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RESUM 

 
El 31 de desembre de 2019 es va informar a l‟Oficina de l‟Organització Mundial de la 
Salut a Xina de diversos casos de pneumònia de causa desconeguda detectats a la 
ciutat de Wuhan, província de Hubei. Mentre el gegant asiàtic avisava de la gravetat 
d‟aquesta nova malaltia, la resta del món semblava restar-li importància. No obstant, 
els casos es van anar estenent de forma progressiva per països d‟aquell i altres 
continents i no va ser fins l‟11 de març de 2020 quan la pròpia OMS va decretar que 
ens trobàvem immersos en una pandèmia mundial. 
 
Aquest treball recull l‟activitat periodística de dos mitjans espanyols durant aquells 
primers mesos d‟incertesa, previs a la roda de premsa per part de l‟OMS que canviaria 
el món actual. En aquestes pàgines veurem i analitzarem com aquests mitjans van 
tractar totes les notícies relacionades amb aquesta nova situació i serem testimonis del 
protagonisme que prenien al llarg del temps. Per estudiar amb major criteri aquests 
casos, ens basarem sobretot en la teoria de l‟enquadrament i la teoria de l‟agenda.  
 
Paraules clau: mitjans de comunicació, framing, agenda-setting, titulars, pandèmia, 
coronavirus, covid-19. 
 
 
 
RESUMEN 

 
El 31 de diciembre de 2019 se informó a la Oficina de la Organización Mundial de la 
Salud en China de varios casos de neumonía de causa desconocida detectados en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Mientras el gigante asiático avisaba de la 
gravedad de esta nueva enfermedad, el resto del mundo parecía restarle importancia. 
No obstante, los casos se fueron extendiendo de forma progresiva por países de aquel 
y otros continentes y no fue hasta el 11 de marzo de 2020 cuando la propia OMS 
decretó que nos encontrábamos inmersos en una pandemia mundial. 
 
Este trabajo recoge la actividad periodística de dos medios españoles durante aquellos 
primeros meses de incertidumbre, previos a la rueda de prensa por parte de la OMS 
que cambiaría el mundo actual. En estas páginas veremos y analizaremos como estos 
medios trataron todas las noticias relacionadas con esta nueva situación y seremos 
testigos del protagonismo que tomaban a lo largo del tiempo. Para estudiar con mayor 
criterio estos casos, nos basaremos sobre todo en la teoría del encuadre y la teoría de 
la agenda.  
 
Palabras clave: medios de comunicación, framing, agenda-setting, titulares, pandemia, 
coronavirus, covid-19. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquest treball té com a objectiu fonamental conèixer quins titulars es van donar en els 
primers mesos sobre la pandèmia del coronavirus, i com aquests van anar 
evolucionant. D‟aquí neix el seu títol: La narrativa de la COVID-19 des dels primers 
casos fins a la declaració de la pandèmia. És un tema encara actual, que ens afecta a 
tots i totes, i que d‟alguna manera marcarà per sempre les nostres vides i també, per a 
algunes persones, la forma d‟entendre el periodisme i els mitjans de comunicació, ara 
més que mai en el punt de mira en plena era digital. La nova situació suposa una 
oportunitat per a investigar sobre com aquesta es tracta en diferents mitjans de 
comunicació, en què la immediatesa i la informació massiva proliferen amb una 
intensitat que poques vegades abans havíem pogut veure.  
 
Més concretament, el repte que es persegueix en aquestes pàgines és el d‟exposar els 
principals titulars des del descobriment de la malaltia (31 de desembre de 2019) fins la 
declaració de la pandèmia per part de l‟Organització Mundial de la Salut (11 de març 
de 2020). Per a fer-ho, es compara la narrativa de dos mitjans que en principi tenen un 
perfil ideològic contraposat. Els dos mitjans escollits són, La Razón d‟una banda, i El 
Periódico de Catalunya de l‟altra. La comparació entre aquests dos diaris es deu 
bàsicament a les seves diferències pel que fa a la narrativa de cada mitjà; doncs La 
Razón, tot i tenir una audiència relativament baixa, és un diari tradicionalment 
considerat a la dreta de l‟eix ideològic, que acostuma a contrastar notablement amb la 
narrativa d‟El Periódico de Catalunya, que en aquest cas és un diari tradicionalment 
considerat a l‟esquerra de l‟eix ideològic. No obstant, els diaris escollits podrien haver 
sigut uns altres amb un tipus de narrativa més similar, però es més interessant i 
enriquidor investigar i analitzar de quina manera tracten una mateixa notícia dos diaris 
que a priori són diferents. A mesura que avancem amb aquest estudi, sabrem si hi ha 
grans diferències o pel contrari descobrim certes similituds. En qualsevol cas, el treball 
pretén mantenir-se allunyat d‟opinions polítiques de caràcter personal. 
 
Serem, per tant, capaços de valorar com va anar evolucionant el temps dedicat a 
aquest tema, de quina manera aquestes notícies van anar agafant cada vegada més 
protagonisme en els mitjans i a partir d‟aquí obtenir un relat que descrigui tot el procés. 
Addicionalment, convé també fonamentar l‟estudi amb teories bàsiques del món de la 
comunicació que ens permetran fer una anàlisi interessant. En definitiva, veurem com 
una notícia concreta pren importància amb el temps, com és el tractament que se‟n fa 
d‟aquesta i com, dia rere dia, es converteix en la notícia del dia ja sigui amb enfocs 
similars o diferents. Tot això, evidentment, encapçalat per un marc teòric que ens 
servirà per a iniciar aquest treball. 
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2. OBJECTIUS 

 
De manera general, l‟objectiu és l‟anàlisi del tractament d‟una notícia concreta al llarg 
del temps. Aquesta observació i estudi permet valorar de quina manera es va realitzar 
el procés de cobertura de la notícia en dos mitjans diferents. Una vegada haguem vist 
com una notícia ha anat prenent protagonisme progressivament, o ha experimentat 
transformacions i canvis, podem obtenir unes conclusions i valoracions en base a 
aquesta maduresa informativa, que es centra en un període d‟uns mesos. 
 
De manera específica, l‟objectiu serà l‟anàlisi del cas que ens ocupa; és a dir, enfocar 
aquest estudi en la notícia de la pandèmia i veure com ha madurat amb el temps. Així 
mateix, es fonamenta amb una base teòrica sòlida, que va des de definir quin és i com 
actua el màxim òrgan de poder en aquest àmbit (l‟Organització Mundial de la Salut) 
fins a una cronologia dels fets, i fent especial èmfasi en els titulars de dos mitjans 
diferents en referència a aquesta notícia. A més, un altre objectiu primordial és l‟estudi 
d‟algunes veus expertes: les conclusions i afirmacions d‟especialistes en sociologia i 
filosofia abocades en llibres, entrevistes, articles i altres mitjans o suports ens resulten 
de gran ajuda i utilitat per a comprendre millor l‟objectiu d‟aquest projecte.   
 
Per tant, de manera resumida, podem dir que els objectius generals i específics són 
els següents: 
 
· Objectius generals: 
 
- Observar i analitzar l‟evolució d‟una notícia concreta que agafa protagonisme amb el 
pas del temps i emmarcar-la dintre del seu context, fonamentat de manera 
introductòria pel seu marc teòric. 
- Descriure el procés de construcció del relat obtingut a partir de l‟evolució d‟una 
notícia que ocupa gran part de l‟agenda informativa. 
- Contrastar i valorar canvis observats en el temps en torn una mateixa notícia. 
 
· Objectius específics: 
 
- Definir i exposar la cronologia de l‟actuació de l‟Organització Mundial de la Salut com 
a principals líders de la pandèmia de coronavirus. 
- Cercar i investigar de quina manera ha evolucionat la pandèmia de coronavirus 
segons dos mitjans diferents. 
- Recopilar lectures, entrevistes i declaracions de personal expert en l‟àmbit de la 
comunicació, i més concretament sobre estudis i/o opinions relacionades amb la 
pandèmia de coronavirus i temes subjacents.  
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3. JUSTIFICACIÓ 

 
Aquest treball està centrat en la recerca i la investigació, modalitat la qual ens permet 
aprofundir i analitzar algunes de les teories més estudiades pels professionals i 
experts del món de la comunicació. Es tracta d‟un projecte que obliga a cercar de 
manera insistent, localitzar la informació que interessa trobar, contrastar-la i tractar-la. 
Al mateix temps, aquestes pàgines poden motivar els lectors a exercitar la manera en 
que les persones recopilem i escollim la informació que consumim diàriament, a 
prioritzar-la per tal de no caure en l‟error de la sobreinformació constant. Fins i tot, pot 
ajudar a sintetitzar i a llegir els titulars d‟una manera més crítica i alhora objectiva.  
 
Arribats a aquest punt, convé respondre a preguntes com per a què, per què o per a 
qui. Les respostes d‟aquestes qüestions permetran aclarir quines són les intencions de 
l‟elaboració d‟aquest treball:  
 
Per a què? Per a continuar aprenent. Mai en sabem prou, i tota informació ens 
nodreix. Igual que podem aprendre de la música, del cinema i de qualsevol altra font 
d‟informació que rebem, l‟anàlisi i reconstrucció de les notícies que es publiquen i 
consumim ens formen com a persones mica en mica. L‟objectiu és exposar el 
tractament informatiu de la pandèmia que es va dur a terme durant els primers mesos. 
A partir d‟aquí, fonamentar el discurs general i veure què ha quedat reflectit dintre 
d‟aquest breu però intens període de temps. Fet això, podrem valorar també de quina 
manera ha evolucionat aquesta notícia; una notícia que va començar com un primer 
avís lleu, fins a convertir-se finalment en la notícia de l‟any, de la dècada o del segle 
per la seva gravetat a nivell sanitari, social i econòmic.  
 
Per què? Perquè és important fer anàlisi d‟una situació de crisi. Consumir informació 
en excés acostuma a desinformar i sovint provoca confusió davant la pluja massiva de 
notícies, i és habitual caure en aquest error. Normalment, aconseguirem un criteri més 
encertat si llegim molta informació i aprenem d‟aquí i d‟allà. En molts casos no 
succeirà d‟aquesta manera, però en plena era digital en què les notícies es mouen 
massivament, és important anar a cercar el rigor i la professionalitat, i alhora valorar 
els codis ètics de la informació que ens és donada.  
 
Per a qui? Per a tothom qui tingui accés a la lectura d‟aquest treball. Totes les 
persones estem d‟alguna manera implicades en les notícies. Els mitjans de 
comunicació no són aliens al comportament i actitud de la societat, i la societat tampoc 
és aliena a l‟exercici periodístic i a la informació de masses. Per tant, aquestes són 
qüestions que ens afecten a tots i a totes, perquè ens impliquen a tots i a totes; de 
manera que l‟estudi pot ser interessant per a moltes persones. 
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4. METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL TREBALL 

 
Una vegada exposats els marcs teòrics introductoris dels dos primers grans blocs del 
treball, la tercera part, i la més interessant i que motiva aquesta investigació, consisteix 
en exposar tots els titulars dels arxius localitzats en les hemeroteques de les pàgines 
web de cadascun dels dos mitjans escollits. En aquest punt, l‟estudi es centra, d‟una 
banda, en recopilar els titulars que es van publicar en aquests dos mitjans i analitzar 
cronològicament de quina manera es van tractar aquestes notícies. D‟altra banda, a 
més d‟exposar aquests titulars, cal fer anàlisi del tractament que un i altre mitjà van fer 
de cadascuna de les notícies relacionades amb la pandèmia i el nou virus. Per fer-ho, 
s‟exposen els diferents titulars agrupats per setmanes, i aquestes, subdividides en 
cadascun dels dies; i després es fa l‟anàlisi setmanal de la situació. Finalment, es 
compara un i altre mitjà i es fa una valoració més de caràcter general. 
 
Tenint en compte que el descobriment de la nova malaltia data del 31 de desembre de 
2019, a partir d‟aquí es divideix el mes de gener en setmanes, i es fa el mateix amb el 
mes de febrer; i març, com que es recullen els titulars fins el dia 11, es divideix en 
només dues setmanes. D‟aquesta manera es pot valorar com van avançar aquests 
titulars en el temps i com les notícies relacionades amb aquesta crisi van anar agafant 
cada vegada més protagonisme en aquests mitjans. Amb això, tenint en compte la 
teoria de l‟enquadrament, la teoria de l‟agenda i fins i tot la teoria de la societat líquida, 
ens servim dels coneixements teòrics necessaris per entendre com aquests mitjans 
van informar sobre aquest tema, si l‟actitud de la societat i l‟opinió pública van afectar o 
no a les publicacions d‟aquestes notícies i com, i finalment obtenir unes conclusions 
ben fonamentades. 
 
A més d‟aquests titulars i la seva anàlisi, -que formen la part més essencial del treball-, 
en el bloc anterior es recullen també declaracions expertes de tercers que han fet per 
mitjà d‟entrevistes, articles o llibres. Això, combinat amb la cronologia bàsica dels fets 
previs a la declaració de pandèmia, permeten obtenir uns resultats més concrets i 
fonamentats. Sovint, una afirmació feta en un context determinat ens pot ajudar a 
comprendre millor una situació concreta. Si bé aquestes declaracions són pensaments 
i valoracions, ens permeten veure de quina manera alguns líders de la comunicació 
expressen el seu coneixement sobre aquest tema. És interessant conèixer de quina 
manera perceben aquesta situació com a individus, i és que el seu coneixement ens 
pot ensenyar tant o més que les pròpies notícies que rebem a través dels diferents 
mitjans de comunicació.    
 
Per tal de completar encara més aquest treball, les conclusions finals exposen uns 
resultats finals a diferents nivells. D‟una banda, una recapitulació més general de la 
comparació dels dos mitjans exposats, i d‟altra banda s‟inclouen també resultats 
d‟algunes enquestes que ja s‟han fet en altres publicacions. Aquestes enquestes ens 
permeten conèixer unes respostes més globals, i exposen resultats sobre quin és el 
tipus de mitjà de comunicació millor valorat en plena crisi, quins es van utilitzar amb 
més freqüència per a informar-se, i com estava l‟estat d‟ànim de les persones a 
Espanya al mes d‟abril davant l‟impacte de les notícies d‟aquesta crisi. 
 
Els resultats d‟aquestes enquestes, extrets de diverses fonts en les quals van votar 
moltes persones, ens permeten tenir una visió més completa i exacta del que va 
succeir aquells mesos de dins cap en fora. Aquestes reaccions, sens dubte, guarden 
certa relació amb la manera en què els mitjans de comunicació van donar diversos 
titulars sobre una mateixa notícia i en relació amb aquesta; i també ens interessa 
saber com va arribar aquesta informació a les persones. En aquest cas, no convé fer 
massa anàlisis ni valoracions, es tracta de mostrar els resultats d‟aquestes enquestes. 
És una manera de complementar aquest treball, i una forma interessant de tancar-lo.  
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En definitiva, es tracta d‟un treball purament de recerca i d‟investigació prenent com a 
objecte una data concreta, i després d‟aquesta recerca intensiva, analitzem també les 
conseqüències observades a diversos nivells. Tot i que la situació de pandèmia no ha 
acabat, sí podem estudiar ja el paper que van tenir els mitjans de comunicació en 
aquells mesos i els efectes i reaccions que van provocar. Tot el que va succeir durant 
aquells primers mesos a nivell de comunicació de mitjans, ja forma part del passat, i 
per tant és analitzable i digne d‟estudi. Per bé o per mal, l‟exercici periodístic va tenir 
un paper fonamental en la comprensió de la crisi i és precisament això el que es tracta 
en aquest treball. 
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5. LA PRAXI INFORMATIVA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
5.1. Els titulars 
 
Un dels elements principals d‟aquest treball és el titular, que és la primera informació 
que acostumen a rebre els lectors sobre una notícia. Per tant, com a inici en aquest 
primer marc teòric general és convenient explicar què és i com ha de ser un titular: “El 
titular ha tingut sempre una importància transcendental en la redacció periodística. És 
l‟ham, el ganxo, perquè el lector s‟interessi per una informació. Ve a ser com el millor 
eslògan per a la compra d‟un producte. El titular es pot moure en el terreny del 
purament informatiu, propi d‟una notícia d‟un diari de la ciutat, i com a màxim un breu o 
entrefilat (informació de mínima extensió) d‟un de regional. Aquest tipus de titulars es 
mantenen en aquest camp informatiu i no requereixen un gran enginy. Són una qüestió 
de tècnica i hàbit periodístics, i acostumen a ser una frase enunciativa” (García 
Campos, et al., 2012)1. Aquests mateixos autors completen la seva explicació amb 
l‟afirmació següent: “És en els titulars d‟informacions més rellevants o extenses on hi 
ha més possibilitats i on s‟està produint una informació que pot atemptar contra els 
principis fundacionals del periodisme”. En aquesta mateixa línia, també tenim altres 
definicions interessants: “Amb el mínim de paraules, el títol ha de reflectir al màxim la 
idea del text i aconseguir que el lector el llegeixi. És a dir, amb el títol has de captar 
l‟atenció del lector, i fer-ho sense crear-li falses expectatives” (Juste, 2015)2. Autor el 
qual encara va més enllà i especifica més: “Hi ha títols de diversa mena. Una de les 
classificacions més útils diferencia, d‟una banda, entre temàtics o tètics, i de l‟altra, 
entre descriptius o al·lusius. Són temàtics quan reflecteixen de què parla el text, i tètics 
quan transmeten l‟opinió de l‟autor, la tesi. A més, són descriptius si hi predomina la 
claredat, i al·lusius si provoquen la curiositat del lector. És a dir, hi ha títols temàtics-
al·lusius, temàtics-descriptius, tètics-al·lusius i tètics-descriptius”. 
 
Per tant, amb aquestes definicions en ment, podem dir que, en el cas que ens ocupa 
(notícies que interessen a una gran quantitat de públic), els titulars han de tenir ganxo 
per a captar l‟atenció del lector, però al mateix temps han de ser temàtics-descriptius, 
o fins i tot, i en casos molt concrets, temàtics-al·lusius; però no convé que siguin tètics, 
ja que en aquest cas no ens interessa l‟opinió de l‟autor de la notícia. 
 
5.2. La teoria de l’enquadrament: el framing  
 
“El concepte més important en la teoria d‟Erving Goffman és el de marc (frame). El 
marc és el sistema de premisses, d‟instruccions necessàries per a desxifrar, per a 
donar sentit, al flux d‟esdeveniments [...] En una interacció els participants han de dur 
a terme necessàriament un emmarcament de la situació (framing) [...] Aquest marc 
permet de definir les situacions d‟interacció i la competència dels individus que 
interactuen. A més, implica expectatives de tipus normatiu. En definitiva, el marc 
estableix els límits dels comportament apropiat a cada situació [...] No obstant, 
l‟establiment del marc no és una cosa fixa i inamovible, sinó que depèn de la mateixa 
interacció” (Rodrigo, Estrada, 2009)3. 
 
En aquest punt, ens podríem arribar a fer la següent pregunta: “Quina relació té 
l‟emmarcament amb els titulars del diari i la manera en què un periodista fa una notícia 
i la manera en què un lector la rep?”. A partir del concepte, neix la teoria del framing, i 
fa referència al procés pel qual els mitjans de comunicació emmarquen els 
esdeveniments. Segons Entman (1993), ho fan de la següent manera: “1) seleccionant 
alguns aspectes d‟una realitat percebuda (dotant-los de més rellevància dins el 
missatge que d‟altres); 2) assignant-los una definició concreta; 3) una interpretació 
causal; 4) un judici moral, i/o 5) una recomanació per al seu tractament” (Igartua, 
Humanes, 2004)4. 
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En aquest sentit, la teoria del framing trenca amb la pretensió de l‟objectivitat 
periodística. Ho fa argumentant que els professionals de la informació, a causa de les 
seves pròpies experiències, la seva orientació ideològica, política o religiosa o, fins i 
tot, les seves preferències, interpreten la realitat i l‟“emmarquen” a vegades 
inconscientment, d‟altres conscientment, dins uns paràmetres subjectius (Rodrigo, 
Estrada, 2009). 
 
De fet, Igartua i Humanes asseguren que: “[...] quan s‟al·ludeix al concepte 
“d‟enquadrament noticiós” (news frame) s‟està fent referència a la manera en què el 
comunicador enfoca un tema, fixa una agenda d‟atributs i utilitza un angle determinat. 
Els enquadraments, els enfocs, els marcs, permeten al periodista encarregar-se de 
grans quantitats d‟informació d‟una manera ràpida i rutinària i “envasar-la” per al 
consum públic” (Igartua, Humanes, 2004). 
 
El periodista Laureano Checa utilitza els estudis de Dearings i Rogers (1996) per a 
resumir la seva definició d‟aquesta teoria i aporta el següent: “L‟enquadrament és la 
selecció subtil, per part dels mitjans de comunicació, de certs aspectes d‟un tema 
perquè siguin més importants i per tant posar l‟accent en una causa particular d‟un 
fenomen” (Checa, 2013)5. 
 
Altres estudis, apunten que aquests enquadraments es formen, en realitat, per l‟acció 
col·lectiva de la societat i estan construïts sempre de manera intencionada: “El frame 
s‟aplica ara a les definicions de situacions socials de col·lectius concrets, que utilitzen 
la mobilització social com a tàctica reivindicativa. Els marcs de l‟acció col·lectiva són 
eines utilitzades conscientment pels moviments socials per tal d‟aconseguir els seus 
objectius; es tracta, tal com afirma Antonio Rivas, dels esforços estratègics conscients 
realitzats per grups de persones per a construir interpretacions compartides del món i 
de sí mateixos, que legitimen i motiven l‟acció col·lectiva” (Sádaba, 2004)6. 
 
En aquesta mateixa línia apunten també altres afirmacions: “La teoria de 
l‟enquadrament del moviment social intenta entendre la manera en què els moviments 
socials i els actors del moviment social creen i utilitzen el significat, o com 
s‟emmarquen els esdeveniments i les idees. S‟ha convertit en una forma clau 
d‟entendre i analitzar els moviments socials” (Christiansen, 2019)7. 
 
D‟altres, varien lleugerament i recolzen fins i tot que el marc no necessita sempre 
d‟uns fets urgentment noticiosos, sinó que pot contenir característiques pròpies de 
l‟exercici periodístic: “El frames no es consideren només com a idees organitzadores 
expressades en els textos noticiosos, sinó també com el resultat de les 
característiques dels periodistes i dels mitjans de comunicació que els produeixen” 
(Koziner, 2013)8. 
 
Per tant, sovint es destaca la rellevància de les fonts en la formació d‟un marc: “[...] és 
important detectar el poder de comunicació dels actors que es constitueixen com a 
fonts informatives en la construcció de les notícies, i és rellevant identificar les 
ressonàncies culturals, mediàtiques i personals del tema que resulta d‟interès per a 
conèixer els enquadraments que emergeixen de les peces informatives a partir del 
tractament que es realitza des dels mitjans” (Quintana, 2020)9. 
 
La doctora en comunicació i especialista en Tècniques d‟Investigació Social i Anàlisi 
de Dades, Lídia Valera, cita a Scheufele i Tewksbury en un dels seus articles sobre 
l‟estudi de la teoria de l‟enquadrament: “Des d‟un punt de vista específic comunicatiu, 
el framing s‟ocupa d‟analitzar la forma en què es presenten els problemes socials en 
els continguts mediàtics, la interpretació que el mitjans promouen sobre els assumptes 
que tracten i l‟estudi dels mecanismes de selecció, èmfasi, elaboració i exclusió 
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subjacents a la producció de continguts mediàtics” (Valera, 2016)10. També afirma que, 
en un sentit general, podem concebre el framing com una àrea d‟investigació que 
s‟ocupa d‟estudiar el procés de negociació i construcció del discurs públic entorn dels 
assumptes d‟interès general, i que es desplega principalment però no exclusivament 
en el terreny mediàtic. 
 
Alguns autors, però, van més enllà i parlen de la popular comparació entre el framing i 
l‟agenda-setting. El psicòleg i comunicador Alberto Ardèvol-Abreu estableix una tènue 
frontera entre ambdues teories: “Són agenda-setting i framing diferents maneres de 
referir-se a un mateix model teòric? Des de finals dels anys noranta, alguns autors, 
encapçalats per Maxwell McCombs, sostenen que el framing és equivalent al segon 
nivell de la teoria de l‟agenda-setting, per la qual cosa van proposar la integració 
d‟ambdós models. McCombs, Llamas, López-Escobar i Rey (1997) consideren que el 
framing és un extensió natural del model de l‟agenda. Segons aquesta interpretació, 
els enquadraments no serien més que un tipus especial d‟atributs –macroatributs– 
(segon nivell de la teoria de l‟agenda-setting) que per la seva complexitat permeten 
definir el problema, interpretar les seves causes o proposar un tractament” (Ardèvol-
Abreu, 2015)11. 
 
Tot i aquestes afirmacions, la visió del framing com una ampliació de l‟agenda-setting 
ha rebut nombroses crítiques, de manera que no existeix unanimitat entre els 
estudiosos d‟aquestes teories, i així ho apunta el mateix autor: “Per a Kim, Scheufele i 
Shanahan (2002), els intents per combinar en un únic model framing i agenda-setting 
amenacen amb complicar encara més la distribució entre conceptes definits de 
manera més imprecisa. Aquests autors consideren que són les diferències 
terminològiques o semàntiques les que construeixen un determinat frame, i no la 
prominència d‟uns atributs o uns altres. En altres paraules, un mateix objecte (atribut) 
pot ser descrit de maneres diferents i originar interpretacions diferents en el públic, i el 
framing va més enllà de presentar un objecte a partir d‟alguns dels seus atributs. De la 
mateixa idea són Price, Tewksbury i Powers, que consideren que ambdós models no 
poden equiparar-se” (Ardèvol-Abreu, 2015): “La teoria de l‟agenda planteja que la 
selecció de la notícia determina la percepció pública de la importància de l‟assumpte i, 
indirectament, l‟avaluació dels líders polítics. El framing no es centra en els temes o 
assumptes que es cobreixen per part dels mitjans de comunicació, sinó en la manera 
concreta de presentar aquests temes” (Price, et al., 1997)12.  
 
5.3. La teoria de l’establiment de l’agenda: l’agenda-setting  
 
El punt anterior ens porta directament i ineludiblement a introduir la teoria de l‟agenda-
setting: “L‟agenda mediàtica com a condicionant de l‟agenda pública, i en 
conseqüència de l‟agenda política. És aquesta una influència unidireccional? No. Les 
tres principals agendes (mediàtica, pública i política) interactuen constantment, influint-
se les unes en les altres, confegint-se les unes a les altres [...] Els mèdia són els grans 
representadors del relat de les nostres societats contemporànies” (Aira, 2011)13. 
Aquesta teoria de l‟agenda-setting, la de l‟establiment de l‟agenda, és un corrent 
d‟estudi acadèmic en l‟àmbit de la recerca de la comunicació, que parteix de la 
investigació fundacional que l‟any 1932 van liderar els professors Maxwell McCombs i 
Donald L. Shaw, de les Universitats de Texas i Carolina del Nord, respectivament. 
L‟autor anterior continua: “Aquesta corrent d‟estudi [...], tracta la transferència de 
rellevància dels mèdia a l‟opinió pública. És a dir, com els mitjans de la comunicació 
fixen en l‟agenda mediàtica una sèrie d‟issues o protagonistes, que després reben 
deguda correspondència en l‟atenció de l‟opinió pública ha anat annexant el COM al 
QUÈ [...] Els mitjans de comunicació no només influeixen en sobre què cal centrar 
l‟atenció, sinó també en com percebem els diferents protagonistes (fets o actors) que 
s‟hi presenten. Ens condicionen la mirada, amb un emmarcament (framing) determinat 
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dels seus continguts seleccionats” (Aira, 2011). En relació, també Maxwell McCombs 
afirma el següent: “En gran mesura, el periodisme es basa en la tradició del relat. 
Malgrat això, el bon periodisme és quelcom més que limitar-se a explicar una bona 
història. Té a veure amb explicar històries que continguin una important utilitat cívica”. 
(McCombs, 2006)14. 
 
Amb altres paraules: els mitjans de comunicació ens informen de manera prioritària i 
atorgant un major protagonisme, d‟aquells fets noticiables que, nosaltres com a 
societat, demanem gairebé sense adonar-nos. 
 
Aquí convé aprofitar per definir què significa el terme “gatekeeper”: “Sobre tots els 
esdeveniments que passen i són seguits pels periodistes, corresponsals i agències de 
notícies, l‟editor (seleccionador de notícies o gatekeeper) tria només alguns temes que 
considera més rellevants i interessants que altres per a ser publicats. La resta de 
notícies rebutjades van a parar a la paperera. Es podria dir que hi ha una pila 
d‟assassinats tots els dies” (Lewin, Park, 1943)15. 
 
Per tant, no tots els fets que a priori podríem considerar que són noticiables poden 
estar a un mateix nivell. De fet, “els mitjans dirigeixen la mirada del públic cap a un 
petit conjunt d'assumptes sobre els quals val la pena tenir una opinió [...] Una agenda 
està formada per una col·lecció d‟assumptes, temes o problemes (primer nivell), un 
conjunt d‟atributs (segon nivell), i temes i atributs connectats en forma de xarxa (tercer 
nivell) [...] La premsa selecciona uns quants esdeveniments i els treu de la foscor en 
detriment d'altres, creant una imatge del món que no és el món” (Ardèvol-Abreu, 
2020)16. 
 
5.4. Societat líquida 
 
Tal com dèiem en l‟apartat de la teoria de l‟enquadrament, l‟establiment del marc no és 
una cosa fixa ni inamovible, sinó que depèn de la mateixa interacció, per tant, això ens 
ve a dir que som éssers canviants i, per bé o per mal, som capaços d‟adaptar-nos a 
diferents situacions, canviar d‟opinió, actuar de forma diferent, etc. Això és així perquè 
som una societat líquida.  
 
La condició humana en les societats avançades ha assolit un caràcter força incert i 
fluctuant. És per això que en plena era de la incertesa ha fet fortuna la idea que vivim 
en una societat líquida, com suggereix el sociòleg d‟origen polonès Zigmunt Bauman: 
“L‟home i la dona a l‟era de la postmodernitat es troben en estat de dubte permanent 
sobre el món i sobre ells mateixos. Moltes coses en la vida ens vénen donades: la 
ciutat de naixement, la família d‟origen o la llengua materna depenen de les 
circumstàncies del nostre naixement. Són circumstàncies que no hem escollit i, 
tanmateix, són decisives per explicar allò que som i condicionen el nostre destí. No 
obstant, la societat ens condiciona a nosaltres, però nosaltres també podem incidir en 
la vida social” (Bauman, 2006)17. 
 
Segons l‟escriptor britànic John Berger, “mentre en les societats tradicionals l‟individu 
mantenia generalment un estatus professional estable i una identitat social força 
definida (vinculada a aquest estatus), en les societats avançades hom pot canviar amb 
relativa facilitat la seva posició i estatus social. En les societats modernes la identitat 
és força indefinida, insegura i canviant”. Actualment, però, vivim en un món dinàmic i 
canviant. Els individus podem experimentar canvis importants al llarg de la trajectòria 
vital i professional i això ens atorga una identitat líquida.  
 
En definitiva, i tal com apunten diversos estudis sobre les afirmacions de Bauman, 
“aquest món, el nostre món modern líquid, no para de sorprendre‟ns. Allò que avui 
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sembla segur i adequat demà pot semblar trivial, desgavellat o un error lamentable” 
(Bauman, 2011). “Mai les anomenades mesures definitives han durat menys" (Cerdà, 
2018)18. 
 
5.5. L’opinió pública 
 
Totes i cadascuna de les persones rebem informació. La llegim o escoltem, 
l‟assimilem, la interpretem i, en conseqüència, en formem una opinió. No ho podem 
evitar, som individus pensants i per més que ho volguéssim intentar, som incapaços de 
ser totalment objectius. En aquest context actual de pandèmia, i més concretament en 
els primers mesos d‟incertesa, la informació que rebíem era confosa, contradictòria i 
fins i tot de dubtosa qualitat.  
 
Una vegada coneixem quins van ser els primers titulars dels mitjans de comunicació 
analitzats, podem formar una opinió, però sobretot, a les conclusions de les darreres 
pàgines d‟aquest treball podrem fer una aproximació a l‟opinió pública. Podrem saber 
com se sentia i quina opinió tenia la gent quan la pandèmia tot just acabava de 
començar. No serà, però, una anàlisi profunda, sinó una visió somera de com vam 
viure com a societat aquella intensitat emocional dels inicis. Sí convé, no obstat, tenir 
clar què és l‟opinió pública i quina importància té per a l‟ens públic.  
 
“Una de les primeres definicions d‟opinió es troba a la Grècia clàssica. Segons Plató, 
l‟opinió o doxa era el punt intermedi entre coneixement o episteme i la ignorància. 
L‟opinió implica sempre una actitud personal davant els fenòmens o successos i es pot 
definir com la postura que manté un individu respecte els fets succeïts en el món real. 
D‟altra banda, el concepte de públic pot tenir una doble accepció: pot remetre a aquell 
grup de persones que, exercint la seva racionalitat, és capaç de crear opinió, o bé pot 
referir-se a aquells temes que acaparen l‟interès de tota la ciutadania, és a dir, als 
assumptes de la res pública. En qualsevol cas, públic deriva quasi sempre en el 
concepte espai públic. És en l‟espai públic on els ciutadans exerceixen lliurement la 
seva racionalitat i creen un autèntic debat entorn de diverses qüestions que els 
afecten. El concepte d‟opinió pública ha estat present, en major o menor mesura, en 
diversos períodes de la història” (Sopena, 2008)19. 
 
En els nostres dies, en les societats desenvolupades els mitjans de comunicació de 
masses són els mitjancers entre els líders polítics, però també estableixen les 
coordenades del debat públic: “Els mitjans de comunicació transmeten les opinions de 
les elits al públic [...] interactuen entre els membres del públic, i d‟aquesta manera 
també marquen les opinions socialment rellevants, i les opinions socialment amb 
càrrega positiva. És així com es demostra justificada la creença que l‟estudi de l‟opinió 
pública no es pot separar de l‟estudi dels mitjans de comunicació i de les seves 
relacions amb el públic i la política” (Aira, et al., 2019)20.  
 
Per acabar aquest punt, tot i que el nostre objecte d‟anàlisi són els titulars de la 
premsa, és interessant reflexionar sobre les paraules del sociòleg francès Alan 
Touraine (1933): “La televisió serà la base de l'opinió pública. Ha creat un món 
esquizofrènic en què entre l'individu i allò global no hi ha res”. 
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6. ELS INICIS DE LA PANDÈMIA I EL SEU IMPACTE 

 
6.1. Pandèmia mundial 
 
A finals de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut de Wuhan (província de 
Hubei, Xina) notifica diversos casos de pneumònia en la ciutat. Mesos més tard, 
concretament l‟11 de març de 2020, l‟Organització Mundial de la Salut (OMS) declara 
el brot d‟un nou coronavirus pandèmia global. 
 
Abans d‟aquest tercer mes de l‟any, però, i poc després d‟anunciar-se aquesta nova 
malaltia desconeguda, els diferents mitjans internacionals i nacionals comencen a fer-
se ressò amb més o menys intensitat. A partir d‟aquí, la confusió és creixent. La Xina 
exagera? És realment una malaltia tan perillosa? Oculten les dades reals? Aquestes i 
altres preguntes encara no tenen resposta. 
 
En un primer moment, poc o res se sabia d‟una malaltia desconeguda que, fins llavors, 
no semblava que es pogués arribar a convertir en una crisi sanitària mundial. La 
premsa espanyola va reaccionar tard, i no va ser fins a setmanes més tard d‟aquells 
primers avisos per part del país asiàtic quan les portades i pàgines dels diferents diaris 
van començar a preocupar-se per tractar aquest tema de manera continuada. Primer 
va ser Wuhan, més tard, quan Europa encara omplia camps de futbol d‟espectadors, 
grans concerts i esdeveniments massius de tot tipus, la nova malaltia ja començava a 
circular a Itàlia, sobretot a la Llombardia. Ja a la darrera setmana d‟aquell febrer, els 
casos i les morts van començar a augmentar de manera exponencial. El virus ja 
s‟escampava a Europa i en pocs dies ho faria de manera descontrolada. Espanya no 
seria una excepció.  
 
Immersos ja en el context que ens ocupa en aquest treball, podem començar per 
definir alguns conceptes bàsics, molt presents en el nostre llenguatge en una 
conjuntura com aquesta. Sabem què és exactament un virus? I en concret, el 
coronavirus i la COVID? Coneixem la diferència entre epidèmia i pandèmia? Sabem 
què vol dir estar confinats? Segons el Diccionari de la Llengua de la Real Acadèmia 
Espanyola21, les definicions són les següents: 
 
Virus (m.). Organisme d‟estructura molt senzilla, compost de proteïnes i àcids 
nucleics, i capaç de reproduir-se sol en el si de cèl·lules vives específiques, utilitzant el 
seu metabolisme. 
 
Coronavirus (m.). Virus que produeix diverses malalties respiratòries en els éssers 
humans, des del refredat a la pneumònia o la COVID. 
 
COVID (m. o f.). [De l‟anglès COVID, i aquest acrònim de COronaVIrus Disease 
'malaltia del coronavirus'.]. Síndrome respiratori agut produït per un coronavirus. [Nota: 
La malaltia que tractem en aquest context de pandèmia s’anomena COVID-19, amb el 
“-19” afegit per ser l’any en què aquesta va ser descoberta]. 
 
Epidèmia (f.). Malaltia que es propaga durant algun temps per un país, escometent 
simultàniament a gran nombre de persones. 
 
Pandèmia (f.). Malaltia epidèmica que s‟estén a molts països o que ataca gairebé tots 
els individus d‟una localitat o regió. 
 
Confinament (m.). Aïllament temporal i generalment impost d‟una població, una 
persona o un grup per raons de salut o seguretat. 
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Aquestes definicions, cada vegada més arrelades al vocabulari habitual de totes les 
persones que habitem el món, no eren pas una obvietat en aquells primers dies, 
setmanes, i fins i tot mesos de confusió inicial. Eren moltes les veus –fins i tot 
expertes– que utilitzaven indistintament les paraules “epidèmia” i “pandèmia” en les 
seves declaracions públiques. Ara que ja estem familiaritzats amb les paraules més 
utilitzades, així com també les més cercades a Google quan tot just la pandèmia 
començava, ja podem fer un pas endavant. Quin paper juga l‟Organització Mundial de 
la Salut en aquesta crisi sanitària global?   
 
6.2. Organització Mundial de la Salut (OMS) 
 
Segons el seu lloc web oficial, l‟Organització Mundial de la Salut defineix “salut” de la 
següent manera: “És un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament 
l‟absència d‟afeccions o malalties”. La cita procedeix del Preàmbul de la Constitució de 
l'Organització Mundial de la Salut, que va ser adoptada per la Conferència Sanitària 
Internacional, celebrada a Nova York del 19 de juny al 22 de juliol de 1946, signada el 
22 de juliol de 1946 per representants de 61 Estats (Official Records of the World 
Health Organization, Nº 2, pàg. 100), i va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948. La 
definició no ha estat modificada des de 194822. Així doncs, és el setè dia d‟abril la data 
en què celebrem cada any el Dia Mundial de la Salut.  
 
Actualment, l‟OMS compta amb més de 7.000 persones treballant en 150 oficines de 
país, sis oficines regionals i la Seu de Ginebra. 
 
L'Organització manté el seu ferm compromís amb els principis establerts en el 
Preàmbul de la Constitució, i a més de la definició que en fa de “salut”, estableix23: 
 
· El gaudi del grau màxim de salut que es pugui aconseguir és un dels drets 
fonamentals de tot ésser humà sense distinció de raça, religió, ideologia política o 
condició econòmica o social. 
 
· La salut de tots els pobles és una condició fonamental per aconseguir la pau i la 
seguretat i depèn de la més àmplia cooperació de les persones i dels Estats. 
 
· Els resultats assolits per cada Estat en el foment i protecció de la salut són valuosos 
per a tothom. 
 
· La desigualtat dels diversos països pel que fa al foment de la salut i el control de les 
malalties, sobretot les transmissibles, constitueix un perill comú. 
 
· El desenvolupament saludable de l'infant és d'importància fonamental; la capacitat de 
viure en harmonia en un món que canvia constantment és indispensable per a aquest 
desenvolupament. 
 
· L'extensió a tots els pobles dels beneficis dels coneixements mèdics, psicològics i 
afins és essencial per assolir el més alt grau de salut. 
 
· Una opinió pública ben informada i una cooperació activa per part del públic són 
d'importància cabdal per a la millora de la salut del poble.  
 
· Els governs tenen la responsabilitat de la salut dels seus pobles, que només es pot 
complir mitjançant la provisió de mesures sanitàries i socials adequades. 
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6.3. Cronologia de l’actuació de l’OMS  
 
Arribats a aquest punt, és rellevant per a seguir amb el context d‟aquest treball 
conèixer quina va ser la cronologia d‟actuació de l‟OMS des que es van conèixer els 
primers casos fins la declaració de la pandèmia per part del seu Director General a la 
roda de premsa sobre la COVID celebrada l‟11 de març de 2020. També es publica en 
aquesta mateixa cronologia la seva actuació durant alguns pocs dies posteriors. 
Aquestes dates, de fet, corresponen als mesos que marquen el nostre objecte d‟estudi. 
 
La present declaració ja no s‟actualitza. Una nova versió va ser publicada el 29 de juny 
de 202024: 
  
31 de desembre de 2019: 
La Comissió Municipal de Salut de Wuhan (província de Hubei, Xina) notifica un 
conglomerat de casos de pneumònia en la ciutat. Posteriorment, es determina que 
estan causats per un nou coronavirus. 
 
1 de gener de 2020: 
L‟OMS estableix el corresponent Equip de Suport a la Gestió d‟Incidents en els tres 
nivells de l‟Organització –la Seu, les seus regionals i els països– i posa d‟aquesta 
manera a l‟Organització en estat d‟emergència per abordar el brot. 
 
4 de gener de 2020: 
L‟OMS informa a les xarxes socials de l‟existència d‟un conglomerat de casos de 
pneumònia –sense defuncions– a Wuhan (província de Hubei). 
 
5 de gener de 2020: 
L‟OMS publica el seu primer part sobre brots epidèmics relatiu al nou virus, una 
publicació tècnica de referència per a la comunitat mundial d‟investigació i salut pública 
i els mitjans de comunicació. El part conté una avaluació del risc i una sèrie de 
recomanacions, així com la informació proporcionada per Xina a l‟Organització sobre 
la situació dels pacients i la resposta de salut pública davant el conglomerat de casos 
de pneumònia de Wuhan. 
 
10 de gener de 2020: 
L‟OMS publica en línia un ampli conjunt d‟orientacions tècniques amb recomanacions 
per a tots els països sobre la manera de detectar casos, realitzar proves de laboratori i 
gestionar els possibles casos. Les orientacions es basen en els coneixements sobre el 
virus que existeixen en aquell moment. Les orientacions es remeten als directors 
regionals de l‟OMS per a emergències amb la finalitat que les distribueixin entre els 
representants de l‟OMS en els països. 
 
Prenent com a base l‟experiència amb el SARS i el MERS, així com les vies de 
transmissió conegudes dels virus respiratoris, es publiquen orientacions sobre la 
prevenció i el control d‟infeccions destinades a protegir els professionals sanitaris, en 
què es recomana adoptar precaucions contra la transmissió per gotícules i per 
contacte a l‟atendre els pacients, així com precaucions contra la transmissió aèria en 
les intervencions associades a la generació d‟aerosols. 
 
12 de gener de 2020: 
Xina fa pública la seqüència genètica del virus causant de la COVID-19. 
 
13 de gener de 2020: 
Es confirma oficialment un cas de COVID-19 a Tailàndia, el primer enregistrat fora de 
la Xina. 

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/
https://www.who.int/es/news/item/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand
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14 de gener de 2020: 
La responsable tècnica de l‟OMS per a la resposta assenyala en una conferència de 
premsa que s‟ha produït una transmissió limitada del coronavirus entre éssers humans 
(en els 41 casos confirmats), fonamentalment a través de familiars, i que existeix el 
risc d‟un possible brot més ampli. La responsable tècnica observa que una transmissió 
entre éssers humans no seria sorprenent tenint en compte la nostra experiència amb 
els patògens causants del SARS, el MERS i altres malalties respiratòries. 
 
20-21 de gener de 2020: 
Experts de l‟oficina de l‟OMS a la Xina i de l‟Oficina Regional per al Pacífic Occidental 
efectuen una breu visita sobre el terreny a Wuhan. 
 
22 de gener de 2020: 
La missió de l‟OMS a la Xina emet una declaració en què s‟afirma que s‟ha demostrat 
la transmissió entre éssers humans a Wuhan, si bé es necessiten investigacions per a 
comprendre plenament la magnitud d‟aquesta transmissió. 
 
22-23 de gener de 2020: 
El Director General convoca un Comitè d‟Emergències segons el previst al Reglament 
Sanitari Internacional (RSI 2005) per a avaluar si el brot constitueix una emergència de 
salut pública d‟importància internacional. Els membres independents d‟aquest Comitè, 
procedents de diferents parts del món, no aconsegueixen assolir un consens a partir 
de les dades conegudes en aquell moment, i demanen que se‟ls convoqui de nou en 
un termini de 10 dies una vegada que rebin més informació. 
 
28 de gener de 2020: 
Una delegació d‟alt nivell de l‟OMS encapçalada pel Director General viatja a Beijing 
per a reunir-se amb els dirigents de Xina, conèixer millor la resposta d‟aquest país, i 
oferir l‟assistència tècnica que pugui ser necessària. 
 
Durant la seva estància en Beijing, el Dr. Tedros acorda amb els dirigents del Govern 
xinès que un equip internacional de destacats científics es desplaci en missió a Xina 
per a comprendre millor el context i la resposta general i intercanviar informació i 
experiències. 
 
30 de gener de 2020: 
El Director General de l‟OMS convoca de nou el Comitè d‟Emergències, abans dels 10 
dies de termini i només dos dies després de notificar-se els primers casos de 
transmissió limitada del coronavirus entre éssers humans fora de Xina. En aquesta 
ocasió el Comitè d‟Emergències arriba a un consens i recomana al Director General 
que el brot constitueix una emergència de salut pública d‟importància internacional 
(ESPII). El Director General accepta la recomanació i declara que el brot pel nou 
coronavirus (2019-nCov) constitueix una ESPII. És la sisena vegada que l‟OMS 
declara una ESPII des de l‟entrada en vigor del Reglament Sanitari Internacional (RSI) 
en 2005. 
 
L‟informe de situació de l‟OMS del 30 de gener assenyala l‟existència d‟un total de 
7.818 casos confirmats en tot el món, la majoria d‟ells a la Xina i 82 en altres 18 
països. L‟OMS avalua el risc a la Xina com a molt alt i el risc mundial com alt. 
 
3 de febrer de 2020: 
L‟OMS publica el Pla Estratègic de Preparació i Resposta de la comunitat internacional 
per a ajudar als Estats amb sistemes de salut més fràgils a protegir-se. 
 
 

https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-jan-2020
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/28-01-2020-who-china-leaders-discuss-next-steps-in-battle-against-coronavirus-outbreak
https://www.who.int/es/news/item/28-01-2020-who-china-leaders-discuss-next-steps-in-battle-against-coronavirus-outbreak
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
https://www.who.int/publications-detail-redirect/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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11-12 de febrer de 2020: 
L‟OMS convoca un fòrum d‟investigació i innovació sobre la COVID-19, al qual 
assisteixen més de 400 experts i entitats de finançament de tot el món. En el fòrum 
intervenen George Gao, Director General del Centre de Control de Malalties de la 
Xina, i Zunyou Wu, Epidemiòleg Cap d‟aquest organisme. 
 
16-24 de febrer de 2020: 
La missió conjunta OMS-Xina, en què participen experts d‟Alemanya, Canadà, Estats 
Units (Centres per al Control i la Prevenció de Malalties, Instituts Nacionals de la 
Salut), Japó, Nigèria, la República de Corea, Rússia i Singapur, roman un temps a 
Beijing i també viatja a Wuhan i a altres dues ciutats. Els seus membres parlen amb 
funcionaris de salut, científics i personal de salut dels establiments sanitaris (mantenint 
el distanciament físic necessari).  
 
11 de març de 2020: 
Profundament preocupada pels alarmants nivells de propagació de la malaltia i per la 
seva gravetat, i pels nivells també alarmants d‟inacció, l‟OMS determina en la seva 
avaluació que la COVID-19 pot caracteritzar-se com una pandèmia. 
 
13 de març de 2020: 
S‟estableix el Fons de Resposta Solidària contra la COVID-19 per a rebre donacions 
de particulars, empreses i institucions. 
 
18 de març de 2020: 
L‟OMS i els seus associats posen en marxa l‟assaig «Solidaritat», un assaig clínic 
internacional que té l‟objectiu de generar dades sòlides de tot el món per a trobar els 
tractaments més eficaços contra la COVID-19. 
 
6.4. Al·locució d’obertura del Director General de l’OMS en la roda de premsa 
sobre la COVID-19 (11 de març de 2020)  
 
No podem encara deixar de parlar de l‟Organització Mundial de la Salud, màxima 
responsable de gestionar qualsevol crisi sanitària que amenaci el planeta, sense 
conèixer l‟al·locució completa25 del seu Director General, Tedros Adhanom. Aquestes 
van ser les seves paraules en aquella roda de premsa d‟aquell dia que va fer que el 
món tal com el coneixíem fins llavors, canviés de manera radical, així com també les 
nostres vides:  
 
“Bona tarda. 
 
Al llarg de les dues darreres setmanes, el nombre de casos de COVID-19 fora de Xina 
s‟ha multiplicat per 13, i el nombre de països afectats s‟ha triplicat. 
 
En aquests moments hi ha més de 118.000 casos en 114 països, i 4.291 persones han 
perdut la vida. 
 
Milers de persones més estan lluitant per les seves vides als hospitals. 
 
En els dies i setmanes per venir esperem que el nombre de casos, el nombre de 
víctimes mortals i el nombre de països afectats augmentin encara més. 
 
Des de l‟OMS hem dut a terme una avaluació permanent d‟aquest brot i estem 
profundament preocupats tant pels alarmants nivells de propagació i gravetat, com 
pels alarmants nivells d‟inacció. 
 

https://www.who.int/es/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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Per aquestes raons, hem arribat a la conclusió que la COVID-19 pot considerar-se una 
pandèmia. 
 
«Pandèmia» no és una paraula que hagi d‟utilitzar-se a la lleugera o de forma 
imprudent. És una paraula que, utilitzada de forma inadequada, pot provocar una por 
irracional o donar peu a la idea injustificada que la lluita ha acabat, i causar com a 
resultat patiments i morts innecessàries. 
 
El fet de descriure la situació com una pandèmia no canvia l‟avaluació de l‟OMS de 
l‟amenaça que representa aquest virus. No canvia allò que l‟OMS està fent, ni tampoc 
allò que els països  han de fer.  
 
Mai abans havíem vist una pandèmia generada per un coronavirus. Aquesta és la 
primera pandèmia causada per un coronavirus. 
 
Al mateix temps, mai abans havíem vist una pandèmia que pogués ser controlada. 
 
L‟OMS ha estat aplicant el seu màxim nivell de resposta des que es van notificar els 
primers casos. 
 
I cada dia hem fet una crida als països per a que adoptin mesures urgents i 
agressives. 
 
Hem fet sonar l‟alarma de forma alta i clara. 
 
=== 
 
Tal com vaig dir dilluns, fixar-se únicament en el nombre de casos i en el nombre de 
països afectats no permet veure el quadre complet. 
 
Dels 118.000 casos notificats a nivell mundial en 114 països, més del 90% es van 
concentrar en només quatre països, i en dos d‟ells – la Xina i la República de Corea – 
l‟epidèmia es troba en clar declivi. 
 
Hi ha 81 països que no han notificat cap cas, i 57 que han notificat 10 casos o menys. 
 
No podem dir això prou alt, ni prou clar, ni prou sovint: tots els països estan a temps de 
canviar el curs d‟aquesta pandèmia. 
 
Si els països es dediquen a detectar, realitzar proves, tractar, aïllar i rastrejar, i 
mobilitzen la seva població en la resposta, aquells que tenen uns pocs casos poden 
evitar que aquests casos es converteixin en grups de casos, i que aquests grups donin 
pas a la transmissió comunitària. 
 
Inclús en els països on hi ha transmissió comunitària o grans grups de casos, es pot 
donar la volta a la situació creada per aquest virus. 
 
Diversos països han demostrat que és possible suprimir i controlar aquest virus. 
 
El repte al qual s‟enfronten molts països que en aquests moments es troben amb 
grans grups de casos o amb situacions de transmissió comunitària no és si poden fer 
el mateix, sinó si ho faran.   
 
En alguns països hi ha un problema de manca de capacitat. 
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En alguns països hi ha un problema de manca de recursos. 
 
En alguns països hi ha un problema de manca de determinació. 
 
Agraïm les mesures que s‟estan prenent a la República Islàmica de l‟Iran, Itàlia i la 
República de Corea per tal de frenar el virus i controlar les seves epidèmies. 
 
Sabem que aquestes mesures estan tenint un gran impacte sobre les seves societats i 
les seves economies, igual que ho van tenir a la Xina. 
 
Tots els països han de trobar un delicat equilibri entre la protecció de la salut, la 
minimització dels trastorns socials i econòmics, i el respecte dels drets humans. 
 
El mandat de l‟OMS és promoure la salut pública. No obstant, estem col·laborant amb 
un gran nombre d‟associats de tots els sectors per a mitigar les conseqüències socials 
i econòmiques d‟aquesta pandèmia. 
 
Això no és només una crisi de salut pública, és una crisi que afectarà tots els sectors, i 
per aquesta raó tots els sectors i totes les persones han de prendre part en la lluita. 
 
He dit des del primer moment que els països han d‟adoptar un enfoc basat en la 
participació de tot el govern i de tota la societat, al voltant d‟una estratègia integral 
dirigida a prevenir les infeccions, salvar vides i reduir al mínim els seus efectes. 
 
Permetin que ho resumeixi en quatre esferes clau: 
 
Primer, preparar-se i estar a punt. 
 
Segon, detectar, protegir i tractar. 
 
Tercer, reduir la transmissió. 
 
Quart, innovar i aprendre. 
 
Recordo a tots els països que estem fent una crida per a que activin i ampliïn els seus 
mecanismes de resposta a emergències; 
 
Informin els seus pobles sobre els riscos existents i sobre la forma de protegir-se 
contra ells: és tasca de tots; 
 
Trobin, aïllin, sotmetin a proves i posin en tractament tots els casos, i rastregin tots els 
seus contactes; 
 
Preparin els seus hospitals; 
 
Protegeixin i formin els seus treballadors sanitaris; 
 
I tinguem cura els uns dels altres, perquè ens necessitem. 
 
=== 
 
S‟ha prestat massa atenció a una paraula. 
 
Deixin que els proposi altres paraules que importen molt més, i que són molt més útils 
per a inspirar la nostra acció. 
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Prevenció. 
 
Preparació. 
 
Salut pública. 
 
Lideratge polític. 
 
I per sobre de tot, les persones. 
 
Estem en això junts, per a fer amb serenitat les coses que cal fer i protegir els 
ciutadans del món. Es pot aconseguir. 
 
Moltes gràcies”. 
 
6.5. Declaracions de José Antonio Marina 
 
Ja totalment immersos en el context de pandèmia i coneixedors de com es van viure a 
l‟OMS aquells mesos a nivell intern, i abans d‟analitzar les notícies als mitjans, pot ser 
interessant sortir fora i escoltar veus expertes. No són, en aquest cas, experts en 
virologia o en medicina, però sí són veus que sorgeixen de les declaracions de filòsofs, 
aquells pensadors sovint incompresos. Cal tenir en compte que en una crisi sanitària 
com aquesta, no tot és ciència, també hi ha paraules, autocrítica i reflexions. Podem 
escoltar què ens volen dir aquestes paraules, i mirar si ens ensenyen i aporten alguna 
cosa, si podem aplicar-nos alguns d‟aquests coneixements per tal de prendre 
consciència o, com a mínim, tenir l‟oportunitat de viure una situació de gravetat com 
aquesta de manera més reflexiva i personal. 
 
En aquest sentit, són interessants algunes de les afirmacions que el filòsof José 
Antonio Marina va fer en diverses entrevistes concedides a diferents programes de 
televisió durant els primers mesos de pandèmia mundial, qui assegura, entre altres 
coses, que una crisi com aquesta no ens canviarà com a societat perquè els éssers 
humans necessitem molt temps per a canviar el nostre comportament: “D‟aquesta 
pandèmia sortirem iguals. Els éssers humans canviem amb molta lentitud. De manera 
que, en el moment que passin les situacions d‟emergència tornarem a allò que els 
estadístics anomenen „Regressió a la mitjana‟, que és als hàbits que hem tingut 
sempre. L‟únic que canviarà són aquells comportaments que estan determinats per 
circumstàncies externes. Sens dubte, la persona que es quedi a l‟atur canviarà la seva 
vida. Però no perquè de sobte siguem millors, pitjors, sofrim una conversió... Ara 
tothom està transcendent” (Marina, 2020)26. 
 
També critica de forma contundent l‟actual tendència d‟algunes persones a opinar o a 
informar sense uns fonaments sòlids: “Quan algú et digui alguna cosa, pregunta-li: „I tu 
com ho saps?‟. I espera. I si no et dóna una resposta convincent a aquesta pregunta, 
no li facis ni cas. No, perquè estem en una espècie de proliferació d‟opinions. Se‟ns ha 
ficat dins la idea que totes les opinions són respectables, i això és mentida. Totes les 
persones que opinen són respectables, les opinions no. Les opinions poden ser 
estúpides, poder ser fanàtiques, poden ser perilloses, poden ser terroristes... Les 
opinions no mereixen cap respecte si no dius exactament en què fonamentes aquestes 
opinions. Em sorprèn la frivolitat amb què tothom té solucions per a totes les coses. 
Em sento el més ximple del barri”. (Marina, 2020)27. 
 
Parla, a més, dels beneficis i els perills que porta la incertesa i el fet de sentir i 
experimentar la por: “La por em sembla un dels sentiments o de les emocions més 
importants per a l‟ésser humà, que són beneficiosos si hi són en la justa mesura, o que 
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ens poden amargar la vida. La por és la resposta davant un perill, i llavors, quan el 
perill és real, la resposta és adequada, sempre que ens permeti portar un 
comportament que serveixi per a alguna cosa. En aquest sentit, la por és molt bona 
companyia, en situacions de perill com en la que estem. Jo ja he vist molta gent que 
no ha complit les mesures de distanciament, que van sense mascareta, etc. Això és un 
perill. És a dir, perdre la por quan el perill encara existeix és realment dolent”. (Marina, 
2020)26. 
 
I, potser una de les seves teories més interessants i, en aquest cas també més 
escaients, és la següent, en què deixa clar que l‟ésser humà és individualista i 
egocèntric per naturalesa: “La ciutadania no vol ser informada. Vol que els mitjans de 
comunicació li donin la raó, no que l‟informin. I llavors, en el moment d‟escollir el mitjà 
de comunicació, no escullo el mitjà de comunicació que em sembla que m‟informarà 
millor, sinó el mitjà de comunicació que reforçarà les meves creences. Això és un 
sistema pervers, perquè llavors, aquell mitjà de comunicació, per tal de tenir atrapat el 
lector, li donarà no només la raó, sinó encara més raó” (Marina, 2020)28. 
 
6.6. Declaracions de Byung-Chul Han 
 
D‟altra banda, si bé José Antonio Marina se centra més en parlar sobre el 
comportament de la societat, un altre filòsof, Byung-Chul Han, sudcoreà establert a 
Alemanya, es mostra més crític i més cru amb els polítics, les desigualtats socials i 
una possible transició de les costums típiques d‟Occident a les tradicions d‟Orient, per 
tant s‟atreveix a parlar d‟un canvi d‟era: “La COVID-19 probablement no sigui un bon 
presagi per a Europa i Estats Units. El virus és una prova per al sistema. Els països 
asiàtics, que creuen poc en el liberalisme, han assumit amb bastant rapidesa el control 
de la pandèmia, especialment en l‟aspecte de la vigilància digital i biopolítica, 
inimaginables per a Occident. Europa i Estats Units estan ensopegant. Davant la 
pandèmia està perdent la seva brillantor. El virus no atura l‟avanç de la Xina. La Xina 
vendrà el seu estat de vigilància autocràtica com a model d‟èxit contra l‟epidèmia. 
Exhibirà per tot el món encara amb més orgull la superioritat del seu sistema. La 
COVID-19 farà que el poder mundial es desplaci una mica més cap a Àsia. Vist així, el 
virus marca un canvi de era”. (Han, 2020)29. 
 
Com ja va fer Marina, Han també parla de la por, però en un sentit oposat: “El pànic 
davant el virus és exagerat. L‟edat mitjana dels qui moren a Alemanya per COVID-19 
és 80 ó 81 anys i l‟esperança mitjana de vida és de 80,5 anys. El que mostra la nostra 
reacció de pànic davant el virus és que alguna cosa va malament en la nostra societat” 
(Han, 2020)29. 
 
Assegura també que la societat canviarà, i ho farà lluitant constantment per aconseguir 
sobreviure, sacrificant alguns dels plaers als quals estava acostumada: “El virus és un 
mirall, mostra en quina societat vivim. I vivim en una societat de supervivència que es 
basa en última instància en la por a la mort. Ara sobreviure es convertirà en quelcom 
absolut, com si estiguéssim en un estat de guerra permanent. Totes les forces vitals 
s‟empraran per a perllongar la vida. En una societat de la supervivència es perd tot 
sentit de la bona vida. El plaer també se sacrificarà al propòsit més elevat de la pròpia 
salut” (Han, 2020)29. 
 
I, per últim, la següent afirmació deixa ben clara la seva opinió sobre les desigualtats 
socials i econòmiques arreu del món: “El coronavirus està mostrant que la 
vulnerabilitat o mortalitat humanes no són democràtiques, sinó que depenen de 
l‟estatus social. La mort no és democràtica. La COVID-19 no ha canviat res al 
respecte. La mort mai ha sigut democràtica. La pandèmia, en particular, posa de relleu 
els problemes socials, els errors i les diferències de cada societat. Amb la COVID-19 
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emmalalteixen i moren els treballadors pobres d‟origen immigrant a les zones 
perifèriques de les grans ciutats. Han de treballar. El teletreball no se‟l poden permetre 
els cuidadors, els treballadors de les fàbriques, els que netegen, les venedores o els 
que recullen les escombraries. Els rics, en canvi, es muden a les seves cases en el 
camp” (Han, 2020)29. 
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7. COMPARACIÓ NARRATIVA DE DOS MITJANS 

 
7.1. La narrativa de la crisi sanitària de la pandèmia al diari El Periódico de 
Catalunya 
 
El primer dels dos mitjans escollits per fer aquest estudi, és El Periódico de Catalunya. 
L‟hemeroteca30 del seu lloc web ofereix la possibilitat de llegir i/o descarregar els diaris 
ja publicats anteriorment, de manera que en l‟anàlisi dels titulars de cadascun dels 
dies, a més d‟incloure aquells més rellevants literalment traduïts al català, es pot 
accedir a la consulta de la seva pàgina en paper corresponent per mitjà d‟hipervincles, 
sempre i quan el lector o lectora estigui llegint aquestes línies des d‟un dispositiu 
digital.   
 
A mesura que avança el temps, les pàgines del diari s‟omplen de notícies relacionades 
amb el nou virus, i aquestes contenen els titulars objecte d‟aquest estudi. No obstant, 
pel fet que són moltes les notícies que fan alguna referència al virus en alguna de les 
seves línies, només són objecte d‟anàlisi aquells titulars que més o menys de manera 
explícita indiquen que la notícia que li segueix tracta el tema que ens ocupa. Al mateix 
temps, també es fa seguiment de la situació econòmica, ja que les notícies d‟aquesta 
secció també estan estretament vinculades a l‟evolució de la crisi sanitària, encara que 
el títol no sempre ho faci explícit.    
 
 

DESEMBRE 2019 - GENER 2020 
 
 
Setmana 1 (Dimarts, 31 de desembre de 2019 - Diumenge, 05 de gener de 2020) 
 
Aquesta setmana correspon als dies compresos entre: Dimarts, 31 de desembre de 
2019 a Diumenge, 05 de gener de 2020.  
 
No hi ha cap titular relacionat amb el nou virus aquesta setmana. 
 
Anàlisi setmanal (Dimarts, 31 de desembre de 2019 - Diumenge, 05 de gener de 2020) 
 
En aquesta primera setmana, ja es comencen a detectar els primers casos d‟una 
estranya pneumònia a Wuhan, capital de la província xinesa de Hubei, però encara no 
hi ha informació suficient, ni prou clara, en la resta de països del món. 
 
Setmana 2 (Dilluns, 06 de gener de 2020 - Diumenge, 12 de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 06 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimarts, 07 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimecres, 08 de gener de 2020: 
 
Només n‟hi ha un, però és el primer titular en aquest mitjà sobre el nou virus: 
“Dotzenes d'afectats per una misteriosa epidèmia a la Xina”. La notícia que 
encapçala és breu i ocupa un petit espai a la part inferior dreta de la pàgina 22, a la 
secció Internacional. 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200108/pag_022.html
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Titulars de dijous, 09 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de divendres, 10 de gener de 2020: 
 
Segon titular en aquest mitjà, dos dies després del primer: “Un virus similar al de la 
SARS, després de l'epidèmia a la Xina”. De la mateixa manera que el primer titular, 
aquest també ocupa un espai breu en el full. Concretament, un quart del total a la part 
inferior de la pàgina 16, i també correspon a la secció Internacional.  
 
Titulars de dissabte, 11 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de diumenge, 12 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 06 de gener de 2020 - Diumenge, 12 de gener de 2020) 
 
Segona setmana tranquil·la, sense cap sobresalt ni cap informació que en principi faci 
pensar que estem davant d‟una amenaça a nivell mundial. El mitjà informa de la 
presència d‟un nou virus que afecta la Xina i que per les seves característiques 
recorda a altres epidèmies del passat. En aquest punt, és lògic pensar que la situació 
està controlada o, que en cas d‟haver alguna complicació, es podrà tallar de manera 
efectiva. Tenim antecedents i les eines adequades perquè així sigui.  
 
Setmana 3 (Dilluns, 13 de gener de 2020 - Diumenge, 19 de gener de 2020) 
 
Aquesta setmana correspon als dies compresos entre: Dilluns, 13 de gener de 2020 
a Diumenge, 19 de gener de 2020.  
 
No hi ha cap titular relacionat amb el nou virus aquesta setmana. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 13 de gener de 2020 - Diumenge, 19 de gener de 2020) 
 
Tercera setmana des del descobriment dels primers casos de la nova malaltia a la 
Xina i cap titular que faci referència en aquest mitjà. És un fet que resulta sorprenent 
perquè en aquest punt sabem que ha aparegut un nou virus contagiós i que hi ha 
diverses persones afectades. El més probable és que els diferents mitjans es trobin a 
l‟espera de notícies que permetin ampliar la informació que han d‟oferir als lectors i 
que, al mateix temps, la Xina estigui fent un seguiment de l‟evolució dels casos per tal 
de poder informar amb més rigor i precisió. Amb això, probablement s‟estaria evitant 
provocar pors i incerteses de manera precipitada. En qualsevol cas, el lector només 
pot fer conjectures i esperar noves informacions.     
 
Setmana 4 (Dilluns, 20 de gener de 2020 - Diumenge 26, de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 20 de gener de 2020: 
 
Després d‟una setmana d‟absoluta calma i silenci, comencem la setmana amb el titular 
“La Xina admet 17 casos més d'una misteriosa epidèmia”. En aquest cas, la notícia 
ocupa un terç del full en la part inferior de la pàgina 15, en la secció Internacional. 
 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200110/pag_016.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200120/pag_015.html
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Titulars de dimarts, 21 de gener de 2020: 
 
El segon dia de la tercera setmana anuncia: “La misteriosa epidèmia xinesa creix i 
suma ja tres víctimes”. No només el mitjà comença a considerar que es tracta d‟un 
tema rellevant i per això li atorga dos terços del full a la pàgina 32, sinó que a més, les 
notícies sobre el nou virus abandonen la secció Internacional i passen a formar part de 
la secció Societat.  
 
Titulars de dimecres, 22 de gener de 2020: 
 
Primer dia en què una notícia relacionada amb el nou virus ocupa un espai en portada, 
encara que discret: “L'estrany virus de la Xina salta als Estats Units”. Inclou també 
el següent subtítol: “Les autoritats de Pequín confirmen la sisena víctima mortal”. Pel 
que fa a les pàgines interiors, s‟amplia la notícia de portada amb el títol “EUA detecta 
el primer cas del virus que atemoreix la Xina”. Ho veiem en la meitat superior de la 
pàgina 28, dintre de la secció Societat. 
 
Titulars de dijous, 23 de gener de 2020: 
 
Arribem a la meitat de la quarta setmana amb una nova portada que dedica un petit 
espai a una notícia sobre el nou virus; i ja és la segona portada en dos dies 
consecutius: “Europa alça controls enfront de l'avanç del virus xinès”. La notícia 
s‟amplia a la pàgina 28 i en aquest cas, ocupa el full sencer i continua en el següent. 
El titular és gairebé el mateix: “Europa activa els controls per l'amenaça del virus 
xinès”. La pàgina 29, a més, conté un altre titular: “La Xina aguanta la respiració”. 
Ambdues notícies pertanyen a la secció Societat.  
 
Titulars de divendres, 24 de gener de 2020: 
 
Tercera portada i consecutiva que destina un petit espai al seguiment del nou virus: 
“La Xina confina a 20 milions de persones pel virus”. En les pàgines interiors, a la 
pàgina 29 dintre de la secció Societat, la notícia ampliada amb el titular “Gairebé 20 
milions de xinesos, confinats pel coronavirus”. Novament, la notícia torna a ocupar 
gairebé la totalitat de la pàgina.  
 
Titulars de dissabte, 25 de gener de 2020: 
 
Comença el darrer cap de setmana de gener amb la primera portada que dedica un 
espai rellevant a una nova notícia sobre el virus. Sota la imatge principal, que mostra 
una mare de Hong Kong i el seu fill, ambdós amb mascareta, hi ha el següent titular: 
“El virus xinès arriba a Europa amb tres infectats a França”, i l‟acompanya el 
subtítol “La indústria turística tremola per l'amenaça sanitària”. A l‟interior del diari, a la 
secció Societat, la seva ampliació a la pàgina 30: “El coronavirus arriba a Europa 
amb tres casos a França”. La notícia ocupa la pàgina sencera i continua en un petit 
espai de la pàgina següent.   
 
Titulars de diumenge, 26 de gener de 2020: 
 
Per primera vegada una portada destina un espai força rellevant a les declaracions 
d‟un polític espanyol en relació a la situació actual del nou virus. En aquest cas, són 
paraules extretes d‟una entrevista amb Salvador Illa, ministre de Sanitat: «Cal afrontar 
el diàleg sense més prejudicis». El títol ve acompanyat per dos subtítols: “L'home 
fort de PSC en el Govern preveu «obstacles» però assegura «voluntat ferma»” i 
“Afirma que Espanya «està preparada» per fer front a l'amenaça del coronavirus”. En 
les pàgines interiors, l‟entrevista completa comença a la pàgina 18 amb el titular  «Hi 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200121/pag_032.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200122/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200122/pag_028.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200123/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200123/pag_028.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200123/pag_029.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200124/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200124/pag_029.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200125/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200125/pag_030.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200126/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200126/pag_018.html
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haurà obstacles per al diàleg i voluntat ferma», i acaba a la pàgina 19 amb un 
segon titular: «Estem preparats per enfrontar el coronavirus». Ambdues pàgines, 
senceres, corresponen a la secció Política. Més endavant, a la pàgina 41, secció 
Societat, una altra notícia que ocupa tot el full una vegada més. El titular és el següent: 
“En guerra contra el virus”. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 20 de gener de 2020 - Diumenge 26, de gener de 2020) 
 
Gairebé un mes després que la Xina informés dels primers casos d'una estranya 
malaltia causada per un nou virus, i després d'una setmana anterior de silenci total en 
aquest mitjà, acaba una quarta setmana carregada de noves notícies, més 
preocupants cada dia que passa. En només set dies, és interessant observar l'evolució 
que pateix el nom del nou virus. Si els primers titulars de la setmana es referien a 
aquest com "misteriosa epidèmia xinesa", dies més tard van passar a anomenar-lo "el 
virus xinès" i poc després agafava força un nom una mica més concret i molt menys 
taxatiu: "coronavirus".  
 
Les notícies relacionades amb aquest tema deixen de formar part de la secció 
Internacional i s'instal·len completament en la secció Societat, fins i tot podem veure 
que comencen a treure el cap en altres seccions, com és el cas de la Política. Aquest 
canvi és també interessant perquè significa que aquest mitjà considera en un inici que 
aquestes notícies informen d‟un problema sanitari que succeeix molt lluny d‟aquí, i que 
difícilment pot afectar de manera global. Més tard, però, el diari ha de canviar aquesta 
visió i reconèixer que es tracta d‟un problema social i comú, ja que en aquest punt 
cada vegada hi ha més evidències que es tracta d‟un virus que es transmet entre 
humans.   
 
Pel que fa a l'avanç de virus, comença a resultar inquietant la seva evolució: de la Xina 
salta als Estats Units i a Europa, més concretament a França, un dels nostres països 
més propers. En un context en què s'estenen els contagis i les morts, els polítics del 
Govern espanyol asseguren que estem preparats per afrontar aquest nou problema, 
just quan comença a ser ja una amenaça per a una part important del món 
desenvolupat. 
 
Setmana 5 (Primera part) (Dilluns, 27 de gener de 2020 – Divendres, 31 de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 27 de gener de 2020: 
 
Després de cinc portades consecutives que avançaven titulars sobre el virus, en 
aquesta no hi tenen cap presència. Cal anar a la pàgina 30 de la secció Societat per 
trobar l‟únic titular del dia relacionat amb el tema que ens ocupa: “La Xina revela que 
el virus es contagia des de la incubació”. En aquesta mateixa pàgina, si bé es pot 
considerar que inclou només aquest únic titular, al marge dret hi ha tres notícies més, 
redactades de forma molt breu, i tot i que hem de considerar que tenen una rellevància 
menor, és interessant esmentar-les. Aquestes tres notícies ràpides venen 
encapçalades pels següents titulars: “Uns 20 espanyols estan a Wuhan, epicentre 
del brot”; “Descartada una possible infecció a Granada”, i finalment, “EUA registra 
el quart cas de coronavirus”.   
 
Titulars de dimarts, 28 de gener de 2020: 
 
Torna el coronavirus a un petit espai de la nova portada, aquesta vegada i per primer 
cop, en forma de situació econòmica: “La por al virus de la Xina tomba les borses”. 
Aquesta notícia s‟amplia amb un titular gens tranquil·litzador a la pàgina 26 (secció 
Economia) i encapçala una petita columna a la part superior esquerra del full: “Pànic 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200126/pag_019.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200126/pag_041.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200127/pag_030.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200128/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200128/pag_026.html
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al coronavirus xinès”. No obstant, el virus sí té més presència a la secció Societat 
amb un nou titular: “Catalunya desplega el pla contra el virus xinès”. La notícia es 
pot llegir a la pàgina 28 i continua a la següent. 
 
Titulars de dimecres, 29 de gener de 2020: 
 
Titular que ocupa poc espai, però que s‟ubica en un lloc privilegiat de la portada, just al 
mig, sota la notícia del dia, i dintre d‟un caixetí de color verd per a que destaqui: “El 
virus xinès es contagia per primera vegada a Europa”, a sota hi ha el següent 
subtítol: “Alemanya registra el cas, Itàlia reporta brots racistes i Espanya intenta 
repatriar 20 confinats a Wuhan”. La pàgina 27 inclou, un dia més, una breu notícia a 
una petita columna en la part superior esquerra, en la secció Economia: “Millor 
resposta al coronavirus”. Finalment, en la pàgina 28 sencera, ja en la secció 
Societat, s‟amplia el titular que s‟avança a la portada. Aquesta vegada el titular és 
“Alemanya confirma el primer contagi de coronavirus a la UE”.   
 
Titulars de dijous, 30 de gener de 2020: 
 
Espai molt discret per al virus en aquesta portada, titular concís i sense subtítol: 
“Quarantena per als repatriats pel coronavirus”. Aquest titular, que amplia la notícia 
en la secció Societat a la pàgina 28, és encara més breu en aquestes pàgines 
interiors, tot i que més ambigu: “Quarantena pel virus”. La notícia ocupa més de mig 
full i continua al següent, en un petit espai de la pàgina 29. En aquestes dues pàgines 
hi ha també sis titulars més de menor rellevància: “BCN es queda sense l'Any Nou”; 
“Futbolistes del Wuhan, a Cadis”; “Les farmàcies, sense mascaretes”; 
“Tancament de locals de grans marques”; “Una afecció més mortal que la grip”, i 
“El Mobile reforçarà els controls”. 
 
Titulars de divendres, 31 de gener de 2020: 
 
Últim dia de gener i primera vegada des del descobriment del nou virus que la portada 
exposa en forma de notícia del dia una relacionada amb aquest tema: “Emergència 
global per frenar el virus de la Xina”. Acompanyen aquest titular així com la 
fotografia principal els següents subtítols: “L'OMS admet ara que es tracta d'un brot 
sense precedents” i “Els espanyols repatriats podran rebre visites a l'hospital amb una 
mínima protecció”. En la mateixa portada, sobre el titular principal ja esmentat, i amb 
una mida inferior, hi ha un avanttítol imprès en lletres vermelles i majúscules:  “Més de 
170 morts i 8.000 contagiats”. Primera plana, per tant, carregada de notícies que 
avancen que les pàgines interiors contenen molta informació sobre aquesta nova 
malaltia. Només cal girar el primer full del diari per veure que per primera vegada totes 
aquestes notícies s‟amplien fora de les seves seccions habituals. Aquelles seccions 
diferents que normalment estan fortament vinculades a les notícies relacionades amb 
el virus, deixen espai aquest dia per altres assumptes. Per tant, la secció anomenada 
Tema del dia, que en aquest cas ocupa cinc fulls sencers, comença a la pàgina 2 amb 
el primer titular: “L'OMS rectifica i llança l'alerta global pel virus”. La notícia acaba a 
la pàgina 3, i immediatament presenta el següent titular, “El Gómez Ulla es disposa a 
rebre als repatriats”. Continua la bateria de notícies del tema del dia a la pàgina 4, 
amb el titular “Rússia es tanca per orient i deixa de donar visats a xinesos”. En un 
segon nivell, un titular menor però que també convé tenir en compte: “Itàlia també 
confirma dos casos”. Tanquen aquesta secció especial els continguts de la pàgina 5, 
que té com a títol “Units en la distància”. La part dreta del full reserva una columna 
llarga que inclou tres notícies de menor rellevància: “El brot obliga a cancel·lar 
diverses cites esportives”; “Dos detinguts per la difusió de 'fake news' sobre el 
virus”, i “Més suspensions de vols i tancaments de comerços”. Finalment, la 
pàgina 28, que correspon a la secció Economia, deixa un titular poc esperançador que 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200128/pag_028.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200129/pag_001.html
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encapçala una notícia molt breu, d‟una petita columna a la part superior esquerra del 
full: “Torna la por al coronavirus”.  
 
Anàlisi setmanal (Primera part) (Dilluns, 27 de gener de 2020 – Divendres, 31 de gener de 2020) 
 
Tal com va succeir la setmana anterior, i com és lògic degut a l‟evolució negativa del 
virus, tornem a veure notícies relacionades amb la nova malaltia tots els dies. Acaba el 
primer mes de l‟any amb informació que no convida a l‟optimisme: és un virus que, a 
més de començar a expandir-se de manera cada cop més incontrolada, es contagia 
des de la seva incubació, i per tant abans que la persona afectada presenti 
símptomes; una economia que experimenta forts canvis a conseqüència de la confusió 
i la incertesa; quarantenes per a repatriats; cancel·lacions esportives, i alguns països 
que comencen a mostrar actituds hostils cap a altres zones del món. En definitiva, el 
brou de cultiu perfecte per a viure l‟inici d‟una incipient crisi sanitària, política i social 
sense precedents. En un rang d‟importància menor, però que cal tenir en compte, el 
diari també ens informa que la nova malaltia és més greu que la grip, i que es 
comencen a veure contagis en persones que no han viatjat ni han tingut contacte amb 
ningú que ho hagi fet recentment. Notícies que sens dubte resulten desesperants, com 
a mínim, per a persones aprensives. 
 
Addicionalment, cal destacar l‟èmfasi del mitjà català en explicar la situació del virus a 
Catalunya, la qual cosa apropa més la informació al seu públic principal, ja que es 
narra de manera més acotada. I com a curiositat, el nom més utilitzat en els titulars per 
a referir-se al virus és ja “coronavirus”, tot i que a principis de setmana encara es 
parlava de manera explícita de “virus xinès”. 
 
 

FEBRER 2020 
 
 
Setmana 5 (Segona part) (Dissabte, 01 de febrer de 2020 - Diumenge, 02 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dissabte, 01 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest primer dia de febrer i cap de setmana que tanca la cinquena 
setmana d‟anàlisi, no inclou cap notícia relacionada amb el coronavirus. Cal avançar 
fins a la pàgina 27, dintre de la secció Economia per trobar la primera notícia, 
redactada com és habitual a la part superior esquerra del full i de manera molt breu: 
“La banca i el coronavirus llasten l'Ibex”. Seguidament, a la pàgina 28, ja en la 
secció Societat, sí hi ha una notícia més extensa de més de mig full encapçalada pel 
titular “Confirmat el primer infectat per coronavirus a Espanya”. A la part inferior de 
la pàgina, un altre titular sobre la situació de les persones repatriades: “«Veiem la llum 
a la fi del túnel»”. A la pàgina següent hi ha la continuació de les dues notícies. 
 
Titulars de diumenge, 02 de febrer de 2020: 
 
La cinquena setmana acaba amb una notícia positiva que ja s‟avança a la portada: 
“Millora el primer malalt de coronavirus a Espanya”, titular el qual va acompanyat 
del subtítol “El turista alemany romandrà ingressat i aïllat a La Gomera”. Aquesta és 
l‟única notícia relacionada amb el tema d‟anàlisi en aquest dia i s‟amplia en un espai 
de mig full a la secció Societat, concretament a la pàgina 36, amb el títol “El contagiat 
de la Gomera, sense símptomes del coronavirus”. 
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Anàlisi setmanal (Segona part) (Dissabte, 01 de febrer de 2020 - Diumenge, 02 de febrer de 2020) 
 
La setmana acaba de manera relativament tranquil·la i amb un optimisme moderat. 
D‟una banda, tenim una mala notícia: es confirma el primer infectat a Espanya, i per 
tant, ja veiem el virus massa a prop. D‟altra banda, la bona notícia és que aquest 
pacient es recupera favorablement, i tot i així es prenen mesures de prevenció per tal 
de reforçar la seguretat i que la malaltia no s‟escampi. El Govern espanyol, per la seva 
banda, encara fa una crida a la calma i assegura que el país no es veurà massa 
afectat per aquesta crisi sanitària. No obstant, la situació comença a complicar-se a 
Itàlia, un altre país proper. 
 
Setmana 6 (Dilluns, 03 de febrer de 2020 - Diumenge, 09 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 03 de febrer de 2020: 
 
Comença la setmana sense cap notícia relacionada amb el virus a la portada, i cal 
avançar fins a la pàgina 32 per trobar el primer titular, dintre de la secció Societat: “El 
coronavirus es cobra la primera vida fora de la Xina”. La notícia continua a la 
pàgina 33 i seguidament hi ha un altre titular: “Extremenys a Shenyang”. Al marge 
dret del full, una breu notícia que té com a títol “Científics italians aconsegueixen 
aïllar el 2019-nCoV”. També en aquesta mateixa pàgina, en la part inferior, veiem cinc 
notícies més de menor rang. Els titulars són els següents: “El Banc de la Xina surt al 
rescat”, “Pequín rebutja l'ajuda dels EUA”, “El G-7 estudia una resposta comuna”, 
“Els residents de Wenzhou, aïllats”, i “La femta pot ser via de contagi”. 
 
Titulars de dimarts, 04 de febrer de 2020: 
 
El primer titular sobre aquesta crisi el trobem a la pàgina 29, a la secció Economia, a la 
part superior esquerra i titula una notícia breu: “L'Ibex esquiva la crisi de la borsa 
xinesa”. Tot seguit, a la pàgina 30 sencera, ja en la secció Societat, veiem més 
notícies. La primera i més rellevant té com a títol “El coronavirus farà malbé 
l'economia xinesa 10 vegades més que la SARS”. Tot i que aquesta notícia continua 
a la pàgina següent, a la part central d‟aquesta mateixa hi ha un altre titular molt 
cridaner que acompanya una fotografia: “Wuhan construeix en només 10 dies el 
seu hospital per als afectats”; i finalment, en la part inferior del full, quatre notícies 
breus amb els següents titulars: “Sospita de contagi a Vitòria”; “Més controls en 
plena quarantena”; “La UE va repatriar a 447 europeus”, i “Els creuers veten a 
alguns viatgers”.  
 
Titulars de dimecres, 05 de febrer de 2020: 
 
Nova portada carregada de notícies que convé esmentar. En un primer nivell, la notícia 
principal és “Falsos terapeutes indiquen tòxics contra el virus” i ve acompanyada 
2pel subtítol “Els metges alerten contra les superxeries que atemoreixen i confonen a 
la gent”. Tot just a sobre d‟aquest títol principal, un avanttítol que indica un nou rècord 
en les xifres de l‟epidèmia: “Registrats 20.597 infectats i 426 morts”. A la part lateral 
esquerra de la fotografia de portada, dos titulars més de primer nivell de rellevància: 
“Pequín denuncia casos de discriminació a Espanya” i “LG cancel·la la seva 
presència al Mobile i el Govern descarta restringir els vols a la Xina”. Pel que fa a 
les pàgines interiors, no cal anar massa lluny, doncs a la secció Tema del dia, que 
sempre correspon a les primeres pàgines del diari, ja podem veure que es tracten 
totes aquestes notícies a pàgina completa. A la pàgina 2, l‟ampliació de la notícia 
principal de la portada: “Apòstols de les pseudociències treuen profit amb el 
coronavirus”. La pàgina 3 exposa la notícia encapçalada pel titular “La ciència busca 
contra rellotge una cura per l'epidèmia”. La pàgina 4 conté dues notícies rellevants i 
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cadascuna es divideix la meitat del full. A la part superior, el titular  “«Els xinesos no 
som el virus»”, i a la part inferior “Rússia deportarà els estrangers que pateixin 
infeccions”. Finalment, a la pàgina 5, tanca aquesta secció especial el titular 
“Espanya no registrarà vols o el comerç amb la Xina”. 
 
Titulars de dijous, 06 de febrer de 2020: 
 
Després d‟un dia anterior intens pel que fa a la quantitat de notícies sobre l‟epidèmia, 
en aquesta ocasió el dia es presenta més tranquil. En portada, un petit espai per a un 
titular força predictible donades les circumstàncies: “El Mobile extrema el control 
després de la baixa de LG pel virus”. A l‟interior del diari, a la pàgina 26 de la secció 
Societat, el titular és gairebé idèntic: “El Mobile extrema els controls davant el 
coronavirus”. A la part dreta del mateix full, una altra notícia que continua en la 
pàgina següent, encapçalada pel titular “Mascaretes entre el luxe”. I tot seguit, a la 
pàgina 27, un nou títol: “Quarantena a dos creuers al Japó i Hong Kong”. 
 
Titulars de divendres, 07 de febrer de 2020: 
 
Cal obrir el diari per la pàgina 28, corresponent a la secció Societat, per trobar la 
primera notícia del dia: “Lagarde veu «amb preocupació» l'avanç del virus”. Tot i 
que aquesta notícia ocupa la major part de l‟espai en el full, a la part inferior dreta hi ha 
la primera part d‟una altra notícia que continua a la pàgina següent, i el titular és “El 
'procés' va cancel·lar més reserves que l'epidèmia”. A la pàgina 29, la següent, la 
meitat del full es destina a la segona part de la notícia anterior, i l‟altra meitat a la que 
encapçala el titular “Xina plora la mort del doctor que va donar la primera alerta”.  
 
Titulars de dissabte, 08 de febrer de 2020: 
 
Titular que ocupa un espai rellevant en aquesta portada, novament en referència al 
Mobile World Congress: “Inquietud al Mobile després d'una altra baixa pel virus”. 
El subtítol “Salut crida a la calma després que Ericsson emuli la retirada de LG de la 
fira de mòbils” reforça el titular. Aquesta notícia, encabida en la secció Societat, 
s‟amplia a la pàgina 28 sencera amb el títol “El Govern demana calma després de la 
baixa d'Ericsson al Mobile”. La notícia del Mobile continua en la meitat de la pàgina 
29, i l‟altra meitat correspon a la notícia encapçalada pel titular “Cau la reserva 
d'última hora”. Finalment, si avancem fins a la pàgina 67, veiem per primera vegada 
una notícia sobre el nou virus en la secció Esports: “Escac olímpic pel coronavirus”.  
 
Titulars de diumenge, 09 de febrer de 2020: 
 
En portada, un discret titular en un petit espai del full: “Degoteig de baixes 
d'empreses al Mobile pel virus”. A la pàgina 32, dintre de la secció Societat, 
l‟ampliació de l‟única notícia del dia ocupa gairebé la totalitat de la pàgina, aquest cop 
amb el titular “Una nova anul·lació pel virus posa en suspens al Mobile”. Res més 
en aquest dia. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 03 de febrer de 2020 - Diumenge, 09 de febrer de 2020) 
 
El nom del causant del nou patogen forma ja part del dia a dia i la majoria dels titulars 
l‟anomenen simplement “el virus”, sense esmentar la seva suposada procedència i, en 
molts casos, sense l‟altra part que formava el nom compost. I és que, en aquest punt, 
ja tothom sap de quin virus es tracta i no cal ser massa concrets, doncs els lectors i 
lectores ja saben també que aquest virus és el que més preocupa el món, ja sigui per 
la seva letalitat, pel fet de ser una malaltia fins el moment desconeguda, o per 
ambdues coses. Tot i la sobtada irrupció d‟aquesta epidèmia, i tot i que en aquest punt 
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només fa poc més d‟un mes que forma part de l‟agenda diària, gairebé es parla d‟El 
virus a tot el planeta. Aquesta evolució en el seu nom, per tant, és força interessant i té 
més intenció de la que pot semblar. Els titulars, sembla que ja ens vulguin dir: “Sí, el 
virus, aquell que ja coneixes tan bé i aquell al qual t‟has d‟acostumar a partir d‟ara”. 
 
Pel que fa al contingut setmanal del diari, es pot dir que el subtema més recurrent és el 
de la incerta celebració del Mobile, a Barcelona. Novament, veiem que aquest mitjà 
utilitza sovint el criteri de la proximitat a l‟hora d‟informar. A més d‟aquestes notícies, 
n‟hi ha d‟altres menys properes que criden molt l‟atenció, com és la mort de Li 
Wenliang, el jove doctor xinès que va donar la primera alerta al món rebel·lant-se 
contra el govern del seu propi país; o la construcció d‟un hospital d‟emergència en 
només deu dies a Wuhan. Mentrestant, les xifres de morts i contagiats continuen en 
augment i és interessant observar com l‟optimisme espanyol comença a caure, tot i 
que molt lentament. Tot i així, setmana de relativa calma, si ho comparem amb el 
soroll i la por de dies anteriors. 
 
Setmana 7 (Dilluns, 10 de febrer de 2020 - Diumenge, 16 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 10 de febrer de 2020: 
 
Després d‟una setmana anterior molt marcada per la caiguda d‟empreses al Mobile, 
aquesta nova setmana s‟inicia també amb una notícia del mateix tipus. En la part 
central de la portada hi ha el titular del dia: “Amazon tampoc anirà al Mobile pel 
coronavirus” i el subtítol “La fira vetarà a qui hagi estat a la Xina 14 dies abans o 
procedeixi de la regió d'origen de virus”. A la part dreta, un altre titular: “Balears busca 
els passatgers dels dos avions que va prendre l'infectat de Mallorca”. També, a 
sobre del títol principal, un breu recordatori en forma d‟avanttítol que a més anuncia 
una novetat que espanta: “L'epidèmia, amb 813 morts, ja supera la SARS”. Ja a 
l‟interior, veiem que les notícies relacionades amb l‟epidèmia tornen o ocupar per 
segona vegada des del seu inici les pàgines senceres de la secció Tema del dia. La 
primera d‟elles la veiem a la pàgina 2, i sorprenentment no és la que s‟avança al títol 
que ocupa un major espai en portada, sinó l‟altra: “Balears cerca el passatge de dos 
vols en que va viatjar l'infectat”. En una columna a la part dreta del full, un altre títol 
que ja s‟avançava també a la portada: “El nou virus ja ha superat a la SARS en xifra 
de morts”. A la pàgina 3, a més de continuar i acabar la notícia sobre el viatger 
infectat, una altra notícia que ocupa més de la meitat del full, encapçalada pel títol “Un 
patogen de segle XXI”. A la pàgina 4, la notícia que té com a títol “Una economia 
contaminada” ocupa dos terços del full. A la part inferior, una altra notícia: “Les 
farmàcies esgoten les mascaretes i desinfectants”. Finalment, les dues darreres 
notícies esmentades continuen a la pàgina 5 i a la part dreta del full, ara sí, hi ha l‟últim 
titular del dia, el que protagonitza la portada: “Amazon es suma a la llista de baixes 
del Mobile”. 
  
Titulars de dimarts, 11 de febrer de 2020: 
 
Nova portada carregada de titulars. La notícia del dia té com a títol “Compte enrere 
per al Mobile en quarantena”, i està precedit per l‟avanttítol “Govern i Ajuntament 
reiteren que el MWC se celebrarà”. A la part esquerra de la fotografia de portada, i a 
sota del títol del dia, dos titulars més: “Empleats de grans empreses xineses ja 
estan aïllats a Europa” i “Hotels, restaurants i VTC comencen a rebre 
cancel·lacions de congressistes”. Entre els dos, i destacat dintre d‟un caixetí, un 
titular que recull el testimoni d‟un barceloní a Wuhan: “«La gent va pel carrer amb 
bosses al cap»”. Només obrir el diari, per segon dia consecutiu i per tercera vegada 
des de l‟inici de l‟epidèmia, els titulars de la portada tornen a formar part de la secció 
Tema del dia, i com sempre en aquestes pàgines, no hi caben altres assumptes. A la 
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pàgina 2, “El Mobile s'aïlla en quarantena a dues setmanes de l'inici”. A la part 
inferior dreta del full, s‟inicia una llista de titulars de menor impacte que anuncien 
algunes mesures de precaució que es preveuen implementar en aquesta fira: 
“Augment de la neteja i la desinfecció” i “Restriccions als visitants i expositors 
xinesos”. Al girar el full, a la pàgina 3 hi ha la continuació d‟aquest llistat amb tres 
titulars més: “Campanyes d'assessorament i conscienciació”; “Control de 
temperatura i sense contacte físic”, i “Atenció mèdica constant als participants”. I 
a la part dreta de la mateixa plana, un titular que encapçala una altra notícia 
relacionada: “Un 6% dels assistents a la fira procedeixen de la Xina”. El titular que 
protagonitza la pàgina 4 és “Les anul·lacions s'estenen cap a hotels i transports”. 
La pàgina següent inclou publicitat, i cal anar fins a la pàgina 6 per continuar amb les 
notícies que formen part del Tema del dia: “Un Pequín mig buit torna a la feina 
després de l'Any Nou”. A la part inferior del full, un altre titular que encapçala una 
notícia que ocupa el terç restant de la pàgina que tracta, una vegada més, sobre un 
repatriat: “Carlos segueix a Wuhan”. Les dues notícies d‟aquest full continuen a la 
pàgina 7, i la secció queda tancada amb la darrera notícia que forma part del Tema del 
dia: “Preocupació de l'OMS pels contagis fora de la Xina”.   
 
Titulars de dimecres, 12 de febrer de 2020: 
 
Les notícies relacionades amb el tema d‟anàlisi s‟apoderen cada vegada amb més 
força de l‟espai de les portades i de les pàgines interiors. La portada d‟aquest dia torna 
a insistir amb la fira tecnològica: “El Mobile, en l'aire”, i sota el títol, un subtítol que el 
reforça: “La fira decidirà divendres si obre o no després de les noves baixes d'AT&T, 
Facebook, Intel i McAfee”, i dos nous titulars: “La incubació del virus pot ser de 24 
dies” i “Les institucions i els agents socials fan una crida comuna a la calma”. A 
les pàgines interiors, ja comença a ser habitual que la secció Tema del dia es destini a 
aquest tipus de notícies, per tant a la pàgina 2 ja llegim el primer titular: “El Mobile 
trontolla pel coronavirus”. A la pàgina 3 continua aquesta notícia i s‟exposa una 
altra, amb el titular “Institucions i agents socials criden a la calma”. La pàgina 4 
inclou un nou titular: “Virus amb 'efecte ventilador'”, i a la part inferior del full, hi ha 
tres titulars de notícies breus i de menor impacte: “Reunió dels ministres de Sanitat 
de la UE”; “Japó autoritza la sortida dels més grans del vaixell”, i “Descartat el cas 
d'un nen de 8 anys a Mallorca”. A la pàgina 5, a més de continuar la notícia principal 
del full anterior, s‟inclou un altre titular de menor grau de rellevància: “Acte de suport 
del Barça a favor dels afectats”. Finalment, la pàgina 6 conté la notícia encapçalada 
pel darrer titular del dia: “Amenaça per a la indústria”.  
 
Titulars de dijous, 13 de febrer de 2020: 
 
Les notícies dels dies anteriors ja feien preveure un mal final per a la fira de mòbils, i la 
portada d‟aquest dia ho confirma amb el titular “Cancel·lat. El Mobile no obrirà pel 
virus” i els tres subtítols que l‟acompanyen: “La fira blinda les edicions del 2021 i 
següents a BCN després d'acordar la suspensió”; “Sever revés per a l'economia de la 
ciutat”, i “La indemnització per les anul·lacions centra ara l'atenció dels afectats”. En un 
segon nivell de jerarquització, sota la fotografia de portada, un altre titular que, en 
aquest cas, semblar convidar a un optimisme moderat: “L'OMS observa estancament 
del contagi a la Xina”. Tal com és ja habitual, només obrir el diari ens tornem a trobar 
amb la secció Tema del dia, novament dedicada a les notícies sobre l‟evolució de 
l‟epidèmia i els seus efectes a diversos nivells. A la pàgina 2 tenim com a primer titular 
aquell que encapçala la notícia del dia: “El coronavirus es porta per davant el 
Mobile de BCN”. A la pàgina següent continua la notícia del full anterior, així com 
altres dades addicionals que deixa la cancel·lació de la fira, però no hi ha cap títol nou. 
Continua la bateria de titulars sobre aquesta cancel·lació a la pàgina 4: “Gerro d'aigua 
gelada”. La pàgina següent inclou un anunci, per tant cal saltar a la pàgina 6 per trobar 
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un altre: “L'OMS creu que és «aviat» per predir la fi del virus”. Per acabar, el titular 
que tanca aquesta secció a la pàgina 7 és el que encapçala una altra notícia que torna 
a deixar clar que la crisi sanitària comporta també en aquest punt un greu problema a 
nivell econòmic: “400 treballadors, a casa per falta de subministrament”.   
 
Titulars de divendres, 14 de febrer de 2020: 
 
Mitjans de febrer, i tot i que ja s‟ha confirmat la cancel·lació del Mobile, la fira continua 
deixant molts titulars. Malgrat que són danys col·laterals provocats per l‟aparició del 
virus, en aquest punt ja convé considerar que són notícies d‟un clar i marcat to 
econòmic, per tant convé obviar-les i que ens centrem en aquells titulars referits 
únicament a la crisi sanitària. En portada, sota el títol principal, un titular que ens torna 
a recordar les espantoses xifres de l‟evolució del virus arreu del món: “60.000 
contagiats i 1.369 morts pel virus”. Com que la major part de les pàgines de la 
secció Tema del dia contenen titulars sobre els problemes econòmics esdevinguts per 
la cancel·lació de la fira, cal anar als seus dos últims fulls per trobar l‟ampliació de la 
notícia de porada relacionada amb el virus. Per tant, a la pàgina 6, veiem: “Un canvi 
de criteri eleva a 60.000 la xifra de contagis”. A la pàgina 7, un altre titular que posa 
de manifest la bona salut dels espanyols repatriats de Wuhan: “Besar i ser besats”. I 
a la pàgina 27, corresponent a la secció Economia, encapçala una nota breu el darrer 
titular del dia que convé esmentar: “Torna el terror al coronavirus”.  
 
Titulars de dissabte, 15 de febrer de 2020: 
 
Comença el cap de setmana amb diversos titulars del Mobile a la portada que 
anuncien diferents mesures per tal d‟intentar compensar les importants despeses 
econòmiques derivades de la cancel·lació de la fira. Cal avançar fins a la pàgina 31, 
dintre de la secció Societat, per trobar el primer titular del dia relacionat amb 
l‟epidèmia: “La desforestació fa que sorgeixin virus com la COVID-19”. A la part 
dreta del full, tot i que en un segon nivell de rellevància, veiem l‟últim titular que ens 
interessa d‟aquest dia: “Reben l'alta els dos afectats del coronavirus a Espanya”. 
 
Titulars de diumenge, 16 de febrer de 2020: 
 
Per veure l‟únic titular d‟aquest dia relacionat directament amb el virus cal anar fins a la 
pàgina 32, dintre de la secció Societat. El titular és el següent: “El primer mort pel 
virus a Europa és un turista xinès”. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 10 de febrer de 2020 - Diumenge, 16 de febrer de 2020) 
 
Setmana novament molt marcada pels problemes econòmics causats per la por i la 
incertesa. La cancel·lació del Mobile World Congress suposa la primera notícia 
relacionada amb el virus que afecta de manera considerable un país europeu, i més 
concretament a l‟economia catalana. Si tenim en compte la conjuntura a nivell de 
proximitat, en aquest punt el problema a Catalunya –o a Espanya, en general–, no són 
els contagis ni les morts. Aquest fet podria ser el preludi de futures cancel·lacions que 
podrien deixar un escenari molt fosc al país i al món, i per això és importat atorgar-li 
visibilitat i, en un principi, relacionar-ho directament amb la crisi sanitària. Per tant, si 
bé aquesta notícia es tracta més aviat d‟un tema que en condicions normals hauria 
d‟estar a la secció Economia, cal analitzar el vincle directe amb l‟epidèmia. No obstant, 
després de la cancel·lació de la fira, es converteix en un tema purament econòmic i 
convé mantenir-lo al marge dels titulars que sí tenen cabuda en aquestes pàgines. 
 
A banda d‟això, no s‟observen massa novetats, però sí crida l‟atenció el fet que les 
notícies sobre el virus passen de la secció Societat a formar part de manera regular de 
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la secció Tema del dia. Per tant, podem dir que el virus ha sigut protagonista absolut 
de la setmana.  
 
Les xifres de contagiats i morts continuen en augment, però la situació millora a la 
Xina, el país d‟origen. Per tant, una de freda i una de calenta. L‟OMS comunica la seva 
preocupació, però tot i que la situació del coronavirus en aquest punt ja és més greu 
que la causada per l‟epidèmia de la SARS, encara s‟observa certa calma. La societat 
es comença a espantar i a considerar que aquesta crisi es podria convertir en un 
problema llarg en el temps, però en aquest moment només són conjectures. La 
majoria dels països encara fan una crida a la calma i això tranquil·litza la població 
global. Lentament, arriben informacions sobre el possible origen del virus, les mesures 
que caldria prendre per evitar contagis i es fa un seguiment de les persones afectades 
a Europa, i més concretament a Espanya. Són notícies que requereixen d‟una 
continuïtat perquè el lector, confós i espantat, vol saber què passa amb aquestes 
persones; vol tenir l‟última hora de l‟evolució dels símptomes i de l‟estat de salut 
d‟aquests pacients. 
 
Com a curiositat final, per primera vegada i després d‟un mes i mig, alguns titulars 
comencen a referir-se al virus amb el nom de “COVID-19”. Convé recordar que aquest 
és el nom escollit per l‟OMS per batejar la malaltia causada pel nou coronavirus.       
 
Setmana 8 (Dilluns, 17 de febrer de 2020 - Diumenge, 23 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 17 de febrer de 2020: 
 
Comença la vuitena setmana després d‟un cap de setmana de relativa calma, i ja amb 
la ressaca del Mobile al marge. Després d‟un parell de dies sense presència de titulars 
sobre el virus en primera plana, en aquesta portada tornem a observar un titular 
rellevant: “Altres 70 passatgers infectats dins del creuer en quarantena”. En un 
segon nivell d‟importància, sota el títol principal, un subtítol de caràcter econòmic: 
“L'economia podria caure fins a un 0,2% pel coronavirus, segons l'FMI”. La pàgina 29 
és l‟única d‟aquest diari que inclou una notícia relacionada amb l‟epidèmia, i és 
evidentment la que s‟avança al títol de la portada. En aquest cas, té com a titular 
“Detectats en el creuer del Japó 70 casos més de virus”. Entre les línies d‟aquesta 
mateixa notícia, es fa un esment breu a la previsió econòmica que es referencia a la 
portada. Tota aquesta informació ocupa només la meitat del full.  
 
Titulars de dimarts, 18 de febrer de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimecres, 19 de febrer de 2020: 
 
Després d‟un dia de complet silenci, tornem a veure a la portada un titular discret i 
sense cap subtítol: “Rússia prohibeix l'entrada de ciutadans xinesos per la COVID-
19”. A la secció Societat s‟amplia aquesta notícia, concretament a la meitat inferior de 
la pàgina 30, i té com a títol “Rússia tanca fronteres a la Xina”.  
 
Titulars de dijous, 20 de febrer de 2020: 
 
Meitat d‟una vuitena setmana tranquil·la quant a notícies sobre l‟epidèmia. Per poder 
veure la primera notícia que ens interessa, cal anar a la meitat superior de la pàgina 
28, dintre de la secció Societat: “Una mesura «inhumana»”. El segon i últim titular el 
trobem just a sota, “Aïllament fallit”, i la noticia fa referència als passatgers del creuer 
'Diamond Princess', posat en quarantena pel coronavirus.  
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Titulars de divendres, 21 de febrer de 2020: 
 
Nou dia en què el virus no té presència fins la pàgina 32, dintre de la secció Societat. 
En aquest cas, la meitat superior del full correspon a un breu article d‟opinió d‟Antoni 
Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que, tot i estar 
relacionat amb el virus, no es tracta d‟una notícia, per tant cal que posem l‟atenció al 
titular de la part inferior de la mateixa pàgina, que és: “Un expert de l'OMS avala la 
suspensió del Mobile”. Encara que una vegada més és un titular relacionat amb el 
Mobile, en aquest cas la notícia es fonamenta en les paraules d‟un expert de l‟OMS, 
de manera que cal fer esment pel fet d‟estar més relacionada amb la crisi sanitària que 
amb la situació econòmica. 
 
Titulars de dissabte, 22 de febrer de 2020: 
 
Després de dos dies, comença el cap de setmana amb una nova portada que torna a 
fer referència al virus, i en aquest cas hi ha diversos titulars, tots sobre una mateixa 
notícia. El titular principal és el següent: “Gairebé 50.000 aïllats i un mort a Itàlia pel 
virus”, i el reforcen dos subtítols: “El Govern demana a 10 pobles de nord que es 
confinin després del contagi de 17 residents” i “250 persones són posades en 
quarantena a les regions de Vèneto i Llombardia”. També, sobre el títol principal, hi ha 
un altre que amplia la informació: “El país alpí registra el major brot d'Europa”. Ja a les 
pàgines interiors, aquests titulars s‟amplien en la secció Societat, a partir de la pàgina 
28. El primer d‟ells, “Primer mort a Itàlia pel coronavirus”, i en la part inferior dreta 
del full, el contundent títol “Atacats a cops de pedra” encapçala una notícia que tracta 
sobre les reaccions violentes contra possibles infectats a Ucraïna. A la pàgina 29 
continuen ambdues notícies i a la meitat dreta veiem l‟últim titular d‟aquest dia: “Un 
avanç que inquieta”. 
 
Titulars de diumenge, 23 de febrer de 2020: 
 
Últim dia d‟una setmana que provoca una sensació estranya, doncs cada vegada 
veiem el virus més estès i proper. A la portada, un titular discret i sense subtítol: “Itàlia 
blinda les zones afectades pel coronavirus”, i a la pàgina 30, dintre de la secció 
Societat, la seva ampliació amb un títol gairebé idèntic: “Itàlia ordena blindar les 
zones afectades pel coronavirus”. La notícia ocupa dos terços del full, i l‟espai 
restant correspon a la notícia encapçalada pel titular “La infecció es dispara a Corea 
de Sud”. Finalment, ambdues notícies continuen en la part esquerra de la pàgina 31, i 
els dos terços restants del full es destinen a un nou titular que amplia la informació 
sobre la situació del virus a Itàlia: “Dies de persianes baixades”.  
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 17 de febrer de 2020 - Diumenge, 23 de febrer de 2020) 
 
Acaba una setmana estranya en què s‟observen alguns detalls que poder resultar 
incòmodes per als lectors i lectores. De dilluns a divendres la setmana transcorre de 
manera més o menys tranquil·la, fins i tot dimarts hi ha silenci total, fets que contrasten 
amb el soroll de la setmana anterior, en la qual les notícies sobre el virus omplien les 
portades i les primeres pàgines del diari. Tot i aquell enrenou, la preocupació se 
centrava més en l‟aspecte econòmic que no pas en el sanitari, i el Govern espanyol 
encara li restava importància als estralls que el virus feia fora de les nostres 
proximitats. En canvi, quan arriba el cap de setmana, la situació es complica molt a 
Itàlia i el seu brot es converteix en el pitjor de tots els que hi ha hagut fins a la data a 
Europa. En vista d‟això, el Govern d‟Espanya roman en silenci, però més previngut i 
expectant, doncs el virus s‟apropa. Mentrestant, continuen els conflictes socials a 
altres països a causa del temor a l‟arribada de persones contagiades pel fet de 
traspassar fronteres. 
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Fora d‟Europa, la crisi també es complica a Corea del Sud, de manera que l‟abans 
anomenat “virus xinès” ja comença a ser el virus de tots. Resulta per tant inquietant 
observar com després d‟uns dies de certa tranquil·litat i estrany silenci, la situació 
s‟escapa de control cada vegada en més països. 
 
Aquest mitjà, conscient que els problemes del país alpí afecten molt més el seu públic 
per una qüestió de proximitat, molt probablement continuaran informant de la seva 
situació en els propers dies. En aquest punt, és probable que el lector es quedi amb la 
sensació que el nostre país encara no sap si preparar-se pel pitjor o continuar 
esperant que el virus marxi per si sol.     
  
Setmana 9 (Primera part) (Dilluns, 24 de febrer de 2020 - Dissabte, 29 de febrer de 2021) 

 
Titulars de dilluns, 24 de febrer de 2020: 
 
Comença una nova setmana, l‟última de febrer, i el virus torna a recuperar el 
protagonisme que havia perdut a principis de la setmana anterior. La situació del virus 
a Itàlia colpeja amb força la portada d‟aquest dia, i el titular principal és: “L'avanç del 
coronavirus sacseja el nord d'Itàlia”, l‟afirmació es reforça amb el subtítol “El brot 
provoca el tancament d'escoles, cinemes i esglésies i la cancel·lació del Carnaval de 
Venècia” i l‟avanttítol “Tres morts i més de 150 infectats”. També, a la banda esquerra 
de la fotografia de portada, un altre titular: “Espanya crida a la calma, reitera que la 
infecció no ha arribat i descarta un tancament de fronteres”, i un altre en un color 
destacat, que sens dubte causa un fort impacte: “La Xina accepta ara que és una 
crisi sense precedents”. En vista d‟aquests titulars, es pot dir que la setmana 
comença carregada de notícies negatives. Obrim el diari i veiem que el virus torna a 
protagonitzar la secció Tema del dia. A la pàgina 2, el primer titular és “Itàlia extrema 
les precaucions pel temor al virus”. Entre les línies d‟aquesta notícia es cola un 
titular esportiu de menor rellevància, degut al viatge que ha de fer el club blaugrana a 
Nàpols per jugar un partit allà: “El Barça se sotmetrà a controls”. La notícia principal 
d‟aquest full continua a la meitat del següent, i en aquesta pàgina 3 veiem, a més, un 
altre titular encara relacionat amb la situació a Itàlia: “Milà, assetjada”. El tema 
continua a la pàgina 4, amb un titular que ens toca molt més de prop: “Sanitat crida a 
la calma davant el brot d'Itàlia”. Els titulars continuen a la pàgina 5, a la part superior 
del full, veiem que “Corea de Sud supera ja el mig miler de contagiats”, i a la part 
inferior, tanquen la secció dos titulars rellevant més. El primer i més rellevant és “La 
Xina admet que pateix la seva crisi sanitària més greu”, i un darrer, corresponent a 
una notícia breu: “Iran, aïllat dels seus països veïns”. 
 
Titulars de dimarts, 25 de febrer de 2020: 
 
Nova portada carregada de titulars, de manera que el virus torna a ser el protagonista 
del dia. El titular principal és un dels més cridaners, si no el que més, des que va 
començar aquesta crisi: “El coronavirus, a un pas de la pandèmia”. A sobre d‟aquest 
títol tan contundent hi ha l‟avanttítol “L'OMS demana al món que estigui preparat”. I 
sota del títol principal, tres nous titulars molt rellevants: “Tenerife confirma el contagi 
d'un metge arribat d'Itàlia, on ja hi ha 7 morts i 230 casos”; “Futbol a porta 
tancada i proves suspeses”, i “La crisi sanitària causa la pitjor caiguda borsària 
des de la consulta del 'Brexit'”. En vista que probablement aquesta és la portada 
més dura de totes les que hem analitzat fins ara, i com no podria ser de cap altra 
manera, l‟ampliació d‟aquests titulars tornen a estar inclosos en la secció Tema del dia. 
A la pàgina 2, el títol principal, tot i ser aquesta vegada més curt, torna a ser molt 
contundent: “Coronavirus global”. La notícia, que ocupa el full sencer, ocupa també 
la meitat esquerra de la pàgina 3, que a la seva part dreta té el titular “Milà creu que la 
por al virus farà caure un 12% el turisme”. La pàgina 4, més centrada encara en la 
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situació econòmica, inclou dos titulars més. En primer grau de rellevància, el títol “La 
borsa pateix la pitjor caiguda des del 'Brexit'”, i en un segon nivell “El PIB xinès 
pot perdre dos punts”. El titular de la pàgina 5, fa una aproximació al cas català 
quant a l‟economia: “La indústria catalana esgota les seves existències”. A la 
pàgina 6 tenim el titular esportiu “Itàlia blinda els estadis amb partits a porta 
tancada”, i a la part inferior del full, sota aquesta notícia, hi ha cinc notícies breus de 
menor rellevància. Els titulars són els següents: “Iran es converteix en el país amb 
més morts després de la Xina”; “L'epidèmia entra per primera vegada al golf 
Pèrsic”; “França habilitarà 70 hospitals per atendre casos”; “Aïllats a Màlaga dues 
persones amb símptomes de virus”, i “Mesures de cautela en una escola italiana 
de BCN”. La secció, més extensa que de costum, queda tancada amb una altra notícia 
a la pàgina 7: “Doble alerta a València”. Finalment, ja dins de la secció Economia, 
trobem un últim titular a la pàgina 27: “Pànic inversor al coronavirus”. La notícia es 
molt breu. 
 
Titulars de dimecres, 26 de febrer de 2020: 
 
Després d‟una jornada anterior intensa, la portada d‟aquest dia també inclou molts 
titulars importants. Els primers d‟ells, anuncia l‟entrada del virus a Espanya: “El virus 
arriba a la Península per BCN, Madrid i Castelló”, i va reforçat d‟un subtítol 
aclaridor: “Els tres contagiats havien estat a Itàlia”. Sota el títol principal, tres titulars 
més de primer grau de rellevància: “Salut aïlla a 25 persones de l'entorn d'una 
malalta que està en estat lleu al Clínic”; “El COI dirà en 3 mesos si anul·la o no 
els Jocs Olímpics”, i “Sanitat aconsella no viatjar a la Xina, el Japó, Iran, 
Singapur i el nord d'Itàlia”. L‟ampliació d‟aquestes notícies té lloc a la secció Tema 
del dia, per tant s‟inicia a la pàgina 2 i ho fa amb un titular de proximitat i certament 
preocupant: “Espanya suma cinc infectats del virus en un dia”. La notícia contínua 
a la meitat esquerra de la pàgina 3, i a la part dreta, un altre dels titulars del dia: 
“L'emergència porta a Itàlia a la vora de la recessió”. A la pàgina 4 veiem el titular 
“Sense mascaretes ni gels”; i la pàgina 5 tanca la secció amb el titular esportiu “El 
coronavirus deixa en l'aire la celebració dels Jocs Olímpics”. Ara, cal avançar fins 
a la pàgina 22, dintre de la secció Economia per trobar el següent titular relacionat 
amb el virus, que és “La Generalitat permetrà treballar des de casa a 40.000 
empleats”. Finalment, l‟últim titular del dia el trobem encara en aquesta mateixa 
secció, a la pàgina 26, i encapçala una notícia molt breu: “La borsa pateix l''efecte 
coronavirus'”.    
 
Titulars de dijous, 27 de febrer de 2020: 
 
Si bé el virus no protagonitza el primer titular del dia en la portada d‟aquest dia, sí 
inclou un títol rellevant: “Primer contagi autòcton del virus a Espanya”. Sobre 
aquest, un avanttítol discret ens dóna més informació: “Catalunya té dos dels onze 
malalts registrats”. Sota el títol principal, dos subtítols més que ofereixen més detalls: 
“El cas de Sevilla prova que la infecció circula des de fa dies” i “L'OMS tem per Àfrica, 
que només té dos laboratoris preparats”. Ja a les pàgines interiors, no trobem el primer 
titular relacionat amb el coronavirus fins a la pàgina 23, dintre de la secció Economia: 
“Aena ignora el coronavirus en les seves previsions”. Més endavant, a l‟inici de la 
secció Societat, que comença a la pàgina 26, veiem a pàgina completa l‟ampliació del 
titular que s‟avança a la portada, que en aquest cas és “Un pacient andalús, primer a 
infectar-sense sortir d'Espanya”. A la pàgina 27 continua la notícia i veiem un titular 
de segon grau de rellevància: “Dubtes sobre els sous dels confinats”. A més, a la 
columna de la part dreta del full, tenim quatre titulars que tot i correspondre en aquest 
cas a un tercer nivell de rellevància, és important que quedin també reflectits: “Les 
empreses suspenen viatges per por al virus”; “Almirall posposa un congrés amb 
600 dermatòlegs”; “Regulacions d'ocupació en Ericsson i Fujitsu”, i “Ajornat el 
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partit de rugbi Irlanda-Itàlia”. La pàgina 28, encara dintre de la secció Societat, inclou 
el titular “El coronavirus avança cap als països més pobres del món”. I finalment, a 
la part dreta del mateix full, una última notícia d‟aquest dia amb un titular poc 
esperançador: “La Xina informa que alguns pacients donats d'alta han recaigut”.   
 
Titulars de divendres, 28 de febrer de 2020: 
 
El virus té presència en la portada d‟aquest dia amb el titular “El virus abat les borses 
i l'Ibex pateix pèrdues properes a les de l'any 2011”, i a sota un petit títol que més 
aviat sembla ser el titular de capçalera d‟una altra notícia: “Un madrileny de 77 anys, 
primer malalt de gravetat a Espanya”. A l‟interior del diari, concretament a la pàgina 13 
sencera, veiem de forma excepcional una secció especial de salut, dedicada a les 
mesures de prevenció amb motiu de la nova malaltia, en aquest punt encara força 
desconeguda. Tot i que no es tracta ben bé del titular d‟una notícia, és important en 
aquest punt de l‟epidèmia i cal posar-lo en valor. El títol que encapçala el full és “Tot el 
que has de saber sobre el coronavirus”. A la pàgina 27, dintre de la secció 
Economia, una breu notícia ubicada a la part superior esquerra del full i encapçalada 
pel titular “Pors, incerteses i pèrdues”. Ja en la secció Societat, a la pàgina 28 
trobem el titular “El virus de la psicosi”. La notícia ocupa tota la plana i part de la 
següent, la pàgina 29, i a la meitat dreta hi ha el titular “La xifra de contagis a 
Espanya puja a 23”. La pàgina 30 inclou una notícia que ocupa la meitat superior del 
full, i té com a títol “El pànic s'apodera de nou dels mercats”. La meitat inferior de la 
pàgina està reservada a una anàlisi crítica de l‟epidemiòleg Antoni Trilla, que tot i que 
no es tracta d‟una notícia té com a títol “Què suposa tractar de controlar la COVID-
19?” i és interessant fer esment. La pàgina 32, encara dintre de la secció Societat, 
està plena de titulars. El primer d‟ells és “La UE coordina la compra de guants i 
mascaretes”, i el segon “El Japó tanca les escoles de tot el país durant un mes”. A 
la part dreta del full, finalment, hi ha una llista de quatre notícies breus que tenen els 
següents titulars: “El president de la Llombardia es posa en quarantena”; “Suspès 
el Tour dels Emirats per dos contagis”; “Cobertura per als alumnes d'Erasmus a 
Itàlia”, i “Una vicepresidenta de l'Iran, afectada per la malaltia”. 
 
Titulars de dissabte, 29 de febrer de 2020: 
 
La nova portada torna a estar marcada per diversos titulars relacionats amb el virus. El 
titular principal i que encapçala la fotografia de portada és “La factura del 
coronavirus”. A sota, el discret subtítol “L'epidèmia deslliga la por en els mercats a 
una altra recessió mundial”, i a la part superior un avanttítol que ens recorda que hi ha 
“4 malalts a Catalunya i 35 a la resta d'Espanya”. Sota la imatge que acompanya el 
titular principal, un altre: “Ràpida extensió del contagi econòmic”, i a sota cinc 
subtítols que serveixen per acabar de resumir el contingut que trobarem en les pàgines 
interiors de manera més extensa: “Borses enfonsades: L'Ibex perd 50.000 milions en 
cinc dies i el turisme s'emporta la pitjor part”; “Menys PIB: L'estimació per a la zona 
euro cau a la meitat, segons la banca internacional”; “Sense excepcions: Cancel·lat el 
Saló de l'Automòbil de Ginebra i colpejats tots els sectors”; “Alerta de l'OMS: Elevat a 
«molt alt» el risc d'expansió a l'arribar el virus a 58 països”, i “Froome i Valverde: La 
reclusió de 134 ciclistes en un hotel d'Abu Dhabi sembra dubtes sobre la Volta”. A la 
pàgina 2 comença la secció Tema del dia, aquesta jornada també dedicada al virus. El 
primer titular és “El virus accentua el temor a una recessió global”. La noticia ocupa 
tot el full i part de la pàgina 3, que inclou també el titular “L'Ibex 35 perd 50.000 
milions en cinc dies”. El titular de la pàgina 4 és “Contagi econòmic”. Seguidament, 
la secció se salta un full que inclou publicitat, i a la pàgina 6 hi ha el titular “L'OMS 
eleva a «molt alt» el risc d'expansió”. A la part inferior esquerra del mateix full, un 
altre títol, aquesta vegada de segon nivell de rellevància: “Resolt el misteri del cas 
andalús”. A la pàgina 7, un altre titular rellevant sobre el virus: “«La COVID-19 podria 
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passar a ser habitual els hiverns»”.  La pàgina 8 està ocupada per una notícia que 
ocupa gairebé tota la plana, titular de la qual és “L'epidèmia arriba a l'Àfrica 
subsahariana per Nigèria”. A la columna dreta de la mateixa pàgina, tres titulars de 
notícies breus: “Rússia expulsa 88 estrangers per no fer quarantena”; “Tel-Aviv 
celebra la marató tot i les limitacions”, i “Els morts pel coronavirus a Itàlia 
s'eleven a 21”. La pàgina 9, gairebé sencera, l‟ocupa la notícia que té com a titular 
“Epidèmia global d’histèria”. La pàgina 10 tanca aquesta secció especial amb 
notícies vinculades amb el virus i els esports, el primer dels titulars és “Contagi sobre 
rodes”. A la part inferior del full, quatre titulars més, de menor rellevància: “El Bayern 
veta els autògrafs i fotos amb aficionats”: “La lliga suïssa s'atura i estudia jugar a 
porta tancada”; “La plantilla del València cancel·la els actes no esportius”, i “L'Uni 
Girona jugarà l'Eurocup per la por del Sopron”. Tot i la gran quantitat de titulars que 
inclou el diari aquest dia en les seves pàgines, encara hi ha una notícia més a les 
pàgines de la secció Esports; comença a la pàgina 76 i té com a títol “Tòquio 2020 en 
l'aire”. Tant la notícia com el propi titular ocupen dues planes senceres, per tant a la 
pàgina 77 es pot llegir el titular al complet. 
 
Anàlisi setmanal (Primera part) (Dilluns, 24 de febrer de 2020 - Dissabte, 29 de febrer de 2021) 
 
Setmana carregada de notícies molt dures sobre l‟avanç del coronavirus. Tota la 
informació d‟aquesta setmana és molt difícil de digerir, però la societat en aquest punt 
està cada vegada més neguitosa i espantada i per tant el mitjà sap que el lector sent la 
necessitat d‟estar informat.  
 
Si analitzem la situació cronològicament, dilluns el diari informa de la situació d‟Itàlia, 
país d‟Europa més afectat pel virus i lluny de mostrar algun indici de millora. 
Mentrestant, a Espanya continua la calma. Aquesta tranquil·litat, però, no duraria 
massa, perquè dimarts ja es confirma l‟entrada del virus a Espanya, concretament a 
Tenerife. No obstant, el mitjà sembla voler restar-li importància a aquesta notícia amb 
una altra que en principi ha de ser –o com a mínim sonar– més greu, i és que l‟OMS 
adverteix al món que s‟ha de preparar per a una possible pandèmia. Per tant, és a 
partir del dimarts 25 de febrer de 2020 quan El Periódico de Catalunya comença a 
parlar de pandèmia, categoria la qual fa que la paraula „epidèmia‟ soni fins i tot poc 
violenta si la comparem. Com a conseqüència de tota aquesta situació, a més, Itàlia 
comença a cancel·lar esdeveniments esportius i a celebrar d‟altres a porta tancada.  
 
Si dimarts va ser un dia complicat degut a la informació que els lectors i la societat en 
general va haver d‟encaixar, dimecres encara seria pitjor, ja que es confirma la 
presència de la nova malaltia també a dintre de la Península, i Catalunya és un dels 
punts calents. També amb clars indicis d‟una economia molt colpejada a diversos 
països, l‟epidèmia (de moment, encara la podem anomenar així) comença a afectar 
massivament els diferents compromisos esportius, ja que alguns països estan més 
afectats que altres, i per tant més conscienciats que altres on el virus no és pel 
moment un problema greu. Aquests esdeveniments impliquen una gran mobilitat per 
part de jugadors, personal de l‟entitat, afició i d‟altres, i era d‟esperar que davant una 
crisi sanitària d‟aquesta gravetat, aquestes celebracions es veiessin afectades 
ràpidament. 
 
Dijous ja es confirma que la situació a Espanya és més complicada del que en un 
principi s‟esperava. Amb el primer cas recent, els titulars ja informen de contagi 
autòcton. Per si les males notícies eren poques en el nostre país, la Xina informa de 
casos de reinfecció.  
 
Divendres, els titulars confirmen que la situació empitjora a Espanya i que l‟economia 
va camí d‟una situació que probablement començarà a ser insostenible en poc temps. 
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Dissabte es tornaria a confirmar aquesta tendència amb diversos titulars sobre la 
situació econòmica. A més, es complica la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio a 
l‟estiu i l‟OMS torna avisar: el risc de contagi s‟eleva cada vegada més.       

 
 

MARÇ 2020 
 
 
Setmana 9 (Segona part) (Diumenge, 01 de març de 2020) 
 
Titulars de diumenge, 01 de març de 2020: 
 
Després d‟una última setmana de febrer sobrecarregada de titulars imponents i de 
gran rellevància sobre el ràpid avanç del virus i totes les conseqüències nefastes que 
deixa al seu pas i a tots els nivells, s‟espera un primer de març també ple de males 
notícies. No obstant, la portada deixa veure un únic titular sense subtítol a la part 
inferior esquerra: “Dos metges, un al Clínic, infectats a Catalunya”. Per trobar el 
primer titular a l‟interior del diari, cal anar a la secció Política, concretament a la pàgina 
21, on veiem el titular “'Estelades' i coronavirus”. El següent titular ja el veiem a la 
secció Societat, en la qual és més habitual trobar aquest tipus de notícies; 
concretament el tenim a la pàgina 32, i correspon a la notícia que s‟avança a la 
portada: “Alerta al Clínic pel contagi d'un metge”. En el mateix full, a la part inferior 
dreta tenim un altre: “«Les Falles no se suspenen»”. A la pàgina 33 tenim un nou 
títol: “França prohibeix actes de 5.000 persones en llocs tancats”. Finalment, a la 
pàgina 34, encara dintre de la secció Societat, tenim els darrers titulars del dia; el 
primer: “La UE coordina una resposta comuna a l'impacte econòmic”, i el segon, a 
la meitat inferior de la pàgina: “Trump prohibeix l'entrada d'iranians pel 
coronavirus”. Per acabar, a la part esquerra del full, tres titulars més de menor grau 
de rellevància: “La lliga de futbol italiana cancel·la cinc partits”; “Corea de Sud 
registra 813 casos nous en un dia”, i “El president del Vèneto es disculpa per uns 
insults”. 
 
Anàlisi setmanal (Segona part) (Diumenge, 01 de març de 2020) 
 
Diumenge penjat que tanca l‟última setmana natural de febrer i obre el mes de març. 
Jornada relativament tranquil·la després d‟una setmana carregada d‟ensurts i 
preocupacions. 
  
Tot i que la situació sanitària comença a ser preocupant al nostre país, encara es fa un 
crit a la calma; Trump actua de manera semblant als Estats Units. Mentre França pren 
noves mesures higièniques, a Espanya el Ministeri de Sanitat assegura que Les Falles 
se celebraran, doncs considera que la situació no és tan greu com per prendre 
mesures d‟aquest nivell. 
 
Setmana 10 (Dilluns, 02 de març de 2020 - Diumenge, 08 de març de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 02 de març de 2020: 
 
Ja immersos en la desena setmana, el coronavirus torna a tenir protagonisme en un 
espai important de la portada. Com a titular més destacat i ubicat a la part superior, 
tenim: “Inquietud per contagis d'origen desconegut”, al qual acompanyen tres títols 
més de força rellevància: “Sanitat sospesa reforçar els controls a Catalunya, 
Andalusia, Euskadi i Madrid”; “Cancel·lat l'estrena de MotoGP a Qatar”, i “Una 
noia de 16 anys de Girona, primer menor que contreu la COVID-19 a Espanya”. A 
més, a sobre del primer títol, hi ha l‟avanttítol “Sánchez esgrimeix la xarxa pública 
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davant del virus”. A la pàgina 32, corresponent a la secció Societat, s‟amplia la primera 
notícia d‟aquest dia sobre el coronavirus amb el següent titular: “Sanitat sospesa més 
control del virus en 4 comunitats”. A la part dreta del mateix full hi ha el titular “Itàlia 
destina 3.600 milions a pal·liar les pèrdues per la COVID-19”. En la mateixa pàgina, 
dos titulars més; el primer d‟ells, de segon nivell de rellevància: “Girona tanca el Cul 
de la Lleona per evitar petons”; i l‟altre, corresponent a una altra notícia important: 
“Una noia de Girona de 16 anys és el primer menor d’edat contagiat a Espanya”. 
A la pàgina 33 continuen els temes de societat, els primers d‟ells en clau política: “La 
ultradreta treu partit”. A la part inferior de la pàgina, l‟afirmació d‟un jove català 
contagiat: “Un 'instagramer' al Clínic: «No cal tornar-se boig»”. Per acabar, a la 
pàgina 48, dintre de la secció Esports, una notícia de primer nivell: “El coronavirus 
cancel·la l'inici del Mundial de MotoGP”. En el mateix full, l‟últim titulat d‟una notícia 
esportiva, en aquest cas relacionada amb el bàsquet: “Eurolliga: L’AX Milà-Reial 
Madrid es jugarà a porta tancada”.  
 
Titulars de dimarts, 03 de març de 2020: 
 
Una vegada més, portada carregada de novetats sobre el virus. El primer titular, 
anuncia una mesura important: “Sanitat sospesa tancar escoles pel virus”. Sota 
d‟aquest, en un segon nivell, tres subtítols: “Avalua aplicar restriccions a Torrejón i 
Vitòria pels contagis d'origen ocult”; “L'OCDE demana mesures oficials d'aquest 
estímul”, i “La UE eleva de «moderada» a «alta» l'alerta de contagi i crea un comitè de 
crisi”. I per sobre del títol del dia, un avanttítol discret que resumeix la situació en 
xifres: “Gairebé 130 casos a Espanya, 16 d'ells a Catalunya”. A les pàgines interiors, el 
primer titular el trobem a la pàgina 24, dintre de la secció Societat: “Sanitat debat 
tancar escoles a Madrid i País Basc”. En la part inferior del mateix full, el titular “La 
UE eleva l'alerta per contagi”. Ambdues notícies ocupen també tota la plana següent, 
i a la pàgina 26 tornem a veure un titular important: “L'OCDE demana als governs 
mesures d'estímul”. A la part inferior, cinc titulars més de menor grau de rellevància 
que serveixen per a encapçalar cadascun d‟ells una notícia breu. Aquests titulars són: 
“Les aerolínies cancel·len centenars de vols”; “Nike decideix tancar 
temporalment la seva seu europea”; “Creixen els temors a una recessió a Itàlia”; 
“Cancel·lat el Saló Mundial del Turisme de París”, i “Renault porta components de 
la Xina en avió”. A la secció d‟Esports, ja a la pàgina 41, també veiem diversos titulars 
d‟interès, el primer d‟ells: “Espanya recela d'Itàlia”. El segon titular destacat d‟aquesta 
plana és “El Madrid juga a Milà a porta tancada a l'Eurolliga”. I finalment, un petit 
espai de la pàgina, concretament a la part inferior dreta, es destina a una darrera 
notícia encapçalada pel titular “El COI es reuneix per parlar de Tòquio”. 
 
Titulars de dimecres, 04 de març de 2020: 
 
Nova portada, la del dimecres, que tot i que els titulars sobre el nou virus ocupen un 
espai discret en la primera plana, són tres i força importants. El primer d‟ells anuncia el 
que era qüestió de temps: “Primer mort pel virus a Espanya” i se serveix del subtítol 
“L'home, de 69 anys, va morir per pneumònia el 13 de febrer a València”. El segon 
titular és esportiu i sense subtítol: “Quatre partits a porta tancada a Espanya contra 
equips italians”. I el tercer, en clau econòmica, tampoc té subtítols: “EUA retalla mig 
punt els tipus d'interès per l'epidèmia”. A les pàgines interiors, el titular que amplia 
la primera notícia sobre el virus el trobem a la secció d‟Economia, pàgina 26, i és “La 
FED retalla mig punt els tipus pel coronavirus”. A la part central d‟aquesta mateixa 
pàgina, un altre titular que encapçala una notícia breu: “L'FMI i el Banc Mundial faran 
la seva reunió de primavera de manera virtual”, i a la part inferior, el titular “Foment 
alerta de l'impacte psicològic de la COVID-19”. A la pàgina 34, ja corresponent a la 
secció Societat, l‟ampliació d‟un altre dels titulars anunciats a la portada: “València 
registra el primer mort d'Espanya per COVID-19”. A la pàgina 44, un titular de la 
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secció Esports: “A porta tancada”, i a la part inferior d‟aquesta mateixa plana, un altre 
titular d‟una notícia breu: “El Juventus-Milà d'avui, ajornat”. A la pàgina 45, ja fora 
del futbol però encara esportius, dos titulars més; el primer: “Eurolliga: Tavares i 
Rudy alcen el Madrid a Milà a porta tancada (73-78)”; i el segon, a la part inferior de 
la plana, un altre més destacat: “El COI frena les alarmes”.    
 
Titulars de dijous, 05 de març de 2020: 
 
Arribem a la meitat de la desena setmana amb un titular molt destacat a la portada, 
però sense un subtítol associat: “Itàlia tanca les escoles i la universitat pel virus”. 
Per sobre d‟aquest, un altre titular sense subtítol: “El València-Milà de l'Eurolliga, 
avui sense públic”. I junt a la fotografia de portada, a la part esquerra, tres titulars 
importants: “Sanitat descarta clausurar escoles a Espanya perquè ara «no seria 
útil» contra el contagi”; “Un biscaí de 82 anys, el segon espanyol mort”, i “Treball 
obligarà les empreses a parar si hi ha un risc greu de transmissió”. Ja a la pàgina 
24, dintre de la secció Economia, a la part superior s‟amplia el darrer titular esmentat, 
aquesta vegada amb el títol “Les empreses hauran de parar si hi ha risc de 
contagi”. A la part superior dreta, veiem tres titulars de menor rellevància: “El Banc 
Central Europeu pren precaucions”; “L'OCU insta que els viatges puguin 
cancel·lar gratis”, i “El primer saló virtual de l'automòbil”. I a la part inferior de la 
plana, hi ha encara un altre titular relacionat amb la crisi econòmica que també deixa el 
nou coronavirus: “L'Eurogrup permetrà desviacions de dèficit”. Ja a la secció 
Societat, a la pàgina 28, l‟ampliació del titular principal de portada: “Itàlia tanca totes 
les aules 10 dies pel coronavirus”, i al terç inferior de la mateixa plana, el titular 
“Mans netes a Montecarmelo”. A la pàgina 29, veiem el titular “Mor un home a 
Biscaia”. A la pàgina 47, l‟últim titular d‟aquest dia relacionat amb el virus torna a ser 
un altre de la secció Esports: “El València es resigna a jugar sense públic”. 
 
Titulars de divendres, 06 de març de 2020: 
 
Després d'haver sigut testimonis de diverses cancel·lacions en els dies i setmanes 
anteriors, la portada d‟aquest dia ens porta un nou titular que anuncia una altra: 
“Alimentària s'ajorna a setembre pel virus”, i a sobre l‟avanttítol “La fira vol 
assegurar l'èxit d'assistència”. En un segon nivell, però igualment rellevants, tres 
titulars més: “Patronal i sindicats demanen a Treball protocols clars davant 
contagis a les empreses”; “Itàlia tanca avui els seus esdeveniments esportius”, i 
“Nou ancians resulten infectats en una residència geriàtrica de Madrid”. A la 
pàgina 2 s‟inicia la secció Tema del dia, i s‟amplia el titular principal amb una notícia 
que ocupa la plana sencera. El titular és gairebé idèntic “La Fira posposa Alimentària 
fins al setembre”. A la pàgina 3 s‟amplia un altre dels titulars avançats a la portada: 
“Patronal i sindicats demanen més protocols”. A la pàgina 4 hi ha una altra notícia 
destacada amb el titular “El BCE insta la banca a que el virus no la paralitzi”. A la 
part dreta de la mateixa pàgina, hi ha tres titulars de notícies de menor rellevància: 
“Les aerolínies quadrupliquen les seves possibles pèrdues”; “L'OPEP negocia 
retallar 1,5 milions de barrils”, i “Wall Street assaja noves mesures d'urgència”. A 
la pàgina 5 el titular principal és “Nou ancians infectats en un geriàtric”, i a la part 
dreta, en un segon nivell, dos titulars més: “Primers casos de segona generació a 
Catalunya” i “Macron: «França va a l'epidèmia de manera inexorable»”. A la pàgina 
6 es continua desenvolupant el tema més important del dia, i ho fa amb el titular 
“Coronavirus per llarg”. La pàgina següent conté publicitat, però la pàgina 8 tanca 
aquesta secció amb els últims titulars del dia, corresponents a notícies esportives. El 
primer i més destacat és “Itàlia clausura l'esport”; a la part inferior de la pàgina, un 
altre titular important: “La frenada de l'escamot”; i a la part dreta de la plana, tres 
titulars més, de menor rellevància: “Grècia i el Japó limiten la festa de la flama 
olímpica”; “Possible veto als atletes italians en la Marató de BCN”, i “El Baskonia 
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no ven tiquets als seguidors del Milà”. A la pàgina 31, dintre de la secció Economia, 
un altre titular que encapçala una notícia molt breu: “El pànic retorna a les borses”. A 
la pàgina 78 encara veiem un últim titular, aquesta vegada i tot i que no acostuma a 
ser habitual, dintre de la secció Cultura: “La por al virus es mitiga amb humor”. 
 
Titulars de dissabte, 07 de març de 2020: 
 
Comença el cap de setmana amb una nova portada carregada de titulars relacionats 
amb el coronavirus. El primer i més destacat: “La UE preveu que el virus repunti en 
setmanes”, per sobre d‟aquest, l‟avanttítol “Segon 'Divendres Negre' consecutiu a 
les borses”. Sota el titular principal, veiem dos més: “Una dona de 87 anys, primera 
morta a Catalunya i vuitena a Espanya per la COVID-19” i “Madrid tanca 213 
centres d'oci de majors després del contagi de 40 usuaris”. També, a la fotografia 
de portada, l‟acompanya el titular “Esglésies a prova de contagis” i el llarg subtítol 
“La Conferència Episcopal Espanyola demana la retirada d'aigua beneïda per frenar la 
propagació de la COVID-19. A Itàlia es desinfecten oratoris com en la imatge, a 
Nàpols”. A les pàgines interiors, la primera notícia la trobem a la secció Economia, 
concretament a la pàgina 24, amb el titular “El pànic al coronavirus fa presa en els 
inversors”. Aquesta notícia ocupa pràcticament la plana sencera, però hi ha un petit 
espai per a una altra notícia encapçalada pel titular “L'OPEP no convenç Rússia”. La 
pàgina 25 està protagonitzada pel titular “El teletreball s'imposa per l'amenaça del 
contagi”. A més, en un petit espai de la mateixa, hi ha un titular més: “Ifema cancel·la 
fires i congressos pel virus”. A la pàgina 28, una altra notícia, i també de la secció 
Economia: “Europa tanca una altra negra setmana”. A la pàgina 30, aquesta vegada 
dintre de la secció Societat, l‟ampliació de la notícia més destacada de la portada, amb 
el titular “La UE preveu que el virus acceleri la seva propagació”. A la part inferior 
del full, veiem el titular “Una dona de 87 anys, primera mort per COVID-19 a 
Catalunya”. A més, en un petit espai de la plana, un altre titular, menys rellevant: “Un 
hoste de l'hotel Arts va donar positiu”. Finalment, dintre de la secció Esports, un 
darrer titular a la pàgina 67: “La por a la COVID-19 arriba a les estrelles”. 
 
Titulars de diumenge, 08 de març de 2020: 
 
Acaba la setmana amb una portada dedicada íntegrament a la protesta global i 
feminista del 8-M, i per tant no hi ha cap notícia relacionada amb el virus ni amb cap 
altre assumpte. Sí veiem el primer titular a la pàgina 36, corresponent a la secció 
Societat: “Uns 90 sanitaris de Can Ruti estan aïllats pel virus”. A la part dreta, a la 
mateixa pàgina veiem el titular “La policia controla l'aïllament domiciliari a Haro”. 
Ambdues notícies continuen a la plana següent. A la pàgina 38 tenim dos titulars més 
de gran rellevància; el primer d‟ells és “Itàlia prepara una quarantena per 15 milions 
de persones”, i el segon, que ocupa la part inferior de la pàgina, és “Nova York 
declara l'emergència davant l'avanç del virus”. A la meitat inferior de la pàgina 60, 
dintre de la secció Esports, hi ha el titular “Marató, en quarantena”. Finalment, a la 
part dreta de la mateixa plana, un últim titular: “El GP dels EUA, a punt de ser 
cancel·lat per la COVID-19”.  
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 02 de març de 2020 - Diumenge, 08 de març de 2020) 
 
Acaba una setmana que deixa alguns detalls interessants. La primera observació que 
podem fer és el clar assentament de les notícies sobre el coronavirus en totes i 
cadascuna de les seccions del diari. Quan El Periódico de Catalunya va començar a 
informar dels primers casos, els pocs titulars que hi havia sempre corresponien a la 
secció Internacional. Poques setmanes després, era ja molt habitual trobar-los a la 
secció Societat, i a mesura que avançava el temps, era també habitual trobar-los a les 
primeres pàgines, a la secció Tema del dia. La secció Economia sovint inclou alguna 
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notícia breu, però amb el pas del temps els titulars sobre els efectes que té la crisi 
sanitària en l‟economia han omplert cada vegada més pàgines també d‟aquesta 
secció. Amb menor freqüència, també hem vist algunes notícies a la secció Política, 
especialment pel que fa a declaracions dels diferents líders polítics o portaveus. No 
obstant, crida l‟atenció, sobretot, la gran incursió d‟aquests titulars en la secció 
Esports, com a conseqüència de les cancel·lacions massives, tancaments i 
compromisos celebrats a porta tancada que s‟han anat produint de manera 
progressiva, a mesura que els indicadors de l‟epidèmia empitjoraven a Europa. Durant 
aquesta setmana, veiem també que el coronavirus comença a tenir presència a les 
notícies de la secció Cultura. Per tant, en aquestes dates ja podem dir sense por a 
equivocar-nos que aquesta crisi afecta el món a tots els nivells. La crisi sanitària, que 
en un primer moment es podia intuir llunyana i de curta durada a causa d‟una possible 
estacionalitat, és ja també una crisi social, política, econòmica, i que posa en 
quarantena la llibertat total de les persones, al no poder gaudir d‟espectacles esportius 
i culturals amb total normalitat. De manera progressiva, la vida tal com es coneixia, 
comença aquesta setmana a experimentar uns canvis bruscos que no deixen 
indiferent a ningú. 
 
Al marge d‟aquesta nova realitat que ens colpeja, veiem que el diari comença a utilitzar 
de manera ja molt freqüent la nomenclatura “COVID-19” per a referir-se al virus, 
prèviament anomenat “coronavirus” en la majoria dels titulars. Fins i tot, un altre 
aspecte important és que en aquest punt, ja molts titulars no inclouen de manera 
explícita cap paraula que ens indiqui que parla del virus, però els lectors i lectores ja 
saben que encapçala una notícia directament relacionada amb ell. Podem trobar 
exemples d‟això a qualsevol secció, però és més freqüent trobar-los als titulars de la 
secció Economia, que ens poden dir que “El pànic retorna a les borses”, o fins i tot a 
les notícies sobre esports, que ens poden dir que “Itàlia clausura l‟esport”. En 
condicions normals, un bon titular ens hauria d‟explicar per què el pànic retorna a les 
borses o per què un país clausura l‟esport, però en aquest punt, especificar i redundar 
una i altra vegada seria infravalorar els lectors, que ja són coneixedors sobradament 
del problema que ens afecta a tots i a totes. Evidentment, altres titulars anteriors de 
setmanes enrere sí havien de ser més concrets i descriptius. 
 
Pel que fa a les notícies, la situació ja comença a ser molt complicada a molts països i 
la Unió Europea avisa que els contagis aniran en augment, així com també l‟OMS de 
tant en tant avisa que és un problema realment preocupant. Es comencen a tancar 
escoles, la celebració dels Jocs Olímpics és encara incerta, cancel·len més fires que 
suposen un important impuls per a l‟economia autòctona i, en definitiva, es prenen 
diverses mesures que fan que comencem a sentir veritable por; o com a mínim, una 
sensació d‟incertesa molt estranya.  
 
A Espanya, tot i que la situació també empitjora i aquesta setmana s‟han notificat les 
primeres morts (també a Catalunya), encara es respira certa tranquil·litat. Tranquil·litat 
als carrers; a la premsa si tenim en compte només el cas espanyol; i a les cares i 
declaracions dels diferents dirigents polítics, que pel moment es neguen a imposar 
mesures dràstiques. Una tranquil·litat que, en vista de tot el que està passant a fora, 
però no massa lluny d‟aquí, pot començar a desesperar algunes persones, i fins i tot a 
resultar incomprensible.   
 
Setmana 11 (Dilluns, 09 de març de 2020 - Dimecres, 11 de març de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 09 de març de 2020: 
 
Obrim nova setmana amb una portada en part protagonitzada per les massives 
manifestacions del 8-M en favor de la igualtat, i en part també protagonitzada per 
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l‟evolució del virus. El titular més destacat el veiem en la meitat inferior d‟aquesta 
primera plana: “Itàlia aïlla el seu cor econòmic pel virus”, i a sobre d‟aquest, un 
avanttítol aclaridor: “El país europeu més castigat per la infecció”. En un segon nivell, 
però no menys importants, la portada avança dos titulars més: “Espanya confia en 
l'eficàcia del dràstic tancament de la Llombardia i altres províncies de nord” i “La 
COVID-19 obliga a incomunicar a uns 20 treballadors del Parc Taulí de Sabadell”. 
A l‟interior del diari, la primera notícia la trobem a la pàgina 30, dintre de la secció 
Societat, encapçalada pel titular “El tancament de Llombardia amenaça el PIB 
italià”. A la meitat dreta de la plana, un altre titular: “Aplaudiment de l'OMS a les 
restriccions”. A la pàgina 31 veiem el titular “Espanya confia en les mesures de 
país alpí”. A la pàgina 32, dos titulars més es reparteixen espai; a la meitat superior, el 
títol “El virus també obliga a aïllar treballadors del Parc Taulí”, i a la meitat inferior 
de la plana, “A la tempesta perfecta”. A la pàgina 33, encara dintre de la secció 
Societat, hi ha el titular “Gimnasos de BCN prenen la febre”. Com ja és habitual, a la 
pàgina 46 de la secció Esports, un altre titular rellevant: “Itàlia prepara el tancament 
de la lliga de futbol”. A la pàgina 48, més notícies; la més rellevant està encapçalada 
pel titular “El Mundial del coronavirus arrenca amb una victòria catalana”. A la part 
superior esquerra de la mateixa pàgina, un altre titular de menor rellevància: “La París-
Niça, en lluita contra la COVID-19”. La pàgina 50 és la primera de la secció Cultura i 
està íntegrament dedicada a la notícia que encapçala el titular “Hollywood: Alerta 
virus”, en referència sobretot al retard de l'estrena de l'última pel·lícula de James Bond 
degut a la incipient crisi sanitària. A la part inferior dreta, un altre titular: “Telecinco 
ajorna l'arribada d’'Operación Camarón'”. I a la pàgina 51 hi ha l‟últim titular: “La 
Xina, en paràlisi total”. 
 
Titulars de dimarts, 10 de març de 2020: 
 
Nova portada carregada de titulars. El titular més destacat anuncia una mesura de 
gran rellevància: “Madrid tanca pel virus escoles i universitats”, i just a sota el 
subtítol “El Govern ultima un pla econòmic i insta el teletreball a les zones més 
afectades”. Per sobre d‟aquest, un avanttítol que resumeix la situació actual a 
Espanya, en xifres: “Espanya supera els 1.200 infectats per la COVID-19”. Dintre de la 
imatge de portada, veiem el contundent titular “Enfonsament borsari” amb el subtítol 
“L'Ibex 35 viu la pitjor jornada des del 'Brexit' en un dia de pànic a Wall Street i 
Europa”. Sota la fotografia, un últim titular avançat: “Conte estén el confinament a tot 
Itàlia”. A l'obrir el diari, a la pàgina 2 comença la secció Tema del dia, i el primer titular 
és el primer que s‟avança en portada: “L'expansió de virus deixa sense classe a 1,5 
milions d'alumnes”. A la part inferior de la plana tenim el titular “Sánchez ultima un 
pla de xoc econòmic i de transport públic”. A la pàgina següent continuen 
desenvolupant-se aquestes dues notícies, i a la pàgina 4 veiem un altre titular dels que 
s‟avancen en portada: “Enfonsament global de les borses”. La plana següent inclou 
publicitat, i la pàgina 6 dos titulars més; el primer és “Itàlia estén la quarantena pel 
virus a tot el país”, i el de la segona notícia, ubicat a la part inferior de la pàgina, és 
“Alemanya mobilitza 12.400 milions per frenar el virus”. A la pàgina 7 continuen els 
titulars sobre el tema del dia; el primer d‟ells: “La UE adoptarà mesures per frenar 
l'efecte en l'economia”, i a la part inferior esquerra del full, hi ha l‟altre titular: “La Xina 
afirma que ha passat ja el pitjor de l'epidèmia”. A la pàgina 8, dos titulars esportius: 
el més rellevant, per proximitat, és “Salut decideix avui si el Barça i el Nàpols 
juguen sense públic”, i a la part esquerra de la plana veiem “Sanitat i LaLiga 
mediten que els partits siguin a porta tancada”. La pàgina 9 tanca la secció Tema 
del dia amb un titular rellevant: “Rentar-se bé les mans desactiva el coronavirus”. A 
la pàgina 26, ja dintre de la secció Economia, dos titulars molt breus: el de la part dreta 
és “El petroli se suma al pànic global”, i el de la part esquerra “ERTO condicionat 
al coronavirus a VW Navarra”. Finalment, a la pàgina 41, dintre de la secció Esports, 
dos titulars més; el primer i més important, deixa clar que les mesures restrictives 
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contra el coronavirus segueixen passant factura al món de l‟esport: “El València, a 
remuntar en un Mestalla sense públic”, i el segon i darrer del dia, “França tanca el 
PSG-Dortmund”.  
 
Titulars de dimecres, 11 de març de 2020:  
 
Arribem a l‟11 de març, dia en que a la tarda l‟OMS anuncia la declaració de 
pandèmia. No obstant, tot i les sospites de molts i moltes, quan el diari d‟aquest dia 
veu la llum encara no hi ha coneixement d‟aquesta notícia que faria canviar el món tal 
com el coneixem. La portada, una vegada més, molt carregada de notícies sobre allò 
que, pel moment, encara és una epidèmia. El titular més destacat és “Setmanes 
dures contra el coronavirus” i té com a subtítols “Sánchez promet ajudes per a 
treballadors amb fills, les pimes i el turisme, i demana unitat davant la crisi” i “L'Imserso 
cancel·la els viatges de jubilats i la Generalitat valenciana ajorna Falles”. Per sobre 
d‟aquest títol i els seus corresponents subtítols, hi ha un altre titular que encara dóna 
més informació: “El president anuncia una bateria de mesures”. A la part inferior de 
la plana, i sota la fotografia central, encapçalats pel títol-resum “L‟impacte de 
l‟emergència sanitària” hi ha quatre titulars més de primer nivell de rellevància: “Els 
treballadors infectats o aïllats cobraran el 75% des del primer dia”; “La UE 
mobilitza 25.000 milions i demana polítiques «agressives» contra l'epidèmia”; 
“Madrid prohibeix actes de 330 persones i Galícia es planteja ajornar les 
eleccions”, i “Tots els esports tanquen al públic i Màlaga posposa el festival de 
cinema”. Amb una portada d‟aquest tipus, era d‟esperar que els titulars s‟ampliarien a 
la secció Tema del dia; per tant a la pàgina 2 ja tenim el primer: “Espanya anuncia 
restriccions i un pla de xoc contra el virus”. A la pàgina 3, un altre dels titulars 
avançats: “Contagiats i aïllats cobraran una baixa del 75%”. A la pàgina 4, més 
notícies, la primera d‟elles encapçalada pel títol “Les Falles s'ajornen i les 
processons pengen d'un fil”. Enmig de la plana, un altre titular: “Feijóo consideraria 
«raonable» ajornar les eleccions”. A la pàgina 5, el titular d‟una altra notícia que 
ocupa dos terços de la plana: “Súper amb prestatges buits”. La pàgina 6 conté una 
altra notícia encapçalada pel titular “Els geriàtrics catalans limiten visites de 
familiars”. A la pàgina 7 veiem dues notícies més; la primera i més rellevant: “Un 
Erasmus a Matrix”, i a la part dreta, la segona notícia està encapçalada pel titular “El 
Govern cancel·la durant un mes els viatges de l'Imserso”. Dos terços de la pàgina 
8 estan ocupats per una notícia que té com a titular “Les aerolínies cancel·len les 
connexions amb Itàlia”. Enmig d‟aquesta notícia, en una columna central tenim un 
altre titular: “L'Executiu de Conte planteja una moratòria en hipoteques i 
impostos”. I a la part inferior del full, quatre titulars més de notícies menys rellevants. 
Són els següents: “França aconsella a la població portar el seu bolígraf per votar”; 
“Trump no es fa test malgrat estar amb un infectat”; “Restriccions als viatgers a 
Àustria, Sèrbia i Eslovènia”, i “Grècia tanca dues setmanes tots els centres 
educatius”. A la pàgina 9 continuen els titulars del tema del dia amb dues notícies 
més; la primera té com a titular “La UE aportarà 25.000 milions en ajudes a sanitat i 
ocupació”, i a la meitat inferior de la plana, l‟altra notícia està encapçalada pel titular 
“El president xinès visita la zona zero de l'epidèmia”. A la pàgina 10, la notícia que 
ocupa gairebé tota la plana té com a titular “Una finestra per al teletreball”, i a la part 
inferior de la mateixa veiem cinc titulars més, i cadascun d‟ells encapçala un breu 
resum de la situació de l‟epidèmia a cada país. Aquests titulars són: “XINA: Retalls 
dels tipus i préstecs barats”; “ITÀLIA: Més despesa pública i fre a les 
hipoteques”; “COREA DEL SUD: Pla de xoc per impulsar l'economia”; “IRAN: 
Suspesos tots els grans actes”, i “FRANÇA: Les manifestacions segueixen el seu 
curs”. A la pàgina 11 continua la notícia de l‟anterior i a la part inferior, una segona 
part del resum de l‟epidèmia a cadascun dels països més afectats. Hi ha cinc països 
més, i per tant cinc titulars més: “JAPÓ: Impuls econòmic per evitar fallides”; 
“ALEMANYA: 12.400 milions en ajudes públiques”; “ESTATS UNITS: Retalls 
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fiscals i ajudes al turisme”; “SUÏSSA: Mesures socials de distanciament”, i 
“REGNE UNIT: A l'espera de més detalls”. A la pàgina 12, el titular que ocupa més 
espai és “L'esport, amb les grades buides”, i a la part dreta del full veiem també el 
titular “El Barça accepta jugar la Champions sense públic”. A la pàgina 13, continua 
la notícia esportiva a la part esquerra; i a la part dreta, una altra relacionada amb la 
cultura, encapçalada pel titular “El festival de cinema de Màlaga ajornat per la 
«incertesa»”. Finalment, la pàgina 14 tanca una secció Tema del dia 
extraordinàriament extensa degut a la complicada evolució del virus i a tots els canvis 
provocats per la crisi que genera. La major part de l‟espai de la plana està destinat a 
una notícia que té com a titular “Es pot aturar l'epidèmia”, i correspon a una anàlisi 
que fa l‟investigador Daniel López Codina. El darrer titular del dia i de l‟era pre-
pandèmica en aquest mitjà és el següent: “El festival de Coachella prepara un 
ajornament a octubre”. Amb tota aquesta voràgine de titulars i d‟emocions, el tema 
del virus no es torna a tractar fora d‟aquesta secció en les pàgines posteriors del diari 
d‟aquesta jornada. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 09 de març de 2020 - Dimecres, 11 de març de 2020) 
 
Per primera vegada, El Periódico de Catalunya dedica l‟11 de març catorze pàgines de 
manera íntegra al tema del dia, que no podia ser cap altre que el coronavirus. Com si 
d‟una fosca premonició es tractés, els diferents titulars anaven colpejant un rere l‟altre 
els lectors i lectores d‟aquest mitjà, martellejant els seus caps. Catorze pàgines 
senceres, com si fos un suplement especial a part, i després, com si a la resta de 
pàgines es visqués una realitat totalment diferent i aliena al problema. Només unes 
hores més tard després de la seva publicació, l‟OMS va declarar la pandèmia. 
 
Aquesta darrera setmana d‟anàlisi només abasta tres dies, però són més que 
suficients per suposar que es tracta d‟un trencament total de la vida quotidiana tal com 
la coneixíem, enteníem, vivíem i gaudíem. Tot es torna fosc i és difícil saber quan 
tornarà la vida d‟abans. Lògicament, aquesta havia de ser la sensació que tenien els 
lectors en aquest punt, i la resta de la societat de bona part del món.  
 
Pel que fa a les notícies, sembla que Espanya desperta, per fi, i aviat rebrem 
informació sobre grans canvis a tots els nivells. La situació global empitjora ràpidament 
i es multipliquen les quarantenes, els aïllaments, les cancel·lacions, els ajornaments, 
els contagis i les morts. El país i el món sencer s‟esglaia; i la premsa, que ha de 
reflectir de manera diligent tot allò que succeeix, per bé o per mal té un gran poder 
sobre l‟imaginari col·lectiu.  
 
El diari, conscient que ha de donar molta informació sobre un mateix tema però sense 
saturar ningú, ha d‟estudiar la distribució de cada espai, aprofitar bé cada racó i oferir 
informació de qualitat, precisa i que alhora no deixi cap dubte. Tant és així, que aquell 
darrer dia d‟anàlisi veiem com es fa un breu resum de la situació a deu dels països 
més afectats pel virus. I no només això: els titulars no donen treva.  
 
Tot i les males sensacions, no tot sembla tan negre: la Xina observa una millora en 
l'evolució de les seves xifres. Amb una notícia així, el més habitual és pensar que a la 
resta de països podria succeir el mateix en unes setmanes o mesos.  
 
A data d‟avui, en què s‟escriuen aquestes línies, ja sabem que no va ser així, que no 
va ser tan fàcil. Però aquell 11 de març, qui ho podia saber?  
 
 
 
 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200311/pag_012.html
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7.2. La narrativa de la crisi sanitària de la pandèmia al diari La Razón 
 
El segon mitjà escollit per analitzar els titulars de la crisi sanitària és La Razón. En 
aquest cas, l‟hemeroteca31 del seu lloc web no permet ni la descàrrega ni la 
visualització dels seus diaris en paper de forma gratuïta, de manera que la forma 
d‟exposar els titulars ha de ser diferent en comparació a la del mitjà anterior. En aquest 
cas, l‟hemeroteca de cadascun dels dies conté diverses pàgines plenes de titulars 
sobre temes diversos, i cadascuna d‟aquestes, conté vuit títols de notícies. Aquestes 
notícies apareixen de forma decreixent segons l‟hora de l‟última actualització, de més 
nova a més antiga, per tant no existeix un ordre cronològic exacte i conegut, ja que 
una mateixa notícia es pot modificar una vegada, cap, o diverses vegades. La pàgina 
web d‟aquest diari utilitza diverses etiquetes (tags) per a cada notícia, de manera que 
podríem establir una classificació molt similar a la que els diaris en paper fan a les 
diferents seccions. Aquestes etiquetes, però, són en molts casos ambigües, i sovint 
s‟utilitzen algunes com “Madrid”, “Catalunya”, “Comunitat Valenciana”, “Gent”, 
“Tecnologia” o “Lifestyle” en comptes de les més tradicionals; de manera que no 
sempre queda clar a quina secció hauria de pertànyer cadascun dels titulars.  
 
Per aquest motiu, i segons criteris personals però formals, s‟utilitza en aquesta anàlisi 
la classificació tradicional que serveix per encabir els titulars dintre d‟una secció 
concreta, i no tan general i inespecífica. Doncs La Razón en alguna ocasió pot atorgar 
l‟etiqueta “Madrid” a un titular sobre una notícia que tracta la situació econòmica, o 
sobre la cancel·lació d‟un esdeveniment concret, i per tal de simplificar i clarificar 
aquesta classificació, en l‟anàlisi ens centrem en les sis seccions tradicionals: 
“Societat”, “Internacional”, “Política”, “Economia”, “Cultura” i “Esports”. Pel que fa a 
l‟ordre d‟exposició dels titulars, es fa respectant els titulars de portada del diari en 
format físic quan escaigui, i quan no hi ha cap, normalment l‟ordre és el ja esmentat, 
però segons el pes de cada titular i la situació i evolució de la crisi sanitària, pot haver 
alguna alteració o salt en l‟ordre habitual de les seccions. Dintre de cadascuna 
d‟aquestes seccions, l‟ordre en què s‟exposaran els titulars es fa segons nivell de 
rellevància, tot seguint criteris de noticiabilitat específics, principalment: interès social, 
novetat, proximitat, gravetat, notícies que requereixin d‟una continuïtat, i en les quals hi 
hagi presència de personatges públics.      
 
Queden exclosos en la recopilació de titulars tots aquells que no compleixin cap 
d‟aquests criteris, ja sigui perquè la informació afecta molt poques persones, no siguin 
d‟un interès social suficient, o perquè els personatges públics que estiguin implicats no 
siguin persones de gran influència a nivell mediàtic.  
 
Cal afegir que, tal com hem vist en l‟anàlisi anterior, en aquest cas també serem 
testimonis de com els titulars sobre el coronavirus guanyen espai i ritme amb el pas 
dels dies i les setmanes. En aquest cas, a més, com es tracta de notícies publicades 
en línia, i considerant la peculiaritat que suposa la possibilitat d‟editar molt sovint cada 
notícia amb noves informacions, és molt probable que en aquesta recopilació de 
titulars hi hagin molts més que en la de l‟anterior mitjà, doncs en aquest cas cal tenir 
en compte la immediatesa i l‟interès del mitjà en obtenir clics i visites, com és lògic. Per 
tant, tot i que aquesta anàlisi ocupi més pàgines, l‟essència continua sent la mateixa: 
exposar els titulars més rellevants dels dies escollits, i fer una valoració setmanal. 
 
En aquest cas, per tal de donar també visibilitat a les publicacions originals, al costat 
de cada titular hi ha un número entre parèntesis que indica l‟ordre i quantitat dels 
titulars de cadascun dels dies i alhora inclou un hipervincle que permet accedir 
ràpidament al contingut emès pel diari. Els titulars s‟han traduït també al català de 
manera literal. 
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DESEMBRE 2019 - GENER 2020 
 
 
Setmana 1 (Dimarts, 31 de desembre de 2019 - Diumenge, 05 de gener de 2020) 
 
Aquesta setmana correspon als dies compresos entre: Dimarts, 31 de desembre de 
2019 a Diumenge, 05 de gener de 2020.  
 
No hi ha cap titular relacionat amb el nou virus aquesta setmana. 
 
Anàlisi setmanal (Dimarts, 31 de desembre de 2019 - Diumenge, 05 de gener de 2020) 
 
Tot i que a Wuhan esdevenien els primers casos d‟una estranya pneumònia, en la 
resta de països encara no hi havia constància d‟aquests fets. Pot ser degut a la 
prudència, a la manca d‟informació i/o transparència, o al desconeixement. 
 
Setmana 2 (Dilluns, 06 de gener de 2020 - Diumenge, 12 de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 06 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimarts, 07 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimecres, 08 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dijous, 09 de gener de 2020: 
 
Aquest dia el diari publica la primera notícia sobre el nou virus, i ho fa amb un titular 
corresponent a la secció Societat, tot i que de moment es podria dir que es tracta 
d‟una informació internacional: “Coronavirus, una nova epidèmia amenaça a la 
Xina?” (1) 
 
Titulars de divendres, 10 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dissabte, 11 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de diumenge, 12 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 06 de gener de 2020 - Diumenge, 12 de gener de 2020) 
 
Acaba la segona setmana des del descobriment del nou virus a la Xina, però a la resta 
de països encara hi ha molt poca informació. Gairebé dues setmanes de gener, i 
només un titular en aquest mitjà, que serveix per avisar de la presència d‟un nou virus 
que de moment no preocupa al nostre país, principalment perquè es creu que la 

https://www.larazon.es/salud/20200109/ibb2zxm2kzhf3azdsonxeuzbf4.html
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malaltia ha esdevingut a causa de l‟estacionalitat que impliquen els mesos freds de 
l‟hivern, també al país asiàtic.  
 
Setmana 3 (Dilluns, 13 de gener de 2020 - Diumenge, 19 de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 13 de gener de 2020: 
 
Segon titular, també internacional que tracta del nou virus des del seu descobriment, i 
que ens informa que la nova malaltia salta a un altre país asiàtic: “Tailàndia posa en 
quarantena a una dona xinesa per coronavirus” (1).  
 
Titulars de dimarts, 14 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dimecres, 15 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dijous, 16 de gener de 2020: 
 
Tal com s‟anunciava tres dies enrere, la nova malaltia s‟expandeix més enllà de la 
Xina, i així es fa constar en un nou titular: “El coronavirus xinès s'estén per Àsia” 
(1).  
 
Titulars de divendres, 17 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de dissabte, 18 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Titulars de diumenge, 19 de gener de 2020: 
 
No hi ha cap titular d'aquest dia relacionat amb el nou virus. 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 13 de gener de 2020 - Diumenge, 19 de gener de 2020) 
 
Si la primera setmana el diari no va publicar cap titular sobre el nou virus, i la segona 
setmana va publicar un, aquesta tercera ja en són tres. No obstant, la situació encara 
no sembla preocupar als països, i molt menys als altres continents. De tota manera, la 
Xina ja comença a avisar que és un virus que s‟estén ràpidament i ja ha traspassat les 
seves fronteres. 
 
Setmana 4 (Dilluns, 20 de gener de 2020 - Diumenge 26, de gener de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 20 de gener de 2020: 
 
Comença la quarta setmana amb dos nous titulars, el primer d‟ells, gens encoratjador: 
“La Xina confirma la transmissió directa entre humans del nou coronavirus” (1). 
El segon, encapçala una notícia que informa i aconsella als lectors: “Què fer si 
viatges en els propers dies a la 'zona zero' del nou coronavirus?” (2).  
 
 

https://www.larazon.es/salud/20200113/rydf4dkzvzgmjfwnmdln4fdutm.html
https://www.larazon.es/salud/20200116/duhaskba6zgmni7dznbfwb4bye.html
https://www.larazon.es/salud/20200120/6hfqakpkevccxlc6fgr5p4puga.html
https://www.larazon.es/salud/20200120/5pm2sg2gpfbuhbpfkfglyczlwa.html
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Titulars de dimarts, 21 de gener de 2020: 
 
La freqüència amb la que es publiquen nous titulars sobre la nova malaltia comença a 
agafar ritme. Aquest dia, dos titulars més:  “Els països europeus discuteixen 
possibles respostes al coronavirus de la Xina” (1) i “Què saben els científics del 
nou coronavirus?” (2) 
 
Titulars de dimecres, 22 de gener de 2020: 
 
Per primera vegada des de l‟inici de l‟epidèmia originada a la Xina, el virus surt en 
portada. El titular principal el veiem en un petit espai en la part inferior dreta: “EUA 
confirma un primer afectat pel virus xinès” i el precedeix l‟avanttítol “Alerta per 
coronavirus”. Ja a les pàgines de l‟hemeroteca del diari, l‟ampliació del titular de la 
portada i tres més: “Confirmat el primer cas de coronavirus als Estats Units” (1); 
“Els 11 milions d'habitants de Wuhan, en quarantena pel coronavirus” (2); 
“Sanitat té a punt el protocol davant la possible arribada del coronavirus” (3), i 
“Coronavirus: A quins riscos ens enfrontem?” (4). 
 
Titulars de dijous, 23 de gener de 2020: 
 
Entre les pàgines de l‟hemeroteca del diari, quatre titulars més aquest dia. El primer, 
d‟ells, deixa clar que la situació es complica: “El brot de coronavirus és ja una 
emergència sanitària internacional, després de la mort de més de 170 persones” 
(1). El segon, però, pot resultar més esperançador: “L'OMS no aconsella el 
tancament de fronteres” (2). Els altres dos són: “Aquest és el perfil de la víctima 
més habitual del coronavirus que manté segellada la ciutat de Wuhan” (3) i 
“Sanitat elabora un protocol amb l'Institut de Salut Carlos III davant l'aparició de 
possibles casos de coronavirus a Espanya” (4) 
 
Titulars de divendres, 24 de gener de 2020: 
 
Segona portada d‟aquest diari en què podem veure un titular sobre el virus. A la part 
inferior esquerra, el titular principal “Alarma mundial per les incògnites del 
coronavirus”, amb el subtítol “La Xina manté a 20 milions de persones en quarantena 
per frenar la propagació”, i els precedeix l‟avanttítol “L'OMS diu que és «aviat» per a 
l'emergència” . A les pàgines interiors, quatre titulars de la secció Societat: “L'OMS 
decideix no declarar emergència internacional pel coronavirus de Wuhan” (1); 
“Sanitat investiga dos possibles casos del coronavirus a Espanya” (2); “Sanitat 
descarta que una dona que va viatjar de Wuhan a Barcelona tingui coronavirus” 
(3), i “Sanitat reuneix avui a tècnics de les comunitats autònomes per analitzar la 
resposta davant del coronavirus” (4). Quatre títols més que corresponen a la secció 
Internacional: “La Xina construirà un hospital en deu dies” (5); “La Xina estén a 33 
milions de persones la quarantena pel coronavirus i eleva a 25 els morts” (6); 
“Wuhan, un 'ciutat zombi' per culpa del coronavirus” (7), i “Els mil·lenaris i 
polèmics plats xinesos, causants del coronavirus?” (8). I per acabar, un darrer 
titular molt més informal de la secció Cultura: “Van predir els Simpson al 1993 el brot 
del coronavirus?” (9). 
 
Titulars de dissabte, 25 de gener de 2020: 
 
El cap de setmana d‟aquesta quarta setmana és el primer en què podem llegir alguns 
titulars sobre el virus des de l‟inici de l‟epidèmia. Aquesta vegada, tot i que són més 
fruit de la por i la incertesa, els quatre primers corresponents a la secció Societat 
demostren ja certa proximitat: “Detectat un cas sospitós de pneumònia associada 
al coronavirus a Biscaia” (1); “Ingressada una persona per un possible cas de 

https://www.larazon.es/sociedad/20200121/zwctuwjvanhqpkugpjign6emr4.html
https://www.larazon.es/salud/20200121/yqhmuxs3gbeajm6h7eedwwxvye.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200122.html
https://www.larazon.es/salud/20200121/5bzp27puyrar7izdg4f3dehmmm.html
https://www.larazon.es/salud/20200122/fyakpk6mibhc7ng53letkmhfhi.html
https://www.larazon.es/salud/20200122/sfmyoye2mvflbbkg7iamrcrg5q.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200122/tah6zttkhvfinmtjsfxraiglfm.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200123/cdj5ejt4obe2vf4bl22vhmgahq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200123/qbhwauumsbgxhlwacena63nk2q.html
https://www.larazon.es/salud/20200123/azrwhx6bjfcqbid32ddcyjj3ru.html
https://www.larazon.es/salud/20200123/xuu7jzkjzzffdc253nqbnpydpq.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200124.html
https://www.larazon.es/salud/20200123/5xj3n4qol5arnbq43mv4oz2tce.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200124/4c6vs7hfrvh5jncqbten54ng7u.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200124/5hpnmvrvnba4pilhpadrbx3gji.html
https://www.larazon.es/salud/20200124/kipagyde6zar3kmemruh3qwet4.html
https://www.larazon.es/internacional/20200124/6ihcuh5s4fdbbj253vfuqn3b2e.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200124/qhrnqf545bdxzmclvjj4uk63ym.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200124/aqcacyhwiffcpeddoshd4f56iq.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200124/sdvqo25wl5aqhlvvhcppqdcl6y.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200124/ywly6escm5fmtb27ag4p2ajhom.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200124/4gnhngv425bxdplfhsrfb3jw7a.html
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coronavirus a Granada” (2); “Descartat el cas de coronavirus de la dona 
ingressada a l'Hospital de Creus, a Biscaia” (3), i “Coronavirus: què passa si 
arriba a Espanya?” (4). Els dos següents, són més genèrics: “No hi ha tractament 
específic” (5) i “El mapa interactiu que mostra els casos de coronavirus a nivell 
mundial” (6). Finalment, l‟últim titular del dia sobre la nova malaltia, afecta per primera 
vegada la secció Esports: “Els espanyols del Wuhan FA demanen a l'Ambaixada 
que els repatriïn el més aviat possible” (7). 
 
Titulars de diumenge, 26 de gener de 2020: 
 
L‟últim diumenge de gener ens deixa tres titulars més de caràcter internacional: “EUA 
confirma cinc casos de coronavirus de Wuhan” (1); “Confirmen el primer cas de 
el nou coronavirus al Canadà” (2), i “Supercontagiadors: aixecar dos hospitals en 
10 dies per aïllar els pacients sense símptomes” (3). 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 20 de gener de 2020 - Diumenge 26, de gener de 2020) 
 
La quarta setmana ens deixa per primera vegada amb nous titulars tots i cadascun 
dels set dies i dues portades. Dilluns i dimarts encara sembla que el nou virus queda 
lluny, però dimecres s‟anuncia el primer cas de coronavirus als Estats Units i dijous 
s‟informa del primer protocol a Espanya per tal de prevenir, o com a mínim avançar-
nos, a l‟entrada del patogen. Divendres i dissabte es publiquen ja nou i set titulars 
respectivament, i sobretot els de dissabte ja ens comencen a tocar de ben a prop. Si 
es tracta d‟una falsa alarma o del començament d‟una imminent crisi sanitària al nostre 
país, encara no ho sabem. Finalment, diumenge tanca la setmana amb tres titulars de 
la secció Internacional.      
 
Pel que fa al nom que el diari li atorga al nou virus, es veu una evolució molt similar a 
l‟observada en tots els mitjans en els inicis de l‟epidèmia. Les primeres setmanes els 
titulars contenien en molts casos l‟apel·latiu “virus xinès”, però cada vegada pren més 
força el nom de “coronavirus”, ja que amb el pas del temps es disposa de més 
informació i per tant el nom del nou virus perd ambigüitat.    
 
Setmana 5 (Primera part) (Dilluns, 27 de gener de 2020 – Divendres, 31 de gener de 2020) 

 
Titulars de dilluns, 27 de gener de 2020: 
 
La cinquena setmana comença amb una nova portada que torna a dedicar un petit 
espai a un titular sobre el virus, però aquesta vegada s‟ubica en una part més visible 
de la plana i per tant ja es comença a notar que aquest tipus de notícies guanyen 
jerarquia en l‟agenda diària. Aquest títol, en la part esquerra, és el següent: “Màxima 
alerta pel coronavirus: s'encomana abans de mostrar símptomes”, i va encapçalat 
per l‟avanttítol “La UE es blinda davant l'epidèmia”. El primer titular del dia, per tant, és 
l‟ampliació del mateix: “La Xina alerta que el coronavirus és contagiós abans de 
mostrar símptomes” (1). El següent també dóna informació general sobre l‟epidèmia 
a nivell mundial: “Ciutats fantasma davant l'enfortiment del coronavirus” (2). Els 
cinc següents, que igual que els esmentats també corresponen a la secció Societat, 
ens afecten de manera més propera: “Europa es blinda davant de l'epidèmia” (3); 
“Catalunya elabora un protocol per al coronavirus davant l'arribada de ciutadans 
xinesos pel Mobile World Congress” (4); “Un possible cas de coronavirus a 
Torrevella activa el pla d'aïllament” (5); “El coronavirus dispara la venda de 
mascaretes a les farmàcies espanyoles” (6), i “Uns pares abandonen als seus fills 
a l'aeroport després d'impedir volar a un per febre en plena alerta del 
coronavirus” (7). Els dos titulars següents, en clau econòmica, són: “La Borsa 
espanyola obre amb pèrdues de l'1,20% per por al coronavirus” (8) i “Forta 

https://www.larazon.es/sociedad/20200125/acvktzx7f5budfzjspeyf7r3vi.html
https://www.larazon.es/salud/20200125/a4uqau7c2jblpmxrjv7dx2xslm.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200125/g5k2uuwbefghbkzslvh7ap6yqq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200125/33uwqa2fizhmvjw57xpghndanu.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200125/nqvoass6wvbqvg26vxhmkyslba.html
https://www.larazon.es/deportes/20200125/irms7x4mcfeqbgxm2pnsknc63m.html
https://www.larazon.es/salud/20200126/nacgb2epxbf5phuiuzmmcmmixe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200126/xg7i5dsjdvg7ffgh2ran3mnj5i.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200126/vwls2xiiizdgdfhnasovzou7lu.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200127.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200126/7irklux5urasvipngwj6nggmnm.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/o2pivbako5dy5hprmzojilvy2i.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/5t4lq7wiqbgjtftyg4n64yw7d4.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200127/3keidqfqojb35evedjheerkdiu.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/4yvlsrfpo5czfmcbkejecq7dza.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/7liqtjhyonc5xjhc6fowzgmcdy.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/o63o3g6gu5eohkpfiedyztndz4.html
https://www.larazon.es/economia/20200127/6xu7mywtdrc2le3clikx4w2hei.html


TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

56 
 

caiguda de l'Ibex 35, que cotitza en mínims anuals després de caure un 1,92%” 
(9). I un últim titular torna a esquitxar la secció Esports: “Cinc andalusos de l'equip 
de futbol del Wuhan demanen tornar a Espanya per fugir del coronavirus” (10). 
 
Titulars de dimarts, 28 de gener de 2020: 
 
Un dia més el coronavirus té presència en una nova portada, i cada vegada ocupa un 
espai més central en la pàgina, de manera que el lector ja no ha de buscar amb la 
mirada pels racons per trobar algun titular sobre la situació sanitària. El títol és  
“Espanyols a Wuhan: «El Govern no ens diu quan ens traurà d'aquí»” i el seu 
avanttítol “L'OMS eleva el risc a «alt»”. A l‟hemeroteca d‟aquest dia, trobem l‟ampliació 
del titular principal, aquesta vegada amb el títol “Espanyols a Wuhan: La repatriació 
d'Exteriors, encara sense data” (1), i també la de l‟avanttítol: “L'OMS eleva de 
«moderat» a «alt» el risc del coronavirus xinès” (2). Dos titulars més de la secció 
Societat sobre els repatriats: “Coronavirus: el Govern intentarà repatriar els 
espanyols en avions francesos” (3) i “Com actuar quan tornin?” (4); i altres tres, 
també de la mateixa secció, sobre un país que comença a preveure cert perill: “El 
Clínic descarta el cas sospitós de coronavirus a Barcelona” (5); “Les anàlisis 
descarten el cas de coronavirus de Torrevella” (6), i “Hospitals preparats” (7). Un 
altre més d‟aquesta secció: “El brot de coronavirus pot arribar al seu punt màxim 
en una setmana o 10 dies” (8). El següent titular corresponent a la secció 
Internacional barreja crisi sanitària amb crisi política: “El coronavirus convidat hostil 
al Regne Unit en ple Brexit” (9), i un altre de la secció Economia: “L'Ibex 35 aprofita 
el rebot general i puja un 1,24%” (10). Finalment, i com ja és habitual, un altre de la 
secció Esports: “Un equip de futbol de Wuhan, epicentre del coronavirus, arriba 
aquest dimecres a Màlaga” (11). 
 
Titulars de dimecres, 29 de gener de 2020: 
 
Portada de dimecres amb el títol situat a la part inferior dreta del full: “Alemanya 
confirma tres infectats que no han estat a la Xina”, i l‟acompanya l‟avanttítol “Alerta 
pel coronavirus”. Obren les pàgines de l‟hemeroteca l‟ampliació del títol de portada i un 
altre, que tot i pertànyer a la secció Societat, tenen lloc a fora del territori espanyol: 
“Confirmat a Alemanya el primer cas a Europa de coronavirus d'un pacient que 
no va viatjar a la Xina” (1) i “EUA sospesa suspendre els vols amb la Xina pel 
coronavirus” (2). Ara sí, veiem cinc titulars més que ens afecten de manera més 
propera: “Aïllat en un hospital de Màlaga un home que va estar en contacte amb 
xinesos de la zona afectada” (3); “Catalunya participa en un dels estudis per 
trobar una vacuna contra el coronavirus” (4); “Iberia suspèn els seus vols a 
Xangai pel coronavirus” (5); “Histèria global davant el coronavirus” (6), i “Com 
prevenir el coronavirus?” (7). Els dos darrers, corresponen a les seccions 
d‟Economia i Esports, respectivament: “L'Ibex 35 lidera les pujades a Europa 
després dels resultats de Santander i puja un 0,66%” (8) i “El coronavirus retarda 
el Mundial d'atletisme 'indoor' de la Xina fins a 2021” (9). 
 
Titulars de dijous, 30 de gener de 2020: 
 
La portada d‟aquest dijous deixa clar que les noticies sobre el coronavirus comencen 
ja a tenir un pes important en l‟agenda diària. A més, per primera vegada aquest mitjà 
inclou una imatge de portada relacionada amb la crisi sanitària. El titular, ubicat a la 
part inferior dreta de la pàgina és “Els espanyols a Wuhan estaran 14 dies aïllats en 
un hospital de Madrid” i l‟encapçala l‟avanttítol “Alarma global per l'avanç del 
coronavirus”. Pel que fa als titulars interiors, els tres primers tracten sobre els 
repatriats:  “Així seran els 14 dies de quarantena dels espanyols repatriats de la 
Xina” (1); “Els espanyols repatriats de Wuhan arriben demà a primera hora de la 

https://www.larazon.es/economia/20200127/gyo4mxcwmbcntf2q37nydpdfpa.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200127/ejjzhd45zbehzopyayf3adx3cu.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200128.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200128/5kgo3f2lp5fprmcesw3ragdy6i.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200127/ovsmyfegmjfj5ljwv4cblz3eyu.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200128/67asb42g4bay5edlcxhdkma3fa.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200128/zxuvsjqdcfdkzbtyp3hxcf5624.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200128/abdjankr25c2hd27lbtufiyyqu.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200128/rsg2f75lknajvi4rcrqk7dn5g4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200128/j456otfd6jgnnkf3h66fqcc75m.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200128/2xhkxcjntjc2nlntrriwoazlia.html
https://www.larazon.es/internacional/20200128/opkap7h4tzfaxfcbt3x2euab5u.html
https://www.larazon.es/economia/20200128/agx5f5sipndwxb6yzkoquu44hu.html
https://www.larazon.es/deportes/20200128/acietqas2ben3jv73vkpvmdpsi.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200129.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200128/w3edzts3b5etfb4kv5do357poy.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200129/barpjpmmazgpdkn7523qcnivfu.html
https://www.larazon.es/salud/20200129/beqtkhxjvbhebl63dsrtpcrej4.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200129/dferi6w3yrfczce43ao2uasmpa.html
https://www.larazon.es/economia/20200129/54gtjqrwyzeddfjopwpbcrp2ee.html
https://www.larazon.es/internacional/20200129/kxb4g3t5ojd2bk6nv2rei6bmze.html
https://www.larazon.es/salud/20200129/luyf5xvnvze7jlsc25tpvgb374.html
https://www.larazon.es/economia/20200129/h7lmgbe5nvcp5i34yfs26kkbcu.html
https://www.larazon.es/deportes/20200129/mgor7wulyrboppck6sptew7f3u.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200130.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/xyu7fo4iavgbdmcj36lwce7xma.html
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tarda” (2), i “Els espanyols passaran la quarantena en un hospital madrileny” (3). 
Els tres següents, com els primers, també corresponen a la secció Societat: “Aïllats 5 
alemanys a La Gomera perquè van tenir contacte amb un portador del 
coronavirus” (4); “Les primeres anàlisis descarten la sospita de coronavirus en 
una passatgera del creuer bloquejat a Itàlia” (5), i “Aquestes són les aerolínies 
que han cancel·lat els seus vols a la Xina pel coronavirus (per ara)” (6). Els dos 
següents, dintre de la secció Economia, posen de manifest la immediatesa que permet 
una hemeroteca que recull publicacions en temps real, ja que el segon titular 
correspon a una actualització del primer: “La Borsa espanyola cau el 0,60% després 
de l’obertura davant el temor el coronavirus” (7) i “El coronavirus contagia a 
l'Ibex-35 i cau un 0,99%” (8). És interessant observar aquesta evolució. Finalment, els 
dos últims titulars del dia són de temàtica esportiva: “El coronavirus esquitxa l'esport 
mundial” (9) i “El coronavirus de Wuhan amenaça a la Fórmula 1” (10). 
 
Titulars de divendres, 31 de gener de 2020: 
 
L‟última jornada de gener ens deixa tres titulars en portada i una imatge relacionada 
amb el nou virus per segon dia consecutiu. El titular principal és “Emergència 
internacional pel coronavirus” i va acompanyat del subtítol “Ja són més de 7.820 els 
afectats en prop d'una vintena de països i ja han mort 170” i l‟avanttítol “Alerta de 
l‟OMS”. Comparteixen segon grau de rellevància dos títols més: “Planta 17: Així serà 
la quarantena dels espanyols repatriats” i “Rússia tanca les fronteres després de 
la comunicació de tota la Xina”. A l‟interior, els dos primers titulars tracten sobre el 
seriós avís que llença l‟Organització Mundial de la Salut: “L'OMS declara 
l'emergència internacional davant l'avanç del coronavirus” (1) i  “Què suposa la 
declaració d'alerta sanitària internacional de l'OMS?” (2). Els següents dos títols, 
una vegada més, fan referència als espanyols repatriats: “Planta 17: Què es farà 
quan baixin de l'avió?” (3) i “Els repatriats no britànics vindran a Torrejón i 
després seran traslladats als seus països per fer la quarantena” (4). Quatre més 
de la secció Societat: “Les farmàcies de Castella i Lleó esgoten mascaretes per la 
demanda "externa" davant el nou coronavirus” (5); “Castella i Lleó, preparada 
davant qualsevol cas de coronavirus” (6); “Estudien un possible cas de 
coronavirus en un hospital de Ciutat Real” (7), i “El personal sanitari no té equips 
de protecció contra el coronavirus” (8). Els dos següents corresponen a la secció 
Internacional, i són “Setge sanitari a la Xina” (9) i “Tota la Xina contaminada: 
Rússia tanca les fronteres” (10). Dos titulars més, aquesta vegada relacionats amb la 
memòria històrica, cultura i/o tecnologia: “El passat va ser molt pitjor” (11) i “El 
coronavirus també ha infectat internet: així amenaça al nostre mòbils i 
ordinadors” (12). Per acabar, gener tanca amb un titular de la secció Esports que no 
és gens agradable: “La lluitadora que es burla de la seva rival xinesa pel 
coronavirus: «Hi ha gent que està morint»” (13). 
 
Anàlisi setmanal (Primera part) (Dilluns, 27 de gener de 2020 – Divendres, 31 de gener de 2020) 
 
Acaba el primer mes des que es té coneixement del virus. Tot i que la majoria dels 
titulars es refereixen al nou causant de la nova malaltia com a “coronavirus” encara 
s‟escapa algun “virus xinès”. El més esperable és que a mesura que el virus 
s‟expandeixi, aquest deixarà de ser exclusivament “xinès”. Si bé sembla que la Xina és 
el seu país d‟origen, encara hi ha massa incògnites, i convé no oblidar el nom que se li 
va donar a la malaltia que el segle passat va colpejar el món: la mal anomenada “grip 
espanyola”, que en realitat va tenir el seu punt d‟origen als Estats Units. 
 
Aquesta primera anàlisi de la cinquena  setmana ens deixa un ple de portades: cinc de 
cinc possibles; i dues de les quals, a més, contenen una fotografia en relació amb el 
virus. Aquesta evolució creixent tan notable resulta preocupant en un context d‟aquest 

https://www.larazon.es/sociedad/20200130/ct3jkalyrbf4tld4fqo66xem2a.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/gzene2ls6jfjhitmhpjalnf2he.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/lx7wu5jchfg4zh7fg4qsdnzx2u.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/fr3ywrgbzzdxtbzffsliwtrmae.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200130/xdzlzgypvvg7rh4kg2axi74ffm.html
https://www.larazon.es/economia/20200130/7osbgr5cojhdjkvyakff2rm5au.html
https://www.larazon.es/economia/20200130/5rsbpwtvczcq3oktp72ibbvzim.html
https://www.larazon.es/deportes/20200130/ssnr3ranrrbklgfwhoyrgeuwt4.html
https://www.larazon.es/deportes/20200130/bdj6v4eesna6rpgizzdyorfqpi.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200131.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/oyrjszy6irg5ndel4jouywrdpi.html
https://www.larazon.es/salud/20200131/sk4vjhxy6vegdjb3s4ovhbgf5m.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200131/6qd7ivhglnc33aamqvlkfaykcu.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200131/xlf6meh3onhmtemiog4wmplp7q.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200131/cgeulhisjvbbxmjy4acfjzrvd4.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200131/7hbhr3a3m5f3ffpxklju3bsowq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200131/4i5xweqskjhzjhycqudipq7dbi.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200131/bdkjaukhzfddxpf7imvvc5ty3y.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200131/3pkcjzjr55davpfed5faa57pfe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200130/dyvgwwzs3ba5zgyo5bgskbmf6a.html
https://www.larazon.es/salud/20200131/dox5dwvoejb37nq3f4snpldxui.html
https://www.larazon.es/tecnologia/20200131/rh5aaqngmrdcjd4kptkeqhy3f4.html
https://www.larazon.es/deportes/20200131/eu3ogzfiavc2bhhtxjbkvfw6dy.html
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tipus. Vam viure una primera setmana de complet silenci, dues setmanes posteriors 
tranquil·les, una quarta que ja començava a ser convulsa, i ara una cinquena que 
deixa més ombres que llums de cara a un futur esperançador. La nova malaltia no 
només ja ha sortit de la Xina, sinó que a més la tenim cada dia que passa més a prop. 
Tot i que de manera encara calmada, es comencen a apreciar les primeres pors i 
sospites, i els primers dubtes sobre el nou virus.  
 
 

FEBRER 2020 
 
 
Setmana 5 (Segona part) (Dissabte, 01 de febrer de 2020 - Diumenge, 02 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dissabte, 01 de febrer de 2020: 
 
Comença el mes de febrer amb un nou titular en portada, ubicat en un petit espai a la 
part inferior central: “Primer cas de coronavirus a Espanya”, i té l‟avanttítol “Els 
espanyols de Wuhan, aïllats en el Gómez Ulla”. A les pàgines de l‟hemeroteca, veiem 
el mateix titular però ampliat: “Primer cas de contagi del coronavirus a Espanya: un 
afectat a La Gomera” (1). La resta de títols, corresponen a la secció Societat, a 
excepció de l‟últim, que és una notícia internacional: “L'explicació científica del 
coronavirus: NO és l'apocalipsi” (2); “Per fi a Wuhan: tornar a casa però sense 
trepitjar el carrer” (3); “Així és la quarantena pel coronavirus” (4); “Els 252 curats 
del coronavirus” (5), i “Els EUA veta els turistes que hagin visitat la Xina” (6) 
 
Titulars de diumenge, 02 de febrer de 2020: 
 
Portada de diumenge amb un nou titular, relacionat aquesta vegada amb la primera 
persona contagiada del coronavirus a Espanya. El veiem en una columna ubicada a la 
part superior dreta de la plana: “Pacients X. Sanitat busca els que van volar amb 
l'alemany infectat”, el seu avanttítol és “El virus va viatjar des de Wuhan a La Gomera 
en dues setmanes”. Aquests titulars s‟amplien amb quatre notícies d‟aquest dia, 
encapçalades pels següents títols: “Sanitat està estudiant quins contactes van tenir 
els sis alemanys aïllats de La Gomera” (1); “De Wuhan a La Gomera, el 
coronavirus va viatjar 12.000 quilòmetres en 15 dies” (2); “El turista alemany de 
La Gomera va tenir un 'contacte estret' amb un espanyol” (3), i “L'alemany 
infectat no té símptomes i els repatriats de la Xina estan bé” (4). Com aquests ja 
esmentats, també corresponen a la secció Societat els següents: “Les proves 
realitzades a l'infant de 8 anys sospitós de coronavirus a Catalunya són 
negatives” (5); “«Les visites van amb mascareta, nosaltres no»” (6); “Un món 
globalitzat” (7), i “Transparència contra la psicosi” (8). Un altre de la secció 
Internacional: “Els mercats de carrer xinesos estan fora de control” (9) i un últim 
titular de la secció Cultura: “'Contagio': el coronavirus viralitza una pel·lícula de 
2011” (10). 
 
Anàlisi setmanal (Segona part) (Dissabte, 01 de febrer de 2020 - Diumenge, 02 de febrer de 2020) 
 
Segona part de la cinquena setmana d‟anàlisi, corresponent als primers dos dies de 
febrer i els titulars ja comencen a deixar una sensació estranya. El nou virus ja ha 
entrat a Espanya i la psicosi es comença a estendre de forma general, de tal manera 
que afecta fins i tot el món del cinema. No obstant, algun titular ens informa que veus 
expertes asseguren que la nova malaltia no és gran cosa i que no n‟hi ha per tant. Tot i 
que s‟aprecien algunes contradiccions i és fàcil que això generi dubtes a nivell social, 
continuem expectants i a l‟espera de més titulars.  
 

https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200201.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200131/i4fq2pjqxjabxlgb4mzm2gpqpe.html
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https://www.larazon.es/sociedad/20200201/gzejhuzahzas7kjqpw2cjud27i.html
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https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200202.html
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Setmana 6 (Dilluns, 03 de febrer de 2020 - Diumenge, 09 de febrer de 2020) 

 
Titulars de dilluns, 03 de febrer de 2020: 
 
Nova setmana que comença amb un titular a la part inferior esquerra de la portada 
sobre la situació a la Xina, sota una imatge relacionada també amb la crisi sanitària: 
“Un hospital de 34.000 m2 en deu dies”; el precedeix l‟avanttítol “Wuhan estrena 
centre per combatre el coronavirus”. A les pàgines de l‟hemeroteca, però, no hi consta 
l‟ampliació d‟aquesta notícia. Sí veiem els següents titulars, corresponents a la secció 
Societat: “Sanitat reunirà demà a totes les comunitats per abordar el problema del 
coronavirus” (1); “Andalusia comptarà amb dos hospitals de referència per a les 
proves del coronavirus” (2); “Una dona en quarantena pel coronavirus dóna a 
llum un nadó completament sa” (3); “Espanya posposa la recerca dels 
passatgers de l'avió en què va viatjar l'alemany contagiat al ser «cap de 
setmana»” (4); “Fàrmacs contra l’Ebola i el VIH per contenir el coronavirus” (5); 
“Tornada a la feina sense ulleres ni mascaretes” (6); “Les 'fake news' del 
coronavirus” (7), i “Ampolles al cap, el nou invent xinès per protegir-se del 
coronavirus” (8). Dos titulars més de la secció Economia, un de nacional i un altre 
internacional: “L'Ibex 35 esquiva el contagi” (9) i “El pànic al coronavirus tomba les 
borses xineses” (10). Finalment, un titular que pertany a la secció Esports: 
“L'Espanyol dóna 500.000 mascaretes per als afectats del coronavirus a Wuhan” 
(11). 
 
Titulars de dimarts, 04 de febrer de 2020: 
 
No hi ha cap titular a la primera plana d‟aquest dia, però a les pàgines de l‟hemeroteca 
sí podem llegir alguns. Els primers sis corresponen a la secció Societat: “LG cancel·la 
la seva participació al Mobile World Congress davant el risc de coronavirus” (1); 
“Els repatriats espanyols de Wuhan donen negatiu en les proves del 
coronavirus” (2); “L'afectat per coronavirus a La Gomera dóna positiu en el seu 
segon anàlisi” (3); “La consellera catalana es nega a posar després de la reunió 
del coronavirus pels polítics «a la presó i a l'exili»” (4); “Segur que necessites 
una màscara contra el coronavirus?” (5), i “El món científic compartirà dades 
sobre el coronavirus de forma automàtica” (6). Els dos títols següents pertanyen a 
la secció Economia: “L'Ibex recupera les pèrdues anuals amb una pujada de 
l'1,64%” (7) i “Així emmalalteix l'economia per l'epidèmia del coronavirus” (8). 
Veiem també dos nous titulars de la secció Internacional: “Ambaixada xinesa: «Als 
nostres fills els diuen coronavirus»” (9) i “Quan construir un hospital es 
converteix en 'reality'” (10). I finalment, un darrer titular esportiu: “La UEFA estudia 
mesures contra el coronavirus per a l'Eurocopa d'aquest estiu” (11). 
 
Titulars de dimecres, 05 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia torna a incloure un titular relacionat amb la situació sanitària. 
Aquesta vegada, a la part inferior de la plana, sota una fotografia principal que mostra 
una ciutadana xinesa que lamenta el tancament del seu negoci. El titular, que té més a 
veure amb la trista situació social provocada pel brot epidèmic que no pas amb el propi 
virus, és el següent: «La gent ens mira com si els anéssim a matar»”. Aquest titular 
s‟amplia en una notícia que encapçala el títol “«Al metro la gent ens mira com si 
portéssim una arma i els anéssim a matar»” (1). Els dos titulars següents, tracten 
sobre accions preventives: “Més de 7.000 persones en quarantena pel coronavirus 
en dos creuers a la Xina i el Japó” (2) i “Un ciutadà xinès procedent de Wuhan es 
presenta a l'hospital Gómez Ulla de Madrid sentint-se malament” (3). Els dos 
següents, sobre la fira electrònica catalana, el Mobile World Congress, que ja el dia 
anterior avançava algun titular: “El Mobile i els Jocs Olímpics, en risc” (4) i “El 
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Mobile World Congress demana evitar les salutacions amb la mà pel 
coronavirus” (5). Els tres titulars següents, com els cinc anteriors, corresponen a la 
secció Societat: “El rei mostra el seu suport al poble xinès davant la preocupació 
pel coronavirus” (6); “Un laboratori llança un kit per detectar el coronavirus” (7), i 
“Aquestes són les pandèmies i epidèmies amb més víctimes que el coronavirus” 
(8). Els quatre següents pertanyen a la secció Internacional: “La Xina admet 
deficiències en la seva primera resposta al brot del coronavirus” (9); “Els experts 
adverteixen que el coronavirus està evolucionant i presenta fins a 17 mutacions” 
(10); “Neix a Wuhan el primer nadó infectat amb coronavirus” (11), i “La Xina 
començarà demà assajos clínics per al coronavirus amb l'antiviral remdesivir” 
(12). El següent és sobre economia i té com a títol “Anàlisi de borsa: L'Ibex lidera 
les pujades a Europa després de dades macro i una possible solució al 
coronavirus” (13). Els dos últims titulars són de caràcter esportiu: “Tòquio 2020 ja es 
preocupa pel coronavirus” (14) i “La Fórmula E no visitarà la Xina pel 
coronavirus” (15). 
 
Titulars de dijous, 06 de febrer de 2020: 
 
La primera plana de dijous no presenta cap titular relacionat amb el virus, però 
l‟hemeroteca recull cinc titulars d‟aquest dia. Els tres primers corresponen a la secció 
Societat: “Investiguen si una reunió de negocis en un hotel de Singapur va 
expandir el coronavirus” (1); “Cau un 20 per cent la facturació dels empresaris 
xinesos a Andalusia” (2), i “LG cancel·la també la seva presència a l'ISE 
d'Amsterdam pel coronavirus” (3). El següent titular el veiem a la secció Economia: 
“L'Ibex 35 alcista per l'impuls de la Xina i puja un 0,97%” (4). I el darrer títol, com ja 
és habitual correspon a la secció Esports, i aquesta vegada deixa un interrogant: 
“Perillen els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 pel coronavirus?” (5). 
 
Titulars de divendres, 07 de febrer de 2020: 
 
El diari d‟aquesta jornada tampoc conté cap titular relacionat amb el virus en la seva 
primera pàgina, però sí podem llegir diversos titulars a l‟hemeroteca. Els dos primers, 
deixen clar que el subtema més rellevant aquests dies és el Mobile: “Ericsson 
s'afegeix a LG i tampoc participarà al Mobile pel coronavirus” (1) i “El Mobile 
World Congress tindrà un telèfon 24 hores per atendre consultes del 
coronavirus” (2). Els tres titulars següents tracten sobre diversos subtemes dintre de 
la secció Societat: “Activen el protocol de coronavirus a Mallorca per quatre 
persones” (3); “Tres hospitals valencians poden determinar el contagi del 
coronavirus” (4), i “Coronavirus: els infectats que es curen gairebé tripliquen el 
nombre de morts” (5). El següent títol encapçala una notícia internacional: “Li 
Wenliang, de metge represaliat per denunciar el coronavirus a heroi nacional” 
(6). Un nou titular sobre la situació econòmica a Espanya: “Anàlisi de borsa: L'Ibex 
acaba en màxims la setmana” (7). Un altre corresponent a la secció Cultura: “Crisi 
del coronavirus: les xarxes esclaten i exigeixen llibertat d'expressió” (8). I 
finalment, un titular que encapçala una notícia esportiva: “El missatge del pilot xinès 
en quarantena preventiva per coronavirus” (9). 
 
Titulars de dissabte, 08 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dissabte presenta un nou titular en un petit espai a la part inferior 
dreta de la plana: “El pangolí, possible transmissor del coronavirus”. A les pàgines 
de l‟hemeroteca, només dos titulars; el primer, encapçala la notícia que s‟anuncia a la 
portada i aquesta vegada té com a títol “L'origen del coronavirus pot estar en el 
pangolí” (1). El segon, anuncia una última novetat que afecta la celebració del Mobile: 
“Nova baixa al MWC: Nvidia tampoc participarà per por al coronavirus” (2). 
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Titulars de diumenge, 09 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia no conté cap titular d‟aquest estudi, però a l‟hemeroteca veiem 
quatre, els dos primers corresponents a la secció Societat i els dos següents a la 
secció Economia: “Calculen quant de temps aguanten els coronavirus en la 
superfície dels objectes” (1); “«La Xina té un problema, nosaltres tenim la grip»” 
(2); “El coronavirus contagia a les empreses espanyoles” (3), i “Efectes 
secundaris del coronavirus: hotels amb pèrdues econòmiques” (4). 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 03 de febrer de 2020 - Diumenge, 09 de febrer de 2020)  

 
Acaba la sisena setmana i ens queda clar que el subtema de la setmana és el Mobile. 
Tot i que la setmana va començar amb informacions sobre l‟hospital d‟emergència 
construït a la Xina en només deu dies, algun titular sobre el possible origen animal del 
coronavirus i sobre una situació econòmica plena d‟alts i baixos, el degoteig de baixes 
sensibles a la fira catalana deixen entreveure una possible cancel·lació. Si bé les 
principals conseqüències d‟aquest fet serien de caràcter econòmic, i més 
concretament perjudicaria la ciutat comtal, es tractaria de la primera gran cancel·lació 
nacional a causa de l‟epidèmia, i això podria afectar també altres ciutats espanyoles 
que organitzen grans esdeveniments i festes. És per aquest motiu que les notícies 
d‟aquest tipus guanyen tants punts a l‟hora d‟assignar una jerarquia als diferents 
titulars del dia. Els lectors i lectores saben que, si un gran esdeveniment pateix una 
cancel·lació, és molt probable que succeeixin d‟altres de similar o fins i tot de menor o 
de major rellevància. Podria ser l‟inici d‟una situació complicada a tots els nivells, i 
d‟aquí ve l‟expectació generada i la seva importància als mitjans.       
 
A més d‟això, una altra observació important és que el diari comença a posar de 
manifest el seu desacord amb algunes decisions del Govern espanyol. L‟exemple més 
clar és el titular “Espanya posposa la recerca dels passatgers de l'avió en què va 
viatjar l'alemany contagiat al ser «cap de setmana»”. El missatge que aquest titular 
intenta transmetre als lectors és quelcom semblant al següent: “Realment és ètic 
aturar un protocol davant una possible situació sanitària greu, només perquè és cap de 
setmana?”. Convida, per tant, a la reflexió i a qüestionar-se seriosament la gestió 
d‟una més que possible crisi sanitària mundial per part del Govern espanyol actual.    
 
Setmana 7 (Dilluns, 10 de febrer de 2020 - Diumenge, 16 de febrer de 2020) 

 
Titulars de dilluns, 10 de febrer de 2020: 
 
Nova setmana amb dos titulars en portada, ubicats a la part inferior de la plana, sota la 
imatge principal, també relacionada amb la situació sanitària. El primer títol i més 
preocupant és “Segon cas de coronavirus a Espanya” i té com avanttítol “Sanitat 
demana mantenir la calma”. Sota d‟aquest, el segon titular tracta del Mobile: “Amazon 
també es dóna de baixa del Mobile i amenaça la fira de Barcelona”. A les pàgines 
de l‟hemeroteca tenim dos titulars sobre les baixes de dues empreses importants a la 
fira electrònica; el primer d‟aquests és el que s‟anuncia a la primera plana de l‟edició 
en paper “Amazon tampoc acudirà al Mobile World Congress de Barcelona pel 
coronavirus” (1); i el segon, un altre d‟última hora: “Sony també cancel·la la seva 
participació al Mobile World Congress de Barcelona pel coronavirus” (2). Els 
quatre titulars següents, igualment corresponents a la secció Societat, són: “L'OMS 
alerta sobre els casos de coronavirus fora de la Xina: «Pot ser l'espurna que 
doni lloc a un foc més gran»” (3); “El segon cas de coronavirus a Espanya es va 
contagiar en una estació d'esquí a França” (4); “Descartat el possible cas de 
coronavirus d'una dona a Valladolid” (5), i “Detectats 60 nous casos de 
coronavirus en el creuer 'Diamond Princess'” (6). Dos titulars més, aquesta vegada 
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dintre de la secció Economia: “L'Ibex 35 continua pla i manté els seus màxims” (7) i 
“L'OCDE preveu que l'economia espanyola segueixi el seu alentiment” (8). Els dos 
titulars següents tornen a correspondre a la secció Societat, però són d‟un grau de 
rellevància menor. Un és “Emeten una ordre de recerca i captura per a dues 
persones per burlar la quarantena del coronavirus” (9), i l‟altre un que anuncia una 
previsió massa optimista, sobretot si comparem aquestes xifres amb les morts que 
causa a nivell mundial la grip estacional de cada any: “Les matemàtiques del 
coronavirus: provocarà més de 3.000 morts al món” (10). Tanca el dia una notícia 
cultural: “ARCO i l'Institut Cervantes, sota la síndrome del coronavirus” (11). 
 
Titulars de dimarts, 11 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia presenta un nou titular relacionat amb el Mobile. Està ubicat a 
la part inferior de la pàgina i és el següent: “Mobile sense cobertura: 500 milions en 
l'aire pel coronavirus”. Tot i que no hi guarda una relació directa, el reforça l‟avanttítol 
“L'OMS desembarca a la Xina per investigar l'epidèmia”. A les pàgines de 
l‟hemeroteca, tres notícies que posen la celebració de la fira a la corda fluixa: “Mobile: 
fora de cobertura pel coronavirus” (1); “Les baixes de Facebook, Intel, Cisco i 
AT&T posen el Mobile Congress a la vora de la cancel·lació” (2), i “La tecnològica 
aragonesa Telnet, primera empresa espanyola que renuncia al MWC” (3). I una 
més: “El rei manté la seva visita al Mobile malgrat el coronavirus” (4). També 
dintre de la secció Societat, però en un segon grau de rellevància, quatre titulars més: 
“Tranquil·litat entre els empresaris pel coronavirus: «És una crisi intensa però 
breu»” (5); “Velasco no preveu que el coronavirus tingui un impacte "rellevant" a 
Andalusia” (6); “Per què el nou coronavirus ara es diu COVID-19?” (7), i “Una 
broma sobre el coronavirus provoca el pànic al metro de Moscou” (8). Per acabar, 
un titular sobre la situació econòmica en temps d‟epidèmia: “Anàlisi de borsa: L'Ibex 
continua imparable” (9). 
 
Titulars de dimecres, 12 de febrer de 2020: 
 
Nova portada dedicada una vegada més a la ja probable cancel·lació del Mobile. El 
titular el veiem a la part inferior de la plana, sota una imatge de la fira; és “El Mobile es 
posa en quarantena”, i l‟acompanya el predictible avanttítol “L‟organització es planteja 
la seva cancel·lació”. A l‟hemeroteca digital, tres titulars amb les últimes novetats del 
Mobile, i el tercer d‟ells amb un caire polític: “La japonesa Rakuten tampoc assistirà 
al Mobile World Congress pel coronavirus” (1); “Les companyies xineses serien 
les grans perjudicades si es cancel·la el Mobile World Congress” (2), i “Illa: «No 
hi ha cap raó de salut pública per a cancel·lar el Mobile World Congress»” (3). Els 
quatre titulars següents corresponen també a la secció Societat: “Els espanyols en 
quarantena al Gómez Ulla pel coronavirus rebran demà l'alta” (4); “Empresaris i 
treballadors xinesos a València guarden quarantena voluntària” (5); “Per què els 
virus de ratpenats, com el coronavirus, són tan agressius per als humans?” (6), i 
“Al polígon Cobo Calleja, a Madrid, hi ha menor flux de clients i preocupa també 
un possible desproveïment” (7). Els dos següents pertanyen a la secció Economia: 
“L'Ibex 35 aprofita el vent a favor i puja un 0,56%” (8) i “El coronavirus podria 
portar a Alemanya a la recessió, segons Deutsche Bank” (9). Finalment, un darrer 
titular dintre de la secció Cultura: “ARCO, ni un minut per al coronavirus” (10). 
 
Titulars de dijous, 13 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dijous confirma el que feia dies s‟estava avisant de manera 
progressiva. El titular principal és “El coronavirus tanca el Mobile” i el seu avanttítol 
“Pèrdues de fins a 500 milions per a Barcelona”. Hi ha també un segon titular: “A bord 
del 'Diamond Princess': «Només ens deixen sortir una hora a coberta»”. Ambdós 

https://www.larazon.es/economia/20200210/q7zqdpmc25aetljmxqxynhjqde.html
https://www.larazon.es/economia/20200210/lyulaslevbbj3dt5vndz6xvvbi.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200210/mmfnssuuwvfsriem7pejjnlgtu.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200210/55sudc3albdgvdhwio7u5wvkgy.html
https://www.larazon.es/cultura/20200210/34fagwya4zfcfndrqxrtxesqwa.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200211.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200211/4iquhyvtivgf3cfohjtrrrunqe.html
https://www.larazon.es/economia/20200211/ttsqtkhjojgczoeqq7k3yjapsa.html
https://www.larazon.es/economia/20200211/cgyk4kwsyjgghh2mxkglwf7hl4.html
https://www.larazon.es/espana/20200211/hemix2o5brcfri3fuou6nrkoym.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200211/eohv72xkwjgy7a6hu2qz457grm.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200211/2txhhictuzcydm6snewtvyv6ay.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200211/fbu3ez4owfbh3biyikifp6cu4y.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200211/tf24iua3ovcf7ezcrtzh6cdgty.html
https://www.larazon.es/economia/20200211/vkwsjo4cpre7fpcjhpou4qhify.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200212.html
https://www.larazon.es/tecnologia/20200212/y7fyypylzvclvmlbqfptawkema.html
https://www.larazon.es/tecnologia/20200212/qodouhvisnh7fkxgt7onmv47tq.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200212/nk6zloh3bzd7lknjflui74jae4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200212/qi5f7gveirc3jh7qlx5uwowkre.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200212/ddfnxndynnbopmij2fnj2wvhhq.html
https://www.larazon.es/salud/20200212/pcxveqssqnfqtiboxzroz5qyye.html
https://www.larazon.es/madrid/20200212/yumaffddszcezcw2mv6iyky5qa.html
https://www.larazon.es/economia/20200212/ztqpmekjjbgeje4qabvpxuhdiu.html
https://www.larazon.es/economia/20200212/3ceavi4lkbdb7pgiurusjtxjdy.html
https://www.larazon.es/cultura/20200212/dfv6lybzjrdonnfwh4r6tbda3u.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200213.html


TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

63 
 

títols estan ubicats a la part inferior de la plana, sota una imatge principal del Mobile. 
Com és d‟esperar, ja fora de portada hi ha tres titulars relacionats amb la cancel·lació 
del MWC: “L'organització decideix cancel·lar finalment el Mobile World Congress 
de Barcelona pel coronavirus” (1); “La GSMA garanteix que Barcelona acollirà el 
Mobile el 2021 tot i l'anul·lació” (2), i “Què perd Barcelona amb la cancel·lació del 
Mobile?” (3). Els cinc titulars següents corresponen també a la secció Societat, i el 
tercer d‟aquests amplia el segon titular que s‟avança a la portada: “Coronavirus: El 
pacient ingressat a La Gomera dóna negatiu en l'última anàlisi” (4); “El Govern 
espanyol convoca un Comitè de crisi davant els efectes del coronavirus a les 
empreses” (5); “Així es viu al vaixell del coronavirus: «No podem acostar-nos a 
menys de dos metres d'altres passatgers»” (6); “Roland Garros, l'Eurocopa, 
ARCO o la Berlinale, pendents del coronavirus” (7), i “Set destinacions per 
escapar del coronavirus (i una està a Espanya)” (8). Els següents, són tres titulars 
de la secció Economia: “El coronavirus tomba al petroli” (9); “L'empresa que 
detecta el coronavirus es dispara una altra vegada: un 25% en la sessió d'avui” 
(10), i “El subministrament de telèfons mòbils, en risc pel coronavirus” (11). El 
darrer titular del dia correspon a la secció Esports: “El Coronavirus no és una 
amenaça per a Tòquio 2020” (12). 
 
Titulars de divendres, 14 de febrer de 2020: 
 
Tot i que les notícies relacionades amb el Mobile ja són més un tema econòmic que un 
tema sanitari, podem exposar encara un titular que es pot llegir a la portada d‟aquest 
dia: “El Mobile al·lega «força major» per eludir indemnitzacions”. Per sobre 
d‟aquest, i com si es tractés d‟un avanttítol, hi ha un altre títol que sí està relacionat de 
manera directa i inequívoca amb el coronavirus: “El canvi de diagnòstic del 
coronavirus a la Xina dispara la xifra d'afectats”. Ambdós titulars es troben en un 
petit quadre de la part inferior esquerra de la plana. A les pàgines de l‟hemeroteca, hi 
ha un total de sis titulars relacionats amb el virus, tots corresponen a la secció Societat 
i són els següents: “El Mobile parla de «causa de força major» per eludir 
indemnitzacions” (1); “El canvi de diagnòstic de la Xina dispara les xifres 
d'afectats” (2); “L'alemany ingressat a La Gomera confirma el negatiu en 
coronavirus i rep l'alta hospitalària” (3); “Correcte rentat de mans davant el 
coronavirus” (4); “Allunyar-nos de l'epidèmia de pànic” (5), i “Wuhan, el nou 
Txernòbil?” (6). 
 
Titulars de dissabte, 15 de febrer de 2020: 
 
Aquest dia només trobem dos titulars dintre de les pàgines de l‟hemeroteca, i els dos 
corresponen a la secció Societat: “Coronavirus: 67.000 casos en 27 països” (1) i 
“All, sèsam, alcohol, esbandida bucal... Els falsos mites del coronavirus” (2). 
 
Titulars de diumenge, 16 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia anuncia una realitat cada vegada més complicada que ja ens 
toca molt de prop. El titular, que es troba en un petit espai de la part inferior dreta de la 
plana, és “França registra el primer mort per coronavirus a Europa”, i està 
acompanyat d‟un avanttítol curt però molt concret: “Un xinès de 80 anys”. A 
l‟hemeroteca, sis titulars corresponents a la secció Societat tracten diversos subtemes, 
i el primer d‟ells amplia el titular de primera plana: “Un turista xinès a París, primer 
mort a Europa” (1); “Cinc espanyols aïllats a Cambodja pel coronavirus” (2); “Els 
40 nord-americans que han donat positiu per coronavirus en el creuer de Japó, 
«no van enlloc»” (3); “Els casos de coronavirus ascendeixen a 355 al 'Diamond 
Princess'” (4); “La Xina controlarà el coronavirus a l'abril” (5), i “Estan els països, 
entre ells Espanya, preparats per al coronavirus?” (6). 
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Anàlisi setmanal (Dilluns, 10 de febrer de 2020 - Diumenge, 16 de febrer de 2020) 

 
Setena setmana que comença amb els titulars sobre el Mobile World Congress 
carregats d‟intensitat informativa, i tanca amb la seva cancel·lació i posterior calma pel 
que fa a aquest assumpte. Per la seva banda, el virus continua en expansió i ja deixa 
víctimes en altres països. L'epidèmia colpeja Europa, però a Espanya encara regna 
certa tranquil·litat, més enllà dels casos aïllats que, sota sospita, són d‟interès públic.   
 
Setmana 8 (Dilluns, 17 de febrer de 2020 - Diumenge, 23 de febrer de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 17 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia assenyala directament el gegant asiàtic com a presumpte 
culpable de l‟expansió del virus. El titular es pot veure en un petit espai de la part 
superior dreta de la pàgina, i és “La Xina va ocultar el brot de coronavirus quinze 
dies”; el reforça l‟avanttítol breu però contundent “68.500 contagis”. No obstant, a les 
pàgines de l‟hemeroteca no hi ha cap ampliació d‟aquest titular, i el que sí veiem són 
dos titulars de la secció Societat: “Mor de coronavirus el director de l'hospital de 
Wuchang” (1) i “La GSMA contradiu de nou a Colau: el Mobile es va suspendre 
per motius «sanitaris»” (2); un altre sobre la situació econòmica: “Els 10.000 punts 
tornen a l'Ibex 35” (3); i finalment un altre que encapçala una notícia esportiva: “La 
marató de Tòquio exclou a més de 37.000 corredors aficionats pel coronavirus” 
(4). 
 
Titulars de dimarts, 18 de febrer de 2020: 
 
L‟hemeroteca d‟aquest dia ens permet llegir dos titulars corresponents a la secció 
Societat, i són: “Múrcia busca alternatives per pal·liar la crisi del coronavirus en 
les seves exportacions” (1) i “El coronavirus pot propagar-se a través dels 
desguassos” (2). Un tercer títol que correspon a la secció Internacional: “Rússia 
prohibirà l'entrada de ciutadans xinesos a partir d'aquest dijous” (3). I finalment, 
dos titulars més de la secció Economia: “L'Ibex 35 aguanta el tipus encara que 
baixa un 0,19%” (4) i “Apple trontolla pel coronavirus” (5). 
 
Titulars de dimecres, 19 de febrer de 2020: 
 
Aquest dia només es publiquen dos titulars, i cap en primera plana. El primer dels títols 
i el més rellevant correspon a la secció Internacional i evidencia la gran crisi que també 
existeix a nivell sociopolític, i el segon a la secció Societat: “La guerra mediàtica 
entre els Estats Units i la Xina” (1) i “Ingeni 'Made in China': remeis casolans 
contra el coronavirus” (2). 
 
Titulars de dijous, 20 de febrer de 2020: 
 
Per primera vegada des de l‟inici de l‟epidèmia, un titular de portada llança una mica 
de llum. El trobem en un quadre petit però d‟un color destacat a la part inferior dreta de 
la primera plana: “Cap a una vacuna contra el coronavirus”, i el precedeix l‟avanttítol 
“El mapa 3-D permet donar el primer pas”. No obstant, tot i l‟optimisme manifestat a la 
portada, no es troba cap notícia relacionada amb aquest titular a les pàgines de 
l‟hemeroteca. Sí veiem altres títols, i el primer d‟ells, encara a voltes amb el Mobile, és 
el següent: “Un expert de l'OMS avala la suspensió del Mobile: «realment existia 
un risc»” (1). Els següents titulars, tot i que alguns d‟ells podrien encaixar en la secció 
Internacional, corresponen a la secció Societat i són els següents: “Venècia 
experimenta els seus primers carnavals sense turisme massiu per les 
inundacions i el coronavirus” (2); “Moren per coronavirus dos passatgers d'un 
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dels creuers en quarantena al Japó” (3); “Diversos espanyols evacuats de Wuhan 
a Ucraïna pel coronavirus” (4); “Més diners perquè la COVID-19 no arribi a 
l'Àfrica” (5); “Obrir les finestres per "ventilar" no elimina la contaminació interior” 
(6), i “Serà el coronavirus una epidèmia d'hivern?” (7). Els dos últims titulars del dia 
cal classificar-los dintre de la secció Economia: “L'Ibex no pot amb els màxims” (8) i 
“Un altre gerro d'aigua freda per a la indústria catalana: Magneti Marelli anuncia 
un ERTO per a 493 treballadors” (9). 
 
Titulars de divendres, 21 de febrer de 2020: 
 
A les pàgines de l‟hemeroteca corresponents a aquest dia, hi ha dos titulars dintre de 
la secció Societat i un tercer i últim que pertany a la secció Economia: “Por al 
coronavirus a Ucraïna: atac a pedrades contra els evacuats de Wuhan” (1); 
“Colau reconeix que el comerç xinès a Barcelona ha tingut menys visites pel 
coronavirus” (2), i “L'Ibex 35 accentua les seves caigudes” (3). 
 
Titulars de dissabte, 22 de febrer de 2020: 
 
Nova portada amb un titular ubicat en un petit espai a la part central dreta de la pàgina 
que espanta: “Itàlia aïlla gairebé 50.000 persones per un brot de coronavirus”; el 
precedeix l‟avanttítol “Diversos pobles en alerta”. A les pàgines de l‟hemeroteca, 
només dos titulars i ambdós relacionats amb el brot italià, el primer d‟ells de la secció 
Societat i el segon corresponent a Esports: “El coronavirus arriba a Milà: les 
autoritats estudien quines mesures d'emergència prendre a la ciutat” (1) i “Així 
atura al coronavirus l'esport a Itàlia” (2). 
 
Titulars de diumenge, 23 de febrer de 2020: 
 
Portada que anuncia un titular que ja avisaven les pàgines interiors del dia anterior. En 
un petit espai de la plana i ubicat a la part central dreta, veiem “Màxima alerta a Itàlia: 
el coronavirus arriba a Milà” i l‟avanttítol “60 casos i 2 morts”. A les pàgines de 
l‟hemeroteca, tres titulars que corresponen a la secció Societat per explicar la ràpida 
expansió del virus a Italià: “Ja són 7 els morts per coronavirus a Itàlia: els sanitaris 
centren el focus en un hospital” (1); “Codogno: el Wuhan italià que posa en 
suspens a Europa” (2), i “Espanya no es planteja el tancament de fronteres i 
Sanitat demana calma” (3). Ja no relacionat amb la greu situació que viu el país alpí, 
pertany encara a la secció Societat un titular més: “A la recerca del «vincle 
epidemiològic»” (4). Correspon a la secció Cultura el següent titular: “I si Stephen 
King va predir el coronavirus?” (5); i finalment, els dos últims a la secció Esports: “El 
problema del Barcelona amb el coronavirus” (6) i “Amb el Torino-Parma ja són 
quatre els partits suspesos a Itàlia pel coronavirus” (7). 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 17 de febrer de 2020 - Diumenge, 23 de febrer de 2020) 
 
Setmana de relativa tranquil·litat si la comparem amb altres setmanes anteriors. En 
general, el contingut de les notícies publicades durant aquesta setmana són d‟una 
intensitat menor, però preocupa i molt la situació a Itàlia, que s‟ha vist afectada de 
manera sobtada i inesperada per un gran brot de coronavirus. El país comença a 
actuar i ja se suspenen alguns partits de la lliga italiana de futbol. 
 
D‟altra banda, i tot i que l‟economia es ressent ja de manera notable, Espanya de 
moment no actua de manera proactiva per tal de frenar l‟entrada d‟un brot més gran 
del virus, o com a mínim d‟apaivagar els grans efectes negatius que el virus pot arribar 
a ocasionar a tots els nivells. S‟anuncia també que una vacuna podria estar en camí, 
però encara convé tenir molta prudència. 
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Setmana 9 (Primera part) (Dilluns, 24 de febrer de 2020 - Dissabte, 29 de febrer de 2021) 
 
Titulars de dilluns, 24 de febrer de 2020: 
 
Després d‟una setmana tranquil·la, la novena setmana es preveu intensa quant als 
nous titulars sobre el coronavirus. La portada ja mostra un missatge esfereïdor: “Itàlia 
emmalalteix, Europa tremola”, està acompanyat pel subtítol “El nord d'Itàlia 
restringeix els actes públics i Venècia suspèn el carnaval” i precedit per l‟avanttítol 
“Pànic al coronavirus”. Aquest titular ja ocupa una posició rellevant a la primera plana, 
ja que el veiem a la part superior dreta i al costat de la fotografia principal, també 
relacionada amb la situació epidemiològica a Itàlia. A les pàgines de l‟hemeroteca, 
veiem quatre titulars de la secció Societat relacionats amb el cas italià: “Itàlia 
prohibeix per decret llei l'accés i sortida en 11 localitats” (1); “Un agricultor de 60 
anys que presentava un llibre a la zona infectada, possible 'pacient zero' d'Itàlia” 
(2); “Itàlia buida prestatgeries davant la "psicosi": «Ja no et pares ni a saludar la 
gent per por»” (3), i “L'institut Italià recomana no portar els fills de les famílies de 
la zona del coronavirus que vagin a l'escola” (4). A continuació, nou titulars més, 
també corresponents a la secció Societat. Podem observar que, a excepció dels dos 
primers, la psicosi pel virus comença a apoderar-se de la ciutadania espanyola: “La 
Comissió Europea assegura que el tancament de fronteres pel coronavirus no 
està justificat” (5); “L'epidèmia demanda atenció plena” (6); “La psicosi pel 
coronavirus arriba a Múrcia: un col·legi aconsella quarantena després d'haver 
estat d'excursió al nord d'Itàlia” (7); “Aïllen a dos pacients a l'Hospital Regional 
de Màlaga per un possible cas de coronavirus” (8); “Els pacients aïllats a Màlaga 
per sospita de coronavirus donen positiu només en grip A” (9); “Salta l'alerta a 
Valladolid per un altre possible cas de coronavirus” (10); “Activat el protocol per 
coronavirus a Àvila i Salamanca” (11); “Possibles casos de coronavirus a País 
Basc, Salamanca i Màlaga” (12), i “Com protegir-se contra el coronavirus COVID-
19?” (13). Els següents dos titulars corresponen a la secció Economia: “Aerolínies, 
operadors turístics i hotels es desplomen en borsa pel coronavirus” (14) i “Quina 
empresa es dispara en plena tempesta?” (15). Dos titulars més, corresponents 
aquesta vegada a la secció Cultura: “Els platós de televisió d'Itàlia, sense públic 
pel Coronavirus” (16) i “ARCO: el coronavirus no pot amb les galeries italianes 
per ara” (17). Finalment, cinc nous titulars més, corresponents tots a la secció Esports: 
“Alerta a València pel partit contra l'italià Atalanta” (18); “Preocupació pels 
seguidors del València CF que van viatjar a Milà” (19); “Aficionats del València 
que van anar a Itàlia, amb tos i febre” (20); “Corea de Sud suspèn indefinidament 
la seva lliga de futbol pel coronavirus” (21), i “Les carreres ciclistes que es poden 
suspendre pel coronavirus” (22). 
 
Titulars de dimarts, 25 de febrer de 2020: 
 
Portada de dimarts carregada de titulars. A la part superior i amb lletres grans, el titular 
principal és “Alerta per pandèmia” i està precedit per l‟avanttítol “Crisi mundial del 
coronavirus”. Sota aquest gran títol, veiem tres titulars més de primer nivell de 
rellevància: “L'OMS avisa el món que es prepari per al pitjor dels escenaris per 
l'expansió de la malaltia”; “Investiguen si l'epidèmia italiana va començar en un 
hospital mentre identifiquen al pacient zero”, i “Un metge italià que està de 
vacances a Tenerife, tercer cas positiu al nostre país”. A la part central dreta, 
encara veiem dos titulars més, precedits per l‟avanttítol “Pànic econòmic”. Aquests dos 
titulars, en clau econòmica, són els següents: “25.600 milions va perdre la borsa 
ahir, tot el generat en l'any” i “-4,07%, l'índex espanyol registra la major caiguda 
des del Brexit”. A les pàgines de l‟hemeroteca veiem una gran quantitat de titulars de 
la secció Societat. Els quinze primers són: “El món en alerta: l'OMS es prepara per a 
«una possible pandèmia» pel coronavirus” (1); “La incertesa del pacient zero” (2); 
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“Tenerife registra el tercer cas de coronavirus a Espanya” (3); “Un miler de 
persones estan aïllades a l'hotel de Tenerife on es va allotjar el turista amb 
coronavirus” (4); “El viceministre de Sanitat iranià dóna positiu en coronavirus 
després d'aparèixer amb suors en una roda de premsa” (5); “Estudiants 
palentines d'Erasmus a Itàlia, a l'espera de l'evolució del coronavirus” (6); “Pilots 
convertits en responsables mèdics pel coronavirus” (7); “Les agències de viatges 
neguen la situació de pànic pel coronavirus” (8); “La Generalitat confina a 33 
persones per contacte amb el coronavirus a Catalunya” (9); “El Govern es veu 
obligat a impulsar una estratègia per a l'emergència del coronavirus” (10); “La 
Universitat de Cadis no admetrà nous alumnes procedents d'Itàlia” (11); “Es 
comencen a esgotar les mascaretes contra el coronavirus a les farmàcies de 
Castella i Lleó” (12); “Estudien un possible cas de coronavirus a Segòvia” (13); 
“Els pacients de Salamanca i Àvila donen negatiu en relació amb el coronavirus” 
(14), i “L'Hospital de Port Real de Cadis activa el protocol davant un possible cas 
de coronavirus” (15). Els set titulars següents no encapçalen notícies sobre fets 
recents esdevinguts, sinó que precedeixen notícies corresponents a la secció Societat 
que serveixen per a informar, ensenyar i/o exposar algunes curiositats sobre el nou 
virus, i per això és interessant exposar-los també: “Quina és la diferència entre 
pandèmia, epidèmia i endèmia?” (16); “Un viatge per les pandèmies més 
mortíferes de la història” (17); “Està tot preparat per al coronavirus?” (18); 
“Cobreix l'assegurança de salut el coronavirus?” (19); “Coronavirus i la teoria de 
la conspiració: Rússia culpa Trump i a la lluita per Huawei” (20); “«Estic de 
meravella». El jove de Borriana infectat per coronavirus demana calma” (21), i 
“L'orina dels nens em protegirà del nou coronavirus?, es pot matar amb un 
assecador de mans?...” (22). Dos dels titulars del dia corresponen a la secció 
Economia, i són “L'Ibex 35 torna a nivells de 2019” (23) i “Cap a la recessió 
global?” (24). Els cinc següents, corresponen a la secció Cultura: “Les Falles, en el 
punt de mira pel coronavirus” (25); “Torna el congrés Retail & Brand a costa del 
coronavirus” (26); “L'escriptor que va predir el coronavirus de Wuhan el 1981” 
(27); “El sector de la moda tremola amb el coronavirus” (28), i “'Sonic' retarda la 
seva estrena a la Xina pel coronavirus” (29). I per tancar la jornada, tres titulars 
més, aquesta vegada de la secció Esports: “El COI no descarta cancel·lar els Jocs 
Olímpics de Tòquio: «Es decidirà en tres mesos»” (30); “Així es protegeixen 
contra el coronavirus al Nàpols-Barcelona” (31), i “Coronavirus: en perill l'Armani 
Milà-Reial Madrid de la jornada 26a de l'Eurolliga” (32). 
 
Titulars de dimecres, 26 de febrer de 2020: 
 
Novament, la portada d‟aquest dia torna a incloure molts titulars relacionats amb el 
coronavirus. El primer d‟ells i principal és “Espanya aïllarà les zones infectades per 
coronavirus”; està precedit per l‟avanttítol “L‟epidèmia arriba a la Península” i ocupa 
gairebé tota la plana juntament amb la imatge de portada, també relacionada amb el 
titular. Sota el títol principal i per sobre de la imatge, hi ha tres titulars més, tots ells 
rellevants: “Els set casos confirmats ahir a Barcelona, Castelló, Madrid i Tenerife, 
eleven l'alerta”; “Sanitat recomana no viatjar a zones infectades, com la Xina, el 
nord d'Itàlia, el Japó, Corea i Singapur”, i “L'Ibex perllonga la caiguda: Perd en 48 
hores 40.374 milions i deslliga el nerviosisme inversor”. Fora de portada, aquest 
dia trobem els següents titulars corresponents a la secció Societat: “Coronavirus: 
Espanya aïllarà les zones infectades” (1); “Agències de viatges: La por al 
coronavirus no és causa de cancel·lacions” (2); “L'OCU demana que es consideri 
"força major" la cancel·lació de viatges a zones afectades per coronavirus” (3); 
“Puig sobre el coronavirus: «No estem davant d'una emergència, cal actuar amb 
proporcionalitat»” (4); “Descontrol en l'hotel de Tenerife: «La gent surt de 
l'habitació i es passeja pel 'hall' i la piscina»” (5); “El jutge avala la quarantena 
per coronavirus a l'hotel de Tenerife” (6); “Circular als centres educatius amb la 
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recomanació de no realitzar viatges al nord d'Itàlia” (7); “Segon cas de 
coronavirus a Madrid: els dos joves havien viatjat al nord d'Itàlia” (8); “Salut 
justifica els confinaments per eliminar la COVID-19 i evitar que s'integri en el 
catàleg de virus local” (9); “L'impacte del coronavirus en els ports” (10); “Els 
hospitals de Burgos, Lleó i Salamanca comptaran en uns dies amb la tecnologia 
per detectar casos de coronavirus” (11); “Investiguen un metge per emportar-se 
mascaretes d'un hospital de Màlaga” (12); “L'Hospital de La Vila Joiosa (Alacant) 
denuncia la desaparició de mascaretes” (13); “Per què han desaparegut les 
mascaretes si no serveixen per a res?” (14); “Així es prepara un hospital per fer 
front al coronavirus” (15); “Ayuso sobre el coronavirus: «Ara el més perillós és la 
por»” (16); “La Universitat Jaume I de Castelló suspèn les pràctiques en hospitals 
i centres de salut pel coronavirus” (17); “Actuar contra el virus des de la calma” 
(18); “Què és el coronavirus? Quins són els seus símptomes?” (19); “Salut 
recomana trucar al 112 en cas de presentar símptomes de coronavirus” (20); “El 
Summa-112 de Madrid registra 340 trucades relacionades amb el coronavirus en 
quatre hores” (21), i “Múrcia extrema les precaucions amb el coronavirus i 
habilita un telèfon d'incidències” (22). Després d‟aquesta bateria de titulars, cinc 
titulars més, corresponen a la secció Economia: “Anàlisi de borsa: Rebot de l'Ibex” 
(23); “El coronavirus afecta ja a l'ocupació a Espanya” (24); “La Xina i 
coronavirus: L'efecte dòmino en l'economia mundial” (25); “Fujitsu presenta un 
ERTO a la seva fàbrica de Màlaga pel coronavirus” (26), i “Mercat negre i preus 
d'or: així és la febre de les mascaretes” (27). Dintre de la secció Cultura, tres titulars 
més: “Les Falles no perillen. Ribó, contra «la hipocondria pel coronavirus»” (28); 
“La fira FIMMA-Maderalia s'ajorna de març a juny pel coronavirus” (29), i “El 
divertit duel a Twitter entre el coronavirus i la grip comuna” (30). Finalment, els 
darrers dos titulars corresponen a la secció Esports: “El COI no es fixa terminis per a 
Tòquio per la crisi del coronavirus” (31) i “El coronavirus obliga a jugar l'Inter-
Ludogorets a porta tancada” (32). 
 
Titulars de dijous, 27 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dies, tal com succeeix els tres dies anteriors, inclou també un títol 
principal i tres titulars més de primer grau de rellevància. Aquesta vegada, no obstant, 
tots els titulars estan ubicats a la part inferior de la plana, i els tres últims a la part 
dreta. El títol principal és “El malalt de Sevilla no va viatjar a l'estranger” i el 
precedeix l‟avanttítol “Primer contagi local de coronavirus a Espanya”. Els tres titulars 
de la dreta són: “Ja són 11 els casos confirmats a Espanya: El Govern espanyol 
puja l'alerta de baixa a moderada”; “Milà: Els espanyols temen que es tanqui 
l'espai aeri”, i “Brasil: Primer infectat a Iberoamèrica”. A l‟interior de l‟hemeroteca, 
l‟ampliació del titular principal de la portada encapçala una llarga llista de titulars 
corresponents a la secció Societat: “El pacient de Sevilla, primer contagi local de 
coronavirus a Espanya” (1); “Sanitat puja el risc de contagi del coronavirus de 
baix a moderat” (2); “El coronavirus arriba a Amèrica Llatina per Brasil procedent 
d'Itàlia” (3); “Aquestes són les companyies aèries que han cancel·lat els seus 
vols pel coronavirus” (4); “El coronavirus arriba a Castella i Lleó amb els dos 
primers casos” (5); “Un periodista que va viatjar a Milà amb el València, segon 
cas de coronavirus a la Comunitat” (6); “El segon valencià ingressat per 
coronavirus va viatjar a Milà amb la seva família” (7); “Els dos nous infectats per 
coronavirus a Madrid presenten patologies prèvies i un d'ells està greu” (8); 
“Investiguen tres possibles casos de coronavirus a Zamora i dos més a Palència” 
(9); “Una jove de Tenerife que va viatjar a Itàlia aquest cap de setmana i passava 
uns dies a Barcelona, tercer cas de coronavirus a Catalunya” (10); “Tornen a 
València 3 dels 140 Erasmus a les zones afectades d'Itàlia” (11); “Un laboratori de 
Granada desenvolupa un kit per detectar el coronavirus en 90 minuts” (12); “Els 
hospitals andalusos baixen la seva afluència a urgències gairebé un quatre per 
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cent en l'última setmana” (13); “Coronavirus: així trasllada el Summa 112 als 
infectats a l'Hospital Carlos III” (14); “Coronavirus: La Comunitat de Madrid 
habilita un telèfon gratuït per resoldre dubtes” (15); “Anàlisi: «Serà més difícil de 
controlar»” (16), i “Ens menja el virus, el virus de la paranoia” (17). Els quatre títols 
següents pertanyen a la secció Internacional: “Trump assegura que el risc del 
coronavirus en EUA és «molt baix» i nomena Pence responsable al país” (18); “El 
coronavirus posa en perill la reelecció de Trump” (19); “Kim Jong Un redobla la 
repressió a Corea del Nord per frenar el coronavirus” (20), i “Una vicepresidenta 
de l'Iran dóna positiu en coronavirus” (21). Dos titulars d‟aquest dia corresponen a 
la secció Economia: “L'Ibex 35, en quarantena pel coronavirus, cedeix un 3,55%” 
(22) i “El BCE demana als seus empleats que teletreballin per culpa del 
coronavirus” (23). Novament, tres titulars més de la secció Societat: “La Generalitat 
manté el pla programat per Falles i la Magdalena” (24); “Anàlisi: Com detectar 
'fake news' a l'era de la postveritat?” (25), i “El coronavirus més viral deslliga les 
rialles al Twitter” (26). Els dos últims titulars del dia corresponen un a la secció 
Cultura i l‟altre a la secció Esports: “Les mascaretes contra el coronavirus també 
arriben a les firmes de luxe” (27) i “La primera prova ciclista suspesa pel 
coronavirus” (28). 
 
Titulars de divendres, 28 de febrer de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia presenta un titular principal i quatre titulars més, i tots es 
troben a la meitat inferior de la pàgina. El títol més destacat és “Espanya es prepara 
per a un contagi descontrolat” i el seu avanttítol, un dels més utilitzats per aquest 
diari: “Alerta mundial pel coronavirus”. Els altres quatre titulars són, d‟esquerra a dreta: 
“Un home de 77 anys en estat greu i més d'una vintena d'infectats”; “Sanitat 
assumeix que «hi ha d'haver morts» i demana evitar aglomeracions”;  “Aràbia 
Saudita suspèn les peregrinacions a La Meca i el Japó tanca els col·legis”, i  “Les 
borses s'enfonsen i l'Ibex perd ja 56.611 milions pel virus”. A l‟hemeroteca, l‟únic 
dels titulars avançat en la portada en format paper que podem trobar és el que potser 
és el més contundent: “«Òbviament hi ha d'haver morts»” (1). La resta de titulars 
que corresponen a la secció Societat són els següents: “Mascaretes, guants i bates, 
l'únic escut de metges i infermers davant el coronavirus” (2); “Cinquè cas de 
coronavirus a la Comunitat de Madrid” (3); “Andalusia localitza l'origen de la 
infecció local a Sevilla al detectar sis casos associats” (4); “Dos nous casos 
d'una infermera a Jaén i un metge a Sevilla eleven a vuit els positius per 
coronavirus a Andalusia” (5); “Un 55% dels "erasmus" catalans a Itàlia estan en 
zones de risc” (6); “Es delimita el risc per als dos milions d'alumnes i professors 
de la comunitat escolar” (7); “Dotze hores reclosos i de calma tensa a Cidaut per 
por al contagi del Coronavirus” (8); “Ascendeixen a 30 els casos negatius de 
coronavirus a Múrcia” (9); “Un veí de Totana demana perdó per una notícia falsa 
sobre un contagi de coronavirus” (10); “Roben milers de mascaretes de l'Hospital 
Clínic de Valladolid” (11); “Estan preocupats els espanyols pel coronavirus?” 
(12); “El coronavirus es podria transmetre a través dels ulls, no només pel tracte 
respiratori” (13); “10 consells per prevenir el contagi del coronavirus” (14), i 
“Anàlisi: La clau està en les matemàtiques” (15). Tres titulars més pertanyen a la 
secció Internacional: “El president de la Llombardia en quarantena pel 
coronavirus” (16); “El coronavirus arriba a Mèxic” (17), i “Hong Kong posa en 
quarantena a un gos després de donar positiu en coronavirus” (18). Quatre titulars 
més corresponen a la secció Economia: “Les borses s'ensorren i l'Ibex perd ja 
56.611 milions” (19); “La Borsa espanyola registra la major caiguda setmanal en 
gairebé deu anys pel coronavirus” (20); “Coronavirus a Espanya: les grans 
empreses recomanen suspendre els viatges i teletreballar si és possible” (21), i 
“La quarantena per possible coronavirus es considera baixa per malaltia 
comuna” (22). Dels últims cinc titulars del dia, els dos primers corresponen a la secció 
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Cultura i els tres següents a la secció Esports: “El Saló de Ginebra, cancel·lat per la 
prohibició de les autoritats suïsses davant el coronavirus” (23); “BTS cancel·len 
part de la seva gira pel coronavirus” (24); “Tebas no descarta que el coronavirus 
obligui a jugar partits a porta tancada” (25); “El València suspèn tots els seus 
actes públics pel coronavirus” (26), i “Coronavirus: La lliga suïssa ajorna els 
seus partits d'aquest cap de setmana” (27). 
 
Titulars de dissabte, 29 de febrer de 2020: 
 
La portada del darrer dia de febrer també inclou un titular principal més destacat i 
quatre més, també molt rellevants. Tots aquests títols es troben a la part superior de la 
plana, i el principal és “Màxima alerta pel coronavirus”, amb un avanttítol que no 
convida a l‟optimisme: “L'OMS eleva a «molt alta» l'alarma mundial”. Sota el títol 
destacat, els quatre titulars següents: “Espanya registra ja més de 30 casos i 
estudia endurir les mesures”; “Empitjora l'home de 77 anys ingressat en un 
hospital de Madrid”; “El virus arriba a l'Àfrica i Regne Unit registra el primer 
mort”, i “Pànic a les borses després d’estendre’s el virus a més de 54 països”. A 
les pàgines de l‟hemeroteca, trobem un dels títols ja avançats a la primera plana i els 
següents, corresponents a la secció Societat: “L'OMS eleva a «molt alt» el risc de 
propagació del coronavirus” (1); “Tres nous positius de coronavirus eleven a 10 
els casos a la Comunitat de Madrid” (2); “Dos nous contagis a València eleven a 
15 els afectats” (3); “Dos metges infectats eleven a 12 els casos de coronavirus a 
Andalusia” (4), i “Tot el que sabem fins ara sobre el coronavirus” (5). Els quatre 
titulars següents pertanyen a la secció Internacional: “Mor per coronavirus un 
britànic en un creuer en quarantena al Japó” (6); “Primer mort als Estats Units a 
causa del coronavirus” (7); “El coronavirus passa de puntetes en el sud-est 
asiàtic: calor o manca de control?” (8), i “El coronavirus obliga a cancel·lar les 
reunions de més de 5.000 persones en espais tancats a França” (9). En la secció 
Economia trobem: “La recessió treu el cap a les borses després d'una setmana 
negra” (10) i “Cimera "virtual" dels ministres de Finances de la UE per acordar 
mesures econòmiques contra el coronavirus” (11). I finalment, un darrer titular que 
correspon a la secció Cultura: “El coronavirus fa créixer a Netflix” (12). 
 
Anàlisi setmanal (Primera part) (Dilluns, 24 de febrer de 2020 - Dissabte, 29 de febrer de 2021) 
 
Fins ara i amb diferència, aquesta última setmana de febrer és la mes intensa pel que 
fa a la quantitat de titulars publicats en aquest mitjà, amb un total de cent cinquanta-
tres en només sis dies.  
 
Amb una epidèmia ja cada vegada més descontrolada, les notícies sobre el nou virus 
ja deixen clar que la crisi sanitària afecta a tots els nivells. Cada vegada veiem més 
cancel·lacions, ajornaments, suspensions de diversos esdeveniments; l‟economia es 
comença a ensorrar i ja són molts els països que registren les primeres morts per la 
COVID-19.  
 
Tot i aquesta situació, gens esperançadora, mitjançant alguns titulars aquest diari es 
permet treure ferro a la situació i alguns títols són optimismes, i fins i tot en clau 
d‟humor. Doncs hi ha espai per a la diversió en titulars com “El divertit duel a Twitter 
entre el coronavirus i la grip comuna”, o “El coronavirus més viral deslliga les 
rialles al Twitter”. Tot i que la situació comença a ser greu, ningú ha criticat l‟aparició 
d‟aquests perfils satírics a Twitter, les seves publicacions fins i tot poden ajudar a que 
algunes persones aprensives es distreguin i es preocupin menys en temps difícils. 
 
Torna a cridar l‟atenció que un dels titulars d‟aquesta setmana li doni un altre clatellot 
al Govern espanyol per la seva gestió davant la crisi sanitària. Específicament, és 
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interessant observar un titular sobre una de les declaracions de Fernando Simón, 
director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries i el principal portaveu 
dels polítics i cara visible pel que fa als temes sobre l‟epidèmia. En una de les seves 
últimes declaracions públiques va fer la següent afirmació i el diari la va col·locar en la 
portada del divendres 28 de febrer: “«Òbviament hi ha d'haver morts»”. De manera 
clara, el titular busca generar impacte en els lectors, però potser és innecessari 
destacar tant una afirmació tan evident com aquesta, si tenim en compte que en 
aquests moments ens trobem immersos en una epidèmia que va camí de convertir-se 
en pandèmia. Per tant, una vegada veiem aquest titular, ens podem plantejar alguns 
dubtes: es busca inquietar el lector i cridar la seva atenció? És un mera frase extreta 
de les declaracions de Simón i realment es podria haver escollit una altra? Es busca 
desprestigiar la gestió de l‟actual Govern espanyol i fer una mica de guerra política? O 
pot ser la combinació de dues o més d‟aquestes premisses? Sigui quina sigui la 
intenció, i si deixem de banda criteris ètics, cal reconèixer que el titular té molt de 
ganxo i, tant si allò que es vol és vendre un diari com obtenir clics, i en definitiva un 
guany econòmic, és precisament això el que cal fer.           
 
 

MARÇ 2020 
 
 
Setmana 9 (Segona part) (Diumenge, 01 de març de 2020) 
 
Titulars de diumenge, 01 de març de 2020: 
 
Acaba la novena setmana d‟anàlisi i comença març amb un nou titular a la portada, i 
aquesta vegada és una afirmació extreta d‟una entrevista a Antoni Trilla, cap del 
Servei d‟Epidemiologia a l‟Hospital Clínic de Barcelona: “L'OMS ha d'ajustar el seu 
missatge per no contribuir a les alarmes”. Sota el títol principal, dos titulars més: 
“Espanya no tancarà escoles ni suspendrà grans esdeveniments. Els infectats 
superen el mig centenar, dos d'ells greus” i “El contagi econòmic posa en risc el 
pla de l'Executiu: El PIB podria pujar tot just un 1% aquest any”. Els tres títols els 
veiem a la part inferior esquerra de la plana. Dintre de les pàgines de l‟hemeroteca en 
línia, no hi ha l‟ampliació d‟aquests titulars, però corresponen a la secció Societat els 
següents: “Cinc nous casos de coronavirus a Madrid, eleven la xifra d'infectats a 
15” (1); “Traslladen a l'afectat per coronavirus de Ponferrada a l'Hospital de Lleó” 
(2); “Una pacient de 98 anys aconsegueix superar la infecció pel coronavirus” (3); 
“Efectes secundaris” (4); “«Que la COVID-19 muti constantment no vol dir que es 
torni més virulenta»” (5); “Els 15.000 espanyols que sobreviurien a una greu 
pandèmia” (6), i “L’Equador busca els 287 passatgers que van viatjar amb la dona 
infectada a Madrid” (7). Un nou titular que correspon a la secció Economia és “Els 
plans econòmics de Govern espanyol, en perill pel coronavirus” (8). Tanquen la 
jornada un titular de la secció Cultura i dos més de la secció Esports: “La Crida dóna 
inici a unes Falles marcades per la incertesa” (9); “El Reial Madrid jugarà a Milà a 
porta tancada” (10), i “El coronavirus també colpeja a les motos: Suspesa la 
cursa de MotoGP de Qatar” (11). 
 
Anàlisi setmanal (Segona part) (Diumenge, 01 de març de 2020) 

 
Comença un mes de març amb informacions que poden causar confusió. D‟una 
banda, el lector sap que la situació a Itàlia és molt complicada i que a Espanya els 
contagis van en augment, però Antoni Trilla, un expert epidemiòleg, assegura que 
l‟OMS no ha de contribuir a les alarmes. D‟altra banda, amb una economia malmesa, 
diverses suspensions esportives i altres celebracions a porta tancada, en aquest punt 
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és realment difícil per a una persona que no és experta determinar quin és el grau 
d‟alarma real de la situació.  
 
Alguns titulars, a més, contribueixen a reduir el nivell d‟alerta. Un exemple és el que 
anuncia que una pacient de 98 anys supera el coronavirus. Tot i que la informació és 
certa (perquè ho ha de ser), és una manera subtil de treure ferro a una situació que pot 
arribar a ser realment greu, i si tenim en compte que aquesta informació li arriba al 
lector a través del titular d‟un diari, pot resultar perillós i pot entrar en contradicció amb 
altres titulars del mateix mitjà.   
 
Setmana 10 (Dilluns, 02 de març de 2020 - Diumenge, 08 de març de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 02 de març de 2020: 
 
Comença la que és l‟última setmana sencera d‟anàlisi. El titular del dia en aquesta 
portada recorda al de la primera plana del passat dijous 20 de febrer, tot i que a 
l‟hemeroteca d‟aquell dia no hi consta cap notícia ampliada. Si bé aquell titular només 
assenyalava el camí cap a una vacuna contra la malaltia, aquest dia ja es donen més 
detalls: “Primera vacuna contra l’epidèmia de coronavirus” i té l‟avanttítol “La 
Universitat de Massachusetts crea el 'mRNA-1273'”. Més avall, dos titulars més: “Una 
jove de 16 anys de Girona, entre els més de 80 afectats a Espanya” i 
“Preocupació pels casos en què segueix sense detectar-se l'origen”. Tots els 
veiem a la part inferior de la plana. Ja en les pàgines de l‟hemeroteca, els dos primers 
titulars de la secció Societat amplien els de portada: “Primera vacuna contra 
l'epidèmia de coronavirus” (1) i “Una jove de 16 anys, primera menor contagiada 
per coronavirus a Espanya” (2). Seguidament, altres titulars de la mateixa secció 
són: “Diagnostiquen a Salamanca el quart cas de Coronavirus a Castella i Lleó” 
(3); “El vuitè cas per Coronavirus a Castella i Lleó es diagnostica a Miranda 
d’Ebre (Burgos)” (4); “El ingressat a Sevilla per coronavirus rebrà l'alta quan 
"estigui bé" encara que doni negatiu” (5); “Donen d'alta a l'únic pacient ingressat 
a Andalusia per coronavirus” (6); “Coronavirus: Què està passant a Torrejón?” 
(7); “Bendodo crida a la «calma» davant el coronavirus” (8); “Suspenen unes 
jornades mèdiques pel coronavirus” (9); “La Diòcesi de Màlaga recomana als 
rectors buidar les piles d'aigua beneïda davant el coronavirus” (10); “Evitar 
l'expansió de la COVID-19 serà difícil, segons els experts” (11); “COVID-19 i 
psicosi global” (12); “El coronavirus trenca la cadena epidemiològica” (13), “Les 
incògnites que queden per aclarir sobre el coronavirus” (14), i “Brussel·les eleva 
de «moderat» a «alt» el risc de contagi pel coronavirus” (15). Els tres següents 
corresponen a la secció Internacional: “La secta religiosa epicentre del contagi 
descontrolat del coronavirus a Corea de Sud” (16); “El líder de la secta sud-
coreana que va propagar el coronavirus demana perdó” (17), i “Coronavirus: un 
ministre alemany rebutja donar la mà a Merkel per por a contagiar-se” (18). Els 
quatre títol següents pertanyen a la secció Economia: “L'Ibex frena les caigudes” 
(19); “El coronavirus augmenta el seu contagi de forma exponencial, també en 
l'economia” (20); “L'OCDE redueix a la meitat el creixement mundial pel virus” 
(21), i “El coronavirus, una bona notícia per als que tenen una hipoteca variable” 
(22). Finalment, tres titulars de la secció Esports tanquen la jornada: “El coronavirus 
provoca la suspensió del Gran Premi de Tailàndia” (23); “Coronavirus: Quan 
començarà la temporada 2020 de MotoGP?” (24), i “Coronavirus: Els ciclistes 
espanyols reclosos a Abu Dabhi, sense explicacions sobre la seva situació” (25). 
 
Titulars de dimarts, 03 de març de 2020: 
 
Nova portada que conté quatre nous titulars sobre l‟evolució de la crisi epidemiològica. 
El titular principal és “Alerta de recessió a la zona euro si no es frena el 
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coronavirus” i el precedeix l‟avanttítol “L'OCDE augura una caiguda entre 0,5% i 1,5% 
del PIB aquest any”. Els altres titulars, a la dreta del primer, són: “Col·legis tancats i 
teletreball a Torrejón i País Basc”; “Dues esglésies evangèliques de Madrid, 
focus de virus”, i “La UE prepara un pla d'ajudes als afectats”. Tots els titulars 
estan ubicats a la part inferior de la portada. Dintre de les pàgines de l‟hemeroteca, 
una llarga llista de titulars de la secció Societat: “La Sanitat perd 18.000 sanitaris en 
plena crisi del coronavirus” (1); “Primer cas de coronavirus en un col·legi de 
Madrid: la direcció descarta suspendre les classes” (2); “Els morts per 
coronavirus a Espanya no es podran vetllar amb el taüt obert” (3); “Maria Neira, 
directora de Salut Pública de l'OMS: «El nostre objectiu no és controlar el virus, 
sinó combatre’l»” (4); “Sanitat posa en marxa una campanya de difusió amb 
consells preventius i informació d'interès” (5); “Coronavirus: Aguado no descarta 
que Madrid entri en la fase 2 amb restriccions a la mobilitat” (6); “Coronavirus: 
Què implica que Madrid entri a la 'fase 2'?” (7); “«El coronavirus afectarà més a 
Catalunya que a la resta d'Espanya»” (8); “Detectat un altre cas de coronavirus 
d'una dona a Viladecans” (9); “Un nou cas de coronavirus a Màlaga eleva a 13 els 
malalts confirmats a Andalusia” (10); “Santiago Posteguillo: «Si em sento segur 
amb el coronavirus és pels metges i no pels polítics»” (11); “Els policies 
mantindran una distància de dos metres amb els seus interlocutors” (12); 
“Coronavirus: La Cambra de Comerç de Múrcia suspèn les missions comercials 
amb Àsia” (13); “El telèfon valencià d'informació sobre coronavirus rep 3.600 
trucades” (14); “L'Arquebisbe de Sevilla recorda que hi ha "flexibilitat" davant les 
mesures del coronavirus a l'Església” (15); “La Diòcesi de Jaén no prendrà cap 
mesura especial en els actes de besamans” (16), i “El Parlament Europeu es 
blinda: suspèn les visites, les missions i aïlla als que hagin viatjat als focus de 
virus” (17). Els dos titulars següents corresponen a la secció Internacional: “Itàlia 
decreta una distància de seguretat d'un metre per prevenir el coronavirus” (18) i 
“'Corona Pizza', el vídeo satíric de la televisió francesa sobre el coronavirus que 
ha indignat a tota Itàlia” (19). Dos titulars més de la secció Economia: “El preu de les 
mascaretes es dispara un 690% pel coronavirus” (20) i “Els Bancs Centrals 
vacunen el mercat i l'Ibex 35 puja un 1,35%” (21). De la secció Cultura, veiem: “Els 
damnificats oblidats del coronavirus: La música, el cinema i l'art” (22) i “Disney + 
cancel·la el seu esdeveniment de llançament a Europa pel coronavirus” (23). I 
finalment, quatre nous titulars que corresponen a la secció Esports: “Coronavirus: Els 
Jocs de Tòquio 2020 al desembre en lloc de a l'estiu?” (24); “Només les guerres 
mundials van poder amb els Jocs Olímpics” (25); “El Madrid, camí de la zona zero 
del coronavirus a Milà amb mascaretes” (26), i “El València-Atalanta i el Getafe-
Inter seran a porta tancada, tot i jugar-se a Espanya” (27). 
 
Titulars de dimecres, 04 de març de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia torna a estar carregada de titulars relacionats amb la crisi 
sanitària. El primer d‟ells, molt visible i en un primer nivell, és “La 'víctima 1' 
d'Espanya posa en escac els protocols” i el precedeix l‟avanttítol “Sanitat reconeix 
ara que un home amb coronavirus va morir el 13 de febrer”. Per sota d‟aquest, tres 
titulars més, i el primer complementa el titular principal: “Va morir a València per una 
pneumònia greu després de tornar del Nepal”; “Prohibeixen als metges anar als 
congressos i diversos partits seran a porta tancada”, i “Un professor de Primària 
de Madrid dóna positiu i posa en suspens a dos mil nens”. Encara més avall, un 
altre: “«Què ens ha estat ocultant el ministre de Sanitat?»”. I a la part dreta, el 
titular “La Reserva Federal anuncia per sorpresa una reducció de tipus” té 
l‟avanttítol “Primera retallada des de 2008” i el subtítol “El G-7 i els bancs centrals, 
disposats a actuar davant la COVID-19”. A l‟hemeroteca, l‟ampliació del titular principal 
de portada encapçala una llarga llista de titulars de la secció Societat: “La "víctima 1" 
del coronavirus a Espanya qüestiona els protocols” (1); “Sanitat investiga si 

https://www.larazon.es/economia/20200303/ulocu4swobezdplmmb4ag52vda.html
https://www.larazon.es/madrid/20200303/js6qm2afe5f77bo6rrmj3xoaxy.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200303/u26crytilram5cpeto5xkixyea.html
https://www.larazon.es/salud/20200303/336ieol5f5cgtay6o5l6o4rzcy.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200302/wticw5twunhhfm3b3hyra7s3p4.html
https://www.larazon.es/madrid/20200303/ayrwnr2x2jbcpbpjg5ecmfwyli.html
https://www.larazon.es/madrid/20200303/pbugwtv74na5rje53r6q7qvdhq.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200303/q2uzofomkfeopgl747wnvexlsa.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200303/goabrotx55ghnpqy2pxmk4svue.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200303/zggjqodcdvfjbafajajk2g6esu.html
https://www.larazon.es/cultura/20200303/cqke5bljozhm7gcbmtwd3jyeeq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200303/gwl2qeu5kzhwbaimrjmc5eidy4.html
https://www.larazon.es/murcia/20200303/f3ze3cwihvgynlerhfncxzcvtm.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200303/xgqbq547t5fwrh64qeohbhsiuy.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200303/efdqtovt6rcnrdgcbvzm44sgc4.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200303/vascxcmlgbfdtg2eg4ktga7vwu.html
https://www.larazon.es/internacional/20200303/za4kimlngbdtnajqao2xzakznm.html
https://www.larazon.es/internacional/20200302/vwtyih34cbbyjdbitygvn7d3fi.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200303/7olu2c7mfvdebbugp3hnzxhmoy.html
https://www.larazon.es/economia/20200303/tdcusbwsi5hprhz5zdjomsmfbm.html
https://www.larazon.es/economia/20200303/4jbndqdlonahlhezd77aife6qm.html
https://www.larazon.es/cultura/20200303/nd7bbyklvfenhfiscxorgylnqu.html
https://www.larazon.es/television/20200303/6y7ja5xwjjc4fkzglou45jokca.html
https://www.larazon.es/deportes/20200303/dwqbod2hbfavhefzqwcy4l2iim.html
https://www.larazon.es/deportes/20200303/dvidkfxmojcldhnh52abimtniy.html
https://www.larazon.es/deportes/20200303/z6nfyhatwffb3norxk2sprjdka.html
https://www.larazon.es/deportes/20200303/4reo2gaknjapznqxa7b7u6oyie.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200304.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200303/cyfa6wax7rdlrhp63fgwsij4j4.html


TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

74 
 

altres dos morts el mes passat per pneumònia podrien haver estat portadors de 
la COVID-19” (2); “Coronavirus: la Comunitat de Madrid confirma 76 casos, 20 
més que ahir” (3); “Coronavirus: els jutjats de família de Madrid, tancats al 
presentar-se un home en quarantena” (4); “Les xifres del coronavirus a 
Catalunya: 28 contagis lleus, tractament domiciliari i 410 aïllats” (5); “Nou cas de 
coronavirus a Burgos” (6); “Tres nous casos positius per coronavirus eleven a 11 
els confirmats a Castella i Lleó” (7); “Els col·legis de metges de Burgos i 
Valladolid suspenen totes les activitats pel coronavirus” (8); “El primer pacient 
amb coronavirus a Andalusia creu que es va contagiar en una convenció de 
Màlaga” (9); “Coronavirus: Els col·legis suspenen els seus viatges programats” 
(10); “La CEOE carrega contra el Govern espanyol: la seva guia «no aporta res» i 
«genera confusió»” (11); “Desinfectant de mans i vídeos explicatius al col·legi de 
la nena contagiada per coronavirus” (12); “Objectiu: "encapsular" als metges 
davant el coronavirus” (13); “El coronavirus obliga la patronal a cancel·lar la 
presentació del seu lobby a Brussel·les” (14); “Empresaris xinesos demanen 
cancel·lar actes amb aglomeracions pel coronavirus” (15); “Coronavirus: s'ajorna 
el viatge de l'Ajuntament a Brussel·les per presentar Madrid 360” (16); “La 
patronal insta a tornar a produir a Espanya per la crisi del coronavirus” (17); “La 
CEA afirma que «no hi ha intenció» d'acomiadaments o tancament d'empreses 
pel coronavirus” (18); “«L'alarma que s'està creant és excessiva»” (19); 
“Coronavirus: Prohibit besar els peus del Crist de Medinaceli” (20); “Coronavirus: 
Així es crea una vacuna” (21); “Coronavirus: Com has de desinfectar el teu seient 
en un avió” (22); “Per què no arriba el coronavirus a Múrcia? Les xarxes parlen” 
(23), i “El coronavirus amenaça el subministrament mundial d'ibuprofèn i 
d'antibiòtics” (24). Corresponents a la secció Internacional hi ha els següents titulars: 
“Israel posarà en quarantena a les persones arribades des d'Espanya pel 
coronavirus” (25); “El coronavirus amenaça als africans i el control de la Xina 
sobre l'Àfrica” (26); “Austràlia limita la compra de paper higiènic” (27), i “El 
surrealista tall de pèl "a distància" dels perruquers xinesos per prevenir el 
coronavirus” (28). Vuit titulars més d‟aquest dia corresponen a la secció Economia: 
“La Reserva Federal baixa per sorpresa els tipus mig punt pel coronavirus” (29); 
“El rebot no aclareix el futur de l'Ibex 35, però puja un 0,92%” (30); “Els experts 
alerten que la crisi del coronavirus «ja es percep» en l'economia” (31); “Les 
empreses que parin pel coronavirus no pagaran les cotitzacions socials” (32); 
“La UE permetrà desviar-se del dèficit per pal·liar els danys del coronavirus" 
(33); “ING demana calma als seus clients davant el coronavirus” (34); “S&P 
rebaixa fins al 1,3% el creixement d'Espanya el 2020 pel coronavirus” (35), i “Com 
afecta el coronavirus al seu sou” (36). Finalment, set titulars de la secció Esports 
tanquen la jornada: “Sanitat cancel·la els congressos mèdics i els partits amb 
equips italians seran a porta tancada” (37); “El COI insisteix que el coronavirus ni 
«cancel·la» ni «posposa» els Jocs de Tòquio” (38); “Japó no cancel·larà els Jocs 
Olímpics 2020 pel coronavirus” (39); “Sanitat diu que els clubs hauran d'acatar la 
decisió de jugar a porta tancada” (40); “El Consell Superior d'Esports: «El 
València-Milà es jugarà sí o sí a porta tancada»” (41); “L'Eurolliga defensa les 
portes obertes al València-Milà tot i la recomanació de Sanitat” (42), i “València 
Basket i Eurolliga contradiuen a Sanitat en el tema del coronavirus i el partit se 
celebrarà amb públic” (43). 
 
Titulars de dijous, 05 de març de 2020: 
 
La portada d‟aquest dijous torna a mostrar els titulars sobre l‟epidèmia en un primer 
nivell, a la part superior de la plana, de manera que ja és una realitat que aquestes 
notícies han anat evolucionant amb el pas del temps fins a desbancar les altres pel 
que fa a la jerarquia dels titulars. El títol principal és “Les empreses hauran de tancar 
si hi ha risc de coronavirus”, el seu avanttítol “Segona mort: un octogenari a 
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Biscaia”, i el subtítol “El Govern espanyol descarta clausurar escoles i prohibir grans 
actes però demana aturar l'activitat laboral per «frenar l'epidèmia»”. Al seu costat dret, 
dos titulars més: “Tres nens infectats a Espanya: «No volien fer-li la prova a la 
meva filla»” i “Itàlia imposa el tancament en universitats i escoles per contenir el 
brot”. A les pàgines de l‟hemeroteca, una llista de vint-i-set titulars de la secció 
Societat: “La carta de la mare de la nena de quatre anys contagiada: «Ens van dir 
que la enviéssim a l'escola, però ens semblava immoral»” (1); “La dona de 99 
anys morta a Madrid amb coronavirus era interna de la residència on hi ha 11 
positius” (2); “Coronavirus: Així es preparen els hospitals madrilenys” (3); 
“Quatre nous casos a Catalunya, un d'ells greu” (4); “Vuit nous casos a la 
Comunitat eleven a 30 els contagis” (5); “Continua estable dins de la gravetat el 
pacient de 73 anys ingressat a Màlaga” (6); “Nou cas de coronavirus a Andalusia: 
una menor de 17 anys” (7); “Descarten un dels casos declarats com a positiu per 
coronavirus a Burgos” (8); “El coronavirus obre un nou front en el Govern de 
coalició: Moncloa desautoritza Treball” (9); “La Universitat de Valladolid 
constitueix un Comitè d'Assessorament davant el coronavirus” (10); “T'interessa: 
Les companyies aèries que han cancel·lat els seus vols pel coronavirus” (11); 
“L'OMS suggereix que els diners contaminats poden estar propagant el 
coronavirus” (12); “Un centenar de proves per COVID-19 donen negatiu, encara 
que el virus «arribarà»” (13); “Des de quan és aquí el virus?” (14); “Què fer si 
viatges a una zona afectada per coronavirus?” (15); “Què fer si arribes a Espanya 
procedent d'una zona afectada per coronavirus?” (16); “Sánchez paralitzat pel 
virus” (17); “Felip i Letizia, i les mesures de les Cases Reals contra el 
coronavirus” (18); “Fe malgrat el coronavirus: «Li demanarem al Sant encara que 
no besem els seus peus»” (19); “Valladolid promocionarà la seva Setmana Santa 
a Roma si no ho impedeix el coronavirus” (20); “Cal suspendre la lactància 
materna per contagi de coronavirus?” (21); “Els fills de mares amb coronavirus 
semblen tenir un major risc de problemes neonatals” (22); “Així és el coronavirus 
en nens” (23); “Telefónica comunica el seu primer cas de coronavirus” (24); “La 
consultora EY envia a teletreballar a tots els seus empleats a Madrid després 
d'un cas de coronavirus” (25); “El coronavirus obliga a ajornar a setembre la fira 
Alimentària” (26), i “Aquestes són les mesures draconianes que ha imposat Itàlia 
(i que podrien arribar a Espanya)” (27). Corresponents a la secció Internacional, sis 
titulars més: “Itàlia tanca totes les escoles i universitats fins a mitjans de març pel 
coronavirus” (28); “Primer mort per coronavirus al Regne Unit” (29); “Mor un 
pacient curat de coronavirus a Wuhan cinc dies després de ser donat d'alta” (30); 
“Califòrnia declara l'Estat d'Emergència després del primer mort per 
coronavirus” (31); “Israel imposa la quarantena als viatgers espanyols i altres 
europeus pel coronavirus” (32), i “Una fira eròtica de Porto exigeix anàlisi als 
seus artistes estrangers pel coronavirus” (33). Tres nous titulars de la secció 
Economia: “Els bancs i el coronavirus frenen l'IBEX-35 i cau un 2,67%” (34); 
“BBVA "aïlla" a 100 dels seus empleats més crítics pel coronavirus” (35), i “Les 
aerolínies quadrupliquen l'impacte del coronavirus en el sector fins als 101.000 
milions d'euros” (36). Pel que fa a la secció Cultura, tres noves cancel·lacions o 
possibles cancel·lacions a causa del coronavirus: “James Bond, víctima també del 
coronavirus” (37); “Perilla l'E3 2020 davant l'amenaça del coronavirus als Estats 
Units” (38), i “Cancel·len pel coronavirus el Tomorrowland Winter” (39). Finalment, 
dos títols més de la secció Esports: “MotoGP no descarta Grans Premis a porta 
tancada el 2020 per culpa del coronavirus” (40) i “Els 5 esdeveniments esportius 
als quals el coronavirus ha "derrotat" (i als que amenaça)” (41). 
 
Titulars de divendres, 06 de març de 2020: 
 
Portada de divendres que presenta un titular principal que barreja crisi sanitària i crisi 
política: “Els ministres dinamiten el seu protocol anticovid”, el seu avanttítol és una 
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mica més llarg: “Després de la disputa per la gestió del coronavirus, es convoca la 
comissió de seguiment del pacte”. Just a sota, la resta de titulars de primera plana: 
“Madrid planteja tancar els centres de dia després de morir una dona de 99 
anys”; “El virus envaeix la Sanitat: Clausurades dues plantes de l'hospital de 
Galdakao”, i “La Xina revela la porta d'entrada de la COVID-19 a les cèl·lules 
humanes”. Tots els titulars de la portada d‟aquest dia estan ubicats a la part superior, i 
encapçalen la fotografia principal d‟aquest dia, també relacionada amb el virus. Dintre 
de la secció Societat, ja en les pàgines de l‟hemeroteca digital, veiem: “Madrid fa 
marxa enrere i decideix no tancar de moment els seus centres de dia per a gent 
gran” (1); i tot i que un dels titulars de portada diu el contrari, els titulars i notícies 
s‟actualitzen en línia de manera constant, de manera que trobem el titular: “Sanitat 
afirma que no hi ha necessitat de tancar els centres de gent gran pel 
coronavirus” (2). La resta de titulars d‟aquesta secció, són, en aquest dia: “Sanitat 
triga quatre dies a trametre a la Generalitat el protocol d'actuació en residències 
pel coronavirus” (3); “Primera mort amb coronavirus a Catalunya” (4); “Els casos 
s'eleven a 46, entre ells el d'una noia de 29 anys greu” (5); “Coronavirus: un home 
de 76 anys amb patologies prèvies, segon mort a Madrid” (6); “Mor per 
coronavirus un home de 83 anys a Madrid amb patologies prèvies, setè mort a 
Espanya” (7); “Un home de 87 anys a Aragó, cinquè mort per coronavirus” (8); 
“Un nou cas importat de coronavirus a Alacant” (9); “La Universitat de Sevilla 
confirma el positiu d'una alumna de Comunicació i procedeix a desinfectar la 
facultat” (10); “Retingut un avió a l'aeroport de Santander per un cas sospitós 
que va ser descartat” (11); “El primer contagiat de coronavirus a la Comunitat rep 
l'alta” (12); “Nou positiu per coronavirus a Miranda d’Ebre (Burgos)” (13); “Ábalos: 
«S'han donat instruccions per prevenir el coronavirus en el transport»” (14); 
“Coronavirus: aquestes són les mesures de precaució que aconsella la 
Comunitat de Madrid” (15); “Cs demana que Barceló expliqui a Les Corts la 
gestió del coronavirus” (16); “El virus envaeix el sistema sanitari” (17); “Com 
diferenciar el coronavirus d'un refredat?” (18); “Barceló: «Tots els països de la 
UE estem treballant seguint l'evidència científica»” (19); “La UE renúncia a 
imposar un protocol comú als Vint-i-set pel coronavirus” (20), i “L'AVE a La Meca 
es queda sense pelegrins pel coronavirus però els comptes de Renfe no ho 
patiran” (21). Quant als titulars de la secció Internacional, dos nous: “La Xina va tenir 
una epidèmia secreta abans del coronavirus que ha matat a 440 milions de 
porcs” (22) i “El coronavirus arriba al Vaticà i posa en alerta els Papes” (23). En 
Economia, quatre titulars: “15 milions de morts i una caiguda de més de dos 
bilions en el PIB: un estudi prediu les pèrdues del coronavirus” (24); “L'Ibex 35 es 
desploma un 4% en la setmana arrossegat pel coronavirus” (25); “Les empreses 
de logística preveuen problemes de desproveïment pel coronavirus a partir 
d'abril” (26), i “Bankia dividirà al seu personal "imprescindible" després del 
positiu de dos empleats per coronavirus” (27). Dels tres titulars següents, el primer 
correspon a la secció Cultura i els dos darrers a la secció Esports: “El coronavirus 
suspèn l'estrena de d''Operación Camarón'” (28); “«Per què hi ha mascletades 
però els partits de futbol són a porta tancada?»” (29), i “Suspès l’Estrasburg-PSG 
pel coronavirus” (30). 
 
Titulars de dissabte, 07 de març de 2020: 
 
Comença l‟últim cap de setmana d‟anàlisi i el coronavirus torna a ser una vegada més 
protagonista absolut de la portada. Tots els titulars estan ubicats a la part superior 
dreta de la plana, al costat de la fotografia del dia, també relacionada amb el virus. El 
titular principal és “Madrid s'avança a Sanitat i tanca els centres d'oci per a 
majors” i té com a avanttítol un sempre efectiu “Alerta per coronavirus”. Tres titulars 
més just a sota: “El Govern espanyol elabora un protocol per a les residències de 
gent gran”; “Espanya passa de tres a vuit morts en 24 hores i la UE preveu un 
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repunt”, i  “Més de 100 treballadors sanitaris, aïllats a Catalunya”. Encara més 
avall, dos titulars més, en clau econòmica: “L'Ibex s'enfonsa un 15% en dues 
setmanes” i “96.000 milions costa ja l'epidèmia a la borsa”. A l‟hemeroteca, onze 
titulars corresponen a la secció Societat: “Coronavirus: cinquè mort a Madrid i 174 
casos a la regió” (1); “Les últimes xifres de coronavirus a Catalunya: 49 casos, 
quatre greus” (2); “Miranda d'Ebre suma quatre positius per coronavirus i Lleó 
un” (3); “La Rioja, pitjor que Itàlia” (4); “Afectat per coronavirus un empleat del 
Caixa Bank de Pozuelo d'Alarcón” (5); “La estudiant amb coronavirus a Sevilla: 
«Estic farta. La gent s'ha tornat boja»” (6); “Apocalipsi COVID-19” (7); “Les meves 
xifres sí però les teves no” (8); “Per què escasseja el paper higiènic a causa del 
coronavirus?” (9); “Coronavirus: la por s'estén en els besapeus” (10), i “Els 
devots del Jesús Natzarè de Lleó no fan cas a les recomanacions davant el 
coronavirus i besen la talla” (11). Un parell de titulars més de la secció Internacional: 
“El líder del Partit Demòcrata italià, infectat de coronavirus” (12) i “El creuer en 
quarantena pel coronavirus desembarcarà a Califòrnia” (13). En la secció 
Economia s‟amplia un dels titulars de portada i se sumen dos més: “El coronavirus li 
ha costat ja 96.000 milions a la borsa espanyola” (14); “L'economia, en les mans 
d'un virus” (15), i “El coronavirus deixa gangues en els preus dels hotels” (16). 
Finalment, un titular més de Cultura i un altre més d‟Esports: “La farsa de l'escriptor 
que va predir el coronavirus i tots els autors futuròlegs” (17) i “Ajornada la 
marató de Barcelona al 25 d'octubre pel coronavirus” (18). 
 
Titulars de diumenge, 08 de març de 2020: 
 
Com ja és habitual, la portada d‟aquest dia torna a presentar els titulars sobre 
l‟epidèmia en el primer nivell de jerarquització de notícies, i per tant tots els titulars 
estan ubicats a la part superior de la plana. El primer és “Itàlia tanca Llombardia i 
Espanya evita mesures dràstiques”, i el seu avanttítol “Alerta per coronavirus”. Just 
a sota, dos titulars més: “Sanitat posa en quarantena al poble d'Haro però no 
prohibeix grans concentracions com el 8-M” i “Experts alerten del pitjor escenari 
possible: contagi incontrolat entre els sanitaris”. A l‟hemeroteca, veiem els 
següents titulars corresponents a la secció Societat: “Policia i Guàrdia Civil per 
controlar l'aïllament dels 31 afectats per coronavirus a Haro” (1); “El pitjor 
escenari: el contagi incontrolat de sanitaris” (2); “Set morts en les últimes hores 
eleven a 17 les víctimes per coronavirus a Espanya” (3); “Els set nous morts 
d'avui, tots gent gran amb patologies prèvies” (4); “Tres morts més per 
coronavirus a Madrid” (5); “La Generalitat confirma 29 nous casos a Catalunya i 
hi ha cinc persones greus” (6); “El contagi pel coronavirus augmenta a 39 
persones” (7); “Cinc nous casos eleven a quaranta els contagis pel coronavirus” 
(8); “Dos casos més de coronavirus a Miranda d’Ebre eleva a 23 els afectats a 
Castella i Lleó” (9); hores més tard la seva actualització: “Set nous casos de 
coronavirus a Burgos eleven a 30 els contagiats a Castella i Lleó” (10); 
“Coronavirus: tres casos en la Guàrdia Civil a Vitòria, Oviedo i Valladolid” (11); 
“Confirmat el primer cas de coronavirus a Múrcia” (12); “Un nadó de cinc mesos, 
positiu en coronavirus a Múrcia” (13); “Quan el perill està a l'hospital” (14); 
“Limitades les visites a les residències de gent gran a la Comunitat de Madrid” 
(15); “El pànic "real" dels pares davant el coronavirus” (16); “El col·legi de la 
princesa Elionor està preparat per tele estudiar des de casa” (17); “El coronavirus 
és més o menys letal que la grip?” (18); “El veritable caos del coronavirus: 14 
telèfons d'emergència i 2 webs” (19); “Dues guerres i una taxa, únics motius per 
deixar a València sense Falles en tota la seva història” (20), i “L'atomització del 
feminisme rebaixa l'assistència a les protestes pel 8-M” (21). Aquí cal fer un incís 
sobre l‟últim titular, ja que tot i que no està relacionat directament amb el virus, podria 
fer que els lectors i lectores es qüestionessin si la menor assistència a un 
esdeveniment d‟aquest tipus es deu realment a que hi ha un menor índex de 
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feminisme a nivell social, o bé a que hi ha l‟amenaça d‟un virus contagiós al qual 
moltes persones tenen por i procuren, pel moment, no assistir a celebracions 
massives. A banda d‟això, i seguint amb els titulars que continuen la llista d‟aquest dia, 
els set següents corresponen a la secció Internacional: “El president italià confirma 
l'aïllament de la Llombardia i 11 províncies pel coronavirus” (22); “Itàlia tanca 
Llombardia i altres 14 províncies pel coronavirus” (23); “Així lluita Itàlia contra el 
coronavirus: 16 milions de persones aïllades” (24); “Argentina registra la primera 
mort per coronavirus a Amèrica Llatina” (25); “El Vaticà tanca les seves portes 
després d'un primer cas de coronavirus” (26); “El president de Portugal, aïllat a la 
seva residència per si estigués contagiat de coronavirus” (27), i “Deu morts per 
l'esfondrament d'un hotel utilitzat com a quarantena per a pacients de 
coronavirus a la Xina” (28). Tres titulars més de la secció Economia i tres més de la 
secció Esports tanquen la llista de titulars d‟avui: “Els inversors esperen al pla de 
xoc del BCE contra el coronavirus per moure els seus diners” (29); “Aena 
esterilitza la seva seu central i aïlla als seus treballadors després d'un primer 
positiu per coronavirus” (30); “El coronavirus tallarà en sec la inversió estrangera 
global” (31); “El sindicat de futbolistes italians demana que s'aturi la lliga” (32); 
“Cancel·len els partits dominicals de la lliga de bàsquet italiana pel coronavirus” 
(33), i “El coronavirus "tanca" el gran premi de Bahrain de Fórmula 1” (34). 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 02 de març de 2020 - Diumenge, 08 de març de 2020) 
 
Acaba la desena setmana d‟anàlisi i s‟observa ja una clara tendència al desacord amb 
les decisions del Govern espanyol per part d‟aquest mitjà. Un dels titulars de la portada 
del dimecres 04 de març és “«Què ens ha estat ocultant el ministre de Sanitat?». 
Els titulars d‟aquest tipus són un atac directe contra els governants pel que fa a la 
gestió de la crisi sanitària. Un titular del darrer dia sobre la minvada assistència a les 
protestes del 8-M també posa de manifest aquest intent de desprestigi i és en aquests 
detalls on s‟observen certes diferències ideològiques entre els diferents mitjans.        
 
D‟altra banda, La Razón fa dia rere dia un seguiment complet i exhaustiu de la situació 
epidemiològica a moltes províncies i comunitats autònomes del país. Es posa especial 
atenció als principals focus de contagi, de manera que Madrid, Catalunya, Andalusia, 
Castella i Lleó i Comunitat Valenciana són les que més segueix de prop el diari.  
 
S‟observen també algunes contradiccions entre els titulars de portada i els recollits de 
l‟hemeroteca, o fins i tot entre els titulars de la llista extrets de les pàgines en línia. Això 
es deu a que en un mateix dia i en una situació de crisi d‟aquesta magnitud, una 
mateixa notícia evoluciona en poques hores i si abans un titular afirmava A, poques 
hores després pot afirmar B, o fins i tot C. S‟exposen tots els titulars perquè és 
interessant observar aquesta evolució, i precisament per aquest motiu apareixen en 
l‟ordre correcte, segons la successió dels fets.  
 
Quant a l‟evolució de la crisi sanitària, la setmana comença amb un titular positiu que 
anuncia que la primera vacuna contra el coronavirus està en camí, però la resta de la 
setmana segueix el mateix curs que les anteriors: més contagis, més morts, més 
cancel·lacions, ajornaments i tancaments a tots els nivells, una major expansió tant 
dintre del país com fora, i una economia cada vegada més afectada. 
 
Setmana 11 (Dilluns, 09 de març de 2020 - Dimecres, 11 de març de 2020) 
 
Titulars de dilluns, 09 de març de 2020: 
 
La portada d‟aquest dia està dedicada gairebé per complet a l‟anterior jornada del 8-M, 
Dia Internacional de la Dona, però també hi ha alguns titulars relacionats amb el 
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coronavirus, i fins i tot algun joc de paraules en clau política, com és el cas del titular 
ubicat a la part superior dreta de la pàgina: “Contagi de crisi”; per evitar dubtes, el 
precedeix l‟avanttítol “Davant el 8-M”. Segons el mitjà, la manifestació evidencia la 
divisió entre PSOE i Podem. A la part inferior esquerra de la pàgina, hi ha un altre 
titular: “El pla d'Espanya contra el coronavirus: encert o caos”, i el seu avanttítol és 
“Visites restringides i amb mascaretes a les residències de gent gran de Madrid”. Ja a 
les pàgines de l‟hemeroteca, i tot i que la portada no conté massa titulars que siguin 
objecte d‟aquesta anàlisi, hi ha una llarga llista de títols de la secció Societat: 
“Coronavirus: Hauria d’haver-se cancel·lat la manifestació del 8-M?” (1); 
“L'aposta espanyola davant el coronavirus: encert o caos” (2); “L'OMS alerta: 
«L'amenaça d'una pandèmia de coronavirus s'ha fet molt real»” (3); “Madrid 
duplica el nombre d'infectats i morts per coronavirus en 24 hores: ja són 436 
positius i 16 morts” (4); “Aquestes són les mesures que adoptarà Madrid davant 
el coronavirus” (5); “Un de cada quatre positius de COVID-19 a Catalunya és 
sanitari” (6); “Primers tancaments d'aules a Castella i Lleó pel coronavirus” (7); 
“Tots els centres escolars de Vitòria tanquen des de demà per coronavirus” (8); 
“Els casos de coronavirus a Andalusia s'eleven a 54” (9); “Cinc nous afectats per 
coronavirus eleven a 33 els positius a Castella i Lleó” (10); “Educació mantindrà 
una reunió en un col·legi de Miranda d'Ebre després de dos casos de positiu per 
coronavirus” (11); “Tres nous casos eleven a cinc els contagiats per coronavirus 
a Múrcia” (12); “Coronavirus: dóna positiu una nena de tres anys de Torrejón” 
(13); “Dos nous casos de coronavirus a l'Ajuntament i la Universitat de Màlaga” 
(14); “L'alcalde d'Alacant demana restar alarmisme al coronavirus” (15); “Un 
estudiant de la Complutense dóna positiu per coronavirus” (16); “EvAU: Les 
classes es cancel·len pel coronavirus, què passa amb la Selectivitat?” (17); 
“Mapa del coronavirus a Espanya i al món: així s'expandeix la COVID-19” (18); 
“Coronavirus: «Espanya no ha entès el que haurà de lluitar»” (19); “Els 
empresaris prenen mesures contra el coronavirus” (20); “Madrid acorda amb els 
sindicats reconèixer el coronavirus com a accident laboral” (21); “Coronavirus: 
12 dies aïllat esperant els resultats del test” (22); “Csif demana posar mampares 
en els centres de salut pel risc de contagi” (23); “Col·lapse en els telèfons 
d'atenció a possibles infectats pel coronavirus” (24); “La germanor del Gran 
Poder de Sevilla suspèn el seu besapeus permanent pel coronavirus” (25); “Felip 
i Letizia prenen mesures contra el coronavirus” (26); “La princesa Sofia i la 
infanta Elionor tornen a classe tot i el positiu de coronavirus en el seu col·legi” 
(27); “Coronavirus: Un món bloquejat per la psicosi” (28); “Evitar el col·lapse pel 
coronavirus preocupa ja més que la seva letalitat” (29); “Aquests són els factors 
de risc associats amb la mort per coronavirus” (30); “Les dones, més resistents 
al coronavirus que els homes” (31); “Coronavirus: I si el passem tots junts?” (32); 
“La foto que confirma la importància de rentar-se bé les mans pel coronavirus” 
(33); “Com has de netejar la pantalla del teu mòbil per eliminar el coronavirus?” 
(34), i “Compte amb l'estafa del coronavirus: Falsos "voluntaris" aprofiten per 
robar a les llars” (35). El tres titulars següents podrien classificar-se també en la 
secció Societat, però tot i que no és habitual trobar notícies d‟aquest tipus dintre de la 
secció Política, es poden considerar com a tal perquè el tema polític és prou explícit i 
en aquest cas afecta més a la gestió política interna de la crisi que a la societat en sí: 
“Casado ofereix a Sánchez un pla econòmic de xoc anti coronavirus” (36); 
“Aquestes són les deu mesures del "pla de xoc" del PP contra el coronavirus” 
(37), i “El ministre Illa neda en la confusió” (38). Els quatre títols següents 
corresponen a la secció Internacional: “Un laboratori britànic paga 4.000 euros a 
voluntaris que es deixin infectar coronavirus per trobar una vacuna” (39); “Itàlia, 
després de l'aïllament, injecció de milions” (40); “Iran alliberarà 70.000 presos per 
frenar el coronavirus a les presons” (41), i “El ministre de Cultura francès, 
infectat per coronavirus” (42). En Economia, trobem: “El coronavirus provoca un 
dilluns negre a les borses i la caiguda del petroli” (43); “El subministrament de 

https://www.larazon.es/sociedad/20200309/xfiluwpqpnbcfpgvc7tjphehpa.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/5ggxnk3wyfewvpbnrjwc7pm4ou.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/dlq35ud6hvgqzebo3h4zboi44y.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/qdzjouelsffyvpfel3ddabzwiu.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/grlb6c63gndp3ewqkxqbxri2wy.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200309/nfdwfyxd45bmtkmo6k5xxsi7vy.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200309/enswsqver5gf7hlxcbpongs4pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/ls7suke4wbcabbv2nmcij72k2e.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200309/gohmkbp25vdwxl6dnh74ws4yie.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200309/4ru5lqhi2jgkxiz2dzty5pzfki.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200309/ixrlc3frhzakjpmzsjcereda4y.html
https://www.larazon.es/murcia/20200309/5kpdf3rco5ajtcvq33jyzz2jvq.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/zs5ksmrhvbedzepgddrbzzruvm.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200309/34avt4hbkzhspdzwjjj5lvud3e.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200309/dia5wrhkuzectk44g5ni2osmau.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/mlc36cql6rbkzilmvm4krljdte.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/6jjtweol6fbzfezhzhtl2dxgu4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/f34f4ztjprdivknitz2ohhv2si.html
https://www.larazon.es/deportes/20200309/a2b6oas4ajc45cc4bqmcwpm2li.html
https://www.larazon.es/murcia/20200309/eu342gfbwnerhawiwpswgj2fwa.html
https://www.larazon.es/madrid/20200309/y3rajzh7mnfi5guldirw2beehi.html
https://www.larazon.es/salud/20200309/mgfdws3q65g6vmnnhwohsfuw4i.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200309/ifu5megyyvc47ih6ujskf3n5uu.html
https://www.larazon.es/espana/20200309/u3wusk4hifednafhuv2zsggl5a.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200309/bf5gbybcmjb47nvzr447rncplm.html
https://www.larazon.es/gente/20200309/ubvwwn32nvbb5eva3lolmynvpa.html
https://www.larazon.es/gente/20200309/zip6jarmgjaupaoouqolclquce.html
https://www.larazon.es/salud/20200309/zuazdnwi4rbcfguvvih3gaoz44.html
https://www.larazon.es/salud/20200309/n2gjwi6ch5dnhfr2dugd7mtjbe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/brzesbqrqjfxnjrx5gdl37xmba.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/43ayll5mh5h4jm2sazf3s7gppm.html
https://www.larazon.es/salud/20200309/bhehvxueiffujeml4lxxf7ebea.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/55feld3itfawxecq3rddgxijre.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/33mwdmmpgja6ven25pjqgllzjm.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200309/umwuey774jckbi7i47a5det5yq.html
https://www.larazon.es/espana/20200309/6syl2rftlzaadky62yp3anwbyu.html
https://www.larazon.es/espana/20200309/agfg34lgzzdalbq3mllukkakvm.html
https://www.larazon.es/editoriales/20200308/vlhnpmetjfg7teut7lwhrbbzny.html
https://www.larazon.es/internacional/20200309/7v4ly3srqjaptclrzjadjgdu5u.html
https://www.larazon.es/internacional/20200309/upoh6tulbfgjpjyutbc7zip4tq.html
https://www.larazon.es/internacional/20200309/4h7ui43v2ncnnf4hmim3k4zxye.html
https://www.larazon.es/internacional/20200309/4yv6dr475fb2rdv6k26u3x2kua.html
https://www.larazon.es/economia/20200309/bqri4scrajdijli3xyfgkv23si.html


TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

80 
 

productes bàsics resistirà l'impacte del coronavirus a Espanya” (44); “Wall Street 
s'enfonsa i tanca 15 minuts pel pànic al coronavirus” (45), i “El turisme andalús 
pateix les conseqüències del coronavirus” (46). En la secció Cultura, un únic titular: 
“'Estallido': quan la cultura pop va començar a témer als virus” (47). I finalment, en 
la secció Esports, una llarga llista de deu titulars en aquest dia: “La jornada de LaLiga 
del proper cap de setmana, a porta tancada?” (48); “El coronavirus enfosqueix el 
futbol europeu” (49); “El Sevilla-Roma es jugarà a porta tancada al Sánchez 
Pizjuán” (50); “Coronavirus: El Barça-Nàpols també podria jugar-se a porta 
tancada” (51); “El València-Atalanta, sense rodes de premsa pel coronavirus” 
(52); “Coronavirus: Anglaterra estudia prohibir l'accés als estadis de futbol als 
més grans de 70 anys” (53); “El Comitè Olímpic Italià suspèn «totes les activitats 
esportives» al país fins al 3 d'abril” (54); “L'encesa de la flama olímpica de Tòquio 
2020 serà sense públic pel coronavirus” (55); “El coronavirus suspèn Indian 
Wells” (56), i “El coronavirus també paralitza el tennis de taula” (57). 
 
Titulars de dimarts, 10 de març de 2020: 
 
La portada d‟aquest dimarts està dedicada al coronavirus pràcticament en la seva 
totalitat. En la part superior de la plana, i en un primeríssim nivell, el titular del dia: 
“Paràlisi per coronavirus”, precedit per l‟avanttítol “Espanya segueix la via italiana 
després de superar la barrera psicològica dels 1.000 infectats”. Just a sota, però també 
en un primer nivell de jerarquia, quatre titulars més: “Madrid tanca guarderies, 
escoles i universitats durant 15 dies i cancel·la operacions no urgents”; “Sanitat 
recomana el teletreball a Madrid, Vitòria i Labastida i diu no haver actuat tard”; 
“El Govern espanyol reacciona davant el temor a un esclat social pel ràpid 
augment de casos”, i  “Itàlia restringeix els moviments a tot el país i demana a la 
població que no surti”.  Més avall, i sota la fotografia de portada, també relacionada 
amb la crisi sanitària, el titular “Psicosi al supermercat” acompanyat del subtítol 
“Molts ciutadans van acudir ahir a comprar en massa i van buidar les prestatgeries 
després de l‟anunci de les mesures”. I a la part inferior esquerra, el titular “L'Ibex 
pateix la seva pitjor patacada des del Brexit i el petroli, el més gran en 30 anys” 
precedit de l‟avanttítol “La borsa perd ja 138.000 milions per l‟epidèmia”. Ja a les 
pàgines de l‟hemeroteca, descontrol total de titulars en la secció Societat; tot i que hi 
ha alguns relacionats amb la política, en tots el casos afecten la ciutadania espanyola: 
“La Comunitat de Madrid suspèn totes les classes: tanca guarderies, escoles i 
universitats fins el 26 de març” (1); “Sanitat eleva l'escenari contra el coronavirus 
i aconsella teletreball a Madrid, Vitòria i Labastida” (2); “La Comunitat de Madrid 
registra 21 morts i 782 positius per coronavirus” (3); “Histèria a Madrid pel 
coronavirus” (4); “Defensa suspèn totes les seves activitats docents a Madrid” 
(5); “El coronavirus arriba a l’Ajuntament de Madrid” (6); “Coronavirus: 
l'Ajuntament ordena el tancament de tots els centres culturals, d'oci i esports 
municipals” (7); “Educació ordena continuar les classes a distància a Madrid” (8); 
“Coronavirus: Madrid desinfectarà diàriament tots els vehicles de transport 
públic” (9); “Pinto tanca biblioteques, la piscina municipal i suspèn les activitats 
esportives, extraescolars i culturals” (10); “Coronavirus: L'Assemblea de Madrid 
farà mini plens” (11); “Confirmats 24 contagis nous i 400 sanitaris aïllats” (12); 
“Catalunya tanca la primera escola a Badalona després de confinar 17 docents 
per coronavirus” (13); “La Generalitat insta la suspensió de les activitats 
extraescolars” (14); “El Govern descarta mesures dràstiques pel coronavirus” 
(15); “Andalusia suma 12 nous casos de COVID-19 i arriba als 72” (16); “Andalusia 
estableix com a mesura preventiva que cada hospitalitzat només pugui tenir un 
acompanyant” (17); “Castella i Lleó suma altres setze positius per coronavirus, 
tretze d'ells a Miranda d'Ebre” (18); “La Junta tanca demà el col·legi Anduva, a 
Miranda d’Ebre (Burgos) després de detectar possibles casos de coronavirus en 
pares” (19); “Ascendeixen a 17 els afectats per coronavirus a Múrcia” (20); “Un 
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https://www.larazon.es/murcia/20200310/obdv57a4mndfdluinhqz65bywq.html


TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

81 
 

ciutadà italià, primer cas de coronavirus a Còrdova” (21); “Castella i Lleó pren 
mesures per frenar l'avanç del coronavirus” (22); “Els campionats universitaris, 
en el punt de mira pel coronavirus” (23); “Els dos coreans al·ludits com a 
possible font de contagi per coronavirus d'un policia a Lleó donen negatiu” (24); 
“La Usal pateix la cancel·lació del 50% dels Cursos Internacionals programats 
per a l'estiu pel coronavirus” (25); “Burgos controla ja la incidència del 
coronavirus a la ciutat” (26); “La Diputació de Sòria restringeix les visites a les 
residències de gent gran i suspèn el dia de la família a la residència d’El Burgo” 
(27); “Les presons basques i madrilenyes suspenen les sortides dels presos i les 
visites dels familiars” (28); “Un vaixell procedent de València, bloquejat a 
Marsella” (29); “El Govern espanyol suspèn tots els vols directes entre Itàlia i 
Espanya” (30); “El Govern espanyol suspèn totes les convocatòries d'oposicions 
a funcionari” (31); “Suspesos els viatges de l'Imserso durant un mes i els actes 
tancats de més de 1.000 persones a les zones de risc” (32); “Investiguen si una 
dona morta que va viatjar amb l'Imserso a Benidorm tenia el coronavirus” (33); 
“Els funcionaris volen mampares anticontagi en els ministeris i centres de salut” 
(34); “Tornen a València 70 erasmus que estaven a Itàlia” (35); “Què es pot 
reclamar després de la cancel·lació dels vols a Itàlia?” (36); “La Guàrdia Civil 
interromp l'activitat acadèmica en els seus centres docents” (37); “Els policies 
hauran de valorar personalment quins vehicles policials sotmeten a una 
"desinfecció especial" pel coronavirus” (38); “Tancament massiu dels 
establiments xinesos pel coronavirus” (39); “«A la gent li diria que guardi la 
calma i es renti les mans»” (40); “«I qui es farà càrrec ara dels meus fills?»” (41); 
“Sánchez anuncia un pla de xoc pel coronavirus: promet ajudes a les famílies i a 
les empreses” (42); “Marín demana a Sánchez que «no llanci la pilota a les 
comunitats autònomes» davant la situació d'emergència del país” (43); “Moreno 
demana al Govern espanyol un acord conjunt per prendre decisions sobre 
«grans» esdeveniments” (44); “Importa el virus, no la imatge de Sánchez” (45); 
“La cerimònia de la confusió en l'epidèmia de la COVID-19” (46); “Ribó diu que les 
Falles es mantindran mentre Sanitat no indiqui el contrari” (47); “L'alcalde de 
Sevilla passa d'assegurar que la Setmana Santa i la Fira «no perillen» a admetre 
que no sap «què passarà»” (48); “La RAE suspèn els seus plens pel coronavirus” 
(49); “Els basars xinesos fan la seva quarantena” (50); “El pànic arrasa els 'súper'” 
(51); “Compres compulsives que augmenten el desproveïment pel coronavirus” 
(52); “Juan Roig demana calma davant el coronavirus: «Està garantit el 
proveïment»” (53); “Com atendre els casos lleus de coronavirus a casa” (54); 
“Consells per prevenir infeccions virals” (55); “Claus per superar l'aïllament” (56); 
“Com afecta el coronavirus als fumadors?” (57); “El coronavirus pot sobreviure 
en l'aire 30 minuts i difondre’s a 4,5 metres” (58); “10 consells per implementar el 
teletreball davant el coronavirus” (59); “Poden les mascotes infectar-se i 
contagiar el coronavirus?” (60); “La por al coronavirus dispara les mentides” (61); 
“Missatge urgent del Ministeri de Sanitat: «Si reps aquesta alerta a WhatsApp 
sobre el coronavirus, no l'obris»” (62); “No totes les notícies del coronavirus són 
dolentes, també hi ha positives” (63); “El PP demana que es convoqui un CPFF 
per crear un fons de contingència per a les comunitats autònomes” (64); i 
“Arrimadas exigeix un pla de contenció consensuat amb les comunitats” (65). 
Onze titulars més corresponen a la secció Internacional: “Malestar entre els socis 
europeus amb Espanya per la convocatòria de la manifestació del 8-M” (66); “Els 
espanyols, els nous pàries: més de 60 països ens posen a la llista negra” (67); 
“La Unió Europea anuncia ajudes per 25.000 milions d'euros pel coronavirus” 
(68); “Brussel·les demana contenir «de manera agressiva» la propagació del 
virus” (69); “Es dispara fins 631 el nombre de morts amb coronavirus a Itàlia, 168 
més en només 24 hores” (70); “Així es va viure a Roma el primer dia de bloqueig 
pel coronavirus (COVID-19)” (71); “Itàlia suspendrà el pagament d'hipoteques pel 
coronavirus” (72); “Nova York posa en quarantena la localitat de New Rochelle, el 
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https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200310/zzy3smisrra3zdudwac7l43giu.html
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https://www.larazon.es/sociedad/20200310/kemzajwxrrdjvh5rxnsdm5rqf4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200310/uaxzq75q2rb4ffhxsvbhwefkni.html
https://www.larazon.es/salud/20200310/fgmdgj5g2zcgdgvrl7upobecki.html
https://www.larazon.es/espana/20200310/nbpjj72x7nfwnaw3dnzmyzzwja.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200310/dg2e6475cndzbdaoa6pktmh3mm.html
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https://www.larazon.es/andalucia/20200310/6wra72en7jf77ijsjbo7qut4ce.html
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major focus de coronavirus d'EUA” (73); “Almenys 36 morts a l'Iran per creure 
que bevent alcohol "maten" al coronavirus” (74); “El president de la Xina diu que 
la propagació del coronavirus «està controlada»” (75), i “Radiografia del 
coronavirus al món” (76). Set titulars del dia pertanyen a la secció Economia: “L'Ibex 
35 es capgira i cau un altre 3,2% fins a nivells de 2012” (77); “L'epidèmia es menja 
més de 130.000 milions de la borsa espanyola” (78); “Air Europa planteja un 
ERTO per a tota la seva plantilla pel coronavirus” (79); “Boeing, una crisi de 
20.000 milions d'euros i un model "defectuós" de futur incert” (80); “Les reserves 
hoteleres cauen un 15 per cent” (81); “Coronavirus: La meva empresa pot obligar-
me a fer el teletreball? Cobraré el meu sou?” (82), i “Coronavirus: Què passa si 
treballo en una Pime?” (83). Tres titulars més corresponen a la secció Cultura: “El 
Festival de Cinema de Màlaga s'ajorna per la COVID-19” (84); “El coronavirus 
propicia la suspensió d’'El Rei Lleó' i alguns dels musicals més importants de la 
capital” (85), i “Stephen King s'enfada amb els que comparen el coronavirus amb 
la seva novel·la 'Apocalipsi'” (86). Finalment, deu titulars més de la secció Esports: 
“Tebas descarta que LaLiga se suspengui... si no ho diu el Govern” (87); “La 
Federació estudia l'ajornament de la final de Copa pel coronavirus” (88); “La 
UEFA estudia ajornar l'Eurocopa a 2021 pel coronavirus” (89); “El FC Barcelona-
Nàpols de Champions es jugarà a porta tancada” (90); “Quants diners perdrà el 
Barça per jugar contra el Nàpols a porta tancada?” (91); “Totes les competicions 
a Espanya seran a porta tancada les dues pròximes setmanes” (92); “L'Eibar-
Reial Societat d'aquest vespre ja es jugarà a porta tancada” (93); “Els milions i 
llocs de treball que es perden en els partits a porta tancada” (94); “El COI ni es 
planteja canviar la data i la seu dels Jocs Olímpics pel coronavirus” (95), i “L’NBA 
ja estudia jugar a porta tancada pel coronavirus” (96). 
 
Titulars de dimecres, 11 de març de 2020:  
 
Si el dia anterior el diari va publicar gairebé un centenar de titulars en la seva edició en 
línia que d‟alguna manera estaven relacionats amb el coronavirus, aquest darrer dia 
d‟anàlisi promet ser encara més intens. La primera prova d‟això és la portada, que 
torna a estar completament protagonitzada per l‟epidèmia. En la part superior, de 
seguida veiem el titular del dia: “Malalts de pànic”, amb l‟avanttítol “Més de 1.600 
contagis i 35 morts per l'epidèmia de COVID-19”. Just a sota, quatre titulars més de 
primer nivell de rellevància: “Sánchez compareix 14 dies després i augura 
setmanes difícils: «Farem el que calgui, quan calgui i on calgui»”; “El Govern 
espanyol cancel·la els vols a Itàlia i els viatges de l'Imserso i anul·la actes de 
més de mil persones”; “Hospitals de campanya: comencen a alliberar milers de 
llits per als pacients de coronavirus”, i “El Congrés tanca després del contagi 
d'Ortega Smith i Feijóo podria ajornar les eleccions”. Sota la imatge de les Falles 
de portada, l‟acompanya el títol “Sense Falles per primera vegada des de la Guerra 
Civil” i el subtítol “La Generalitat Valenciana les ajorna «per responsabilitat» a causa 
de l'expansió del virus”. A la part central esquerra de la plana, un altre titular: 
“Teletreball massiu: Estic obligat a treballar a casa?”, i a la part inferior, l‟últim 
titular de la portada és “Telefónica donarà continguts i gigues gratis als seus 
clients”, i està precedit per l‟avanttítol “Durant les pròximes setmanes”. Dintre de 
l‟hemeroteca en línia del diari, l‟escandalosa xifra de vuitanta-dos titulars 
corresponents a la secció Societat: “Sánchez té un pla... als 14 dies” (1); “Se 
suspenen les Falles de València” (2); “Ajornades les Falles, què passa ara amb el 
calendari escolar?” (3); “La Junta Central Fallera suspèn tot el calendari festiu” 
(4); “Els artistes fallers es neguen a retirar les falles fins a saber qui ho paga” (5); 
“Eleccions basques i gallegues, en risc pel coronavirus?” (6); “Hi ha mecanismes 
per suspendre les eleccions basques i gallegues?” (7); “El Congrés suspèn la 
seva activitat aquesta setmana davant el contagi d'Ortega Smith” (8); “Es va 
contagiar Ortega Smith a Itàlia o Àlaba?” (9); “Ayuso: «Madrid no es tancarà»” 
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(10); “Ayuso vaticina un elevat repunt de casos a Madrid i un pla per duplicar els 
llits hospitalaris” (11); “Coronavirus: noves mesures preventives a Madrid” (12); 
“Aquestes són les mesures en centres de gent gran, de dia i en escoles 
municipals de Madrid” (13); “Els sanitaris de Madrid denuncien falta de mitjans i 
personal” (14); “Suspenen els permisos, llicències i vacances de personal 
sanitari per la COVID-19” (15); “Hospitals de campanya davant l'allau de malalts” 
(16); “El Govern espanyol recomana limitar a 50 persones les reunions com 
casaments i funerals” (17); “Funeràries de Madrid recomana no vetllar els morts 
pel virus però no ho prohibeix” (18); “Madrid aconsella a la gent gran o malalta 
evitar el transport públic: ni metro, ni autobús ni Rodalies” (19); “Èxode 
universitari i carrers buits a Madrid” (20); “L'ocupació hotelera a Madrid es 
desploma” (21); “L'Assemblea de Madrid suspèn la seva activitat” (22); “Patrimoni 
Nacional tanca al públic a partir de demà els palaus i monestirs de Madrid, 
excepte els seus jardins” (23); “Catalunya suma 181 afectats pel coronavirus i 
quatre morts” (24); “Catalunya passa a fase d'alerta i veta concentracions de més 
de 1.000 persones” (25); “Un brot de coronavirus localitzat obliga a tancar 
escoles i universitats a Igualada i quatre municipis més” (26); “Tretze nous 
positius eleven a 96 el nombre d'infectats a Andalusia” (27); “La propagació del 
coronavirus posa en alerta la Junta” (28); “La Junta reforçarà la sanitat amb 4.000 
professionals davant la crisi del coronavirus” (29); “Els metges de Màlaga 
preveuen que els casos de coronavirus seguiran en augment” (30); “Una 
embarassada ingressa a l'Hospital Regional de Màlaga al donar positiu en 
coronavirus” (31); “Establiments xinesos d'Andalusia tanquen pel temor al 
coronavirus” (32); “Exigeixen certificats mèdics als cinc mil operaris que arriben 
demà a Cadis per a reformar dos creuers” (33); “Preocupació en el turisme rural 
de Castella i Lleó davant l'arribada de visitants procedents de Madrid” (34); 
“Tancament de centres de gent gran, escoles infantils i instal·lacions esportives 
a Miranda d’Ebre” (35); “Sense classes, aglomeracions ni operacions mèdiques a 
Miranda d’Ebre” (36); “La Diputació de Segòvia constitueix la Comissió 
Permanent de seguiment del coronavirus” (37); “Investiguen si el cas de la 
COVID-19 de Zamora va ser en un viatge de l'Imserso” (38); “Execyl trasllada a les 
empreses mesures per afrontar l'alerta sanitària provocada pel coronavirus” (39); 
“Transparència i conscienciació en els ajuntaments i diputacions” (40); “Onze 
nous positius per coronavirus a la Comunitat Valenciana” (41); “Ximo Puig 
demana un ple extraordinari per explicar les mesures sobre el coronavirus” (42); 
“El barri més xinès de València lluita contra el 'tancat per vacances'” (43); 
“Consum recomana als clients fer les compres amb normalitat” (44); “Els últims 
espanyols a Roma” (45); “Espanyols atrapats a Itàlia: «Estem tancats en un país 
que no és el nostre»” (46); “Els consolats d'Espanya a Itàlia atenen més de 5.500 
persones en qüestió d'hores” (47); “Consells d'un italià per combatre el 
coronavirus a Espanya: «Comprar on-line»” (48); “Educació no preveu estendre 
el calendari escolar però no descarta posposar l’EvAU” (49); “Col·legis tancats i 
acadèmies obertes” (50); “Les universitats suspenen les activitats 
multitudinàries, però no les classes” (51); “Una professora d'un col·legi de Múrcia 
dóna positiu en coronavirus” (52); “Els policies demanen tancar temporalment 
l'Escola de Policia d'Àvila i la resta de centres de formació” (53); “Convidats a 
abandonar una tancada a l'escola de música de Leganés sota amenaça de multa” 
(54); “Coronavirus: Presons no tem motins a les presons com a Itàlia” (55); 
“Presons prohibeix els bis a bis a la presó però amplia el nombre de trucades 
setmanals als interns” (56); “Carlos Zambrano, segon cas positiu per coronavirus 
a les files de Vox” (57); “El Parlament andalús suspèn la seva activitat davant 
l'absència de Vox” (58); “Els judicis només se suspenen quan ho demanin els 
jutges i ratifiqui el CGPJ” (59); “La Guàrdia Civil rep mascaretes caducades des 
2017 per fer front al coronavirus” (60); “Suspeses les fires taurines de Falles i de 
la Magdalena” (61); “La Diputació de Valladolid suspèn activitats esportives, 
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culturals i d'oci” (62); “El bisbe de Huelva crida a la calma i confia que hi hagi 
«una mica més de llum» per a la Setmana Santa” (63); “11-M: L'epidèmia no 
impedeix la presència dels reis en l'homenatge a les víctimes del terrorisme a 
París” (64); “Suspesos els actes a Téllez, Santa Eugènia i El Pozo en homenatge a 
les víctimes de l’11-M” (65); “«Els nens estan amb els avis. No és el millor»” (66); 
“El coronavirus dispara la demanda de cangurs fins a un 187%” (67); “Els reis 
Felip i Letizia a París: petons a l'aire i xoc de colzes” (68); “Rècord del teletreball: 
més d'1,5 milions d'espanyols han estat ocupats des de casa” (69); “Els militars 
amb fills o majors al seu càrrec podran teletreballar” (70); “Els fiscals se sumen 
al teletreball” (71); “Com actuar amb el coronavirus a casa” (72); “Per què és 
important no tocar-se la boca, el nas o els ulls?” (73); “La COVID-19 no es 
transmet en l'embaràs” (74); “No vas al gimnàs per por al coronavirus? No perdis 
la teva rutina amb aquestes apps” (75); “Coronavirus: És perillós anar al 
gimnàs?” (76); “Que ningú t'enganyi: les mentides del coronavirus” (77); 
“Coronavirus: entre ser alerta social i font de diners” (78); “Què és la corba 
epidemiològica i per què és important frenar-la?” (79); “Coronavirus: Així afecta 
les malalties cròniques” (80); “«De mes i mig a quatre mesos per acabar amb el 
coronavirus a Espanya»” (81); i un últim titular que avança el contingut de la portada 
de l‟endemà: “L'OMS qualifica el brot de coronavirus com una pandèmia” (82). 
Després d‟aquest viatge per una llista de titulars que semblava no tenir fi, veiem deu 
titulars més, i aquesta vegada corresponen a la secció Internacional: “La COVID-19 
mata 196 italians en les últimes 24 hores” (83); “Itàlia tanca tots els negocis 
menys botigues d'alimentació i farmàcies” (84); “Diversos països veten l'entrada 
a tot aquell que procedeixi d'Espanya per por al contagi” (85); “Revista de premsa 
internacional: Què diuen de la crisi espanyola de la COVID-19?” (86); 
“L’esgarrifós pronòstic de Merkel: el 70% de la població alemanya contraurà el 
coronavirus” (87); “La ministra de Sanitat britànica contrau el coronavirus” (88); 
“Els països es preparen per a una crisi que podria ser com la de 2008” (89); “Iran, 
un mal exemple per a altres països en la gestió del coronavirus” (90); “Corea de 
Sud fa la prova de la COVID-19 a tothom: Així és el seu efectiu mètode” (91), i 
“Per què els xinesos han creat un codi secret per parlar sobre el coronavirus en 
les seves xarxes socials?” (92). Vuit titulars més pertanyen a la secció Economia: 
“L'Ibex manté la calma tot i la caiguda del 4,5% a Wall Street” (93); “L'FMI 
recomana a Espanya garantir els recursos suficients per a Sanitat pel 
coronavirus” (94); “Les agències de viatges alerten de la destrucció d'ocupació” 
(95); “Anàlisi de la Borsa: segueix el càstig a les empreses turístiques” (96); 
“L'Executiu no descarta una alça de crèdits al consum i de bestreta de nòmines 
pel coronavirus” (97); “Seat es planteja un ERO temporal si no arriben les peces” 
(98); “Calma en els 'súper' després que alguns disparessin ahir les seves vendes 
un 145%” (99), i “Més de 500 milions en joc si es suspenen les Setmanes Santes 
de Sevilla i Màlaga” (100). Dintre de la secció Cultura, veiem: “El món cultural, en 
estat de xoc i paralitzat davant el coronavirus” (101); “El Ministeri de Cultura 
tanca els seus teatres i auditoris i cancel·la tots els seus espectacles 15 dies” 
(102); “El Museu d’El Prado, Reina Sofia i Thyssen, tancats a partir de demà” 
(103); “La Biblioteca Nacional tanca les seves portes” (104); “Els platós de 
televisió es queden sense públic a causa del coronavirus” (105); “Suspès 
oficialment l'inici de temporada a Las Ventas per coronavirus” (106); “Sant Jordi 
no té por del coronavirus, per ara” (107), i “Mor als 59 anys a Madrid el 
saxofonista Marcelo Peralta per coronavirus” (108). Finalment, dotze titulars més 
tanquen aquest dia: “La reunió entre Federació i Lliga que decidirà si suspèn la 
competició” (109); “Se suspèn la final de la Copa del Rei” (110); “Suspès tot el 
futbol espanyol llevat Primera i Segona Divisió” (111); “El Sevilla s'exercita al 
Pizjuán a porta tancada a l'espera de l'arribada de la Roma” (112); “La Roma no 
viatja a Sevilla per jugar l'Europa League” (113); “El Getafe es nega a viatjar a 
Itàlia pel coronavirus” (114); “La UEFA confirma que Sevilla-Roma i Inter-Getafe 
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no es jugaran” (115); “Hi ha risc real que es paralitzi tot el futbol a Europa?” (116); 
“La Lliga Endesa també s'atura fins a l'abril pel coronavirus” (117); “L’NBA ja 
programa partits a porta tancada” (118); “El GP de la Comunitat Valenciana de 
Moto GP torna a canviar la seva data al 29 de novembre pel coronavirus” (119), i 
“El coronavirus arriba a la F-1: tres membres de McLaren i Haas, aïllats” (120). 
 
Anàlisi setmanal (Dilluns, 09 de març de 2020 - Dimecres, 11 de març de 2020) 
 
Totes aquelles persones que llegeixen vigilantment el diari en format digital, la mateixa 
tarda de l‟11 de març de 2020 ja sabien que estàvem immersos en una pandèmia 
mundial sense precedents, almenys en aquest segle. Els més fidels al format físic, 
encara havien d‟esperar un dia més per llegir la portada del dia següent.  
 
En qualsevol cas, el format digital té l‟avantatge o l‟inconvenient (segons es miri) de fer 
possible que en només 24 hores un mitjà publiqui cent vint titulars en un sol dia. 
L‟avantatge és que el lector pot estar informat gairebé en temps real i de manera 
imminent de qualsevol novetat. L‟inconvenient, és que l‟excés d‟informació acostuma a 
resultar encara més confús que aquells titulars que es reben a través dels mitjans més 
convencionals. Les presses per ser el primer mitjà que publica una nova notícia i 
l‟ànsia per obtenir visites per part dels usuaris de la xarxa, provoquen que en molts 
casos la informació que es publica no sigui del tot certa, o com a mínim que estigui poc 
contrastada. Molt probablement, aquest és el motiu que explica que algunes portades 
de La Razón mostrin uns titulars diferents als que qualsevol usuari d‟Internet pot trobar 
a l‟hemeroteca. Moltes de les notícies que es publiquen de manera digital, s‟esborren 
poc després, o es reclassifiquen, canvien completament el seu titular i/o continguts, 
etc. No obstant, convé remarcar que això succeeix en tots els casos sigui quin sigui el 
mitjà emissor, i no és per tant una peculiaritat d‟aquest diari en concret.   
 
Centrant-nos ara en l‟anàlisi setmanal, podem veure que en només tres dies, el diari 
publica de manera digital la impressionant quantitat de dos-cents setanta-tres titulars 
relacionats amb el coronavirus, de manera que resulta impossible fer una anàlisi 
completa i detallada, però sí convé fer una síntesi.   
 
Crida l‟atenció que molts d‟aquests titulars posin en dubte la bona gestió del Govern 
espanyol, o que directament els assenyalin de prendre decisions equivocades, si tenim 
en compte que, al mateix temps, es poden observar algunes contradiccions. Per 
exemple, dies enrere, el diari remarca en molts titulars que la malaltia causada pel nou 
coronavirus no és tan greu, i es recolza en veus expertes. Alguns titulars, a més, 
deixen veure certa frivolitat a l‟hora de tractar un tema tan sensible com aquest, de 
manera que pot semblar que no cal tenir massa pressa per actuar i aturar el virus. Ara 
bé, un dels titulars principals de l‟últim dia, acusa el president del Govern espanyol de 
reaccionar i actuar massa tard: “Sánchez té un pla... als 14 dies”. També crida 
l‟atenció que diversos titulars li suggereixin al lector que es faci la següent pregunta: 
“S‟hauria d‟haver celebrat el 8-M?”, i en canvi, en cap moment un titular es qüestiona 
la celebració del míting de Vox el mateix dia. En aquest cas, els titulars es limiten a 
informar de manera implícita que en aquell míting alguns assistents es podrien haver 
contagiat. Altres titulars també informen de les novetats de diversos esdeveniments 
esportius, però no pregunten als lectors si s‟haurien de celebrar o no, ni com.     
 
L‟observació d‟aquests i altres detalls resulta interessant, ja que pot fer que siguem 
més exigents amb tota la informació que ens arriba, sigui del mitjà o persona que sigui. 
És molt possible que la informació sigui certa, o com a mínim creïble i veraç; però és 
important saber detectar quan la informació que rebem es limita única i exclusivament 
a informar-nos de la manera més objectiva i transparent possible, o si en canvi podem 
dir que d‟alguna manera es tracta d‟una informació més o menys esbiaixada.      

https://www.larazon.es/deportes/20200311/ti7iagcodze3bcvvfy6qqi3msa.html
https://www.larazon.es/deportes/20200311/n3aux2lyhndz3bslcjzfwnudoq.html
https://www.larazon.es/deportes/20200311/apbwfhjidvbpzhi2xb7o4fnutq.html
https://www.larazon.es/deportes/20200311/gubz5v7i5bflzbypy6ruosbp7u.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200311/itgn6uzf4ve6rnh2akmnvo7tta.html
https://www.larazon.es/deportes/20200311/fr7q6lq3rndellxalv35lt6sye.html
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7.3. Anàlisi comparativa dels dos mitjans 
 
Ara ja sabem quins titulars relacionats amb el virus van publicar els diaris El Periódico 
de Catalunya i La Razón entre els dies 31 de desembre de 2019 i 11 de març de 2020. 
En les anàlisis setmanals, hem pogut veure l‟evolució d‟aquestes notícies i com 
anaven guanyant pes en l‟agenda diària de manera progressiva. En aquestes pàgines 
anteriors, però, no hem comparat un i altre mitjà. A continuació veurem les xifres, les 
diferències i altres aspectes que ens ajudaran a conèixer més a fons com va ser la 
narrativa d‟aquests dos mitjans durant els primers mesos de la crisi sanitària.  
 
La portada 
 
La portada d‟un diari és el primer que veu el lector. El receptor d‟aquesta primera plana 
no ha d‟esforçar-se per trobar notícies de qualitat, no ha d‟obrir el diari perquè sigui 
necessari captar la seva atenció. De fet, l‟objectiu principal és que el potencial client 
compri aquest diari i es converteixi en lector. És per això que la portada ha de ser 
efectiva i capaç d‟atrapar els possibles lectors només amb una primera ullada ràpida. 
Per tant, aquesta primera pàgina no només ha de ser un resum del contingut de les 
pàgines interiors, sinó que ha de mostrar només aquells titulars, subtítols, avanttítols i 
fotografies que realment tinguin una gran rellevància en aquell dia en concret. És 
important no fallar en això i fer una feina diligent i centrada en l‟actualitat.  
 
La primera vegada que El Periódico de Catalunya va mostrar un titular relacionat amb 
el coronavirus, va ser el dimecres 22 de gener de 2020. I la primera vegada que La 
Razón va fer el mateix, va ser precisament aquell mateix dia. D‟una banda, El 
Periódico de Catalunya va incloure algun d‟aquests titulars en 9 portades 
corresponents al mes de gener, en 20 portades del mes de febrer, i en 10 del mes de 
març. D‟altra banda, La Razón va incloure 7 titulars al gener, 21 al febrer, i 11 al març. 
Si fem els càlculs, veiem que ambdós mitjans van destinar algun espai de les seves 
portades al nou virus en 39 ocasions cadascú. O el que és el mateix: de 72 dies 
d‟anàlisi, i per tant 72 portades possibles, en 39 d‟elles va aparèixer algun titular sobre 
el virus. Podem dir, per tant, que els dos mitjans van informar de manera gairebé 
idèntica en aquest sentit. Més de la meitat de les portades contenien algun d‟aquests 
titulars, i en ambdós casos van començar a incloure‟ls el mateix dia.  
 

 
Gràfic 1. Font: Elaboració pròpia 

 

 
Si encara anem més lluny i seguim fent números, veiem que: 
 
· El Periódico de Catalunya: Gener (9 portades de 31 possibles); febrer (20 portades 
de 29 possibles), i març (10 portades d‟11 possibles). El que és el mateix, el 29,03%, 
el 68,96%, i el 90,9%, respectivament. 
· La Razón: Gener (7 portades de 31 possibles); febrer (21 portades de 29 possibles), 
i març (11 portades d‟11 possibles).  És a dir: el 22,58%, el 72,41%, i el 100%. 
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Aquest augment progressiu en la quantitat de portades ens permet veure una evolució 
explosiva d‟aquestes notícies, la qual va començar al mes de febrer, i al març ja era 
una realitat incòmoda. Havíem de conviure amb aquestes notícies fins que aquell 
fatídic dia, l‟11 de març de 2020, l‟OMS declarés la pandèmia mundial. 
 
I al dia següent, la notícia de l‟any: 
 

 
Imatge 1. Font: El Periódico de Catalunya i La Razón (Portades del dia 12 de març de 2020) 

 
Aquí podem observar que no tot van ser similituds. El Periódico de Catalunya publica 
un titular gran, de primer nivell i en la part superior de la pàgina, de manera que la 
resta de notícies passen a un segon o tercer nivell. La Razón, en canvi, tot i que sí va 
dedicar un espai important a altres titulars en alguns dels dies anteriors, aquesta 
vegada només inclou el titular de la declaració de la pandèmia en un petit espai a la 
part dreta de la pàgina. De fet, no considera que sigui una noticia de primer nivell, 
doncs les notícies del dia en aquest mitjà corresponen a temes econòmics i polítics, no 
socials. A més, és el quart títol que veiem a la part dreta, i és el següent: “L'OMS 
esbronca els governs per la seva «inacció» i decreta la pandèmia global”. És a dir, que 
La Razón utilitza un titular de menor grau de rellevància per a informar sobre la 
pandèmia global i no correspon ni a la primera part del títol, sinó que va després de la 
conjunció “i”, com si atribuís el causa-efecte a la inacció dels governs, i en aquest cas 
més concretament al Govern espanyol. En definitiva, mentre que El Periódico de 
Catalunya considera que la declaració de la pandèmia per part de l‟OMS és la notícia 
més rellevant del dia, La Razón sembla considerar-la una notícia previsible.  
 
La periodicitat dels titulars 
 
És injust fer una comparació de la quantitat de titulars que van publicar un i l‟altre mitjà, 
perquè l‟hemeroteca utilitzada per a recopilar els titulars d‟El Periódico de Catalunya 
és en format físic, i l‟emprada en recollir els titulars de La Razón està en format digital i 
per tant n‟hi ha molts més en aquest segon format. També veurem el recompte, però 
l‟indicador que realment hem d‟observar és la tendència, no la quantitat. 
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Sense tenir en compte els titulars de portada, El Periódico de Catalunya presenta les 
següents xifres: 0 titulars la setmana 1; 2 titulars la setmana 2; 0 titulars la setmana 3; 
10 titulars la setmana 4; 28 titulars la setmana 5; 30 titulars la setmana 6; 35 titulars la 
setmana 7; 11 titulars la setmana 8; 72 titulars la setmana 9; 68 titulars la setmana 10, 
i 56 titulars la setmana 11. Els quals sumen un total de 312 titulars. La Razón, per la 
seva banda: 0 titulars la setmana 1; 1 titular la setmana 2; 2 titulars la setmana 3; 31 
titulars la setmana 4; 69 titulars la setmana 5; 57 titulars la setmana 6; 56 titulars la 
setmana 7; 32 titulars la setmana 8; 164 titulars la setmana 9; 218 titulars la setmana 
10, i 273 titulars la setmana 11. Els quals sumen un total de 903 titulars. 
 

 
                                  Gràfic 2. Font: Elaboració pròpia            Gràfic 3. Font: Elaboració pròpia 

 
Com ja hem dit, per fer aquesta comparació és millor que ignorem la quantitat de 
titulars publicats (eix Y), i valorem la tendència d‟aquestes publicacions (eix X). 
Observem clares diferències i una única similitud. La similitud és que la vuitena 
setmana ambdós mitjans van publicar menys titulars sobre l'evolució de la crisi 
sanitària, i també en ambdós casos s‟observa una explosió de titulars a partir de la 
setmana següent, que és la novena. Segurament l‟explicació és que la situació estava 
començant a millorar a la Xina tot i que el virus s‟estenia a altres països asiàtics, però 
no va ser fins que la crisi va començar a afectar Europa quan els mitjans informen de 
manera més intensa d‟aquestes notícies, ja que el coronavirus va entrar de forma 
sobtada i explosiva a Itàlia, un país que és molt proper al nostre.  
 
Les diferències són més i més notables. D‟una banda, tot i que és a partir de la quarta 
setmana quan en ambdós casos es comencen a veure més titulars, El Periódico de 
Catalunya augmenta aquesta periodicitat setmana rere setmana, fins la vuitena. La 
novena setmana assoleix el seu pic, i decreix a les dues següents, tot i que cal tenir en 
compte que l‟onzena setmana avarca només els primers onze dies de març. En el cas 
de La Razón, observem alts i baixos entre les setmanes quatre i set, la clara 
disminució de la vuitena, i a les tres darreres setmanes un augment progressiu. Per 
tant, la síntesi que podem extreure d‟aquesta comparació és que els dos mitjans van 
començar a informar d‟aquestes notícies de manera més o menys freqüent a partir de 
la quarta setmana, que a la vuitena es va veure una aturada significativa, i que a la 
novena es va veure en ambdós casos un augment important.  
 

 
Gràfic 4. Font: Elaboració pròpia 
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Els titulars 
 
Dels titulars ja coneixem la quantitat i la periodicitat pel que fa als dos mitjans escollits. 
Però què diuen aquests titulars? Hi té alguna cosa a veure que El Periódico de 
Catalunya sigui un diari tradicionalment considerat a l‟esquerra de l‟eix ideològic i La 
Razón un diari tradicionalment considerat a la dreta de l‟eix ideològic? Això és negatiu i 
afecta la qualitat de la informació que ofereix cadascun? Vegem alguns detalls. 
 
Les primeres setmanes van ser tranquil·les, i els dos mitjans es limitaven a informar 
utilitzant la poca informació que tenien per a fer-ho. Un nou virus és descobert a la 
Xina, poc després se sap que no és una simple grip, i que els contagis i les morts es 
multipliquen de manera progressiva. Poc després, començaríem a veure les primeres 
diferències entre un mitjà i l‟altre. El Periódico de Catalunya informava amb certa 
preocupació de la situació a la Xina i que els xinesos van construir un hospital en 
només deu dies. La Razón, tot i que al principi oferia una informació similar, dies 
després es referia a la construcció d‟aquest hospital com a „reality‟. En definitiva, el 
que volien dir és que s‟estava fent massa espectacle davant d‟una malaltia que no 
semblava tan greu. Per tant, podem dir que El Periódico de Catalunya es limitava a 
informar de la manera més objectiva possible, i La Razón no podia evitar incloure 
algunes opinions en els seus titulars de manera implícita.  
 
Aquestes diferències van començar fer-se més notables quan s‟observa l‟explosió de 
titulars a partir de la novena setmana. El virus arriba a Itàlia i es produeix un canvi 
important a tots els nivells. Amb la fira tecnològica Mobile World Congress de 
Barcelona ja cancel·lada, l‟economia espanyola es ressent cada vegada més, la 
celebració d‟algunes festes tradicionals perilla, els esdeveniments esportius s‟ajornen, 
es tanquen o es suspenen (o es posen en quarantena com en el cas dels Jocs 
Olímpics), i comencem a ser testimonis de l‟entrada del virus al país i de les primeres 
morts. En aquest punt, la situació es descontrola, però també ho fan els titulars, i és en 
aquest moment quan podem apreciar millor les diferències entre aquests dos mitjans. 
 
El Periódico de Catalunya mostra una clara tendència a decantar-se per les notícies 
que afecten a Catalunya, per una qüestió de proximitat. D‟aquesta manera, de forma 
insistent durant setmanes, els titulars informaven sobre les empreses que causaven 
baixa al Mobile, i una vegada es fa oficial la seva cancel·lació, en els titulars es 
continua observant, malgrat tot, una notable objectivitat. Tot i aquesta clara proximitat 
amb Catalunya, es limiten a informar d‟allò que succeeix i d‟allò que diuen els polítics. I 
si aquests demanen calma perquè el virus encara no ha entrat a la Península, el titular 
recull aquestes paraules i les exposa.    
 
En el cas de La Razón, com és evident, la proximitat amb Catalunya no existeix, i és 
Madrid la ciutat que més segueix de prop. No obstant, els diferents titulars informen de 
la situació sanitària a moltes comunitats autònomes i ho fan de manera insistent. Un 
dia informen dels contagis i les morts a Madrid, Catalunya, Andalusia o Múrcia, i el dia 
següent ho tornen a fer. A El Periódico de Catalunya, en canvi, s‟observa una actitud 
més tancada cap a la resta de comunitats. També informa dels casos, però amb molta 
menys insistència. Per tant, si es vol obtenir una visió més global del que succeeix a 
Espanya pel que fa a la situació sanitària, llegir La Razón pot ser una bona idea; si el 
que es vol és estar més informat de la situació a Catalunya, sens dubte El Periódico de 
Catalunya és una millor opció. Tot dependrà dels interessos de cada lector.  
 
Però no tot acaba aquí. Si ben és cert que La Razón informa de manera més àmplia 
de la situació del brot epidèmic, hem de tornar a parlar de l‟objectivitat. Quan es tracta 
de política, La Razón mostra una actitud més agressiva en els seus titulars. El 
Periódico de Catalunya no ataca el Govern espanyol, o no ho fa almenys de manera 
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directa, doncs això seria llençar-se pedres a la pròpia teulada; però La Razón sí es 
mostra més contundent a través dels seus titulars. El mitjà madrileny tendeix a 
posicionar-se políticament en contra dels governants actuals. Tot i que durant les onze 
setmanes d‟anàlisi La Razón publica alguns titulars en els quals sembla intentar 
suavitzar la greu situació sanitària (qüestionen l‟ús de les mascaretes, utilitzen 
declaracions d‟experts o altres testimonis per a restar-li gravetat al virus, o fins i tot es 
permeten alguna broma), quan augmenta la intensitat, en alguns titulars assenyalen a 
Pedro Sánchez i a altres membres del Govern espanyol com a principals culpables de 
l‟expansió del coronavirus. Quan l‟OMS avisa que la inacció de molts països és un 
error i que la situació es complica de manera notable, La Razón aprofita per recolzar-
se en aquests mateixos arguments.      
 
Per tant, en aquest punt veiem que El Periódico de Catalunya utilitza un discurs més 
serè, i fa servir titulars temàtics-descriptius; en cap cas tètics. I els titulars de La Razón 
són més al·lusius, ja que busquen sovint provocar la curiositat del lector mostrant 
només una declaració entre cometes, però també hi ha alguns titulars en els quals 
l‟opinió dels autors apareix, ja sigui de manera més implícita o més explícita. També és 
habitual trobar aquí titulars que són directament una pregunta, de manera que intenten 
que el lector se senti partícip d‟aquella informació, o com a mínim atrapar-lo per a que 
es faci aquelles mateixes preguntes que són d‟interès general i senti curiositat. Es 
busca una interacció bidireccional i una resposta proactiva per part del consumidor. En 
qualsevol cas, cal dir que la majoria dels titulars d‟ambdós mitjans són temàtics-
descriptius, però en una situació de crisi com aquesta, convé evitar exposar opinions.     
 
En conclusió, les diferències ideològiques entre un i altre mitjà sí es fa notar en la 
narrativa d‟aquesta crisi, tot i tractar-se d‟una crisi sanitària i no política. Això vol dir 
que El Periódico de Catalunya és un perfecte exemple a seguir i que La Razón és tot 
el contrari? Definitivament, no. L‟última paraula la tenen, com sempre, les audiències. 
 
Les audiències 
 
En aquest punt convé recordar una de les declaracions més rellevants i escaients de 
José Antonio Marina, ja comentada en el capítol 6.5 d‟aquestes pàgines: “La 
ciutadania no vol ser informada. Vol que els mitjans de comunicació li donin la raó, no 
que l‟informin. I llavors, en el moment d‟escollir el mitjà de comunicació, no escullo el 
mitjà de comunicació que em sembla que m‟informarà millor, sinó el mitjà de 
comunicació que reforçarà les meves creences. Això és un sistema pervers, perquè 
llavors, aquell mitjà de comunicació, per tal de tenir atrapat el lector, li donarà no 
només la raó, sinó encara més raó”. 
 
Tot i que El Periódico de Catalunya ocupa el 5è lloc en la llista32 dels diaris més llegits 
a Espanya i La Razón ocupa la 13a posició, no vol dir que el primer sigui millor. 
Únicament, utilitzen diferents estratègies a l‟hora de comunicar.  
 
Les persones no som totes iguals, de fet podem arribar a ser molt diferents encara que 
compartim ideologies similars. Per tant, igual que com a persones (receptors) som 
diferents, també els mitjans (emissors) que estiguin al nostre abast han de ser 
diferents. En general, a més, a les persones ens agrada aquest espectacle i aquesta 
divisió entre els propis mitjans de comunicació. El que sí exigim és informació veraç i 
de qualitat, i si això s‟aconsegueix, mantenir les “bones maneres” no és tan important. 
Si ho pensem bé, seria del tot impensable i immoral que no existissin aquestes 
diferències. Com a societat, no podem anar tots cap a la mateixa direcció, bàsicament 
perquè és impossible que tots i totes pensem exactament igual. De fet, ens podem 
nodrir d‟aquí i d‟allà i formar una personalitat mixta, o totalment transversal i amb 
clarobscurs d‟un i/o altre color polític, i no passa res. 
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Cal tenir en compte que com a individus som egoistes gairebé sense adonar-nos, i 
efectivament, volem que algú ens doni la raó, i si aquest algú és la pròpia premsa 
nacional, encara ens agradarà més, perquè no és només l‟opinió d‟una altra persona, 
sinó la d‟un grup gran de persones que comparteixen ideals i ens informen amb allò 
que volem llegir o escoltar, i amb les paraules exactes que volem veure o sentir. No 
existeix, per tant, el diari perfecte i modèlic, sinó només aquell que s‟adapta més o 
menys a cada personalitat. Informació a la carta, feta a mida per a cadascú.    
 
L’ortografia 
 
No només es reflecteix la tendència ideològica en el contingut d‟una notícia o d‟un 
titular. Els petits detalls també compten, i no són tan petits realment, perquè també els 
han posat allà de manera intencionada. 
 
En la seva versió original, és a dir en espanyol, sense traduir al català, quins dels 
mitjans mostrarà un titular amb la paraula “Catalunya”, El Periódico de Catalunya o La 
Razón? I la paraula “Cataluña”? Exacte. Mai llegirem un titular de La Razón que 
inclogui “Catalunya” amb „ny‟, igual que tampoc llegirem un titular d‟El Periódico de 
Catalunya que inclogui “Cataluña” amb „ñ‟. En canvi, en molts titulars de La Razón sí 
podem veure “Comunitat Valenciana”, en català; o que es refereixen a la Generalitat 
Valenciana com a simplement “La Generalitat”.  
 
Qui són els Reis (amb majúscula)? A El Periódico de Catalunya ni se‟n recorden d‟ells, 
però a La Razón sí, i de manera habitual. “Don Felipe” i “Doña Letizia” són els Reis 
d‟Espanya, i no els reis d‟Espanya. Es tracta de mostrar una major admiració i 
respecte cap a la corona, tot i que escriure reis amb r majúscula és incorrecte, tant en 
català com en castellà.   
 
Aquesta petita però no tan subtil guerra ideològica és curiosa i fins i tot pot resultar 
divertida. I sí, aquesta ortografia també és intencionada i es fa per adaptar-se a les 
audiències. 
 
El format (físic i digital) 
 
Ja hem vist que és lògic que el format digital compti amb una quantitat molt superior de 
titulars que els que podem trobar en un diari en paper. És per una qüestió econòmica? 
Evidentment, tot diari vol captar lectors i vol que aquest públic compri el format, ja sigui 
el diari en el quiosc, mitjançant una subscripció mensual, o al fer clic en les notícies de 
la seva edició digital. Però no tot és una qüestió econòmica.  
 
L‟espai en el diari en paper és molt limitat, i cal escollir molt bé quines notícies han de 
sortir i quines han de quedar fora. En el format digital no existeix aquest límit. Per al 
format físic cal mesurar-ho tot: les columnes, la mida d‟un titular, les fotografies, la 
mida del cos de la notícia, etc., i a més no permet el contingut multimèdia (vídeos, 
enquestes o comentaris). Per al format digital no hi ha límit d‟espai i el mitjà pot 
publicar tants titulars com vulgui cada dia. Això, no obstant, presenta un perill: la 
informació que trobem en un diari en paper acostuma a ser de major qualitat que 
aquella que trobem en una hemeroteca online, ja que moltes notícies no són prou 
rellevants. No obstant, per a aquesta anàlisi sí s‟ha fet prèviament una selecció dels 
titulars de La Razón, i s‟ha tingut en compte la qualitat dels titulars a grans trets, no la 
quantitat. En aquesta selecció, només han quedat fora aquells titulars que afecten 
únicament a una persona i que alhora no presenten cap informació d‟interès per a la 
resta. Per exemple, si un futbolista ha decidit aïllar-se del seu equip perquè la seva 
dona ha donat positiu en COVID-19, o una cantant opina sobra la situació 



TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

92 
 

epidemiològica i les seves declaracions no tenen cap efecte ni són d‟interès general, 
han quedat fora. Només els titulars d‟aquest tipus, i no eren pocs. 
  
Els titulars d‟El Periódico de Catalunya sí han quedat tots exposats perquè ja han estat 
seleccionats prèviament per altres persones, de manera que no hi ha una gran 
diferència. Els articles d‟opinió han quedat fora de la selecció, els d‟un mitjà i l‟altre. 
Només s‟exposen aquelles declaracions que sí formen part del titular d‟una notícia. 
 
La informació i l’infoentreteniment 
 
Tots els titulars exposats d‟un i altre mitjà tenen en comú que interessen a moltes 
persones. L‟objectiu d‟informar és molt clar. En cas que a Burgos hi hagi la primera 
persona contagiada, ja fa que totes les persones que viuen allà es posin en alerta, o 
com a mínim que tinguin el coneixement que, donada la complicada situació d‟aquells 
dies, hi ha la possibilitat que el virus s‟expandeixi sense control, encara que una 
província o municipi sigui de petita o mitjana extensió. De fet, és més preocupant per 
als habitants d‟aquella zona un contagi a Burgos que un contagi a Madrid per als 
propis madrilenys, ja que és una ciutat molt gran. En qualsevol cas, en un context de 
por i incertesa en què els primers contagis s‟informaven diàriament, era tan important 
un contagi a un poble petit com a una ciutat gran.  
 
Els bons titulars han d‟informar i han de ser un resum molt clar de la notícia. Vol dir 
que quan un titular no és d‟aquest tipus és un mal titular? No necessàriament.      
 
En l‟anàlisi dels titulars dels mitjans escollits hem vist que tant El Periódico de 
Catalunya com La Razón ensenyen als lectors a rentar-se les mans correctament. És 
un virus nou i davant el desconeixement tota precaució és poca. Potser el rentat de 
mans habitual que fem amb presses no és suficient i en aquest cas cal tenir una 
higiene més intensa. Això no és exactament una notícia, no narra uns fets, però és 
d‟interès social en aquell precís moment. 
 
En aquesta línia, n‟hi ha molts altres que a més de tenir la intenció d‟informar, volen 
transmetre coneixement, regalar informació útil, i fins i tot entretenir. Aquest tipus de 
titulars els trobem amb més freqüència a les hemeroteques online, com ja sabem, per 
una qüestió d‟espai, i d‟aquests La Razón ens va deixar uns quants i molt variats. 
Alguns exemples són aquells que ens avancen consells, com ara: què fer si has de 
teletreballar, què fer si tens por de contagiar-te al gimnàs, què pots fer si t‟has d‟aïllar 
perquè has donat positiu en un test de coronavirus, deu consells per evitar contagiar-
te, deu consells si vens d‟una zona de risc, cinc coses que pots fer si estàs en 
quarantena, etc. Són titulars que intenten apropar-se al lector com si es tractés d‟un 
bon amic. No obstant, s‟ha de vigilar amb aquests titulars, perquè no informen de fets 
objectius, i per tant aquests consells, recomanacions o indicacions poden no ser del tot 
certes, o pot ser que la creença popular en aquell moment sigui d‟una determinada 
manera, i que canviï després d‟un temps. Sense anar més lluny, uns mesos després, 
vam saber que la higiene de mans és important, però que per tal d‟evitar contagis és 
molt més important evitar espais tancats amb moltes persones. De fet, un dels titulars 
de La Razón avisava que la ventilació no evita el contagi en espais tancats, i avui se 
sap que no ho és tot, però que sí és una mesura de prevenció més. Per tant, aquests 
titulars són interessants, són fins i tot necessaris fins a cert punt, però també cal que 
anem amb compte, que no agafem cap d‟ells com un ritual, i que ens basem 
preferiblement en el nostre propi criteri i sentit comú, i sobretot en la ciència. 
 
En definitiva, són titulars que no poden tenir l‟ambició d‟informar de manera inequívoca 
perquè no es tracta d‟uns fets ni tan sols d‟estudis científics, en molts casos. Són 
titulars que el que fan és obeir als hàbits populars d‟aquelles primeres setmanes 
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d‟incertesa i exposar-los per tal de posar-los en coneixement de tothom. Hem de ser 
conscients d‟això i considerar que alguns d‟aquests titulars, busquen entretenir més 
que no pas informar. Si per casualitat, gràcies a un titular d‟aquest tipus, s‟evita algun 
contagi, fa que alguna persona sigui més feliç després de seguir alguns consells, o 
algú ha trobat una nova afició per passar l‟aïllament, molt millor. 
  
L’establiment de l’agenda 
 
Ja hem vist com les notícies relacionades amb el coronavirus van anar evolucionant 
durant aquells mesos i com progressivament anaven omplint diferents portades i 
pàgines. Els primers titulars semblaven poc rellevants, i no ens feien pensar que la 
situació arribaria a ser massa diferent a la d‟una nova epidèmia de grip semblant a la 
de cada hivern. De fet, les televisions i la pròpia premsa insistien sovint en això, i no hi 
havia massa gent preocupada fins que la situació ja era realment greu.   
 
És habitual culpar els mitjans de comunicació i els polítics, però també és important 
saber quan hem de ser autocrítics. En bona part, som nosaltres, la societat, qui 
s‟encarrega de definir l‟agenda i de construir quines són les notícies que nosaltres 
mateixos rebem del mitjans de comunicació. Si ho pensem bé, al gener ja sabíem que 
alguna cosa greu estava passant a la Xina, però als carrers ningú parlava d‟això, no li 
vam donar importància. Si nosaltres, els receptors dels mitjans de comunicació i a 
l‟hora emissors per al món sencer, no mostràvem interès en les notícies relacionades 
amb el nou virus, no tenia cap sentit que els diferents mitjans omplissin les seves 
pàgines d‟aquestes notícies. A més, els hauríem acusat d‟alarmistes. Com a societat, 
en aquells dies, la nostra demanda era una altra completament diferent.  
 
Nosaltres demanem aquells fets noticiables que els mitjans de comunicació ens 
emeten després, existeix una retroalimentació constant. El mitjà ens pregunta què 
volem, i nosaltres, amb el nostre comportament i la nostra actitud li donem la resposta, 
definim quines han de ser les notícies que aquests mitjans ens han de proporcionar de 
manera prioritària. La resta, passen automàticament a un segon o tercer pla.  
 
Tal com tractem a les primeres pàgines d‟aquest treball, la teoria de l‟enquadrament 
trenca amb l‟objectivitat periodística real. Els mitjans ens observen, ens analitzen i ens 
estudien, i després agafen la realitat i l‟emmarquen dintre d‟uns paràmetres subjectius, 
i no sempre de manera inintencionada. Per això és important que existeixi divisió 
d‟opinions i punts de vista contraposats. L‟agenda l‟establim nosaltres, perquè 
nosaltres demanem allò que se‟ns dóna, i no totes les persones demanem el mateix. 
Si fos així, tots els mitjans serien idèntics, i com no existiria el públic objectiu, els 
consumidors no sabrien mai quin diari comprar i llegir, perquè tots els semblarien 
iguals. De manera que el lector un dia compraria un diari, i al dia següent un altre 
diferent. Els mitjans de comunicació no aconseguirien, per tant, fidelitzar els clients. És 
per això que els diaris han d‟informar de fets objectius, però de manera més o menys 
intencionada han de mostrar també certa subjectivitat, i aquesta a vegades és més 
notable i d‟altres ho és menys. 
 
Els lectors d‟El Periódico de Catalunya demanen informació de proximitat, volen estar 
a prop de Catalunya i volen sentir-se còmodes en una espècie de bombolla sense fer 
mal a ningú. També volen rebre informació d‟altres punts d‟Espanya i del món, 
evidentment, però sobretot volen trobar informació ajustada als seus ideals polítics i a 
la seva manera d‟entendre el món i la societat. Per a aquests lectors, això és la 
qualitat. 
 
Per als lectors de La Razón, la qualitat és una altra cosa diferent. Aquests demanen un 
contingut en el qual quedi ben clar el rebuig a tota idea progressista. Volen veure una 
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actitud més bel·ligerant, una actitud inconformista i en desacord amb un Govern 
considerat popularment d‟esquerres, i per tant demanen, gairebé sense adonar-se‟n, 
veure cert espectacle mediàtic. És semblant a una tertúlia de televisió però de manera 
molt més subtil i indirecta, ja que dos diaris no es miren mai a la cara i no es diuen tot 
allò que no li agrada a l‟un de l‟altre. 
 
En resum, el que es fa és una segmentació dels públics. En la nostra societat existeix 
una divisió molt igualada, de manera que la quantitat de persones que tenen un perfil 
polític determinat és molt semblant a la quantitat de persones que tenen precisament 
el perfil polític oposat.  
 
Els mitjans de comunicació saben que no poden agradar a tothom, i el que busquen és 
aconseguir que les persones se sentin identificades amb la seva manera de narrar, 
que en essència és el reflex de la seva naturalesa com a agent emissor. Com més 
gran sigui la quantitat de persones que s‟identifiquen i consumeixen la informació que 
genera un mitjà determinat, molt millor; però en l‟hipotètic cas que tots els diaris 
compartissin els mateixos ideals polítics, estarien abocats a l‟extinció.  
 
La popular frase “Divideix i venceràs” cobra aquí tot el seu sentit, i es torna essencial 
quan parlem de política i psicologia. Rebre informació, assimilar-la i gaudir-la, passa 
primer pels filtres de la política i la psicologia, ja que aquesta informació que rebem ha 
de coincidir amb la nostra manera de pensar tant com sigui possible. Per tant, si la 
població està dividida, cal dividir si es vol tenir èxit. Dividir massa, no obstant, seria un 
exercici molt perillós i que no interessa a cap de les dues parts. De tota manera, cal dir 
que tant aquesta divisió com les característiques pròpies de cada part no són 
constants immutables, ni cada part perseguirà sempre els mateixos ideals al llarg del 
temps. Som una societat líquida, l‟opinió pública canvia i la societat també ho fa a un o 
altre ritme. Els mitjans de comunicació ho saben, i estan preparats per adaptar-se a 
qualsevol canvi en el moment que sigui necessari, i establir per tant l‟agenda que més 
s‟ajusti al seu públic objectiu.       
 
En definitiva, El Periódico de Catalunya coneix el seu públic i sap com ha de ser el seu 
discurs, i La Razón coneix el seu públic i també sap com ha de ser el seu. A partir 
d‟aquí, tot allò que no agrada a un grup de persones sí agrada molt a un l‟altre grup, i 
viceversa. En qualsevol cas, l‟agenda diària ha d‟ajustar-se sempre a l‟actualitat i ser 
coherent amb aquesta, i aquesta premissa s‟ha de respectar a tots els mitjans de 
comunicació sigui quina sigui la seva ideologia, perquè l‟actualitat mana i sempre cal 
prioritzar-la; però alhora també és important que s‟observin certes diferències en el 
tractament dels seus titulars i les seves notícies i no siguin completament neutrals. 
Ambdós mitjans saben que és impossible arribar a tothom, i ho tenen més que 
acceptat, però també saben que seria un fracàs absolut no arribar mai a ningú.  
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8. CONCLUSIONS 

 
Coneixem la teoria i ja hem vist com va ser la narrativa de la COVID-19 des dels 
primers casos fins a la declaració de la pandèmia als mitjans El Periódico de 
Catalunya i La Razón, però en aquelles primeres setmanes de psicosi, com actuava la 
societat? 
 
Segons una enquesta del baròmetre DYM per a 20Minutos33 publicat al març de 2020, 
a la pregunta “Com valora el paper d’aquests mitjans de comunicació en la crisi 
del coronavirus?”, els enquestats van contestar el següent: 
 

 
Gràfic 5. Font: DYM. Valoració dels mitjans, Henar de Pedro     

 
S‟observa per tant que la ràdio va ser el mitjà de comunicació millor valorat i les xarxes 
socials són les que surten més mal parades en la informació d‟aquesta crisi. La 
premsa escrita, que és el mitjà que més ens interessa en aquest cas, també aprova. 
Per tant es pot dir que la majoria de la població se sent moderadament satisfeta o molt 
satisfeta amb la informació que troba als diaris. 
 
Segons una altra enquesta, “Efectes i conseqüències del coronavirus”34 realitzada 
pel Centre d‟Investigacions Sociològiques (CIS), fins al 47,7% dels espanyols té en 
l'actualitat (en data 12 de novembre de 2020) una opinió pitjor sobre els mitjans de 
comunicació respecte a la que manejava abans de la crisi sanitària. Només un 22,9% 
l‟ha millorat i un altre 22% la manté. Encara trobem, però, uns resultats pitjors en 
l‟àmbit polític: el 59,9% dels enquestats considera que la imatge del Govern nacional 
ha empitjorat, i només el 18,2% pensa que ha millorat. 
 
Una tercera enquesta massiva realitzada per DigitalNewsReport.es 2020 (Universitat 
de Navarra) en col·laboració amb Reuters Institute Digital News Report35 ens deixa el 
següent resum: 
 
- Tants usuaris van accedir a notícies i informació sobre el coronavirus i la COVID-19 
en mitjans de comunicació (74%) com a través de xarxes socials (75%), i quatre de 
cada cinc va parlar sobre això en un grup de WhatsApp, generalment amb persones 
conegudes. 
 
- El 56% dels enquestats a Espanya en la primera setmana d'abril deia que els mitjans 
li havien ajudat a entendre la pandèmia, i el 64% que els mitjans li havien explicat què 
podia fer en resposta al coronavirus. 
 
- El públic confia sobretot en experts sanitaris. Un 44% va dir trobar molta o bastant 
desinformació en xarxes socials, altres tants en apps de missatgeria, i un 34% en llocs 
de vídeo; també es responsabilitza dels rumors a polítics (42%), mitjans (36%) i 
Govern (34%). 



TREBALL FINAL DE GRAU – Grau de Comunicació (UOC)    Eric López Piñero  
 

96 
 

Una última enquesta realitzada per l‟Escola Andalusa de Salut Pública36 ens aporta un 
mapa de l‟estat d‟ànim a Espanya en data 08 d‟abril de 2020: 
 

 
Imatge 2. Font: https://covidaffect.info/; 

 
 
Amb tots aquests resultats podem extreure les següents conclusions: 
 
- La majoria de persones s‟informen a través de la ràdio, però la premsa escrita és 
encara el seu segon mitjà de comunicació preferit, per sobre de la televisió i de la 
informació en línia. 
 
- No obstant, empitjora de manera notable l‟opinió dels espanyols sobre els mitjans de 
comunicació i el Govern nacional respecte les que tenia abans de la crisi sanitària. 
 
- Tot i així la població encara pensa que els diferents mitjans de comunicació ajuden a 
entendre la pandèmia, però confien més en els experts sanitaris. 
 
- L‟estat d‟ànim del espanyols l‟abril de 2020 era en general força positiu. 
 
 
Podem dir per tant que en aquells mesos molts espanyols van llegir diaris com El 
Periódico de Catalunya i La Razón, entre molts altres, i que en general, tot i que 
l‟opinió dels lectors va empitjorar respecte la que tenia abans de la crisi, l‟experiència 
va ser bona i van satisfer el seu dret a ser informats. Per tant, aquestes enquestes no 
ens deixen uns resultats del tot negatius. Si ben és cert que per a moltes persones els 
mitjans en general van perdre credibilitat, la premsa encara es manté en un bon nivell i 
és un dels preferits per part de les audiències. Els més mal parats, això sí, són els 
polítics, i tot sembla indicar que després d‟aquesta crisi hauran de treballar molt per 
aconseguir recuperar els nivells de confiança i credibilitat que tenien prèviament.  
 
Quin és, doncs, el millor mitjà per a informar-se? Com ja hem vist, no existeix. Cada 
persona escull aquell mitjà amb el qual se sent més identificada; el resultat és similar i 
es cobreix d‟aquesta manera la necessitat de rebre informació. En aquells moments, la 
societat necessitava informar-se més que mai per tal de poder resoldre els nombrosos 
i diferents dubtes sorgits arran de la situació de confusió i incertesa que estàvem vivint 
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en aquells mesos. Qualsevol diari, inclosos aquests, van fer de manera correcta la 
seva funció: informar, i més concretament sobre la crisi sanitària. 
 
Com a valoració personal, vull afegir que la realització d‟aquest treball m‟ha permès fer 
un viatge molt interessant pels diferents titulars d‟un i altre mitjà. Cada persona sabem 
quines són a dia d‟avui les nostres preferències i quins són els nostres ideals, però tot i 
així aquesta investigació m‟ha resultat molt profitosa, enriquidora i agradable. He pogut 
saciar la meva curiositat i ho he fet comparant dos mitjans molt diferents, amb una 
narrativa i un discurs també molt diferents en base a una realitat molt complicada, i 
això m‟ha permès descobrir sensacions noves. 
 
Cap d‟aquests dos diaris és millor o pitjor que l‟altre, perquè jutjar això seria el mateix 
que considerar que una persona és millor o pitjor persona pel fet d‟informar-se a través 
d‟un diari o l‟altre, i aquesta afirmació no seria justa ni seria certa. Les persones volem 
sentir-nos identificades amb el nostre mitjà de comunicació preferit, volem ser 
escoltades i també volem llegir allò que ens agrada i desitgem llegir. 
 
De tota manera, és important destacar que no ens hem de creure tot el que llegim, 
vingui del mitjà que vingui. Els mitjans de comunicació intenten fer la seva funció de la 
manera més professional possible, però darrere d‟unes pàgines hi ha persones i per 
tant es pot cometre qualsevol error en qualsevol moment. Tampoc és recomanable ser 
un fervent consumidor d‟un únic mitjà, ja que això probablement ens portarà a tenir uns 
pensaments imposats i gens treballats de manera individual i personal. Si ens limitem 
a devorar informació amb massa passió, no només podem caure en la trampa de la 
sobreinformació, sinó també en la de la desinformació. És important escoltar veus 
diferents, llegir opcions diferents i consumir diferents maneres de pensament. A partir 
d‟aquí, cadascú de nosaltres pot forjar una personalitat pròpia i única, plena de 
matisos, de virtuts, i també, per què no, d‟alguns defectes. Ens equivoquem i és bo 
equivocar-se sempre per a poder continuar aprenent. Cal deixar els fanatismes de 
banda i intentar ser tan autosuficients com ens sigui possible. És bo que ens nodrim 
d‟informació i de coneixement d‟aquí i d‟allà per a poder formar-nos com a persones de 
manera constant en el nostre desenvolupament vital i individual. 
 
No oblidem que, davant d‟aquesta crisi i de qualsevol altra, només nosaltres mateixos 
som la nostra pròpia salvació.   
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10. ANNEXOS 

 
a) Accés ràpid a les portades en format físic d’El Periódico de Catalunya que 
contenen un o més titulars relacionats amb la crisi sanitària:  
 

(Del 31 de desembre de 2019 a l’11 de març de 2020) 

 
GENER 
 
 

 Portada de dimecres, 22 de gener de 2020 
 

 Portada de dijous, 23 de gener de 2020 
 

 Portada de divendres, 24 de gener de 2020 
 

 Portada de dissabte, 25 de gener de 2020 
 

 Portada de diumenge, 26 de gener de 2020 
 

 Portada de dimarts, 28 de gener de 2020 
 

 Portada de dimecres, 29 de gener de 2020 
 

 Portada de dijous, 30 de gener de 2020 
 

 Portada de divendres, 31 de gener de 2020 
 
 
 
FEBRER 
 
 

 Portada de diumenge, 02 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 05 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 06 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 08 de febrer de 2020 
 

 Portada de diumenge, 09 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 10 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimarts, 11 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 12 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 13 de febrer de 2020 
 

 Portada de divendres, 14 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 17 de febrer de 2020 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200122/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200123/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200124/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200125/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200126/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200128/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200129/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200130/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200131/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200202/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200205/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200206/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200208/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200209/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200210/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200211/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200212/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200213/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200214/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200217/pag_001.html
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 Portada de dimecres, 19 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 22 de febrer de 2020 
 

 Portada de diumenge, 23 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 24 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimarts, 25 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 26 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 27 de febrer de 2020 
 

 Portada de divendres, 28 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 29 de febrer de 2020 
 
 
 
MARÇ 
 
       

 Portada de diumenge, 01 de març de 2020 
 

 Portada de dilluns, 02 de març de 2020 
 

 Portada de dimarts, 03 de març de 2020 
 

 Portada de dimecres, 04 de març de 2020 
 

 Portada de dijous, 05 de març de 2020 
 

 Portada de divendres, 06 de març de 2020 
 

 Portada de dissabte, 07 de març de 2020 
 

 Portada de dilluns, 09 de març de 2020 
 

 Portada de dimarts, 10 de març de 2020 
 

 Portada de dimecres, 11 de març de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://archivo.elperiodico.com/ed/20200219/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200222/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200223/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200224/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200225/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200226/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200227/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200228/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200229/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200301/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200302/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200303/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200304/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200305/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200306/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200307/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200309/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200310/pag_001.html
https://archivo.elperiodico.com/ed/20200311/pag_001.html
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b) Accés ràpid a les portades en format físic de La Razón que contenen un o més 
titulars relacionats amb la crisi sanitària:  
 

(Del 31 de desembre de 2019 a l’11 de març de 2020) 

 
GENER 
 
 

 Portada de dimecres, 22 de gener de 2020 
 

 Portada de divendres, 24 de gener de 2020 
 

 Portada de dilluns, 27 de gener de 2020 
 

 Portada de dimarts, 28 de gener de 2020 
 

 Portada de dimecres, 29 de gener de 2020 
 

 Portada de dijous, 30 de gener de 2020 
 

 Portada de divendres, 31 de gener de 2020 
 
 
 
FEBRER 
 
 

 Portada de dissabte, 01 de febrer de 2020 
 

 Portada de diumenge, 02 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns 03 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 05 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 08 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 10 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimarts, 11 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 12 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 13 de febrer de 2020 
 

 Portada de divendres, 14 de febrer de 2020 
 

 Portada de diumenge, 16 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 17 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 20 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 22 de febrer de 2020 

https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200122.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200124.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200127.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200128.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200129.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200130.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200131.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200201.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200202.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200203.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200205.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200208.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200210.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200211.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200212.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200213.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200214.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200216.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200217.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200220.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200222.html
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 Portada de diumenge, 23 de febrer de 2020 
 

 Portada de dilluns, 24 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimarts, 25 de febrer de 2020 
 

 Portada de dimecres, 26 de febrer de 2020 
 

 Portada de dijous, 27 de febrer de 2020 
 

 Portada de divendres, 28 de febrer de 2020 
 

 Portada de dissabte, 29 de febrer de 2020 
 
 
 
MARÇ 
 
       

 Portada de diumenge, 01 de març de 2020 
 

 Portada de dilluns, 02 de març de 2020 
 

 Portada de dimarts, 03 de març de 2020 
 

 Portada de dimecres, 04 de març de 2020 
 

 Portada de dijous, 05 de març de 2020 
 

 Portada de divendres, 06 de març de 2020 
 

 Portada de dissabte, 07 de març de 2020 
 

 Portada de diumenge, 08 de març de 2020 
 

 Portada de dilluns, 09 de març de 2020 
 

 Portada de dimarts, 10 de març de 2020 
 

 Portada de dimecres, 11 de març de 2020 
 

https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200223.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200224.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200225.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200226.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200227.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200228.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200229.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200301.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200302.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200303.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200304.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200305.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200306.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200307.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200308.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200309.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200310.html
https://www.verportadas.es/hemeroteca/portada/la-razon/20200311.html

