi especialment delicades com atemptats o 

catàstrofes naturals, aquells que afectin la salut pública o a la convivència social”. Les 

informacions desmentides a Maldito Bulo es distribueixen en dues categories: faula 

(“desinformacions que s’hagin pogut contrastar de forma independent que són falses 

i que es ‘viralitzen’ com a reals”) i sense proves (“continguts pels quals no existeix cap 

prova de la seva veracitat, però que tampoc hi hagi suficients fonts com per a dir que 

és una faula”). 

Maldito Dato: en aquesta secció, Maldita analitza i fa seguiment de les declaracions 

dels polítics espanyols “realitzades públicament, és a dir, a través dels mitjans de 

comunicació, actes o xarxes socials”. La ponderació que segueix l’equip de verificació 

de Maldito Dato per seleccionar els missatges o les declaracions es fa a través d’un 

“sistema que es basa en la pròpia ‘viralització’ de l’afirmació o en la possible 

repercussió política o social que pugui tenir”. Tant si es pot demostrar la falsedat o no, 

l’equip es posa en contacte amb la persona que ha fet la declaració perquè els indiquin 

“en què ha basat la seva afirmació, sempre respecte de dades o fets contrastables”. 

Al final del procés, la declaració es qualifica de falsa, i “en el cas que el missatge 

necessiti context o dades addicionals, Maldito Dato fa una explicació detallada per 

dotar de context amb fórmules com ‘veritable, però’ o ‘fals, però’”. Maldito Dato no 

ofereix la categoria de vertader, perquè “considera que els polítics estan obligats a 

oferir dades veritables i comprovables als ciutadans en els seus discursos, 

declaracions o missatges públics”.  

Maldita Ciencia: la tercera secció de Maldita es basa en “la cerca i explicació de 

literatura científica i en la consulta a experts que ajuden aportant context i informació 

des de les seves branques del coneixement”. La plataforma avisa que com “la ciència 

avança i, per tant, el coneixement científic pot canviar”, és important tenir en compte 
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les dates de publicació de les seves informacions perquè estan “elaborades d’acord 

amb el coneixement científic” que tenen en aquell moment.” La metodologia que 

segueix aquesta secció de verificació científica es basa en els següents criteris: 

Faula Temes que es consideren faules -o “bulos”-. 

Sense evidències No existeixen estudis mínimament sòlids que sustentin una 

afirmació. 

Afirmacions falses Continguts desinformadors que necessiten explicació i 

context perquè estan basats en premisses falses que ja 

s’han desmentit prèviament. 

Divulgació Articles més divulgatius de la pròpia plataforma. 

Figura 5. Metodologia de Maldita Ciencia. Font: maldita.es. 

• EFE Verifica 

EFE Verifica és una eina de l’Agència EFE per lluitar contra la desinformació i forma 

part de la International Fact-checking Network (IFCN). Aquesta plataforma de 

verificació forma part del programa de verificació de dades extern de Facebook a 

Espanya des del maig del 2020. L’objectiu d’aquest acord entre ambdues plataformes, 

tal com s’exposa a la pàgina web d’EFE Verifica, és “combatre la desinformació i la 

difusió de missatges falsos a Facebook i Instagram. La mateixa plataforma exposa 

que la finalitat és lluitar contra la desinformació “que amenaça els ciutadans i polaritza 

l’opinió pública”. I ho fa de dues maneres: comprovant la veracitat dels continguts i els 

missatges que es viralitzen a internet o es difonen àmpliament en el discurs públic, i 

explicant i contextualitzant esdeveniments que generen confusió i divisió a la societat”.  

A diferència dels verificadors anteriors, EFE Verifica no utilitza etiquetes a les seves 

verificacions, és a dir, no les titlla de falses, enganyoses o veritats a mitges, entre 

d’altres. EFE Verifica inclou a les seves verificacions una conclusió que detalla en 

quina mesura una afirmació s’ajusta o no als fets, però no s’emet un veredicte. La 

plataforma defensa aquesta postura per “centrar la feina a oferir tots els elements 

necessaris perquè el públic pugui entendre una afirmació en el seu context, sense 

necessitat de classificar-la”.  
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2.4 Opinió pública i democràcia 

2.4.1 Opinió pública: Digital News Report 

Com s’ha anat exposant al llarg dels punts anteriors, l’opinió pública és un factor molt 

important i clau i està totalment relacionat amb els mitjans de comunicació a la seva 

tasca informadora. Per aquest motiu, és imprescindible conèixer què i quina informació 

està circulant per l’opinió pública per poder desmentir informacions falses si és el cas, 

o aportar informació que ajudi la societat a tenir tots els detalls per poder crear una 

idea pròpia basada en evidències i en la realitat.  

Una manera de conèixer l’opinió pública en relació amb els mitjans de comunicació 

són els estudis i informes com el Digital News Report. Aquest és un estudi global sobre 

el consum de notícies que està coordinat pel Reuters Institute de la Universitat 

d’Oxford. A partir d’aquest informe podem conèixer dades rellevants per a la present 

recerca, com la confiança de la societat en les notícies i els mitjans o la preocupació 

sobre informació falsa i enganyosa.  

Segons l’informe Digital News Report de l’any 2021, en termes globals, la confiança 

en les notícies ha crescut en sis punts percentuals després de la pandèmia de 

coronavirus, i el 44% de la mostra diu que confia en la majoria de notícies la major 

part del temps. Finlàndia és el país amb els nivells més alts de confiança total (65%), 

i els Estats Units tenen els nivells més baixos de l’enquesta, un 29%. A Espanya, el 

percentatge de confiança en les notícies és del 36%, però en el cas de les notícies en 

les xarxes i plataformes socials la confiança baixa fins al 24% (Reuters Institute, 2021).  

Segons l’informe, els mitjans en què més confia la població espanyola són els mitjans 

regionals/locals amb un 53% de confiança i un 17% de desconfiança, Antena 3 amb 

un 53% de confiança i un 22% de desconfiança, la Cadena Ser amb un 49% de 

confiança i un 24% de confiança i RTVE, amb un 48% de confiança i un 25% de 

desconfiança. Els mitjans en què menys confia la població espanyola són Telecinco, 

amb un 35% de confiança i un 37% de desconfiança, 20 Minutos, amb un 38% de 

confiança i un 25% de desconfiança, El Confidencial, amb un 39% de confiança i un 

27% de desconfiança, i el diari ABC, amb un 40% de confiança i un 31% de confiança. 
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Entre aquests mitjans es troben d’altres amb els percentatges entre el 48% i el 41% 

de confiança, com El País i la COPE, respectivament. El percentatge total no és 100, 

ja que l’informe també contempla la possibilitat d’una posició de neutralitat vers els 

mitjans, que equival a la diferència sobre 100 de la suma dels percentatges de 

confiança i desconfiança d’aquests. 

 

Figura 6. Confiança en els mitjans de comunicació a Espanya (2021). Font: Digital News Report 2021. Elaboració 

pròpia. 

Pel que fa a la preocupació global sobre informació falsa i enganyosa, ha augmentat 

respecte de l’any 2020, i és d’un 82% al Brasil i d’un 37% a Alemanya, els països on 

més i menys preocupa, respectivament. Segons l’informe, les persones que utilitzen 

els mitjans socials tenen més probabilitats de dir que han estat exposats a una 

desinformació. Facebook és vist com el canal principal per difondre informació falsa 
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gairebé a tot el món. A Espanya, Facebook és emprat en un 39% per a informar-se i 

llegir notícies. 

L’ús de l’smartphone per a un accés a les notícies ha crescut a la seva velocitat més 

ràpida durant molts anys, i arriba fins al 73% en la població global. El percentatge és 

del 78% en el cas d’Espanya (Reuters Institute, 2021). 

2.4.2 Democràcia i possibilitat de regularització de la desinformació 

La infodèmia, la gran quantitat d'informació -i desinformació-, les notícies falses, i les 

informacions no -o poc- contrastades posen de manifest una nova necessitat que obre 

un debat en el món de la comunicació i els seus professionals: es pot plantejar la 

regularització de la desinformació per evitar la circulació de les fake news? La 

regularització de la desinformació pot semblar un bon mètode per garantir la difusió 

de notícies falses que manipulen l’opinió pública. Alguns periodistes i autors proposen 

l’alfabetització mediàtica com a una possible regularització “indirecta” que no soscava 

la llibertat d’expressió. 

La directora adjunta de la International Fact-checking Network, Cristina Tardáguila, va 

assegurar en una entrevista per a l’Asociación de Prensa de Madrid, que s’ha posat 

de moda acusar els fact-checkers de censors quan, en realitat, no tenen “cap poder 

sobre les accions de les plataformes ni xarxes socials ni d’esborrar cap contingut, ni 

d’impedir que la gent llegeixi qualsevol classe de contingut”. “Al contrari, som grans 

defensors de bases de dades obertes, netes, de qualitat. Veritablement, els fact-

checkers el que volem és oferir dades, ni canviar l’opinió”, va afirmar. Segons 

Tardáguila, per combatre la desinformació, és urgent la col·laboració entre periodistes 

i verificadors i l’alfabetització mediàtica, que s’ha d’ensenyar des de les escoles. La 

premsa té un treball enorme i una gran oportunitat. Ha d’apostar urgentment per la 

transparència i no deixar-se emportar per la cerca de clic a qualsevol preu (Valera, 

S.J. 2020). 

Pel que fa a una possible regularització, segons el periodista Raúl Magallón, es pot 

plantejar des de dues perspectives. La primera, des de la necessitat de legislar la 

forma en què es presenten els continguts com un mecanisme de transparència i de 
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defensa dels nostres drets com a consumidors i ciutadans, evitant així la temptació de 

confondre forma amb contingut. La segona, des de la possibilitat de regular vectors 

de desinformació a través de l’actualització, inclusió i millora de les lleis existents que 

han pogut quedar obsoletes per descriure el nou món digital (Magallón, R. 2020). El 

periodista, però, alerta que els països que intenten aprovar una llei “anti fake news”, 

“acaben restringint la llibertat d’expressió”. 

El Consell de Seguretat Nacional del govern espanyol va aprovar l’octubre del 2020 

un Procediment d’actuació contra la desinformació per “participar en els mecanismes 

que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres”. Aquest procediment 

té com a objectiu reforçar les capacitats de resposta coordinades i conjuntes a les 

campanyes de desinformació, incrementant l’intercanvi d’informació amb els 

organismes i òrgans amb competències en la matèria (Ministeri de la Presidència, 

Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica a Boletín Oficial del Estado, 2020). 

Aquesta mesura del govern espanyol entén la desinformació només com la que 

procedeix de govern estrangers, per exemple, la ingerència política de Rússia en les 

campanyes de desinformació en les eleccions dels Estats Units, però no considera la 

desinformació procedent dels partits polítics de l’Estat. A més, en aquest sistema 

nacional de lluita contra les notícies falses, els mitjans de comunicació no estan 

representats. Segons l’estudi The Global Disinformation Order de l’Oxford Internet 

Institute, els màxims difusors de desinformació al món són els mateixos governs i els 

partits polítics. A tot el món, els actors del govern estan utilitzant les xarxes socials per 

fabricar consens, automatitzar la repressió i minar la confiança en l'ordre liberal 

internacional (Oxford Internet Institute, 2019). En aquest sentit, les eines per limitar la 

difusió de desinformació -o informació- la té el govern, que no és un ens ni independent 

ni imparcial i queden exclosos els mitjans, que des d’un punt de vista periodístic, es 

poden considerar els més adequats o convenients per lluitar contra la desinformació. 

La Comissió Europea, per la seva banda, va publicar l’any 2018 un Pla d’acció contra 

la desinformació. En aquest informe, la institució afirma que la desinformació “és un 

repte important per a les democràcies i les societats europees, i la Unió ha d’abordar-

la al mateix temps que és fidel als valors i les llibertats europeus”. Segons el ministeri 
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d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, en la lluita contra la desinformació 

resulta clau la coordinació amb tres actors: les empreses tecnològiques, la societat 

civil i els fact-checkers i les institucions acadèmiques. L’alta representant de la Unió 

Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i la Comissió Europea van 

presentar el desembre del 2018, en cooperació amb els estats membres, un Pla 

d’Acció per a una resposta coordinada contra la desinformació. El Sistema d'Alerta 

Ràpida (RAS) és un element important de l'enfocament general de la UE per a abordar 

la desinformació i és un dels quatre pilars del Pla d'Acció contra la desinformació 

aprovat pel Consell Europeu el desembre de 2018. Es crea entre les institucions de la 

UE i els estats membres per a facilitar l'intercanvi d'idees relacionades amb 

campanyes de desinformació i respostes coordinades (European Comission, 2019). 

3. METODOLOGIA 

3.1 Hipòtesis 

La infodèmia i la gran abundància de desinformació que formen part del context actual 

s’han vist incrementats per la pandèmia de coronavirus, com s’ha exposat en els 

apartats anteriors. Davant d’aquesta situació, i la creixent visibilització que han tingut 

moviments desinformadors com els negacionistes o els moviments antivacunes, ja 

existents abans de la pandèmia, però que gaudeixen de més a causa de la situació 

actual, sorgeix el debat -o dilema- de cobrir o no cobrir aquests missatges. La 

transcendència dels missatges desinformadors de les xarxes socials o l’opinió pública 

als mitjans de comunicació posa de manifest una nova situació a la quals els mitjans 

han de fer front perquè la sobreabundància d’informació és un problema de l’actualitat, 

i continuarà sent-ho en el futur gràcies -o per culpa de- les eines digitals i la 

immediatesa per la qual destaca la societat al nostre segle.  

A partir d’aquesta situació, sorgeixen diverses situacions o hipòtesis que són la base 

de la present investigació. Pel que fa a la gran quantitat de fake news, faules i 

missatges desinformadors presents en el nostre dia a dia en moltes de les plataformes 

digitals, és important detectar des del sistema de mitjans de comunicació i els 

periodistes que hi treballen la presència d’aquests missatges en els mitjans. És per 
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això que la primera hipòtesi plateja la cobertura de missatges desinformadors o 

negacionistes als mitjans de comunicació. És a dir, els mitjans de comunicació 

tradicionals, televisius en el cas d’aquest estudi, s’han fet ressò de missatges 

negacionistes o desinformacions.  

Relacionada amb la hipòtesi anterior sorgeix la segona de les hipòtesis: els mitjans de 

comunicació analitzats s’han fet ressò, però contraposen la desinformació i els 

missatges negacionistes amb informació que la desmenteixen, ja que aquesta es 

considera la manera de fer front a la difusió d’aquest tipus de missatges que poden 

afectar la societat i l’opinió pública. 

La situació excepcional de pandèmia també ha posat de manifest la importància dels 

missatges científics en els mitjans de comunicació per contrastar i contraposar els 

missatges desinformadors que es difonen per altres canals i, en aquest cas tenint la 

salut com a objectiu, poden ser molt perjudicials per a la societat si l’opinió pública 

se’ls creu i els accepta com a vertaders. O, el que és pitjor des d’un punt de vista 

periodístic, que l’opinió pública qüestioni la feina i els missatges relacionats amb 

aquest tema que difonen els mitjans. Per aquest motiu, la tercera i quarta hipòtesis 

d’aquest treball posen el focus en la vacunació, més concretament, amb la vacuna 

d’AstraZeneca i la situació a Europa amb els casos de trombosi que van arribar a 

detenir la vacunació en alguns països de la Unió Europea i el Regne Unit: els mitjans 

de comunicació es van fer ressò dels casos de trombosi i van alertar de la situació 

abans que l’Agència Europea de Medicaments relacionés causalment els casos amb 

la vacuna, i els mitjans, però van informar neutralment i proporcionant a l’audiència 

fonts científiques i expertes. 

D’aquestes hipòtesis sorgeixen les següents preguntes d’investigació: 

• PI1: Es fan ressò els mitjans de comunicació de missatges negacionistes i 

desinformacions? 

 

• PI2: Contraposen i desdiuen els mitjans de comunicació els missatges 

negacionistes i les desinformacions de les quals se’n fan ressò? 
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• PI3: Van informar i alertar els mitjans de comunicació dels casos de trombosis 

com si estiguessin relacionats amb la vacunació abans de tenir una conclusió 

de l’Agència Europea de Medicaments? 

 

• PI4: La informació sobre la vacunació amb AstraZeneca i els possibles efectes 

adversos o secundaris com les trombosis es va fer per informar amb discursos 

científics i no per augmentar la preocupació entre la població sense tenir el 

veredicte de l’Agència Europea de Medicaments? 

3.2 Eines metodològiques 

Per tal de donar resposta a les preguntes d’investigació, s’ha fet una anàlisi de 

contingut quantitativa i qualitativa de la cobertura mediàtica dels programes 

informatius de tres dels mitjans de comunicació televisius més vistos a Catalunya i 

Espanya: TV3, TVE i Telecinco. Així mateix, les anàlisis s’han dividit en dos per poder 

analitzar la cobertura de missatges negacionistes i desinformació, d’una banda, i la 

cobertura sobre la vacunació amb AstraZeneca i els efectes adversos, per una altra 

banda.  

Una altra eina metodològica més qualitativa que s’ha emprat ha sigut un focus group 

o grup de discussió amb periodistes dels tres mitjans seleccionats: Pere Bosch, 

Montserrat Rigall i Laila Jiménez, de TV3, TVE i Telecinco, respectivament. Aquesta 

eina pretén ser una anàlisi d’experiència i opinió de cadascun dels professionals, i no 

tant una anàlisi de la cobertura realitzada pels mitjans en els quals treballen. Així, es 

pot complementar d’una manera més qualitativa una mostra de cobertura mediàtica i 

poder donar veu als periodistes que, al final, són les persones que hi ha darrere de les 

cobertures i són els que fan front al debat que dona títol a aquest treball en el seu dia 

a dia. 
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3.2.1 Mostra diària d’anàlisi: notícies sobre discursos, actes o fets 

negacionistes, desinformacions o moviments antivacunes 

Aquesta primera mostra de l’anàlisi té com a objectiu d’estudi les notícies dels tres 

mitjans mencionats anteriorment que tracten sobre discursos, actes o fets realitzats 

per moviments negacionistes o antivacunes i altres desinformacions. La mostra està 

acotada entre el 14 de desembre de l’any 2020 i el 21 de març de l’any 2021 dels 

programes informatius de TV3, TVE i Telecinco en l’edició del vespre. L’elecció 

d’aquestes dates es deu al fet que és entre el mes de desembre i el mes de març 

seleccionats quan es va produir la tercera onada de Covid-19 i, a més, a partir del 27 

de desembre del 2020 va començar també la vacunació a Espanya. Aquestes dues 

situacions fan que aquests tres mesos siguin de gran importància epidemiològica i van 

comportar una major cobertura de notícies relacionades amb la pandèmia i les 

vacunes. Tot i això, la mostra no pretén només determinar i analitzar les 

desinformacions relacionades amb les vacunes o la pandèmia, sinó la cobertura de 

qualsevol mena de negacionismes o desinformacions que puguin ser objecte del debat 

principal d’aquest treball: si cobrir i informar sobre negacionismes dona lloc a una 

amplificació d’aquests missatges, o no. Pel que fa a l’edició, s’ha triat el vespre per 

analitzar els programes informatius durant els tres mesos seleccionats per una qüestió 

de més probabilitat de cobertura d’aquests tipus d’actes o missatges que poden 

ocórrer al llarg de tot el dia, i que potser els informatius del migdia no arriben a cobrir-

los. 

L’anàlisi de la cobertura d’aquest tipus de notícies s’ha fet a partir del següent 

formulari: 

- Unitat d’anàlisi 

- Mitjà 

- Data d’emissió 

- Edició 

- Programa 

- Classificació de la notícia 

o Desinformació 
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o Negacionisme 

o Informació sobre uns fets o acte 

o Altres 

- Tema 

o Manifestació contra les mesures sanitàries per la Covid-19 

o Manifestació negacionista 

o Manifestació antivacunes 

o Discurs negacionista 

o Discurs antivacunes 

o Vacunació 

o Altres 

- Enfocament de la notícia 

o Es planteja com a problema i es contraposa amb informació 

o Es planteja com a problema, però no es contraposa amb informació 

o No es planteja com a problema, però es contraposa amb informació 

o No es planteja com a problema i no es contraposa amb informació 

o S'informa neutralment 

- Quantitat de fonts negacionistes o “desinformadores” 

- Fonts negacionistes o “desinformadores” (nom) 

- Arguments negacionistes / desinformació 

- Hi ha contraposició dels missatges negacionistes? 

o Sí 

o No 

o Parcialment 

- Si es contraposen parcialment els missatges negacionistes o les 

desinformacions, per quin motiu és així? 

- Quantitat de fonts científiques o expertes 

- Fonts científiques o expertes (nom i càrrec) 

- Arguments científics o que contraposen la desinformació 

- Es dona difusió a les pàgines web o a les xarxes socials de les fonts 

negacionistes? 

o Sí 
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o No 

o A algunes 

- A quines fonts se li dona difusió? 

- S’inclou un advertiment de les conseqüències de creure’s la desinformació? 

o Sí 

o No 

- De quina manera s’inclou l’advertiment? 

- Quantitat de temps dedicat al discurs negacionista 

- Lèxic del periodista 

o Bèl·lic 

o Humorístic 

o Informatiu 

o Contradictori 

o Altres 

- Discurs del periodista 

- Ús de música 

o Sí  

o No 

- Estil musical 

o Intriga / suspens 

o Humorística / paròdia 

o Informativa 

o No hi ha música 

o Altres 

- Observacions 

En el formulari inicial s’incloïa un apartat d’anàlisi dels tipus de plans de les notícies. 

Però finalment aquesta variable s’ha descartat perquè a l’anàlisi de resultats s’ha 

considerat que no és necessària ni aporta dades rellevants per a la cerca. 
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3.2.2 Mostra diària d’anàlisi: notícies sobre la vacunació amb AstraZeneca i els 

casos de trombosi 

Aquesta segona mostra de l’anàlisi té com a objectiu d’estudi les notícies de TV3, TVE 

i Telecinco que tracten sobre la vacunació amb la vacuna AstraZeneca del laboratori 

d’Òxford i els casos de trombosis i possibles efectes adversos d’aquesta. En aquest 

cas, la mostra està acotada també durant la tercera onada de la Covid, entre el 14 de 

desembre de l’any 2020 i el 21 de març de l’any 2021, dels programes informatius de 

TV3, TVE i Telecinco en l’edició del vespre. En aquest cas, però, malgrat estar acotada 

en el mateix període de temps que la primera mostra diària, no és fins al 13 de març 

de l’any 2021 que es comencen a conèixer els casos de trombosi i els mitjans se’n fan 

ressò. Per tant, la mostra pertany al període de temps acotat entre el 13 de març i el 

20 de març del 2021.  

L’objectiu d’aquesta mostra és analitzar la manera en què es va cobrir l’aparició de 

casos de trombosi com a efectes adversos de la vacuna d’AstraZeneca i com es va 

desenvolupar la cobertura informativa fins que l’Agència Europea de Medicaments va 

concloure que no hi havia una relació causal entre aquestes trombosis i les vacunes 

del laboratori d’Òxford. Aquesta anàlisi es considera rellevant per al treball, malgrat 

que el propòsit principal d’estudi siguin els negacionismes i les desinformacions, 

perquè la manera en què es du a terme una cobertura informativa, sobretot en 

programes informatius televisius com els de les tres cadenes seleccionades, poden 

influir en l’opinió pública i, segons com es faci, generar més dubte i donar peu a 

missatges negacionistes o, per altra banda, tranquil·litzar la població en certa manera 

amb l’ajuda de fonts expertes en la matèria que combatin les desinformacions. 

L’anàlisi de la cobertura d’aquest tipus de notícies s’ha fet a partir del següent 

formulari: 

- Unitat d’anàlisi 

- Mitjà 

- Data d’emissió 

- Edició 
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- Programa 

- Enfocament de la notícia 

o Es planteja com a problema, fet que pot generar un sentiment 

d’inseguretat, i conté informació científica i/o experta 

o Es planteja com a problema, fet que pot generar un sentiment 

d’inseguretat, i no conté informació científica i/o experta 

o S’informa neutralment i conté informació científica i/o experta 

o S’informa neutralment i no conté informació científica i/o experta 

o Altres 

- Quantitat de fonts científiques i/o expertes 

- Fonts científiques i/o expertes (nom i càrrec) 

- Arguments científics o d’experts en la matèria 

- S’adverteix o s’informa de que els riscos de no vacunar-se superen els 

possibles efectes adversos de la vacuna? 

o Sí 

o No 

o Parcialment 

- Si s’adverteix parcialment que els riscos de no vacunar-se superen els 

possibles efectes adversos, per quin motiu és així? 

- De quina manera s’adverteix o s’informa? 

- Lèxic del periodista 

o Bèl·lic 

o Informatiu 

o Humorístic 

o Contradictori 

o Altres 

- Discurs del periodista 

- Ús de música 

o Sí 

o No 

- Estil musical 

o Intriga / suspens 
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o Humorística / paròdia 

o Informativa 

o No hi ha música 

o Altres 

- Observacions 

En el formulari inicial, igual que a la mostra anterior, s’inclou un apartat d’anàlisi 

dels tipus de plans de les notícies. Però finalment aquesta variable s’ha descartat 

perquè a l’anàlisi de resultats s’ha considerat que no és necessària ni aporta dades 

rellevants per a la cerca. 

3.2.3 Grup de discussió: opinió dels professionals dels mitjans analitzats a les 

mostres diàries sobre el tractament a les desinformacions 

A la tercera part d’anàlisi d’aquest treball es posa el focus en l’opinió dels professionals 

que treballen als tres mitjans seleccionats per les mostres d’anàlisi diàries. Per tal de 

poder conèixer diferents punts de vista i maneres de concebre el treball periodístic pel 

que fa a la cobertura de desinformacions i negacionismes, s’ha realitzat un debat o 

grup de discussió amb tres periodistes de TVE, TV3 i Telecinco, Montserrat Rigall, 

Pere Bosch i Laila Jiménez, respectivament. Els tres professionals dels mitjans 

esmentats van participar en un debat el dia 11 d’abril en format telemàtic a través de 

la plataforma Zoom, enfocat al tractament i la cobertura dels continguts negacionistes 

o amb desinformació als mitjans de comunicació audiovisuals.  

Els tres professionals de la comunicació formen part de cadascun dels tres mitjans 

dels quals s’ha analitzat la cobertura de negacionismes i com a treballadors de mitjans 

diferents, la seva experiència professional diària és diferent tenint en compte els 

diferents estils i les prioritats informatives que tenen els diferents mitjans. Tanmateix, 

el debat està enfocat més a una qüestió d’opinió i estil personal que de la mateixa 

empresa on treballen, donant importància als periodistes i no tant als mitjans, com pot 

ser més el cas de l’anàlisi de cobertura de notícies. 

Montserrat Rigall és periodista de RTVE Catalunya i té una experiència de més de 24 

anys en el mitjà públic estatal com a redactora, reportera, gestora de continguts o cap 
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d’economia dels Serveis Informatius de Catalunya del mitjà. Entre el juny de l’any 2020 

i el setembre del 2021 va ser cap de comunicació de RTVE Catalunya, i actualment 

és redactora i reportera als informatius autonòmics i professora de periodisme mòbil o 

Mobile Journalism (“MoJo”) a l’Institut RTVE i de reportatge televisiu a la Universitat 

Internacional de Catalunya.  

Pere Bosch és periodista de TV3 des de fa més de 18 anys. Ha treballat al mitjà públic 

català com a presentador, redactor o editor. Actualment,  és co-presentador del 

programa informatiu matinal Els Matins des de l’any 2017. També ha presentat el 

Telenotícies Vespre, els informatius del canal 3/24 i els de l’Esport Club. Des del 2013 

col·labora a Catalunya Ràdio i entre el 2013 i el 2018 va col·laborar al The New York 

Times. 

Laila Jiménez és periodista de Telecinco. Des de l’any 2006 treballa a la cadena 

privada de Mediaset com a redactora, reportera, editora i productora dels programes 

informatius. Actualment, des de l’any 2020, és presentadora als informatius matinals 

de Telecinco. 

Els tres periodistes tenen una experiència en els mitjans que els permeten conèixer la 

manera de treballar de cadascun d’ells. Els tres formen una mostra molt interessant 

per a aquesta recerca, perquè els seus punts de vista i opinions poden ser diversos i 

aportar diferents maneres d’enfocar el debat en qüestió, si cobrir els missatges 

negacionistes i la desinformació forma part de la tasca informativa i, per contra, 

contribueix a la difusió d’aquests discursos. 

El grup de discussió està moderat per les següents preguntes: 

1. Cobrir o no cobrir els missatges negacionistes? Fer-ho significa amplificar-los? 

2. Quina cobertura creieu que és més ètica i s’adapta millor al Codi Deontològic? 

3. De quina manera condiciona la cobertura dels informatius televisius d’aquests 

missatges a les xarxes socials? 

4. Es va fer una cobertura responsable dels possibles efectes adversos que tenien 

les vacunes? 

5. Hi ha una certa espectacularització en les cadenes privades respecte de les 

públiques? 
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6. Les restriccions a missatges com poden ser les desinformacions que 

comparteixen els negacionistes impliquen una limitació a la llibertat d’expressió 

i d’informació de la societat? 

4. ANÀLISI DE RESULTATS 

4.1 Mostra diària: notícies sobre discursos, actes o fets negacionistes, 

desinformacions o moviments antivacunes 

A continuació s’exposen els resultats de l’anàlisi de la mostra sobre discursos, actes 

o fets negacionistes, desinformacions o moviments antivacunes. La mostra equival a 

16 notícies procedents dels informatius televisius d’edició vespre de Telecinco, TVE i 

TV3. Algunes de les informacions més rellevants exposades a continuació consideren 

aspectes com el lèxic emprat pels periodistes en la cobertura d’aquests temes o la 

classificació temàtica de les notícies. En les 16 notícies analitzades, en 12 es detecta 

un lèxic exclusivament informatiu, en 2 un lèxic bèl·lic, i en unes altres 2 un lèxic 

humorístic. Pel que fa als temes, es detecten 14 vegades les cobertures enfocades a 

informacions sobre fets o actes, 8 vegades les cobertures sobre negacionismes, i 6 

sobre desinformació. 

4.1.1 Quantitat de notícies a cada mitjà 

En els 294 informatius analitzats del total dels tres mitjans (98 informatius d’edició 

vespre de cada un), s’han identificat 16 notícies amb sobre continguts negacionistes 

o desinformació. És a dir, en el 5,44% dels programes informatius analitzats s’inclou 

notícies sobre negacionismes, discursos antivacunes o desinformació. Aquest 

percentatge mostra que no és tan elevada la difusió de notícies d’aquest tipus de 

missatges en els mitjans televisius i, per tant, el contingut de caire negacionista o 

antivacunes no té molta repercussió als mitjans de comunicació. 

D’un total de 16 notícies sobre discursos, actes o fets negacionistes, desinformacions 

o moviments antivacunes emeses pels tres mitjans de la mostra, 1 pertany a TV3, 6 a 

TVE i 9 a Telecinco, que equivalen al 6,25%, 37,50% i 56,25% del total, 

respectivament. La mostra indica que, en el mateix període de temps i en la mateixa 

franja horària (en l’edició del vespre de l’informatiu), els mitjans espanyols (Telecinco 
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i TVE) han realitzat una major cobertura de notícies relacionades amb negacionismes, 

desinformacions o moviments antivacunes que el mitjà autonòmic català (TV3). Dels 

mitjans que més cobertura d’aquest tipus han fet, el mitjà privat és en el qual es pot 

veure un major nombre (Telecinco), respecte dels públics (TVE i TV3). 

  

Figura 8. Quantitat de notícies a TVE, TV3 i Telecinco. Font i elaboració pròpies. 

4.1.2 Classificació de la notícia 

Pel que fa a la classificació de les notícies, tal com mostra el següent gràfic, del total 

de les 16 notícies dels tres mitjans, 6 es podrien classificar com a desinformació, 8 

com a negacionisme i 14 com a informació sobre uns fets o acte com poden ser 

manifestacions contra les mesures sanitàries per la Covid-19 o concentracions 

antivacunes, per exemple. La classificació no és exclusiva per a un sol tema, és per 

això que el total suma més de 16 (o del total de cada mitjà), perquè algunes de les 

notícies es podrien classificar en més d’una categoria. 

Nombre de notícies  

TV3 1 

TVE 6 

Telecinco 9 

Figura 7. Quantitat de notícies a 

TVE, TV3 i Telecinco. Font i 

elaboració pròpies. 
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Figura 9. Classificació de les notícies. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot veure en els gràfics exposats a continuació, la classificació de les notícies 

varia en cada mitjà analitzat. 

En el cas de Telecinco, en el total de 9 notícies, es poden detectar 8 casos que 

corresponen a informació sobre fets o actes (47,06%), 5 a negacionisme (29,41%) i 4 

a desinformació (23,53%). Pel que fa a TV3, la seva única notícia emesa en el període 

de temps seleccionat pertany a la categoria d’informació sobre uns fets o un acte. 

Finalment, del total de 6 notícies de TVE, s’ha detectat 5 vegades la categoria 

d’informació sobre fets o actes (50%), 3 la de negacionisme (30%) i 2 la de 

desinformació (20%). 

 

Figura 10. Classificació de les notícies de Telecinco i TV3. Font i elaboració pròpies. 
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Figura 11. Classificació de les notícies de TVE. Font i elaboració pròpies. 

4.1.3 Tema de la notícia 

Després de diferenciar-se per les diferents categories, les notícies s’han classificat 

també per temes. Aquesta qüestió és més rellevant, perquè indica el tema que va 

considerar cada mitjà que era important cobrir.  

En el cas de la cobertura que va fer Telecinco, els temes de les seves notícies són els 

indicats en el gràfic següent: 

 

Figura 12. Temes de les notícies de Telecinco. Font i elaboració pròpies. 

Telecinco va fer una cobertura de discursos negacionistes en 6 de les 9 notícies, i de 

discursos antivacunes en 2. Cal destacar també que una notícia tractava la mort d’una 



 

48 
 

influencer que era negacionista i, per tant, també s’està fent una cobertura al 

negacionisme malgrat, en aquest cas, l’enfocament sigui diferent. 

En el cas de les notícies de TVE, els temes més freqüents en les notícies analitzades 

són les manifestacions contra les mesures sanitàries per la Covid-19 i els discursos 

negacionistes. 

 

Figura 13. Temes de les notícies de Telecinco. Font i elaboració pròpies. 

Pel que fa a TV3, la seva única notícia tracta sobre una manifestació contra les 

mesures sanitàries per la Covid-19 a Stuttgart, Alemanya. 

 

Figura 14. Tema de la notícia de TV3. Font i elaboració pròpies. 
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4.1.4 Enfocament de la notícia 

L’enfocament és determinant en la cobertura de les notícies, perquè la manera de 

cobrir la informació determina, conscientment o inconscientment, com rep l’opinió 

pública la informació. El següent gràfic mostra la manera en què els tres mitjans van 

enfocar les notícies analitzades: 

 

Figura 15. Enfocament de les notícies de Telecinco, TVE i TV3. Font i elaboració pròpies. 

Les notícies informades d’una manera neutral, en què no es podia intuir ni pel discurs 

ni pel lèxic que es plantegés com a problema o no, són en totalment dels informatius 

de TV3 i TVE, 1 i 4 notícies, respectivament. Aquests últims, els de TVE, també van 

enfocar dues notícies com a problema, una d’elles contraposant-la amb informació 

experta, i una altra notícia sense contraposar.  

Pel que fa a l’enfocament detectat a les notícies dels informatius de Telecinco, 4 es 

plantegen com a problema i es contraposen amb informació, 3 es plantegen com a 

problema, però no es contraposen amb informació, i 2 no es plantegen com a 

problema, però es contraposen igualment amb informació. De les 9 notícies d’aquest 

mitjà, 6 es contraposen amb informació experta (66,6%). 

Cap dels mitjans va enfocar una notícia de manera que el tema es mostrés com un fet 

que no sigui problemàtic i no es contraposés amb informació. Aquesta situació es 
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podria donar amb una notícia sobre un discurs negacionista, per exemple, i 

l’enfocament donaria a entendre que no és un problema i, a més, no es contraposaria 

amb informació verídica i contrastada. És a dir, cap dels tres mitjans fa una cobertura 

de fets o actes negacionistes o antivacunes o de missatges desinformadors com a 

altaveu dels mateixos i sense contraposar el discurs. 

4.1.5 Fonts negacionistes o desinformadores: quantitat de fonts, discurs i temps 

dedicat 

Les fonts a les quals es dona veu en les notícies són un dels factors clau en l’anàlisi 

de la cobertura. A continuació, s’exposen la quantitat de fonts, el tipus de font, el 

missatge o el discurs de les mateixes que apareixen a cadascuna de les notícies de 

la mostra i el temps dedicat a cada discurs. 

• Telecinco: 

Notícia Quantitat Font Missatge Temps 

Notícia 1 

(04/01/2021) 

1 Direcció del centre 

residencial de dia 

d'Oiartzun. 

La vacuna està encara 

en fase experimental i no 

es coneixen els seus 

efectes secundaris a 

llarg termini. 

10” 

Notícia 2 

(14/01/2021) 

2 Persones 

negacionistes (no es 

difonen els noms). 

La neu no és de veritat, és 

plàstic perquè no es 

desfà i queda negre en 

cremar-la.  

14” 

Notícia 3 

(21/01/2021) 

1 El periodista informa 

sobre les 

aglomeracions. 

No hi ha Covid (es pot 

llegir a les pancartes, 

però no es dona veu a 

cap font). 

0” 

Notícia 4 

(30/01/2021) 

1 Ygona Moura, 

influencer del Brasil. 

La influencer havia negat 

l'existència del virus i 

animava a trobades 

massives i 

aglomeracions. 

4” 
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Notícia 5 

(05/02/2021) 

1 Francisco Martínez, 

sacerdot d'Alacant.  

Portar mascareta no és 

necessari durant la 

pandèmia de la Covid-19. 

4” 

Notícia 6 

(09/02/2021) 

1 Teoria conspirativa 

sobre l'origen del 

coronavirus (el 

periodista transmet 

la informació). 

El coronavirus és una 

creació de laboratori per 

la guerra vírica o 

bacteriològica. 

5” 

Notícia 7 

(11/02/2021) 

1 Luis Ángel Garrido, 

magistrat del TSJ del 

País Basc. 

 

Els epidemiòlegs són 

metges de capçalera que 

han fet un curset i les 

mesures són de l’Edat 

Mitjana. 

20” 

Notícia 8 

(25/02/2021) 

1 Victoria Abril, actriu i 

model. 

Les vacunes són 

experiments sense provar 

que no només no estan 

funcionant, sinó que des 

de que s’està vacunant hi 

ha més malalts i més 

morts. 

33” 

Notícia 9 

(02/03/2021) 

1 Victoria Abril, actriu i 

model. 

La pandèmia és una 

farsa, no és una 

pandèmia, sinó una 

plandèmia. 

10” 

Figura 16. Taula de la cobertura de fonts negacionistes i desinformació a Telecinco. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar a la taula, en la majoria de les notícies de Telecinco la quantitat 

de fonts negacionistes o desinformadores és 1, excepte en la número 2 que són 2 

fonts. A la notícia número 3 no es dona veu a cap font en concret, però la periodista 

sí que informa de les aglomeracions de persones i es traslladen els seus missatges a 

través de les pancartes que porten, és a dir, el missatge que transmet l’aglomeració 

de persones sí que es trasllada. A la notícia número 6, la font tampoc es concreta, 

sinó que el periodista transmet la informació d’una teoria conspiracionista i trasllada el 

seu discurs i arguments a l’audiència.  
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Pel que fa al temps dedicat al discurs negacionista o desinformador, a les notícies de 

Telecinco aquest temps ha estat de 100 segons, 1,67 minuts en el total de les seves 

9 notícies. La cobertura que més temps ha dedicat a difondre aquest discurs és la 

primera notícia dedicada a l’actriu i model Victoria Abril, amb un total de 33 segons on 

Abril exposa el seu negacionisme de la pandèmia i difon idees antivacunes. Una altra 

notícia que també va dedicar un temps elevat a aquest tipus de missatges és la 

protagonitzada per Luis Ángel Garrido, magistrat del Tribunal Superior de Justícia del 

País Basc, amb un temps de 20 segons. Els discursos amb més cobertura difonen 

idees negacionistes sobre la pandèmia, discursos antivacunes que posen en dubte la 

seva eficàcia i seguretat, i missatges en contra de les mesures sanitàries i 

epidemiològiques. 

Un fet destacable de la cobertura realitzada per Telecinco és que el discurs de Victoria 

Abril es recull en dues ocasions, en una notícia del 25 de febrer del 2021 i en una altra 

del 2 de març, coincidint amb la data on l’actriu va difondre el seu discurs negacionista 

i la celebració dels Premis Feroz, respectivament. El discurs negacionista d’Abril va 

tenir un espai total de 43 segons en ambdues notícies i és la font amb més cobertura 

a Telecinco. 

• TVE 

Notícia Quantitat Font Missatge Temps 

Notícia 1 

(24/01/2021) 

0 La periodista 

informa sobre la 

manifestació. 

La periodista no dona veu als 

arguments de la 

manifestació. 

0” 

Notícia 2 

(24/01/2021) 

1 La font és la 

manifestació. 

A les pancartes es poden llegir 

consignes com "coronatimo"; 

“plandèmia”, entre d’altres 

negacionismes. 

0” 

Notícia 3 

(08/02/2021) 

0 El periodista 

informa sobre 

els fets. 

El sacerdot predicava 

postures negacionistes, però 

la noticia no les recull. 

0” 
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Notícia 4 

(25/01/2021) 

1 Victoria Abril, 

actriu i model. 

 

Es una dictadura sanitària. La 

política sanitària no té res de 

salut. 

13” 

Notícia 5 

(26/02/2021) 

1 Jair Bolsonaro, 

president del 

Brasil. 

 

El virus passarà, no s'ha de 

tenir por a una petita grip i 

l'economia no pot parar. 

També es fa una defensa de 

l’hidroxicloroquina. 

13” 

Notícia 6 

(20/03/2021) 

0 El periodista 

informa sobre 

les 

manifestacions. 

Les manifestacions són en 

contra de les mesures 

sanitàries, però ho explica el 

periodista sense donar veu als 

arguments. 

0” 

Figura 17. Taula de la cobertura de fonts negacionistes i desinformació a TVE. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar a la taula, de les 6 notícies de TVE, a 3, la meitat, no es dona 

veu a les fonts. En les tres el periodista informa sobre els fets i situa l’espectador, per 

exemple a la notícia 6, que les manifestacions són en contra de les mesures sanitàries, 

però en cap d’elles es transmeten els missatges. A la notícia número 2 no s’identifica 

una font concreta que transmet el missatge, però les imatges de la manifestació sí que 

transmeten el discurs amb consignes com "coronatimo" o “plandèmia”, de la mateixa 

manera que es transmet el missatge a la notícia número 3 de la mostra de Telecinco. 

En la resta de notícies de TVE, les notícies 4 i 5, s’identifica clarament la font i es dona 

veu al seu discurs negacionista. 

Pel que respecta al temps dedicat a aquest tipus de missatges, en 4 de les 6 notícies 

de TVE s’informa dels fets sense donar espai als discursos. En les 2 restants, el temps 

és de 13 segons, sent les fonts l’actriu i model Victoria Abril i el president del Brasil 

Jair Bolsonaro. Les dues fonts tenen una notorietat pública i TVE ha dedicat un total 

de 26 segons en les seves notícies a difondre els seus discursos. Els discursos als 

quals TVE dona cobertura difonen missatges negacionistes del coronavirus i de les 

mesures sanitàries i epidemiològiques. 
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• TV3 

Notícia Quantitat Font Missatge Temps 

Notícia 1 

(13/03/2021) 

0 El periodista 

informa sobre la 

manifestació. 

El periodista no dona veu als 

arguments de la 

manifestació. 

0” 

Figura 18. Taula de la cobertura de fonts negacionistes i desinformació a TV3. Font i elaboració pròpies. 

Finalment, en el cas de TV3, podem observar que en la seva notícia no s’identifica la 

font, sinó que el periodista informa sobre el fet, que en aquest cas és una manifestació 

negacionista. No es comptabilitza la font, perquè el periodista tampoc dona veu als 

arguments de la manifestació. 

Com es pot observar després de l’anàlisi, tant TVE com TV3 han realitzat cobertures 

sobre actes negacionistes sense fer explícit el missatge, mentre que a les notícies de 

Telecinco s’informa dels discursos i dels arguments en la totalitat de la seva mostra. 

4.1.6 Contraposició dels missatges negacionistes i desinformadors 

Un altre factor clau en la cobertura de notícies de caràcter negacionista o 

desinformador és la contraposició del discurs amb un altre discurs exposat per fonts 

científiques o expertes en la matèria.  

El següent gràfic mostra si la cobertura dels tres mitjans de les notícies contraposa el 

discurs negacionista o la desinformació o si, per contra, es dona veu a aquest tipus de 

missatge sense exposar un argument científic que contradigui la font que desinforma 

o, almenys, exposa un altre punt de vista. 
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Figura 19. Contraposició dels missatges negacionistes i desinformadors a les notícies de Telecinco, TVE i TV3. 

Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar, una de les opcions és la no difusió dels negacionismes i les 

desinformacions, i és que com s’ha exposat en els apartats anteriors, algunes de les 

notícies de TVE i la de TV3 exposaven els fets, però no donaven veu als discursos 

negacionistes, per tant, no han donat cobertura a un missatge que cal contraposar. 

Pel que fa a la resta de notícies, en el cas de TVE, no es contraposa el discurs 

negacionista en 2 notícies, mentre que sí que es fa en 1. Telecinco, per la seva banda, 

contraposa els discursos en 5 ocasions, no els contraposa en 2 i els contraposa 

parcialment en 2.  

Aquesta contraposició parcial es deu al fet que, en les dues notícies on es dona aquest 

cas, s’aporta informació que pot contradir el missatge negacionista, però no es 

contraposa directament el discurs al qual s’ha donat veu. En una d’aquestes notícies 

on es contraposen parcialment, en què es dona veu a l’actriu i model Victoria Abril, 

després del discurs negacionista on s’assegura que la pandèmia és una farsa i que 

les vacunes són experiments sense provar, el periodista afirma que més de 68.000 

persones han mort per coronavirus a Espanya. Aquesta afirmació vol indicar que la 

pandèmia és real i que han mort moltes persones, però no contradiu el discurs de la 

seguretat i eficàcia de les vacunes amb cap font científica o experta. En cap de les 

dues contraposades parcialment s’exposa cap font científica o experta. 
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4.1.7 Fonts científiques o expertes: quantitat de fonts i discurs 

• Telecinco: 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(04/01/2021) 

1 Rafael Pedros, cap de 

prevenció de l'Hospital 

de Sant Pau. 

Actualment (les vacunes) són 

altament segures i altament 

eficaces. 

Notícia 2 

(14/01/2021) 

1 Álvaro Bayón, biòleg i 

divulgador científic. 

 

La neu queda negre, sutge, 

perquè s'estan cremant 

hidrocarburs. 

Notícia 3 

(21/01/2021) 

1 Conseller de seguretat 

del govern basc, Josu 

Erkoreka. 

 

Incomplir les normes de salut 

pública posa en perill el conjunt 

de la ciutadania. Neguen una 

pandèmia que situa al País Basc 

en nivell d'alerta màxima. 

Notícia 4 

(30/01/2021) 

0 - - 

Notícia 5 

(05/02/2021) 

0 - - 

Notícia 6 

(09/02/2021) 

1 Organització Mundial 

de la Salut (OMS) (el 

periodista transmet la 

informació). 

 

El coronavirus no és una creació 

de laboratori ni es va originar al 

mercat d'animals vius de la ciutat 

xinesa de Wuhan, tot apunta que 

es va originar en ratpenats fora 

de la ciutat i es va transmetre a 

humans a través d'una altra 

espècie intermediària. 

Notícia 7 

(11/02/2021) 

2 Fernando Simón, 

director del Centre 

d'Alertes i 

Emergències 

Sanitàries.  

Juan José Badiola, 

director del Centre de 

malalties 

Fernando Simón: Qualsevol 

mesura que sigui eficaç, ja sigui 

de l’Edat Mitjana o del futur, 

l’utilitzarem. 

 

Juan José Badiola: No només 

científicament, sinó des del punt 
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transmissibles de la 

Universitat de 

Saragossa. 

de vista pràctic, està demostrat 

(les evidències de contagis en 

l’hostaleria). 

Notícia 8 

(25/02/2021) 

0 - - 

Notícia 9 

(02/03/2021) 

0 - - 

Figura 20. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a les notícies de Telecinco. Font i elaboració 

pròpies. 

L’anàlisi sobre les fonts científiques o expertes de la cobertura de Telecinco mostren, 

tal com s’indica en la taula, que en 5 de les 9 notícies es contraposen els missatges 

negacionistes o les desinformacions amb fonts expertes. En la notícia número 7 són 

2 les fonts científiques que contradiuen el missatge contra les mesures sanitàries per 

la pandèmia i que neguen la seva eficàcia. En 4 de les 9 notícies no s’exposa 

informació procedent de fonts científiques o expertes. Aquestes notícies donaven veu 

a la influencer que negava l’existència del coronavirus i al sacerdot que per no posar-

se mascareta va contagiar les monges d’un convent de clausura.  

Les altres dues notícies que no donen veu a fonts científiques són les dues últimes, 

ambdues sobre el discurs negacionista i antivacunes de Victoria Abril. Victoria Abril 

és, precisament, la font a la qual la cobertura de Telecinco ha dedicat més temps, però 

a cap de les dues notícies es contraposa científicament aquest discurs que nega la 

pandèmia i posa en dubte la seguretat i l’eficàcia de les vacunes. 

• TVE 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(24/01/2021) 

0 - - 

Notícia 2 

(24/01/2021) 

0 - - 
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Notícia 3 

(08/02/2021) 

0 - 

 

- 

 

Notícia 4 

(25/01/2021) 

0 - 

 

- 

 

Notícia 5 

(26/02/2021) 

1 Fabiana Araujo, 

infermera. 

 

La soca amazònica que avança 

pel Brasil és més forta i més 

contagiosa (contradiu el 

missatge de que és una petita 

grip). 

Notícia 6 

(20/03/2021) 

0 - - 

 

Figura 21. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a les notícies de TVE. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar a la taula, de les 6 notícies de TVE, només a 1 es dona veu a 

una font experta, en aquest cas una infermera que contradiu la desinformació que 

conté el discurs de Bolsonaro al Brasil. En el cas de TVE, contraposa la desinformació 

i el discurs negacionista en 1 de les 2 notícies que contenen aquest tipus de missatges. 

La cobertura de la notícia sobre Victoria Abril i el seu discurs negacionista i 

antivacunes a TVE no es contraposa amb fonts científiques o expertes, igual que 

tampoc es contraposa la cobertura de la mateixa notícia a Telecinco.  

• TV3 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(13/03/2021) 

0 - - 

Figura 22. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a la notícia de TV3. Font i elaboració pròpies. 

La notícia realitzada per TV3 no conté cap font experta o científica, però en aquest 

cas tampoc es va donar veu a cap font negacionista o desinformadora. 
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4.1.8 Difusió de les pàgines web o les xarxes socials de les fonts negacionistes 

o desinformadores 

 

Figura 23. Difusió de les pàgines web o xarxes socials de les fonts negacionistes. Font i elaboració pròpies. 

Les xarxes socials són espai molt influent en la difusió de negacionismes i 

desinformacions com ja s’ha exposat en aquest treball. Fer una difusió dels perfils a 

les xarxes socials o de les pàgines web de les fonts negacionistes influeix en la 

notorietat que es dona a aquests missatges. De les 16 notícies analitzades al conjunt 

dels tres mitjans, només en 1 (6,25%) s’ha fet una difusió de les xarxes socials de la 

font negacionista. Aquesta notícia pertany a Telecinco i la difusió té lloc en un moment 

determinat quan es mostra un vídeo del perfil d’Instagram de la influencer negacionista 

que publicava vídeos difonent missatges negacionistes del coronavirus. 

4.1.9 Advertiment de les conseqüències de creure’s la informació 

 

Figura 24. Advertiment sobre les conseqüències de la desinformació. Font i elaboració pròpies. 
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Un dels aspectes més rellevants de la cobertura informativa feta sobre notícies amb 

missatges negacionistes, antivacunes, en contra de les mesures sanitàries o 

epidemiològiques o altres desinformacions és l’absència d’advertiments sobre les 

conseqüències de creure’s les desinformacions. En alguns casos, com per exemple 

la notícia sobre la mort per coronavirus d’una persona negacionista del virus, pot ser 

un advertiment indirecte als espectadors que el virus és real i mor gent. Però, de 

manera general, en cap notícia del total dels tres mitjans es fa esment directe a la 

perillositat de creure’s aquest tipus de discursos. 

4.1.10 Lèxic i discurs dels periodistes 

La manera com es fa la cobertura i el diferent lèxic emprat pels periodistes pot 

diferenciar de manera determinant la recepció de la informació per part dels 

espectadors. En aquest punt s’exposa l’anàlisi feta al lèxic i al discurs dels periodistes 

a les diferents notícies dels mitjans de la mostra. A partir de l’anàlisi del discurs de 

cada notícia, s’ha classificat per diferents tipus de lèxic. 

El següent gràfic mostra el tipus de lèxic detectat als tres mitjans: informatiu, bèl·lic i 

informatiu i, en tercer lloc, humorístic i informatiu. El formulari d’anàlisi proposava 

alguns tipus de lèxic, però és possible que en una mateixa notícia hi hagi més d’un. 

Per aquest motiu, els lèxics detectats en les notícies són els tres esmentats i que 

mostra la següent gràfica: 

 

Figura 25. Lèxic del discurs dels periodistes a les notícies de Telecinco, TVE i TV3. Font i elaboració pròpies. 
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Com es pot observar al gràfic, en el cas de la cobertura de TVE i TV3, el lèxic és 

informatiu totalment, en l’única notícia de TV3 de la mostra i en les 6 de TVE. Això vol 

dir que aquests dos mitjans, en la cobertura de les notícies, no transmeten cap mena 

de valoració o missatge que no sigui únicament informar dels fets o del discurs en 

qüestió. En el cas de Telecinco, en la cobertura de 5 de les seves 9 notícies es detecta 

un lèxic únicament informatiu (55,56%). A diferència dels altres dos mitjans, a 

Telecinco sí que es veu un canvi de registre en 4 de les seves notícies. A més de 

l’informatiu, es detecta un lèxic bèl·lic en 2 de les seves notícies (22,22%), i humorístic 

en unes altres 2 (22,22%).  

A continuació, s’exposen els discursos on es detecten aquest tipus de lèxic en les 

notícies de Telecinco. Com el discurs és important en aquesta anàlisi, es conserva 

l’idioma original, que és el castellà. El lèxic bèl·lic es detecta en les notícies 1 i 3. En 

el primer cas, la notícia sobre el discurs antivacunes d’un centre residencial que no 

vol vacunar la gent gran, el discurs adquireix un to bèl·lic contra aquests fets amb la 

informació següent: 

Pedro Piqueras (conductor): “Todos los esfuerzos para reforzar la campaña de 

vacunación caen en saco roto en un centro de mayores en Oiartzun, en Guipúzcoa, 

porque su directora se niega a vacunar a las personas que están a su cargo”. 

Veu en off (periodista sense identificar amb chyron): “La Diputación no dejará de lado 

a los usuarios de este centro de día a pesar de que la dirección de este centro de 

Oiartzun haya argumentado que el producto está en fase de experimentación”. 

En el segon cas, en la notícia sobre les aglomeracions al carrer a Sant Sebastià, es 

detecta el lèxic bèl·lic en els següents missatges: 

Pedro Piqueras (conductor): “Todos los esfuerzos de los residentes de San Sebastián 

por evitar aglomeraciones en su tradicional tamborrada se diluyeron por culpa de unos 

negacionistas sociales, como les ha tildado el gobierno vasco, que provocaron 

disturbios por la parte vieja de la ciudad.” 

Javier Villanueva (veu en off): “Decenas de jóvenes descontrolados en las no-fiestas 

de San Sebastián, sin distancia social, sin apenas mascarillas, y lo que es peor, sin 
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miedo al covid, negando una pandemia que sitúa al País Vasco en nivel de alerta 

máxima. La multitud, con pocas ganas de marcharse, se enfrenta a los agentes y a 

pesar de las claras advertencias, no se mueven y comienzan las cargas.” 

D’altra banda, el lèxic humorístic es detecta en les notícies número 2 i 8 de la mostra 

de Telecinco. En la primera, la notícia sobre el discurs negacionista de la neu, es 

detecta en el següent discurs: 

Susana Ramos (veu en off): “Ponemos música de comedia porque esto, de verdad, 

parece un chiste. Que después de la que nos ha caído, alguien lo ponga en duda. Sí, 

de los creadores del terraplanismo y tras los negacionistas de la pandemia, llegan los 

de la nieve. 'Nevacionistas', podríamos llamarles. Con demostraciones tan 

chabacanas que han quemado la paciencia de más de uno. Para los conspiranoicos 

del mechero, memes y ciencia. La red se ha llenado de experimentos a punto de nieve, 

con radiador, sartén, microondas, y hasta lanzallamas para evidenciar lo evidente, que 

la nieve, es nieve.” 

En la segona notícia, sobre el discurs negacionista i antivacunes de l’actriu i model 

Victoria Abril, es detecta el lèxic humorístic en el següent discurs: 

Veu en off (periodista sense identificació amb chyron): “Como Francisco Umbral, ella 

también ha venido a hablar pero de su película, adivinen el titulo: plandemia.” 

4.1.11 Ús de música 

 

Figura 26. Ús de música en les notícies de Telecinco, TVE i TV3. Font i elaboració pròpies. 
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La música, el darrer element d’anàlisi d’aquesta mostra, és un factor molt rellevant pel 

que fa a la cobertura de les notícies i, en segons quins temes s’estiguin cobrint, pot 

provocar la percepció de sensacionalisme o espectacularització de la informació. 

Del total de notícies analitzades en els tres mitjans (16), només en 4 s’inclou música, 

un 25% del total. Les 4 notícies que inclouen música són de Telecinco. Els temes de 

les notícies a les quals Telecinco inclou música són el negacionisme de la neu, amb 

una música de caràcter humorístic o de paròdia; l’origen del coronavirus, amb una 

música d’intriga o suspens; i les altres dues són les dedicades al discurs negacionista 

i antivacunes de Victoria Abril, amb música de caràcter humorístic o de paròdia en una 

d’elles, i pop “alegre” a l’altra. 

4.2 Mostra diària: notícies sobre la vacunació amb AstraZeneca i els casos de 

trombosis 

A continuació s’exposen els resultats de l’anàlisi de la mostra sobre la vacunació amb 

AstraZeneca i els casos de trombosis. La mostra equival a 10 notícies procedents dels 

informatius televisius d’edició vespre de Telecinco, TVE i TV3. Algunes de les 

informacions més rellevants exposades a continuació consideren aspectes com 

l’enfocament de la notícia o l’advertiment dels riscos de no vacunar-se, dos aspectes 

clau en l’anàlisi d’aquesta mostra. En les 10 notícies analitzades s’informa neutralment 

i s’inclouen veus científiques i expertes (100%), però en 1 de les 10, a més, en un 

moment determinat l’enfocament dels casos de trombosis es planteja com a problema, 

fet que pot generar un sentiment d’inseguretat en l’audiència. 

4.2.1 Quantitat de notícies a cada mitjà 

D’un total de 10 notícies sobre la vacunació amb la vacuna AstraZeneca i els casos 

de trombosis i possibles efectes adversos, 4 pertanyen a TVE (40%), 3 a TV3 (30%) i 

3 a Telecinco (30%). La mostra indica que, en el mateix període de temps i en la 

mateixa franja horària (en l’edició del vespre de l’informatiu), el mitjà públic estatal ha 

realitzat una major cobertura dels possibles casos adversos de la vacuna 

AstraZeneca, però només amb 1 notícia més que als altres dos mitjans. Els tres 

mitjans han fet una cobertura similar, numèricament parlant, d’aquests successos. 
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Figura 28. Quantitat de notícies a TVE, TV3 i Telecinco. Font i elaboració pròpies. 

4.2.2 Enfocament de la notícia 

L’enfocament és un element clau en l’anàlisi de la cobertura d’aquesta mostra, perquè 

la manera de cobrir els casos de trombosi i els possibles efectes adversos de la 

vacuna pot determinar la visió que té l’opinió pública de les vacunes. El següent gràfic 

mostra la manera en què els tres mitjans van enfocar les notícies analitzades: 

 

Figura 29. Enfocament de les notícies de Telecinco, TVE i TV3. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar al gràfic, 1 notícia es planteja com a problema en un moment 

determinat de la cobertura, podent generar un sentiment d’inseguretat vers les 

Nombre de notícies  

TVE 4 

TV3 3 

Telecinco 3 

Figura 27. Quantitat de notícies a 

TVE, TV3 i Telecinco. Font i 

elaboració pròpies. 
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vacunes. Aquesta notícia pertany a Telecinco, i el motiu de presentar-se com a 

problema es deu al lèxic emprat pel periodista2. Aquesta notícia presenta aquest tipus 

d’enfocament en l’inici, però després es detecta un enfocament neutre. Per aquest 

motiu, la cobertura s’ha classificat en ambdós enfocaments: es presenta com a 

problema i s’informa neutralment i conté informació experta. Pel que fa a la cobertura 

de la resta de notícies, les 4 de TVE, les 3 de TV3 i les 3 restants de Telecinco, 

l’enfocament és neutre i en tots els casos (100% de les notícies) hi ha fonts científiques 

i expertes. 

4.2.3 Fonts científiques i expertes: quantitat de fonts i discurs 

• Telecinco 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(13/03/2021) 

3 Helena Fernández, 

supervisora d'UCI de 

l'Hospital HUCA 

d'Oviedo.  

Adonina Tardón, 

epidemiòloga de la 

Universidad de 

Oviedo.  

Adelaida Sarukhan, 

inmunòloga. 

Helena Fernández: “Són 

vacunes completament 

segures, sinó no hi hauria cap 

aprovada.”  

Adonina Tardón: “Davant un 

possible i mínim dubte, com a 

precaució, s’atura un lot.”  

Adelaida Sarukhan: “Encara no 

és moment de cantar victòria.” 

Notícia 2 

(17/03/2021) 

3 María José Pereira, 

cap de medicina 

preventiva CHUAC.  

Jesús Recio, cap de 

medicina preventiva 

Hospital 9 de Octubre.  

Carolina Darias, 

ministra de sanitat. 

María José Pereira: “Un ictus no 

només es produeix per trombosi 

venosa central, pot haver-hi 

altres fenòmens que determinin 

l’ictus.”  

Jesús Recio: “En ocasions molt 

excepcionals aquests coàguls 

que es formen condueixen a 

 

2 Veure punt 4.2.5. Lèxic i discurs dels periodistes, a la pàgina 72. 
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que es produeixi un descens en 

el nombre de plaquetes.” 

Carolina Darias: “Les vacunes 

han estat aprovades per 

l’Agència Europea de 

Medicaments perquè són 

segures, eficaces i salven 

vides. El sistema de 

farmacovigilància funciona i per 

això han saltat aquestes 

alertes.” 

Notícia 3 

(18/03/2021) 

3 Carolina Darias, 

ministra de sanitat. 

Emer Cooke, directora 

executiva de l’Agència 

Europea de 

Medicaments. 

María Jesús Lamas, 

directora de l’Agència 

Espanyola de 

Medicaments. 

Carolina Darias: “Reiniciem la 

vacunació d’AstraZeneca 

dimecres vinent.” 

Emer Cooke: “És una vacuna 

segura i efectiva.” 

María Jesús Lamas: “Els 

esdeveniments tromboembòlics 

no són majors en la població 

vacunada. S’estan investigant 

els casos, no s’ha comprovat 

que hi hagi una relació causal, 

però no es pot descartar amb 

les dades que hi ha fins ara.” 

Figura 30. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a les notícies de Telecinco. Font i elaboració 

pròpies. 

Segons les dades recollides en la taula, en el total de 3 notícies sobre els possibles 

efectes adversos de la vacuna d’AstraZeneca recollides a Telecinco, a 3 (100%) 

s’incorporen les veus de persones científiques i expertes. A les 3 el total de fonts és 

el mateix: 3. La font més recorrent és Carolina Darias, ministra de sanitat, present en 

2 de les 3 notícies (66,6%). Els discursos científics estan enfocaments majoritàriament 

en l’efectivitat i seguretat de les vacunes. Aquest missatge està present en les 3 

notícies (100%), i es transmet a través d’una supervisora d’UCI, la ministra de sanitat 

i la directora executiva de l’Agència Europea de Medicaments. 
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• TV3 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(13/03/2021) 

7 María Jesús Lamas, 

directora de l’Agència 

Espanyola de 

Medicaments. 

Josep Maria Argimon, 

secretari de Salut 

Pública. 

Alba Vergés, 

consellera de Salut en 

funcions. 

Jens Spahn, ministre 

de sanitat alemany. 

Soumya 

Swaminathan, 

directora científica de 

l’OMS. 

Josep Jansà, 

epidemiòleg i 

responsable de 

resposta del Centre 

Europeu de Prevenció 

i Control de Malalties. 

Sílvia de San José, 

epidemiòloga i 

presidenta del Grup 

Col·laboratiu 

Multidisciplinari per al 

Seguiment Científic de 

la Covid-19. 

María Jesús Lamas: “És molt 

improbable que algú que hagi 

rebut la vacuna tingui un efecte 

greu com aquest. Però 

necessitem temps per estudiar-

ho i descartar una associació 

causal, de moment només és 

temporal.” 

Josep Maria Argimon: “És una 

malaltia poc freqüent, fora del 

context de la vacunació es dona 

en tres, quatre persones per 

milió.” 

Alba Vergés: “El sistema de 

detecció de casos està 

funcionant molt bé i la 

coordinació amb les agències 

europees també.”  

Jens Spahn: “Qui després de 

més de quatre dies de vacunar-

se es trobi cada vegada més 

malament, amb forts mals de 

cap i hemorràgies capil·lars, 

que vagi al metge.” 

Soumya Swaminathan: “No 

volem que la gent entri en pànic 

i recomanem als països que 

continuïn vacunant amb 

AstraZeneca.” 

Josep Jansà: “Aquesta situació 

genera desconfiança i 

reaccions en contra i es poden 
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perdre oportunitats de mantenir 

els ritmes de vacunació.” 

Sílvia de San José: “Els països 

estan actuant pel principi de 

precaució, no per una evidència 

forta.” 

Notícia 2 

(16/03/2021) 

3 Josep Maria Argimon, 

secretari de Salut 

Pública. 

Glòria Cereza, 

responsable de 

farmacovigilància de 

l’Institut Català de 

Farmacologia. 

Emer Cooke, directora 

executiva de l’Agència 

Europea de 

Medicaments. 

Josep Maria Argimon: 

“Qualsevol vacuna o 

medicament és segur. No hi ha 

cap vacuna que no tingui efectes 

adversos.” 

Glòria Cereza: “De nous riscos 

amb medicaments se’n generen 

constantment.” 

Emer Cooke: “Estem 

fermament convençuts que els 

beneficis de la vacuna 

AstraZeneca superen el risc 

d’aquests efectes secundaris.”  

Notícia 3 

(18/03/2021) 

3 Emer Cooke, directora 

executiva de l’Agència 

Europea de 

Medicaments. 

María Jesús Lamas, 

directora de l’Agència 

Espanyola de 

Medicaments. 

Alba Vergés, 

consellera de Salut en 

funcions. 

Emer Cooke: “És una vacuna 

segura i efectiva. El comitè ha 

conclòs que no hi ha relació 

entre la vacuna i un increment 

de tromboembòlies.” 

María Jesús Lamas: “El balanç 

de benefici-risc és favorable.” 

Alba Vergés: “La vacunació per 

edats és el que es veu més 

efectiu en termes de mortalitat.” 

Figura 31. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a les notícies de TV3. Font i elaboració pròpies. 

Com es pot observar a la taula anterior, en el total de 3 notícies sobre els possibles 

efectes adversos de la vacuna d’AstraZeneca recollides a TV3, a 3 (100%) 

s’incorporen les veus de persones científiques i expertes. La quantitat de fonts és de 

7 en la primera notícia i de 3 en les altres dues notícies. Les fonts amb més presència 
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són la directora de l’Agència Espanyola de Medicaments, el secretari de Salut Pública, 

la consellera de Salut en funcions i la directora executiva de l’Agència Europea de 

Medicaments. Les quatre fonts tenen presència en 2 de les 3 notícies (66,6%). Els 

discursos científics estan enfocaments majoritàriament en la poca freqüència dels 

efectes adversos (notícia 1) i l’efectivitat i seguretat de les vacunes i la superioritat dels 

beneficis amb relació als riscos (notícies 2 i 3).  

• TVE 

Notícia Quantitat Font Missatge 

Notícia 1 

(13/03/2021) 

3 Luis Verde, gerent de 

l’Àrea Sanitària A 

Coruña. 

Carmen Cámara, 

secretària de la 

Societat Espanyola 

d’Immunologia. 

Amos García, 

president de 

l’Associació 

Espanyola de 

Vacunologia.  

Luis Verde: “Tot sembla indicar 

que és absolutament segur 

seguir vacunant amb aquesta 

vacuna.” 

Carmen Cámara: “Si 

l’Associació Espanyola de 

Medicaments i l’Agència 

Europea de Medicaments no 

han donat ordre de retirar les 

vacunes, no hauríem de perdre 

ni una dosi de la vacuna.” 

Amos García: “L’efecte 

secundari més negatiu que té la 

vacuna és no posar-se-la.”  

Notícia 2 

(17/03/2021) 

2 Carolina Darias, 

ministra de sanitat. 

Fernando Maraga-

Llop, vicepresident de 

l’Associació 

Espanyola de 

Vacunologia. 

Carolina Darias: “Hi ha una 

relació temporal, però no està 

acreditat que hi hagi una relació 

causal.” 

Fernando Maraga-Llop: “Si 

aquests fenòmens estiguessin 

relacionats amb un tipus de 

població, aquest grup entraria a 

formar part de les 

contraindicacions.  
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Notícia 3 

(18/03/2021) 

3 Carolina Darias, 

ministra de sanitat. 

María Jesús Lamas, 

directora de l’Agència 

Espanyola de 

Medicaments. 

Sabine Straus, 

presidenta del comitè 

de riscos de l’Agència 

Europea de 

Medicaments. 

José Miguel Láinez, 

president de 

l’Associació 

Espanyola de 

Neurologia. 

Emer Cooke, directora 

executiva de l’Agència 

Europea de 

Medicaments. 

Carolina Darias: “Reprendrem 

la vacunació dimecres.” 

María Jesús Lamas: “És 

necessari identificar si hi ha una 

relació causal.” 

Sabine Straus: “Encara no hi ha 

suficient evidència com per a 

concloure si els casos són 

provocats per la vacuna.” 

José Miguel Láinez: “Es 

produeix sobretot en dones al 

voltant dels 30-40 anys i amb 

factors de risc com l’embaràs o 

la presa d’anticonceptius.” 

Emer Cooke: “És una vacuna 

segura i eficaç. Els beneficis 

són superiors als riscos.” 

Notícia 4 

(20/03/2021) 

2 Daniel López-Acuña, 

epidemiòleg i ex 

directiu de l’OMS. 

Carlos Rodrigo, expert 

en vacunes de 

l’Hospital Germans 

Trias i Pujol. 

Daniel López-Acuña: “Moltes 

decisions governamentals es 

prenen en funció de la pressió 

pública, mediàtica o de grups 

d’interès”. 

Carlos Rodrigo: “Algú ja 

predisposat tindria unes 

trombosis brutals si agafés la 

malaltia”. 

Figura 32. Taula de la cobertura de fonts científiques i expertes a les notícies de TVE. Font i elaboració pròpies. 

Segons les dades recollides en la taula, en el total de 4 notícies sobre els possibles 

efectes adversos de la vacuna d’AstraZeneca recollides a TVE, a les 4 (100%) 

s’incorporen les veus de persones científiques i expertes. A dues de les notícies 

s’incorpora la veu de 2 fonts, i a les altres dues notícies la quantitat de 3 fonts. La font 

més recorrent i l’única que es repeteix en més d’una notícia és Carolina Darias, 
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ministra de sanitat, present en 2 de les 4 notícies (50%). Els discursos científics estan 

enfocaments majoritàriament en la seguretat de les vacunes i la relació temporal i no 

causal dels casos de trombosi amb la vacuna, i la superioritat dels riscos de no 

vacunar-se. 

 

4.2.4 Advertiment dels riscos de no vacunar-se 

 

Figura 33. Advertiment dels riscos de no vacunar-se a les notícies de TVE, TV3 i Telecinco. Font i elaboració 

pròpies. 

En 8 de les 10 notícies sobre les vacunes d’AstraZeneca i els casos de trombosis 

s’alerta que els beneficis de la vacuna superen els riscos (80%). El total de les notícies 

de Telecinco (3) i de TV3 (3) inclouen aquest advertiment. En el cas de la cobertura 

realitzada per TVE, de les 4 notícies, 2 l’inclouen (50%), 1 no l’inclou (25%) i 1 l’inclou 

parcialment (25%). El motiu perquè l’advertiment es faci de manera parcial és perquè 

a la notícia (notícia 4 de TVE3) s’informa a través d’un expert en vacunes que les 

persones predisposades tindrien unes “trombosis brutals” si agafessin la malaltia 

(Covid-19). En aquest cas, a diferència de les que inclouen advertiments directes, no 

es diu de manera directa, però s’entén que l’expert transmet el missatge que els riscos 

són majors si no s’està vacunat. 

 

3 Veure taula de la cobertura de les notícies de TVE, a la página 69. 
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4.2.5 Lèxic i discurs dels periodistes 

L’última variable d’anàlisi de la mostra és el lèxic del discurs dels periodistes a les 

notícies analitzades. Com es pot veure en el gràfic següent, el lèxic és informatiu en 

el total de les 10 notícies dels tres mitjans de la mostra (100%). Tanmateix, en una de 

les notícies també es detecta en un moment determinat un lèxic que es podria 

considerar alarmista.  

 

Figura 34. Lèxic del discurs dels periodistes a les notícies de Telecinco, TVE i TV3. Font i elaboració pròpies. 

La notícia en què es detecta el lèxic alarmista pertany a Telecinco, i el discurs del 

periodista que justifica aquesta classificació del lèxic és el següent: 

Pedro Piqueras (conductor): “Vamos ya con un asunto muy preocupante en España. 

Nos referimos a los tres posibles casos de efectos adversos relacionados con la 

vacuna de AstraZeneca. Se trata de dos trombos y un ictus mortal.” 

Es considera alarmista perquè comença la cobertura de la notícia parlant de fets “molt 

preocupants” i, a més, el to és més elevat amb la paraula “mortal”, se’n fa èmfasi. 

També pot generar dubtes envers la vacuna i la relació causal amb els casos de 

trombosi, mentre que en l’ampliació de la notícia s’informa que la ministra de sanitat 

ha assegurat que la relació dels casos amb la vacuna és temporal. 
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4.3 Grup de discussió: cobrir o no cobrir els missatges negacionistes als 

mitjans? Els informatius de TVE, TV3 i Telecinco 

Els periodistes de TVE, TV3 i Telecinco, Montserrat Rigall, Pere Bosch i Laila Jiménez 

respectivament, van participar en un debat en línia el dia 11 d’abril per a aquest treball, 

enfocat al tractament i la cobertura dels continguts negacionistes o amb desinformació 

als mitjans de comunicació audiovisuals.  

D’aquest debat, guiat amb les preguntes exposades a les eines metodològiques i que 

anaven responent els tres periodistes d’un en un i després contraposant arguments 

en alguns dels temes tractats, es poden destacar les següents informacions: 

• Cobrir o no cobrir els missatges negacionistes? Fer-ho significa amplificar-los? 

A partir d’un exemple real, el discurs negacionista de l’actriu i model Victoria Abril en 

ser premiada amb el Feroz d’Honor l’any 2021, Rigall, Bosch i Jiménez van valorar la 

qüestió plantejada. Laila Jiménez, periodista i presentadora d’Informativos Telecinco 

edició matinal, considera que sí que s’han de cobrir les notícies o els casos com els 

de Victoria Abril. Per a Jiménez, aquest seria el cas d’un “discurs d’una senyora” amb 

el qual podria no estar d’acord, però que “s’ha de retratar sola” i no es pot fingir que 

no existeix perquè no agradi aquest discurs. La periodista de Telecinco diferencia un 

fet com el de Victoria Abril, el qual considera noticiable, d’una notícia falsa de la qual 

no se sap quina és la font principal.  

Pere Bosch, periodista de TV3 i presentador del programa Els Matins, en canvi, creu 

que obrir un debat a partir de les declaracions que fa una actriu i valorar si les vacunes 

funcionen o no a partir del que ha dit una persona que, diu, té el mateix criteri que el 

que pot tenir ell, no li sembla una posició adient i defensa que als informatius de TV3 

no es cobrís aquesta notícia perquè Abril “no és una autoritat en la matèria”. Bosch 

creu que és “una imprudència” transmetre discursos negacionistes com pot ser el de 

Victoria Abril sense contextualitzar-los bé o sense contraposar-los a opinions expertes 

perquè “obre la porta a què entri per la via sentimental de molta gent que l’admiri i que 

es cregui les seves opinions més que les d’algú altre”.  
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Montserrat Rigall, periodista de TVE, més d’acord amb Laila Jiménez, pensa que totes 

les declaracions són susceptibles de ser notícia i al final “la nostra agenda informativa 

es basa en allò que té repercussió social o no té repercussió social”. Rigall considera 

que com a periodistes podríem ignorar aquest tipus de declaracions, però “estem 

segurs que després a través de les plataformes seran notícia i tard o d’hora s’haurà 

d’acabar recollint” als mitjans. La periodista de TVE defensa la manera de fer de la 

cadena pública espanyola, i diu que quan surten “aquesta mena de discursos 

negacionistes”, es contraresten amb discursos “més científics”. No obstant això, admet 

l’argument de Pere Bosch que diu que és un risc donar veu a aquests missatges, però 

argumenta que el millor que es pot fer “és oferir les informacions amb humilitat i que 

sigui el públic el qui decideixi amb quina part del discurs es queda. 

• Quina cobertura creieu que és més ètica i s’adapta millor al codi deontològic? 

Respecte a quina és la cobertura més ètica dels negacionismes i les desinformacions, 

els tres periodistes coincideixen que aquesta es basa a contraposar les informacions 

i donar veu a persones expertes per a fer-ho. Laila Jiménez considera que els 

negacionistes no tindran “l’espai més gran a l’informatiu” i se’ls dona “un contrapunt, 

opinions, dades”. Afegeix que l’espectador que és negacionista continuarà sent 

negacionista, però que a opinions, s’han de mostrar fets. Pere Bosch, per la seva 

banda, creu que la manera correcta de cobrir aquest tipus de notícies és “evitar caure 

en la caricatura d’aquest tipus de moviments” i incideix en la dificultat de tenir una 

varietat de veus i, sobretot, de negacionistes o antivacunes “per desconfiança cap als 

mitjans. “La nostra feina al final és contraposar arguments, inclús alguna opinió d’algun 

ciutadà anònim, al costat d’algú expert”, afegeix. 

Montserrat Rigall creu que la manera més ètica és tendir el màxim a la subjectivitat 

“sent conscients que som subjectes a una sèrie de condicionants”. A més, Rigall posa 

el focus en la verificació o fact checking en la que considera una “crisi de confiança” 

en els mitjans de comunicació. Considera que sobreviuran els mitjans que ofereixin 

informació contrastada i creu que els ciutadans són “prou intel·ligents” com per a 

garbellar el que interessa del que no i del que és convenient pensar o no. 
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• De quina manera condiciona la cobertura dels informatius televisius 

d’aquests missatges a les xarxes socials? 

Un dels principals debats a què els periodistes es poden veure abocats a l’hora de 

realitzar una cobertura sobre desinformacions i discursos negacionistes és la manera 

en què aquesta cobertura condicionarà l’opinió pública. El mitjà amb més rellevància 

en aquesta difusió són les xarxes socials i, per tant, es pot considerar en certa manera 

com una porta d’entrada a l’opinió pública.  

Laila Jiménez es posiciona rotundament: això succeeix al revés. És a dir, són les 

xarxes socials les que condicionen la cobertura dels mitjans. La periodista de 

Telecinco argumenta que les xarxes socials són una font d’informació i els mitjans no 

poden donar l’esquena a aquesta font. Montserrat Rigall també opina que és al revés 

i que els mitjans van “a remolc” de les xarxes. Rigall puntualitza que en aquesta 

situació pren molta importància l’educació en desinformació. Pere Bosch, per la seva 

banda i en sintonia amb el que opinen Jiménez i Rigall, creu que la cobertura dels 

grans mitjans de comunicació condiciona relativament poc el que s’ofereix a les 

xarxes. 

• Es va fer una cobertura irresponsable dels possibles efectes adversos que 

tenien les vacunes? 

Al principi de la vacunació amb Astrazeneca la paraula “trombosi” va ocupar titulars i 

tertúlies i espai als telenotícies. Fins i tot es titllava de “preocupant” quan encara no es 

tenia la informació necessària per relacionar els casos de trombosis amb la vacunació. 

Els informatius de Telecinco, TVE i TV3 se’n van fer ressò, però de maneres diferents, 

sobretot pel que fa al lèxic emprat pels periodistes, com s’exposa en el següent punt 

de l’anàlisi de la mostra de les tres cadenes. No es tracta específicament d’una qüestió 

relacionada amb el negacionisme, però considero que és de rellevància tenint en 

compte que els possibles efectes adversos de les vacunes eren, i continuen sent, dels 

principals arguments dels grups antivacunes i negacionistes. A més, es tracta d’uns 

fets que van succeir dins del període de temps seleccionat per analitzar la mostra.  

En aquesta qüestió, els tres periodistes van mostrar-se d’acord al debat: en aquell 

moment es tenia la informació que es tenia i no es podia preveure si els casos de 



 

76 
 

trombosis es generalitzarien o acabarien sent residuals. Pere Bosch sosté que si els 

mitjans no haguessin parlat d’aquest tema, per molt que fossin casos molt puntuals, 

s’hauria donat “via lliure a les xarxes perquè qualsevol que fes veure que en sabia una 

mica llancés opinions absolutament tremendistes i sense contrastar”. Montserrat 

Rigall, per la seva banda, diu que van fer el que van poder, i Laila Jiménez assegura 

que és fàcil jutjar ara als mitjans de comunicació amb l’experiència d’un any més tard, 

però que en aquell moment ningú no sabia com funcionava tot això. 

• Hi ha una certa espectacularització en les cadenes privades respecte de les 

públiques? 

Aquesta qüestió pren un paper important pel que fa a la manera de tractar i cobrir les 

informacions o els missatges negacionistes als informatius de les cadenes privades 

respecte dels de les públiques. La mostra d'aquest treball de notícies televisives de 

Telecinco, TVE i TV3, evidencia unes diferències en el tractament d'aquest tipus 

d'informacions, tal com s'exposa en el següent apartat d'anàlisi de la mostra. El terme 

"espectacularització" proposat al debat no es basa en els resultats de l'anàlisi de la 

mostra, sinó en una idea o un pensament que personalment he pogut tenir en 

consumir notícies de diferents mitjans audiovisuals, públics i privats. Els periodistes 

participants en el debat, treballadors de cadenes públiques i privades, consideren que 

el motiu pel qual es pot tenir aquesta sensació és pel ritme i els muntatges d'aquestes 

notícies. També creuen que s'ha de distingir la informació pura dels programes 

televisius que emeten les cadenes privades. "Al costat de nosaltres hi ha programes 

d'informació i entreteniment en què moltes vegades les línies es mesclen. El meu 

informatiu s'emet en aquesta cadena, però jo no treballo en aquests programes, 

treballo als informatius", diu Laila Jiménez.  

Tanmateix, Montserrat Rigall creu que les informacions que fan les cadenes privades 

tenen un "tarannà diferent" de les que s’emeten a les públiques. La periodista de TVE 

creu que més que "espectacle" es tracta de "periodisme més sensacionalista", i 

afegeix que la imatge és el que entra pels ulls i els ciutadans busquen més imatges o 

muntatges més originals o amb girs de la informació. "Però vull pensar que tots tenim 

els mateixos barems ètics i morals de tractar la informació", afegeix. També en 
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aquesta línia de la manera d'oferir els continguts està d'acord Laila Jiménez, que creu 

que la forma d'oferir el contingut audiovisual "ha de canviar" perquè ara es reben per 

altres plataformes i en altres formats i "s'han d'adaptar també els formats televisius a 

l'hora d'enganxar la gent". No obstant això, la periodista de Telecinco considera que 

no s'ha "d'injuriar" la informació realitzada d'aquesta manera "perquè la forma sigui 

diferent". Pere Bosch també creu que el concepte d'espectacularització no marca 

bones o males maneres de fer. 

• Les restriccions a missatges com poden ser les desinformacions que 

comparteixen els negacionistes impliquen una limitació a la llibertat d’expressió 

i d’informació de la societat? 

Respecte de la qüestió de donar cobertura a tots els missatges orientada a l'àmbit dels 

drets fonamentals de llibertat d'expressió i d'informació, els tres periodistes tenen clar 

que missatges, fets o moviments que tenen rellevància informativa s'han de cobrir, 

encara que els periodistes que informen no hi estiguin d'acord o pensin que és una 

bajanada. Per Laila Jiménez decidir "de forma unilateral" que la persona o el moviment 

que transmet aquest missatge no té veu "no és la forma correcta", i creu que aquest 

discurs ha d'emetre's, acompanyat d'un altre discurs que desmunti aquesta teoria. Per 

al Pere Bosch hi ha una qüestió de volum, per exemple la quantitat de gent que està 

en contra de les vacunes. "Hi ha molta gent que ha estat en contra de les vacunes, i 

això li dona una rellevància informativa que fa que sí que s'hagi de cobrir per difícil 

que sigui fer-ho de manera professional", admet. Montse Rigall, en la mateixa línia 

que Jiménez i Bosch, creu que els mitjans tenen l’obligació d'informar, formar i 

entretenir, i en aquesta qüestió pren importància la formació, alertar la ciutadania dels 

riscos que porten aquests determinats discursos sobretot si afecten la vida de les 

persones. 

• La tendència als murs de pagament durant la pandèmia va ser una raó que va 

provocar que les xarxes socials i els sistemes de missatgeria adquirissin un 

paper rellevant com a fonts d'informació? 

El periodista Raúl Magallón exposa al seu llibre Desinformación y pandemia que la 

tendència als murs de pagament als mitjans digitals durant la pandèmia va poder ser 
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una de les raons per les quals les xarxes socials i els sistemes de missatgeria 

instantània adquirissin un paper tan rellevant com a fonts d'informació. Aquestes 

plataformes són, com s'ha exposat anteriorment al punt de desinformació i canals de 

difusió d'aquest treball, la via més ràpida i eficaç de difusió de notícies falses, 

missatges negacionistes i desinformació en general. Per aquest motiu i per la 

rellevància de l'afirmació de Raúl Magallón, s'ha volgut conèixer l'opinió dels tres 

periodistes participants en el debat. Laila Jiménez creu que la teoria de Magallón 

evidencia el concepte de no voler pagar pel treball dels periodistes i culpar els mitjans 

de comunicació per la falta d'informació. Jiménez considera que culpar els murs de 

pagament i els mitjans per una incorrecta informació de la societat és traslladar la 

responsabilitat als mitjans. "Si no t'has informat correctament no és culpa meva, tens 

42 canals de la TDT gratuïts, accés a qualsevol plataforma, xarxes", afegeix. A més, 

la periodista de Telecinco creu que els responsables de "cuidar" la nostra informació 

som nosaltres mateixos, perquè "no som una societat d'idiotes".  

Pere Bosch, per la seva banda, admet que les xarxes tenen una facilitat d'arribar a la 

ciutadania que supera moltes vegades els mitjans convencionals. A més, aquesta 

informació "és un rotllo sense cap fonament que va directament a la part emotiva" i 

molta gent tendeix a creure's això quan té a la seva disposició "sense deixar el telèfon" 

una recerca a Google o entrar a qualsevol mitjà de comunicació "i tampoc farà falta 

que pagui per això". "El tema dels murs de pagament pot haver influït, però no és 

excusa per no informar-se bé, crec que hi tens prou recursos a l'abast avui en dia", 

critica.  

Montserrat Rigall creu que estem en un temps de canvi del consum dels mitjans 

audiovisuals i el periodisme "està canviant a marxes forçades". Rigall considera que 

"les informacions regalades tenen molts interessos al darrere" i que ella com a 

ciutadana està disposada a pagar "aquelles informacions totalment contrastades" que 

garanteixin que tot allò que està consumint "està totalment verificat".  
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5. CONCLUSIONS 

A partir de la informació exposada en aquest treball i els resultats de les anàlisis 

quantitatives i qualitatives realitzades, es poden extreure les següents conclusions. 

En primer lloc, es pot confirmar la primera hipòtesi i pregunta d’investigació, que 

qüestiona si els mitjans de comunicació es fan ressò de missatges negacionistes i 

desinformacions. La resposta és sí, els mitjans se’n fan ressò d’aquest tipus de 

missatges, però no tots els mitjans ho fan de la mateixa manera. Tal com indiquen els 

resultats de les anàlisis de les mostres de Telecinco, TVE i TV3, cada un dels mitjans 

fa un tipus de cobertura dels negacionismes i les desinformacions. Cal destacar la 

diferència entre els mitjans públics (TVE i TV3) vers del privat (Telecinco), i entre els 

mitjans espanyols i l’autonòmic català pel que fa a la cobertura realitzada i el nombre 

de notícies en el mateix període de temps. Mentre que a Telecinco s’hi troben entre el 

27 de desembre del 2020 i el 21 de març del 2021 nou notícies dedicades a 

negacionismes o desinformacions, a TVE n’hi ha sis, i una a TV3. La cobertura de 

Telecinco està més enfocada als discursos negacionistes i desinformadors que la de 

TVE i TV3, que està més centrada en actes o fets portats a cap per moviments 

negacionistes i no pas tant en els discursos.  

És rellevant destacar que els resultats obtinguts de les anàlisis de les mostres van en 

la línia del discurs dels periodistes de cadascun dels mitjans entrevistats en el grup de 

discussió. Les notícies dels informatius de Telecinco fan una cobertura més ampla, 

temàticament parlant, dels negacionismes i les desinformacions, i no se centren 

només en fets o actes com poden ser les manifestacions. Laila Jiménez exposa que 

no oferir aquest tipus d’informació “seria negar una realitat i donar per fet que la 

societat no és capaç de tenir la seva pròpia postura”. TV3, en canvi, va considerar en 

el mateix període de temps que només havia de cobrir una notícia sobre una 

manifestació i sense donar veu als discursos negacionistes. Pere Bosch defensa 

aquesta posició del mitjà català i creu que donar veu a discursos com el que va fer 

Victoria Abril “és una imprudència”. TVE, per la seva banda, cobreix més temes 

relacionats amb discursos negacionistes i desinformació que TV3, però en moltes de 

les seves notícies informa sense donar veu directament als discursos. Montserrat 
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Rigall afirma que “totes les declaracions són susceptibles de ser notícia i l’agenda 

informativa es basa en allò que té repercussió social”.  

Aquestes diferències d’opinions tant dels mitjans de comunicació com dels mateixos 

professionals que hi treballen mostren la realitat actual de la cobertura periodística. 

Cadascú pot opinar que és més o menys responsable fer-se’n ressò d’aquest tipus de 

discursos i complir amb un equilibri de pluralitat en la cobertura, o posar més el focus 

en el principi de responsabilitat. El que exposa el treball realitzat és que, sigui quina 

sigui aquesta opinió o manera d’elaborar la informació en els diferents mitjans, cap no 

és periodísticament reprovable sempre que la pluralitat de la cobertura estigui 

justificada i contraposada amb discursos experts que deixin en evidència les 

desinformacions i dotar l’audiència de la màxima informació possible perquè per ella 

mateixa es pugui posicionar. 

La manera de comunicar també diferencia les cobertures dels tres mitjans. TVE i TV3 

informen neutralment en el total de les seves notícies, en el cas del mitjà català, i en 

la seva majoria, en el cas del mitjà públic estatal. Emprar un lèxic i un tipus de música 

humorístics, com fa Telecinco en algunes de les seves notícies, pot provocar que els 

espectadors restin importància al discurs desinformador i, per tant, es normalitzi i es 

banalitzin les desinformacions i els discursos negacionistes i, fins i tot, pot fidelitzar 

encara més els negacionistes en les seves idees. A partir del discurs fet servir i la 

manera de tractar la informació a la cobertura realitzada per les cadenes públiques es 

pot concloure que les notícies busquen menys l’entreteniment que les de Telecinco. 

Les notícies del mitjà privat contenen aspectes que busquen canviar el ritme de la 

informació i aportar en aquest sentit una cobertura més entretinguda, com es pot 

comprovar amb l’ús que es fa de la música i del lèxic en algunes de les notícies 

analitzades. Al grup de discussió es va debatre la possible espectacularització que fan 

alguns mitjans televisius privats, un aspecte que es podria relacionar amb la manera 

de muntar les peces i l’ús de música, per exemple. Laila Jiménez va defensar la 

manera de Telecinco d’oferir el contingut audiovisual. La periodista de l’informatiu 

matinal de la cadena privada va afirmar que el periodisme s’ha d’adaptar als nous 

formats i les noves vies de consum i no s’ha “d’injuriar la informació perquè la forma 

de fer-la sigui diferent”.  
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En el que sí que estan d’acord els tres professionals de la comunicació consultats 

sobre el debat de la cobertura dels negacionismes és la necessitat de contrastar els 

missatges i oferir opinions expertes que els desmenteixin. En aquest sentit, malgrat 

que s’hagin fet cobertures de discursos negacionistes, en la majoria dels casos en què 

s’ha exposat directament les veus negacionistes s’han contraposat amb fonts expertes 

que desmenteixen aquests missatges desinformadors. Així, es pot contestar la segona 

hipòtesi, que planteja el dubte de si els mitjans contraposen i desdiuen els missatges 

negacionistes dels quals es fan ressò. En la seva majoria, sí. Cap dels tres mitjans fa 

una cobertura de fets o actes negacionistes o antivacunes o de missatges 

desinformadors com a altaveu positiu dels mateixos i sense contraposar el discurs. 

Això evidencia una cobertura responsable i ètica per part dels tres mitjans respecte 

dels negacionismes i la desinformació, una cobertura que compleix el que es recull al 

Codi Deontològic i a les recomanacions d'entitats o institucions com el Consell de 

l'Audiovisual de Catalunya.  

En algunes notícies, però, s’exposen discursos negacionistes i amb desinformació o 

no es contradiuen. Aquests casos són més freqüents quan l’emissor és un personatge 

públic, com és el cas de l’actriu i model Victoria Abril. La cobertura que fan els mitjans 

d’aquests discursos és més gran quan una persona famosa l’emet i això, en 

conseqüència, esdevé una oportunitat per als creadors de teories conspiracionistes o 

negacionistes, tal com exposa la teoria del famós com a caixa de ressonància de 

López-Borrull (López Borrull, A. 2020). És interessant i alhora preocupant veure 

aquesta manca de contrastació dels missatges emesos per personatges públics, no 

només per la falta de contraposició del discurs, sinó perquè els missatges poden ser 

encara més nocius que si són emesos per persones sense rellevància pública per 

factors com la simpatia que tingui l'audiència cap a aquesta persona, o fins i tot per 

una falsa sensació d'autoritat i expertesa pel fet de ser famosa.  

És important destacar també la cobertura de la vacunació amb AstraZeneca i els 

possibles efectes adversos que provocava, ja que va suposar que algunes persones, 

sobretot a les xarxes socials, se’n fessin ressò amb notícies falses i desinformació i 

contribuïssin a la pèrdua de confiança en les vacunes. La tercera pregunta 

d’investigació plantejada en aquest treball posa el focus en els mitjans i en la cobertura 
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dels casos de trombosis per determinar si van informar dels casos com si estiguessin 

relacionats amb la vacuna abans de tenir una conclusió de l’Agència Europea de 

Medicaments.  

Després d’haver analitzat la mostra de la cobertura, es pot determinar que els tres 

mitjans van oferir una gran varietat de veus expertes i científiques que exposaven que 

encara no es tenia coneixement de la relació causal dels casos de trombosi amb la 

vacuna. A les deu notícies de la mostra, és a dir, al total de les notícies, es detecta 

una cobertura neutra i amb ús de veus expertes, exceptuant una notícia de Telecinco 

que, a més, conté un discurs que planteja els fets com a problema i titlla el cas de 

“molt preocupant”. La resposta a la tercera pregunta d’investigació és, doncs, que els 

mitjans van informar dels casos de trombosi perquè estaven succeint i eren uns fets 

rellevants per a l’opinió pública, però en tots els casos es fa amb veus expertes que 

informaven que l’Agència Europea de Medicaments encara estudiava els casos i que 

la vacuna és eficaç i segura. És a dir, en referència a la tercera hipòtesi, es pot afirmar 

que sí, els mitjans se’n van fer ressò dels casos de trombosi abans que l’Agència 

Europea de Medicaments relacionés causalment els possibles efectes secundaris 

amb la vacuna, però no ho van fer donant per feta aquesta relació causal, sinó 

exposant els casos i oferint la informació amb informació científica i experta. Aquest 

cas posa el focus en la immediatesa de la informació que regeix les rutines 

periodístiques, que col·lideix amb el temps més reposat que requereix la ciència. 

Mentre que la ciència necessitava temps per comprovar si hi havia una relació causal 

o era només temporal entre la vacuna d’AstraZeneca i els casos de trombosis, els 

mitjans devien respondre amb aquesta lògica d’immediatesa en les seves cobertures, 

assumint el risc de provocar alarmisme social i desinformació arran de les 

informacions publicades. 

Molt relacionada amb la hipòtesi anterior està la quarta i última pregunta d’investigació. 

Aquesta planteja la qüestió de si la cobertura que es va fer sobre la vacuna 

d’AstraZeneca i els possibles casos secundaris com les trombosis tenia l’objectiu 

d’informar amb discursos científics i no per augmentar la preocupació de la població 

sense tenir un veredicte definitiu de l’Agència Europea de Medicaments. Després de 

l’anàlisi es pot confirmar que, amb la gran varietat de fonts científiques i expertes 
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exposades a les notícies dels tres mitjans, la cobertura es va realitzar amb la voluntat 

d’informar d’uns fets que sense contraposar amb veus expertes i generant-se notícies 

falses a les xarxes, podria arribar a convertir-se en un greu problema de desconfiança 

vers les vacunes. 

Després d’haver fet les anàlisis i la recerca pertinent i de conèixer les opinions dels 

professionals que treballen als mitjans de comunicació analitzats, es pot determinar 

que el debat que dona títol a aquest treball, si cobrir els missatges negacionistes i la 

desinformació és alertar de la seva existència o, per contra, serveix per amplificar-los, 

està ben viu en el periodisme. Cada mitjà té unes metodologies pròpies i els 

periodistes tenen les seves opinions, però tant els uns com els altres, si segueixen el 

codi deontològic de la professió, sigui quina sigui la metodologia i l’opinió oferiran 

informació que contrasti els missatges que contaminen l’opinió pública amb notícies 

falses, desinformació i mentides. En els casos concrets exposats en aquest treball en 

una situació de pandèmia és necessari tenir en compte la necessitat d’informar-se de 

la societat i la necessitat d’informar dels mitjans sobre situacions en què moltes 

vegades, com en el cas de la vacuna d’AstraZeneca, no es coneixien totes les dades. 

És possible que els mitjans i el periodistes que van realitzar les cobertures haurien 

elaborat la informació d’una altra manera amb la informació que es va conèixer 

posteriorment, però la immediatesa, com ja s’ha esmentat, va regir i dirigir les rutines 

periodístiques.  

En general, tenint en compte la manera de comunicar i d’exposar la informació, es va 

fer una cobertura més responsable en el cas de les vacunes tot i tenir poca informació 

i estar a l’espera de veredictes científics que en el cas dels missatges negacionistes i 

antivacunes i altres desinformacions. Aquesta recerca posa en evidència que és 

necessari un canvi de paradigma en els mitjans que deixi de veure la desinformació 

que prové de les xarxes socials i la viralització com a un aspecte còmic i comenci a 

tractar-la com a una cosa seriosa i realment perillosa que suposa un problema cada 

vegada més gran i amb més transcendència a la societat. La desinformació suposa 

una de les qüestions més greus a què han de fer front els mitjans i el periodisme del 

present i del futur. Aquest treball ha sorgit de la curiositat pel que suposa la 

desinformació a la societat i als mitjans, i un cop finalitzat, la conclusió és que és 
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necessari estudiar més la desinformació i continuar treballant per combatre-la, també 

des de dins dels mitjans de comunicació. 

Perquè una cosa sí que està clara: el periodisme ha de continuar estant al servei de 

la societat per a oferir informacions verídiques i contrastades i garantir que aquesta 

confiï tant en els mitjans com en els professionals que hi treballen. Perquè a la 

desinformació se la combat amb informació, evidències científiques i dades 

contrastades, i només amb una bona feina periodística es podrà garantir la formació 

d’una opinió pública basada en fets i no en mentides. Perquè només una societat ben 

informada és una societat realment lliure. 
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7.1.2 Mostra diària d’anàlisi: notícies sobre la vacunació amb Astrazeneca i els 

casos de trombosi 

Resum dels resultats a Formularis de Google: Mostra de Telecinco, TV3 i TVE: fitxa 

d'anàlisi. Vacunació amb AstraZeneca 

Notícies de la mostra: 

- Telecinco 

Unitat d’anàlisi 17.13/03/2021. Minuts: 12:58 – 15:12. Informativos Telecinco. 

https://www.telecinco.es/informativos/a-la-carta/fin-de-semana/informativo-fin-
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Unitat d’anàlisi 20. 16/03/2021. Minuts: 2:03 – 7:21. Telenotícies vespre. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-

16032021/video/6089793/  

Unitat d’anàlisi 21. 18/03/2021. Minuts: 8:19 – 11:52. Telenotícies vespre. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-

18032021/video/6090246/  

 

- TVE 

Unitat d’anàlisi 23. 13/03/2021. Minuts: 6:08 – 7:30. Telediario. 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-13-03-21/5817785/  

Unitat d’anàlisi 24. 17/03/2021. Minuts: 8:20 – 10:51. Telediario. 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-17-03-21/5821145/  

Unitat d’anàlisi 25. 18/03/2021. Minuts: 5:18 – 9:20. Telediario. 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-18-03-21/5822140/  

Unitat d’anàlisi 26. 20/03/2021. Minuts: 5:40 – 7:35. Telediario. 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-20-03-21/5823285/  

7.2 Transcripció grup de discussió – debat 

Cobrir o no cobrir els missatges negacionistes als mitjans? Els informatius 

diaris de TV3, TVE i Telecinco 

Les notícies falses o desinformació s’estenen molt ràpidament, sobretot a través de 

les xarxes socials. Es comparteixen tan ràpidament que poden prendre importància 

en l’opinió pública. La principal qüestió és, doncs, cobrir o no cobrir aquests 

missatges? I si es cobreixen, com s’hauria de fer per informar sobre el tema sense 

amplificar aquest missatge? 

Un cas molt evident va ser quan Victoria Abril va rebre el premi Feroz d’honor, i va 

aprofitar el moment per fer un discurs negacionista i amb desinformacions sobre 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-16032021/video/6089793/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-16032021/video/6089793/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-18032021/video/6090246/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-18032021/video/6090246/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-13-03-21/5817785/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-17-03-21/5821145/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-18-03-21/5822140/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/21-horas-20-03-21/5823285/
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l’eficàcia de les vacunes. Els informatius, que en aquest cas van ser els de TVE i 

Telecinco, es van fer ressò i van emetre aquest discurs. 

Quina és la vostra opinió al respecte, s’han de cobrir aquests missatges o fer-

ho significa amplificar-los?  

Laila Jiménez: Yo distingo entre fake news o este tipo de mensajes que es una señora 

que cree en ese discurso. Evidentemente puedes creer que ese discurso no es el 

correcto, pero es la voz de esa señora, ella va a quedar retratada en todo caso. Yo no 

considero que no tenga que dar esa noticia. Yo puedo no estar de acuerdo pero se 

tiene que retratar sola, yo no puedo decir esto no existe porque a mí no me gusta su 

discurso. Otra cosa es una noticia falsa de las redes que no proviene de un medio de 

comunicación, sin saber nunca cuál es la fuente principal. 

Pere Bosch: Respecte del cas concret de la Victoria Abril jo crec recordar que a TV3 

als informatius no ho vam donar perquè es va considerar que eren unes declaracions 

d’una persona que sí que és rellevant, pública i coneguda per tothom, però no una 

autoritat en la matèria. Per tant, obrir un debat a partir de les declaracions que fa una 

actriu, una opinió molt respectable, però valorar si les vacunes funcionen o no a partir 

del que ha dit una persona que en aquest sentit té el mateix criteri que el que puc tenir 

jo, no ens va semblar una posició adient. Si això surt a dir-ho la ministra de sanitat o 

el cap del departament de malalties respiratòries de l’Hospital Clínic té un altre valor i 

té una altra transcendència en el cas d’obrir un debat públic. Que ho digui Victòria Abril 

jo crec que dir-ho i transmetre-ho sense contextualitzar-ho bé o sense contraposar-ho 

a opinions expertes obre la porta a què aquesta dona que té una rellevància pública i 

que pot arribar a la casa de molta gent entri per la via sentimental de molta gent que 

l’admiri com a actriu i que es cregui les seves opinions més que les d’algú altre, crec 

que és una imprudència. 

Montserrat Rigall: Jo el que penso és que totes les declaracions són susceptibles de 

ser notícia i al final la nostra agenda informativa es basa en funció d’allò que té 

repercussió social o no té repercussió social. Nosaltres podríem arribar a ignorar 

aquestes declaracions, però estem segurs que després a través de les plataformes 

seran notícia i tard o d’hora ho haurem d’acabar recollint. El que nosaltres des d’aquí 
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a la redacció de RTVE el que intentem fer quan ens trobem amb aquests casos és 

donar-ho i contrastar-ho amb contrainformació i verificant. Tenim un departament de 

verificació d’informacions que quan surten aquesta mena de discursos negacionistes 

els contrarestem després amb discursos més científics, i en funció del grau 

d’importància que li vulguem donar a un o a un altre contradir aquella persona que al 

final queda retratada com deia la Laila per si mateixa. Però també com diu el Pere és 

un risc donar-li veu, perquè al final estem alimentant aquell discurs negacionista. Des 

del meu punt de vista personal penso que el millor que es pot fer és des de la humilitat 

oferir les informacions i que sigui el públic el qui decideixi amb quina part del discurs 

es queda, sempre dintre de la perillositat, amb aquest nou periodisme de verificació 

de dades i d’informacions en el que estem immersos involuntàriament.  

L: A mí esto me parece muy importante, porque en el caso nuestro sí recuerdo que 

luego iban vídeos de expertos, y dar por hecho que la sociedad no es capaz de tener 

su propia postura o de indagar o de cuestionar es creer que estamos en una sociedad 

de idiotas, y yo no creo que tengamos una sociedad de idiotas, no creo que lo seamos 

cuando tenemos muchísimo acceso a muchísima información y al final es una opinión 

que no vale porque no es científica, pero es una opinión que está en la calle y hay 

mucha gente que piensa así. ¿Se equivocan? Desde mi punto de vista, sí. Pero es 

que hay mucha gente que piensa así, entonces es que eso existe, sería negar una 

realidad.  

Quina cobertura creieu que és més ètica i s’adapta millor al Codi Deontològic? 

L: Poner la voz del experto, ponerle la voz del científico o del médico, de las personas 

que están en los hospitales, del paciente que lo ha vivido. No soy partidaria de cada 

día hacer una pieza de los negacionistas, pero es una situación que está ocurriendo, 

han salido a manifestarse... no van a tener el mayor espacio del informativo, pero se 

les da el otro contrapunto. A opiniones, datos. El espectador no es idiota y al final si 

quiere seguir siendo negacionista va a seguir siendo negacionista, por mucho que tú 

delante le pongas el ejemplo empírico del hombre que lleva dos años en la UCI 

sufriendo el coronavirus, no lo va a querer ver. Es decir, esa responsabilidad es y no 
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es nuestra, porque lo estamos llevando a un terreno que es la ciencia, pero también 

pasa en la política, y a opiniones, hechos. 

P: Estic d’acord que òbviament no es pot negar que el moviment negacionista hi ha 

sigut en aquesta pandèmia, ha tingut la seva potència, ha tingut els seus altaveus a 

les xarxes, però això evidentment té una dificultat cobrir-ho i cobrir-ho correctament, 

que és evitar també caure en la caricatura d’aquest tipus de moviments. I ho dic perquè 

també és difícil pels periodistes tenir-hi un accés equànime i tenir una varietat de veus, 

costa molt, jo recordo que fa uns anys molt abans de la pandèmia es va fer un '30 

Minuts' sobre els antivacunes, el pares que no volen vacunar els seus fills de la triple 

vírica, etcètera, i va ser impossible tenir una sola veu del moviment antivacunes. Inclús 

es va arribar a contactar amb famílies que havien pres aquesta decisió, que volien 

explicar-se però que a l’hora de la veritat i veure’s davant d’un micròfon per por a 

represàlies de l’entorn o per desconfiança també cap als mitjans, que no sé si hem de 

fer també algun tipus de lectura de per què se’ns veu així, doncs acaben tirant-se 

enrere. I en aquesta pandèmia ha sigut una dificultat més enllà de manifestacions que 

es feien. Ha sigut molt difícil tenir veus amb una mica de solvència que diguessin mira 

jo crec que les vacunes no van bé per això, això i això. I això ens dificulta poder fer la 

nostra feina que al final és contraposar arguments, inclús alguna opinió d’algun ciutadà 

anònim, al costat d’algú expert. 

M: Crec que en el rerefons de tot plegat hi ha una crisi de confiança en els mitjans de 

comunicació. El periodisme entès com fins ara té els dies comptats tenint en compte 

que l’allau d’influencers tenen molta més capacitat d’arribar a la ciutadania que 

nosaltres mateixos, i que nosaltres com a periodistes som víctimes de la desinformació 

i de la ingerència política. Potser això justifica, sumat també a campanyes d’intoxicació 

de les que som víctimes, aquesta crisi que tenim els mitjans de comunicació 

actualment i això dificulta moltíssim com fem la nostra tasca. Però és veritat que 

darrere de l’objectivitat sempre és subjecte qui emet la informació, i per molt que 

intentem ser neutrals sempre tendirem cap a un costat o cap a l’altre. Aleshores, què 

ens diu el nostre codi ètic? Intentar tendir el màxim a l’objectivitat sent conscients que 

som subjectes a una sèrie de condicionants. És complicat, perquè sempre es vol 

intentar influir sobre l’opinió pública a les informacions que emetem, i tenim a la taula 
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informacions molt delicades, estem parlant ara dels discursos negacionistes, però ens 

podríem anar a aquestes campanyes d’intoxicació des de l’estranger amb la guerra 

d’Ucraïna, hi ha informacions molt tendencioses que ens porten cap a un estat d’opinió 

i hi ha una gamma de grisos bastant important tot i que està bastant clar en aquest 

cas, o així ens ho sembla des de la nostra perspectiva. Tenim una crisi de confiança 

bastant important en el món del periodisme i això es va aguditzant amb la 

desinformació i cada cop pren més importància la necessitat de verificar, el fact 

checking, de verificar els "bulos" i de contrastar les informacions. Per tant, jo crec que 

sobreviurem aquells mitjans que ens dediquem i focalitzem l’atenció sobretot a dir 

aquesta informació que us ofereixo està contrastada i aquesta opinió d’aquesta 

persona té aquests riscos o té aquestes contrapartides, i que sigui el ciutadà qui al 

final acabi opinant, donant per fet que el ciutadà és prou intel·ligent com per "cribar" 

el que interessa o no interessa i el que és convenient de pensar o no. 

De quina manera condiciona la cobertura dels informatius televisius d’aquests 

missatges a les xarxes socials? 

L: Yo creo que es más al revés. Y de todas maneras, se habla mucho que las redes 

se han formado porque es a raíz de una información que dio Telecinco de tal cosa... 

no. Salió esta información y el primero "reposteó" este, el segundo "reposteó" la 

opinión, el tercero el de la opinión de la opinión, el cuarto añadió la suya, el quinto un 

insulto, el sexto... a veces decimos bueno la que se ha montado y solo hay que 

desgranar para ver que mucha gente se ha perdido en el camino y que al final en las 

redes sociales se valida mucho más la opinión que el contraste, muchísima gente le 

da al retuit sin ni siquiera leer lo que viene detrás, de ahí vienen los líos, les pasa a 

muchas personas conocidas o dentro del ambiente público, no te has leído lo que 

había detrás y te has llevado todo el carrusel contigo y eso es un problema. Pero 

hemos de entender que al final las redes sociales han venido para quedarse y que 

son una fuente de información también. Luego tú de ahí desgrana y saca, pero son 

una fuente de información, los medios de comunicación no les pueden dar la espalda 

ni las redes sociales a los medios de comunicación, porque seguirán siendo los 

medios de comunicación quienes marquen, esto no va a cambiar, pero las redes 

tienen una importancia que hace unos años no tenían. Darles la espalda y considerar 
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que los contenidos no son válidos, que todo es purria, es pasar por alto un tren que 

está aquí y que va a seguir marchando, con nosotros o sin nosotros. Entonces, yo no 

sé si son los medios los que marcan a las redes o las redes los que marcan a los 

medios, unas veces unos otras veces otros, lo que sí que es verdad es que el mensaje 

se queda perdido después de 20.000 retuits y opiniones, y que pocas veces o pocas 

personas acaban yendo al principal para ver de dónde nace, y eso es un problema, 

porque el problema no es la herramienta, es el uso que le damos a la herramienta. El 

problema no es Twitter ni la red social, el problema es como lo usamos nosotros. 

P: Aquí hi ha la feina del periodista, en anar i explicar bé què és el que s’està movent 

a xarxes. Si he entès bé la pregunta, crec que la resposta és que no, o molt poc, que 

el que fan els grans mitjans de comunicació, ja no només tele, sinó els diaris, etcètera, 

condicionen relativament poc el que s’ofereix a xarxes, i concretament en el cas de 

moviments com els antivacunes. Perquè moltes vegades el que es fa a les xarxes amb 

determinades notícies inclús ben treballades, ben contrastades, etcètera, que 

desmunten certs argumentaris, és agafar quatre titulars i captures de pantalla i dir 

veieu les grans farmacèutiques tenen comprats els grans mitjans de comunicació. Vull 

dir que jo crec que no, que no hi ha més cec que qui no vol veure. 

M: Jo també crec que és al revés, nosaltres anem a remolc de les xarxes. Aquí és on 

jo crec que pren molta importància l’educació de les noves generacions, és bàsic. És 

a dir, que els qui venen darrere sàpiguen entendre que la desinformació que voleia en 

el nostre entorn que és informació falsa, que és informació enganyosa, que es difon 

de manera intencionada, que és una informació que té uns interessos ja siguin 

econòmics, polítics... que ens intenten manipular. La meva gran angoixa actualment 

és intentar educar els meus fills, dir vigileu amb les informacions que consumiu, no us 

cregueu tot allò que diem a la tele ni tot allò que consumiu en xarxes, perquè volen 

manipular-nos i el que s’intenta és modificar les nostres emocions, les nostres opinions 

i que darrere d’aquestes "pseudoinformacions" o informació errònia, sempre hi ha una 

propaganda amb unes intencions darrere. Fins a quin punt nosaltres podem fer 

d’altaveu dels discursos xenòfobs de determinada extrema dreta? Ho posem en boca 

dels de Vox i ens quedem amples? Jo crec que no dir-ho no és bo, i quan ho diem 

hem de sempre atribuir-ho a la font i deixar-los una mica en evidència a ells mateixos. 
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Al principi de la vacunació amb Astrazeneca la paraula “trombosi” va ocupar 

titulars i tertúlies i espai als telenotícies. Fins i tot es titllava de “preocupant” 

quan encara no es tenia la informació necessària per relacionar els casos de 

trombosis amb la vacunació. 

Es va fer una cobertura irresponsable dels possibles efectes adversos que 

tenien les vacunes? 

L: Yo creo que no, porque es muy fácil juzgarnos a todos ahora, a nosotros mismos, 

a compañeros y medios de comunicación, un año más tarde. De golpe, tuvimos que 

ser virólogos todos, de golpe tuvimos que aprender cosas que nadie sabía de un virus 

que nadie sabía y nos tuvimos que poner las pilas como nadie. En aquel momento es 

lo que decía la propia farmacéutica y lo que decían algunos médicos, se han 

observado estos pequeños efectos adversos, hay que decirlo, nadie nunca había 

usado esta vacuna antes en el mundo, entonces el miedo es muy libre. ¿Se asustó la 

gente? Pues sí, pero el miedo es muy libre, y lo que tampoco podemos decir es 

vacúnese seguro porque no pasa nada... si es que no lo sabemos. Si es un 0,1% de 

probabilidad, pues es lo que voy a decir yo, que es un 0,1% de probabilidades, que es 

lo que sabe la farmacéutica en este momento, y es lo que saben los médicos en ese 

momento. Un año después es mucho más fácil juzgar las cosas porque ya tienes un 

año de experiencia. Yo puedo decir que es mi primera pandemia, yo no he cubierto 

nunca una pandemia, entonces, juzgar lo que se tendría que haber hecho o no 

hecho... era la información que tenía yo y que tenian mis fuentes cercanas. ¿A los dos 

meses pudo haber cambiado esa información? Pues sí, el propio Fernando Simón 

también la iba cambiando mes a mes. No éramos nosotros, es que nadie sabía cómo 

funcionaba esto. 

P: Jo crec recordar que eren dos casos de trombosi per cada milió d’habitants al 

Regne Unit, hi havia dies que es deia com anar comptant gotes, hi ha hagut un altre 

cas, i semblava com quan al començament de la pandèmia estàvem comptant els 

casos que hi havia a Itàlia, després els que hi havia aquí. Que ho mires amb 

perspectiva i eren molt pocs, sí, però després va venir el que va venir. I en el cas 

d’aquests casos de trombosi per vacunació amb Astrazeneca eren molt pocs i van 
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acabar sent molt pocs, però en aquell moment no podíem preveure si això es 

generalitzaria o no, i de fet la vacunació amb Astrazeneca que al començament va ser 

molt elevada ha acabat sent residual. En aquell moment va haver-hi una certa psicosi 

fins i tot pel tema d’Astrazeneca, que quan a algú li deien et toca Astrazeneca la gent 

gairebé “s’acollonia”, però crec que la informació que es va fer dels mitjans va ser 

bona. Si els mitjans de comunicació no haguéssim parlat d’això, per molt que fossin 

casos molt puntuals, llavors sí que haguérem donat via lliure a les xarxes perquè 

qualsevol que fes veure que en sabia una mica llancés opinions absolutament 

tremendistes i sense contrastar, i aquí es van fer entrevistes a gent que sabia el que 

sabia, però que era el màxim de contrastada i el màxim de fiable possible, jo crec que 

en aquest cas es va fer bé. 

M: Estic totalment d’acord, les informacions van anar virant en funció dels 

coneixements dels mateixos experts. Ningú estava especialitzat en la matèria, ens va 

sorprendre a tots, i els mateixos científics investigaven sobre el cas. Llavors, la veritat 

absoluta era difícil de tenir-la, a "toro pasado" és fàcil entonar un mea culpa, però crec 

que vam fer el que vàrem poder, no sé si això eximeix de la culpa. Podies quedar-te 

amb el discurs de l’Oriol Mitjà o d’altres experts, però al final vam fer el que vàrem 

poder. 

Creieu que hi ha una certa espectacularització en les cadenes privades respecte 

de les públiques?  

L: Supongo que alguien a quien no le guste Informativos Telecinco podrá decir que 

jugamos con la espectacularidad de la información. Yo voy a hablar por mis 

informaciones, yo nunca he jugado con la espectacularidad de la información, quizá 

monto los vídeos de otra manera y juego con la imagen que tengo, que el tiempo en 

mi informativo es mucho más corto que en otros de los compañeros, son unos 50 

segundos, 1 minuto de vídeo. Yo no tengo la sensación de haber hecho espectáculo 

de la pandemia, yo no, y como voy a hablar de mi información, yo no tengo esa 

sensación.  

P: La paraula espectacle no sé... genera una mica d’incomoditat potser. Però al final 

se n’ha parlat molt de la pandèmia, se li ha dedicat molt de temps. Potser hi havia 
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informatius com diu la Laila que li donaven 50 segons per un vídeo, però que et 

miraves l’informatiu i s’havia parlat mitja hora de la pandèmia. Sí, és veritat, hi ha 

vídeos que tenen un ritme més picat que uns altres, també hi ha gent que considera 

que a TV3 som avorrits. No ho sé, aquí no tinc una opinió clara sobre el concepte 

espectacle. 

M: Més que espectacle jo em sento més còmoda parlant de periodisme 

sensacionalista, i distingiria molt del que és informació pura com la que fa la Laila dels 

programes televisius que poden fer les cadenes privades, que això és "otro cantar". 

Per tant, jo crec que les informacions que puguin fer les cadenes privades tenen un 

tarannà diferent del nostre, però em remeto a les xifres: Antena3 14,9% de share, 

Telecinco 12,7%, La 1 6,8%, les autonòmiques un 8,7%... per tant, qui té la raó aquí? 

Jo sóc molt d’informatius de televisió espanyola des de fa 23 anys que m’hi dedico, 

aquí tenim un tarannà que fins i tot diuen que la nostra manera de locutar les 

informacions tenen una musicalitat determinada, però la ciutadania està mirant 

Antena3. Aquí hauríem d’intentar fer una informació sense arribar al sensacionalisme, 

del qual jo me n’allunyo totalment i crec que estarem d’acord que no ens interessa fer 

un periodisme sensacionalista, ni en el cas de la Covid ni d’altres informacions. 

Recordo les imatges cruentes dels atemptats de les Rambles, ens arribaven imatges 

molt cruentes i jo vaig dir això nosaltres no ho podem emetre, però d’altres cadenes 

sí que ho varen emetre. Però en programes, potser no tant en els informatius, i si ho 

varen fer en els informatius tampoc eren els reporters qui decideixen, això es decideix 

en els despatxos, quin tipus d’enfocament fer amb les informacions. Jo potser més 

que d’espectacle parlaria més d’aquest periodisme més sensacionalista, però que al 

final som imatge i la imatge és el que entra pels ulls i el ciutadans sembla que 

tendeixen a buscar més imatges o muntatges més picadets, o més originals, o un gir 

en el tractament de la informació. Però vull pensar que tots tenim els mateixos barems 

ètics i morals de tractar la informació. 

L: Esto que dice Montse es una cosa que nos pasa a nosotros mucho en la cadena, 

porque junto a nosotros hay programas de información y entretenimiento que muchas 

veces las líneas se mezclan y mi informativo se emite en esa cadena, pero yo no 

trabajo en ese programa, trabajo en los informativos. Yo creo que hay una parte, quizá 
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la palabra no es espectáculo, pero sí que es verdad que nuestra forma de ofrecer el 

contenido audiovisual tiene que cambiar, porque ahora los contenidos audiovisuales 

se reciben de otra manera por otras plataformas, en otros formatos, en otros montajes. 

Es decir, nuestro público es gente que se levanta, coge el teléfono móvil y que en el 

baño lo mira. Entonces hay que adaptar también los nuevos formatos televisivos a la 

forma de engancharle a la gente, porque probablemente los primeros informativos no 

se parecían en nada a los que hacemos ahora, entonces no hay que denostar la 

información porque la forma de hacerla sea distinta, sino que hay que intentar 

adaptarse también a la forma de consumir, si ahora muchas veces no consumimos el 

informativo en televisión, estamos consumiendo en el iPad o de camino en el metro 

porque tenemos 20 minutos, hay que jugar ahí también, que no es la tele de tubo de 

hace "nosecuántos" años. 

P: Sí, jo per això deia que el concepte d’espectacularització no em semblava que 

marqués aquests ho fan bé i aquests malament, nosaltres també pengem stories de 

les notícies a Instagram que ja tenen un altre format del qual es veu a antena. I també 

és veritat això que apuntava la Montse, que també els hi passa a Telecinco, Televisió 

espanyola, Antena3 i a nosaltres també ens ha passat, el nostre gran tema amb això 

ha sigut el procés, que hem tingut informatius que han tractat el procés d’una manera 

i hem tingut programes que han tractat el procés d’una altra manera i ha generat 

incomoditat dins mateix del departament d’informatius perquè hi ha programes que la 

gent entén com a informatius encara que els faci una productora o un altre 

departament. 

Creieu que les restriccions a missatges com poder ser les desinformacions que 

comparteixen els negacionistes impliquen una limitació a la llibertat d’expressió 

i d’informació de la societat? 

L: Claro, es que puedo pensar que lo que estás diciendo es una auténtica tontería, y 

no hay por dónde cogerlo, no tiene ni pies ni cabeza y has vivido dos años en otro 

planeta, yo personalmente lo pienso, pero claro decidir de forma unilateral que tú no 

tienes voz no sé si es la forma correcta. Para mí la forma correcta es acompañarlo de 

alguien que desmonte tus teorías, pero decidir que no vas a salir porque no estoy de 
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acuerdo con tu discurso por muy mierda que me parezca, la verdad creo que no es la 

forma. 

P: Hi ha una qüestió que és el volum. És a dir, hi ha gent que pensa que la Terra és 

plana, no fem debats a la tele sobre si la Terra és plana, tot i que recordo que no fa 

molt el Pedro Duque quan era ministre va fer un tuit amb un vídeo molt ben fet i produït 

amb un croma i tal perquè algú conegut havia dit que la Terra és plana, llavors va sortir 

ell i va dir jo he vist la Terra des de fora i us asseguro que la Terra no és plana. I hi ha 

hagut molta gent que ha estat en contra de les vacunes, i això li dona una rellevància 

informativa que fa que sí que s’hagi de cobrir per difícil que sigui fer-ho de manera 

professional, podent recollir la informació i contrastar-la. Qualsevol de nosaltres hauria 

estat encantat de poder fer un debat amb per exemple el Josep Pàmies, l’agricultor de 

Lleida que fa temps que té molta rellevància en aquest tema i té molt de seguiment 

pel tema del MMS que cura el càncer, etcètera. Aquest home que fa molts anys havia 

aparegut a programes, a TV3 el recordo apareixent quan promocionava l’estèvia com 

a planta edulcorant, que en aquest cas les coses com siguin tenia raó. Ara no, ara vas 

a qualsevol acte del Josep Pàmies i veuen una càmera i et fan fora a "patades". Quan 

les coses tenen un cert volum, encara que tu estiguis convençut que estan equivocats, 

ho has de cobrir, no pots faltar a aquesta obligació professional. 

M: Crec que en aquesta qüestió hi hauria aquests criteris tan periodístics com les 5W, 

qui ho diu, quina és l’autoria, si és un boig, si és una persona amb problemes mentals, 

el com defensa els seus arguments també seria per mi un bon criteri, què hi ha darrere 

d’aquesta argumentació amb què jo puc estar-hi, o no, d’acord, el perquè ho diu, quina 

intencionalitat hi ha darrera d’aquest discurs, si hi ha interessos econòmics com en el 

cas de la secta de les criptomònades de Badalona que hi ha una mena de 

"pseudonegoci". Per mi és important qui ho diu, amb quina intencionalitat i també 

l’oportunisme, en quin moment ho està dient, si hi ha un benefici propi o per la 

comunitat. 

P: Això pot tenir també efectes en la vida real. És a dir, tornant al cas de Badalona, hi 

ha famílies que han vist que els seus fills adolescents han marxat i han trencat els 

vincles amb la família o han perdut els diners. O el jihadisme, estem d’acord que està 
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equivocat, i el jihadisme té efectes en la vida real, doncs hem de parlar de què és el 

que explica el jihadisme i perquè està equivocat. És un cas molt extrem, no vull 

comparar els antivacunes amb els jihadistes, però quan un moviment adquireix una 

certa rellevància que acaba tenint efectes en la vida real i en aquest cas que pot ser 

que gent deixi de vacunar-se i tingui efectes en la seva salut i en la salut pública doncs 

entra en el debat públic i els mitjans de comunicació ho han de tocar. 

M: Els mitjans tenim aquesta obligació, de formar, informar i entretenir i en aquest punt 

la formació, alertar la ciutadania amb determinats discursos dels riscos que porten 

sobretot si afecten la vida de les persones. 

El periodista Raúl Magallón exposa al seu llibre Desinformación y pandemia que 

“la tendència als murs de pagament durant la pandèmia també va poder ser una 

de les raons de que les xarxes socials i els sistemes de missatgeria adquirissin 

un paper tan rellevant com a fonts de desinformació.  

La tendència als murs de pagament durant la pandèmia va ser una raó que va 

provocar que les xarxes socials i els sistemes de missatgeria adquirissin un 

paper rellevant com a fonts d'informació? 

L: Yo siempre digo lo mismo, ¿Cuando tú trabajas te pagan? Pues a esta gente 

también, el digital ha substituido al papel, habrá que vivir. El concepto de no querer 

pagar por el trabajo de algo me parece un poco... Es decir, es volver a echar la culpa 

al medio de comunicación porque es lo fácil, esta crisis que tenemos como medios y 

como periodistas. Si tú no te has informado correctamente no es culpa mía, en tu 

mano tienes 42 canales de la TDT gratis, acceso a cualquier plataforma, redes... yo 

no puedo decir es que no me dieron bien la información y no me enteré. Eso quizá 

cuando existía un único canal, una única radio y no había redes sociales. Y luego 

poner sobre la mesa que la información ha sido distinta. Yo misma he ido a entrevistar 

a virólogos que una vez me decían una cosa y a los dos meses me decían otra. 

¿Estamos estafando y engañando? No, es que esta persona entonces consideraba 

esto, con la experiencia y con las pruebas ahora considera esto. Tú puedes ver mi 

información y tantas otras que hay en el mundo. Decir que no hay información y como 
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es de pago, y además el contenido entero no era de pago. Yo puedo hablar de Nius 

el diario digital que tenemos nosotros y Nius no es de pago. 

P: Hi ha molts mitjans de comunicació començant per les teles que són gratuïts. I 

quantes vegades us diuen és que vosaltres no parleu mai de... "rellene el hueco". I 

llavors mires l’arxiu i dius mira el set d’abril a les tres de la tarda va sortir. Però clar, la 

gent no està tot el dia mirant ni Telecinco ni TVE ni TV3, igual que no està tot el dia 

llegint La Vanguardia ni El País, i quan tens la mentalitat que el mitjà de comunicació 

segueix uns interessos ocults, que en el nostre cas és que estem manipulats pel 

Govern perquè som mitjà públic, en el cas d’un mitjà privat serà que està manipulat 

pels grans grups econòmics, etcètera... que la realitat no t’espatlli un bon titular. El que 

sí que és veritat és que les xarxes en aquest sentit tenen una facilitat d’arribar al teu 

telèfon que ens han superat moltes vegades als mitjans convencionals. I la informació 

que t’arriba a tu al Whatsapp, a vegades un rollo sense cap mena de fonament, sense 

saber qui ha escrit el text, però que et diu “vigilad porque en la vacuna hay no sé qué 

metales” i tal i qual, això no et passa pel cervell, et va directament a la part emotiva, i 

molta gent tendeix a creure’s això quan té a la seva disposició sense deixar el telèfon 

una recerca a Google, entrar a qualsevol mitjà de comunicació i tampoc farà falta que 

pagui per això. El tema dels murs de pagament pot haver influït? Doncs sí, però vaja, 

tampoc no és excusa per no informar-se bé, crec que hi tens prou recursos a l’abast 

avui en dia. 

M: Des del meu punt de vista estem en un temps de canvi, el consum dels mitjans 

audiovisuals o del periodisme està canviant a marxes forçades, i aquests murs de 

pagament passen per si el ciutadà és capaç d’aportar valor a aquella informació de 

prestigi, si el mitjà de comunicació vol informar o vol elaborar la informació amb un 

element més que li justifiqui aquell pagament. És a dir, jo com a ciutadana estic 

disposada a pagar aquelles informacions totalment contrastades i abonar-me o 

subscriure’m als mitjans digitals que em garanteixin que allò que estic consumint està 

totalment verificat. És cert que amb la IA estem venuts, els ordinadors, els bots, 

detecten quines són les paraules clau per tal que l’article tingui més subscripcions, 

introduiran paraules clau perquè l’article sigui més venut, o sigui tampoc ens sembla 

que és una elecció que fa el ciutadà de consumir aquell diari en comptes d’un altre 
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diari perquè li dona garanties que li dona informació més prestigiosa. Les informacions 

regalades tenen molts interessos darrere també. I als països nòrdics directament 

paguen per la televisió, aquí els paguem indirectament surten als PGE, preferim 

pagar-ho de manera directa? Si això garantís que la informació és de qualitat jo pago, 

però no és garantia tampoc. 

P: Al Regne Unit ja paguen l’impost per veure la BBC i el mateix primer ministre és el 

primer que s’ho vol carregar. Amb l’algoritme també hi ha un altre efecte, que per 

exemple a Twitter o Facebook detecta que a mi em pot agradar el futbol, i quan entro 

a Twitter o Facebook el primer que em sortirà seran tuits o posts sobre futbol, i si sap 

que sóc del Barça serà gent que està a favor del Barça. És a dir, que les xarxes et 

tanquen en el teu món, si ets un antivacunes i consumeixes molt contingut 

negacionista entraràs a Twitter i et començaran a sortir tuits sobre això i t’amagarà 

l’altre contingut, perquè el que busquen és l’engagement, que estiguis més estona a 

la seva plataforma, i si saben que això fa que tu hi siguis ho faran a risc que pensis 

que tot el món pensa com jo, i quan vegis un mitjà de comunicació que vagi en la línia 

contrària diguis que els mitjans de comunicació estan tots comprats, és que no veuen 

la veritat que l’estic veient jo cada dia a les xarxes.  

L: Con la afirmación de que la culpa es de que los medios sean de pago, aparte de 

que es una información injusta porque es denostar la profesión, nadie se preguntaría 

si un médico tiene que cobrar por su trabajo, el periodismo también, no se hace de la 

nada. Es trasladar la responsabilidad como siempre hacemos al otro y no, es que 

somos nosotros los responsables de la información que consumimos en redes, no 

somos los primeros en descubrir Twitter, ya lleva muchos años, ya sabemos cómo 

funciona, es parte de nuestra responsabilidad saber de dónde viene esa información. 

Ya sabemos que si nos gusta la playa vamos a ver el Mediterráneo constantemente 

en los tuits, ya lo sabes y no te pilla de sorpresa. Entonces, trasladar la responsabilidad 

otra vez a otra persona es fácil pero no es lo correcto. Los responsables de cuidar 

nuestra información como también nosotros, no somos una sociedad de idiotas. 

 


