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«Els mitjans digitals, en mans de milers 

de milions de persones, estan canviant 

les institucions i la pràctica del 

periodisme i, per tant, també la 

naturalesa de la democràcia» 
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RESUM 

Els moviments d’acció social han trobat en les eines digitals, un espai obert que els permet 

organitzar-se i transmetre continguts de forma autònoma. Els ciutadans sense cap altra 

mediació que les xarxes socials i les aplicacions mòbils poden generar debats públics 

d’abast global i a temps real.  

L’objectiu d’aquest treball era establir quina evolució han fet els moviments socials en 

l’apoderament de la xarxa i en la generació d’informació d’interès públic, fins a convertir-

se en font primordial per als mitjans de comunicació. Al mateix temps ens hem fixat com 

les accions d’aquests col·lectius produeixen canvis en l’agenda mediàtica i en les rutines 

periodístiques establertes. 

Paraules clau: informació ciutadana, periodisme ciutadà, agenda-setting, xarxes socials, 

apoderament, moviments socials 

 

 

RESUMEN 

Los movimientos de acción social han encontrado en las herramientas digitales, un 

espacio abierto que les permite organizarse y transmitir contenidos de forma autónoma. 

Los ciudadanos sin ninguna otra mediación que las redes sociales y las aplicaciones 

móviles pueden generar debates públicos de alcance global y a tiempo real. 

El objetivo de este trabajo era establecer la evolución que han hecho los movimientos 

sociales en el apoderamiento de la red y en la generación de información de interés 

público, hasta convertirse en fuente primordial para los medios de comunicación. Al 

mismo tiempo nos hemos fijado como las acciones de estos colectivos producen cambios 

en la agenda mediática y en las rutinas periodísticas establecidas. 

Palabra clave: información ciudadana, periodismo ciudadano, agenda-setting, redes 

sociales, empoderamiento, movimientos sociales. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 
Els moviments d’acció social que fins fa un parell de dècades havien patit limitacions 

mediàtiques per comunicar-se i reivindicar les seves causes, han trobat amb Internet i les xarxes 

socials un mitjà de difusió i de comunicació eficaç, interactiu, d’abast global i en el qual es pot 

interactuar en temps real. 

Amb l’ajuda de les noves tecnologies, l’evolució en la informació de les accions dels moviments 

socials actuals ha posat en situació de revisió algunes pràctiques periodístiques. També ha obligat 

els mitjans a descentralitzar el que fins ara eren les fonts primordials i a tenir en compte les veus 

ciutadanes a l’hora de generar informació. 

El concepte de “periodisme ciutadà” va sorgir en un entorn de col·laboració i de participació en 

què els ciutadans contribuïen en la creació i difusió de continguts tant en mitjans tradicionals com 

en mitjans socials. 

La possibilitat que la ciutadania pugui relatar les seves històries en certa manera iguala la força 

entre els ciutadans i els poders polítics. Al mateix temps, però, crea una competència directa amb 

els professionals del periodisme. 

Així que, mentre aquest fenomen pren força a causa de la pèrdua de credibilitat dels mitjans de 

comunicació tradicionals per part de les audiències, els professionals del periodisme refusen el 

concepte de “periodisme ciutadà” perquè consideren que, massa sovint, el contingut difós és 

qüestionable o no és verídic. 

Un dels primers moviments destacables en què la ciutadania va poder relatar els fets en primera 

persona i sense cap altra mediació que les seves xarxes socials i blogs personals van ser els 

conflictes que es van viure a la Primavera Àrab entre els anys 2010 i 2012. A partir d’aquest model, 

altres moviments han seguit pautes similars que s’han anat transformant a mesura que també 

evolucionen les noves tecnologies. 

El tema central del treball és esbrinar l’evolució dels moviments socials i la forma de comunicar-

se a partir de dos casos separats en un període de temps en què l’evolució tecnològica ha sigut 

exponencial i amb canvis socials gairebé vertiginosos.  

Investigarem quines similituds i diferències hi ha entre la Primavera Àrab i el Moviment per a la 

Independència de Catalunya, quin ús fan de les noves tecnologies, com ha evolucionat la forma de 

consumir la informació per part de la població i quins papers juguen les audiències i els mitjans de 

comunicació en els moments més àlgids de cada moviment. Finalment, veurem quina opinió tenen 

els teòrics i professionals sobre el “periodisme ciutadà” en l’actualitat. 
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2. OBJECTIUS 
 
Principals: 

▪ L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar l’apoderament de les eines digitals per 

part dels moviments d’acció social i veure l’ús que en fan amb relació a la comunicació i la 

difusió de continguts, i particularment, com afecta aquest fenomen a les agendes 

mediàtiques i als processos periodístics tradicionals. 

▪ El segon objectiu és esbrinar si la designació del concepte “periodisme ciutadà” té les 

característiques adequades per fer la funció de periodisme o, per contra, ha evolucionat 

per convertir-se en una nova font d’informació que els professionals de la comunicació 

tenen en consideració a l’hora de construir els continguts editorials. 

 

Generals: 

▪ Comparar les eines digitals utilitzades en dos moviments socials, l’anomenada Primavera 

Àrab i el moviment per a la Independència de Catalunya. 

▪ Identificar les similituds i diferències entre els dos moviments socials. 

▪ Aportar exemples pràctics de cada moviment a través de contingut obtingut mitjançant 

les xarxes socials i els mitjans. 

▪ Identificar i descriure si la difusió d’informació ciutadana té la capacitat de crear o 

modificar una opinió pública sense la mediació dels mitjans tradicionals. 

▪ Examinar quina repercussió van tenir a la xarxa els continguts creats i difosos per la 

ciutadania en els moments més àlgids de cada moviment. 

▪ Examinar com han afectat les noves tecnologies en el consum d’informació i la interacció 

per part de l’audiència. 

▪ Conceptualitzar en un marc teòric conceptes relacionats amb l’apoderament dels 

moviments socials, l’autocomuniació de masses i l’agenda-setting, entre d’altres. 

▪ Constatar les causes que han provocat la manca de credibilitat de la ciutadania envers els 

mitjans de comunicació tradicionals. 

▪ Veure quin valor aporta l’anomenat “periodisme ciutadà” en l’àmbit informatiu i si això 

deriva en una baixada en la qualitat democràtica i en el dret d’estar informat de forma 

veraç (desinformació, sobreinformació, Fake News) 

▪ Analitzar quins canals utilitzen els moviments socials actuals per a les comunicacions, 

convocatòries, publicació de continguts i construcció de relats públics. 
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3. JUSTIFICACIÓ I HIPÒTESI 
 
Justificació: 

L’estudi sobre la comunicació dels moviments socials actuals té un especial interès perquè 

contribueix a l’evolució de la comunicació sense la mediació de cap poder polític ni tampoc dels 

mitjans. 

Aquest fenomen genera dubtes sobre si aquests usuaris de les xarxes digitals –que es converteixen 

moltes vegades en Trending Topic o es fan virals per la mateixa interacció ciutadana– modifiquen 

l’activitat professional del periodisme i l’establiment de l’agenda.  

 

Hipòtesi: 

L’estudi ha tingut en consideració les hipòtesis següents:  

▪ Amb les noves tecnologies ha canviat la forma d’informar, el públic s’ha tornat 

hipertextual i ha aparegut el concepte de “periodisme ciutadà” com una possibilitat en 

què el ciutadà pot tenir un rol actiu en la producció i la difusió de les notícies. 

▪ Els moviments socials fan ús de les eines digitals per difondre les seves causes, per narrar 

els fets que consideren injustos i per persuadir l’opinió pública. Per tant, aporten 

informació valuosa per a la societat; un paper que fins fa poc era exclusiu dels mitjans de 

comunicació. 

▪ Les aportacions ciutadanes no sempre són rigoroses ni contribueixen a millorar la 

informació, ni en qualitat ni amb les garanties que l’ètica professional d’un periodista té 

en consideració a l’hora d’informar. 

▪ La possibilitat de crear sinergies entre els ciutadans i periodistes podria atorgar un paper 

rellevant a la ciutadania com a font informativa i afegir-lo a un model real de transparència 

i veracitat on el periodisme podria oferir continguts interessants per a les audiències. 
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4. ESTRUCTURA DEL TREBALL I METODOLOGIA 
 
Estructura: 

El treball s’estructura en tres parts diferenciades: 

▪ Els dos primers capítols recullen les teories i antecedents fonamentats que estan 

relacionats amb el poder, els moviments socials, l’opinió pública, els processos periodístics 

i el tractament de les fonts informatives, entre d’altres. 

▪ El capítol següent és un cas pràctic en què es descriu, es compara i es fa un recull de la 

informació que va difondre la ciutadania en la Primavera Àrab i el moviment 

Independentista a Catalunya en els seus moments més decisius.  

▪ El tercer apartat inclou entrevistes a cinc periodistes catalans de diversos mitjans per 

conèixer quina opinió tenen en referència al periodisme ciutadà i poder debatre sobre 

com els moviments socials afecten els mitjans, a les rutines periodístiques i l’agenda 

mediàtica. 

 

Metodologia: 

▪ Ús de metodologia descriptiva per a la revisió bibliogràfica. Aquesta metodologia permet 

analitzar i fer una aproximació dels canvis i similituds comunicatius de diferents 

moviments socials i la seva influència en els mitjans de comunicació. 

▪ Recopilació d’informació i estudi documental fonamentalment basat en l’estudi 

bibliogràfic de diferents autors. 

▪ Identificació de canals de comunicació que utilitzen els diferents actors en la difusió dels 

continguts transmèdia. 

▪ Identificació del context històric, social i polític dels moviments socials escollits. 

▪ Ús de metodologia qualitativa per a l’estudi dels casos. Aquesta metodologia permet 

analitzar el contingut comunicatiu en un espai de temps diacrònic a partir d’imatges, 

textos i gravacions fets pels ciutadans i difosos a les xarxes socials i altres canals digitals. 

També permet analitzar la difusió que han fet els mitjans de comunicació nacionals i 

internacionals d’aquest contingut creat per la ciutadania. 

▪ Comparació de l’ús de les noves tecnologies, discurs i relat, difusió, etcètera, entre alguns 

dels moviments actuals i els primers moviments que va fer ús de les noves tecnologies, 

Primaveres Àrabs (2010-2012) i el Moviment 15-M (2011). 

▪ Ús de tècnica qualitativa mitjançant entrevistes a diferents professionals de l’àmbit 

periodístic amb la capacitat i experiència suficients per aportar dades i fer una valoració al 

respecte. 
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5. MARC TEÒRIC GENERAL 

El següent apartat té com a objectiu explicar la relació entre els mitjans de comunicació i els poders 

polítics. La investigació d’aquest capítol es mourà essencialment entre els conceptes d’esfera 

pública, opinió pública i poder polític en temps de democràcia. Entre aquests tres grans temes s’hi 

relaciona sempre un quart element: els mitjans de comunicació encarregats d’establir diferents 

vincles que es van modificant segons els contextos socials, econòmics i polítics. 

Primerament, per poder entendre la relació entre els diferents actors, hem de poder conèixer quin 

és l’espai on es relacionen; és a dir, en l’anomenada l’esfera pública. També hem de conèixer com 

els canvis socials, polítics i econòmics han modificat aquest espai de debat que ha passat de ser un 

espai públic a ser un espai privat. 

Així mateix, es fa un repàs de com els diferents actors estructuren idees i relats perquè puguin 

arribar a ser influents. 

Per últim, l’objectiu és veure com els mitjans de comunicació ajuden a la creació de referents 

col·lectius que contribueixen a construir l’anomenada opinió pública. 

 

5.1 El poder i la comunicació 
 
Tot allò que està relacionat amb la informació i la comunicació també està directament relacionat 

amb el poder. 

Des de sempre, l’home ha utilitzat tots els mitjans i recursos que té al seu abast per comunicar el 

grau de poder que té envers la resta de la humanitat. 

Aquest afany de comunicar el poder ha portat també a intentar controlar a aquells mitjans que 

tenen la capacitat de fer arribar un missatge a les grans masses. 

El pensador francès Michel Foucault definia en la seva obra El concepte de poder que el poder no 

és una cosa que posseeix la classe dominant i que “no és una propietat sinó una estratègia. És a 

dir, el poder no es posseeix, s’exerceix”. De la mateixa manera també postulava que “l’Estat no és, 

de cap de les maneres, el lloc privilegiat del poder sinó que és un efecte de conjunt”. (Ávila-

Fuenmayor, 2006: 224.)1 

El concepte de poder ha estat àmpliament discutit per teòrics de totes les ciències socials. Les 

teories dels autors com Weber, Habermas i Arendt han estat la base per aprofundir en conceptes 

com comunicació ciutadana, opinió pública i poder social. 

Max Weber inicia una proposta que es desenvolupa al llarg del temps. Segons l’autor, no hi ha una 

diferenciació puntual entre els conceptes de poder i dominació; per tant, el poder quedaria en 

primer pla de la força. També relaciona el poder, la política i l’estat i defineix el primer com “la 

probabilitat que un actor dins d'una relació social estigui en condicions de fer prevaler la seva 

voluntat al marge de la base sobre la qual descansa aquesta probabilitat” (Weber, 1992: 53, citat 

per Castells, 2009: 35). 

 
 

1 ÁVILA-FUENMAYOR, FRANCISCO. El concepto de poder en Michel Foucault. A parte del Rey, setembre. Consultat: 20/03/2020. 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/avila53.pdf 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/avila53.pdf
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Una altra idea rellevant de la teoria de la política és la que defineix Max Weber a primers del segle 

XX, quan vinculava el concepte “legitimitat” amb el de “dominació” i ho definia com “la 

probabilitat de trobar obediència dins d’un grup determinat per a mandats específics”.  

Hannah Arendt, en canvi, aconsegueix establir una mena de divergència entre l'ús de la força i el 

concepte de poder. Més tard, la mateixa Arendt troba una definició consensuada del poder “com 

una acció col·lectiva concertada que li atorga legitimitat al suport actiu o a l'obediència voluntària 

dins d'una comunitat o associació” (Múnera, 2005: 36)2.  

L’autora explica que “el poder i la paraula no s’han separat”. El poder té les característiques d’una 

comunicació viva i creativa vinculada amb compromisos d’accions discursives que s’utilitzen “per 

descobrir realitats i on els actes serveixen per establir relacions i crear noves realitats” (Arendt, 

2001: 224). 

 

5.2 El discurs públic i el poder 

 
El lingüista holandès Teun Van Djik centra part dels seus estudis a definir conceptes relacionats 

amb el discurs públic, el poder i la ideologia. En diversos treballs examina com els grups dominants 

(o elits) tenen un accés preferencial al discurs públic. Afirma que els grups d’elit tenen un accés 

especial tant a un major nombre de públic com a una varietat més àmplia d’audiència. Així mateix, 

els discursos d’influència són més nombrosos per als dominants que per als grups menys 

poderosos. Això significa que una part de la societat té més possibilitats a l’hora d’accedir “a les 

ments d’altres, i exercir així, en el seu poder persuasiu” (Van Dijk 1993: 14). 

En les seves tesis, Van Dijk (1993)3 descriu com el poder social és una propietat de relacions 

intergrupals en referència al control que exerceix un grup o institució sobre les accions d'un altre 

grup. Es refereix als recursos socialment ben valorats com poden ser la força, la riquesa, l’estatus 

social o el coneixement. 

Per tant, l’accés al discurs públic que els grups dominants tenen a través dels mitjans de 

comunicació fa que es converteixin en els actors preferits, per exemple, dels noticiaris. Mentre 

que, els principals polítics, directius, intel·lectuals i altres professionals controlen en major o 

menor mesura l’accés a diferents formes de comunicació tant escrites com orals, “normalment la 

‘gent corrent’ només té un accés actiu i controlat a converses quotidianes amb els membres de la 

família, els amics o els col·legues” (Van Dijk, 1993: 13). 

Seguint amb el punt de vista de Van Dijk, l’interès dels professionals de la comunicació per aquests 

actors fa que els pugui demanar l’opinió, entrevistar-los i, fins i tot, fer d’altaveu de les seves idees 

polítiques i/o empresarials. 

Si els grups dominants són capaços de controlar les modalitats d’accés als mitjans de comunicació, 

esdevenen més poderosos que els mitjans de comunicació. D’altra banda, els mitjans podrien 

crear “el seu propi rol en l’estructura de poder” si aconsegueixin controlar el discurs de l’elit o 

crear una necessitat de dependència en què les elits no puguin exercir el seu poder sense ells (Van 

Dijk 1993: 14). 

 
2 MÚNERA LEOPOLDO. (2005). Poder. Trayectorias teóricas de un concepto). Bogotà. Consultat el 15/03/2020 des de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122005000200003 

3 VAN DIJK, T.A. (1993). El poder i els mitjans de comunicació. Periodística, núm. 6: 11-38. Barcelona. Consultat el 15/03/2020 des de 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20poder%20i%20els%20mitjans%20de%20comunicaci%F3.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122005000200003
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20poder%20i%20els%20mitjans%20de%20comunicaci%F3.pdf
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En plena era de la informació digital, el sociòleg Manuel Castells en la seva obra Comunicació i poder 

també ofereix una llarga i àmplia definició del significat de la paraula poder.  

“El poder és la capacitat relacional que permet a un actor social influir de manera 

asimètrica en les decisions d'altres actors socials de manera que afavoreixin la 

voluntat, els interessos i els valors de l'actor que té el poder” (Castells, 2009: 33). 

Per a Castells, el poder no és exclusiu dels actors polítics, sinó que abasta pràcticament totes les 

formes de poder social. Considera que el poder ja no és un atribut, sinó una relació. Ho defineix com 

“capacitat relacional” i afegeix que, majoritàriament és “asimètrica” perquè en les relacions sempre 

hi ha una major influència d’un actor sobre l’altre. 

 

5.3 L’esfera pública 

 
Per a comprendre les relacions existents entre els mitjans de comunicació (o mass media), el poder 

polític i l’opinió pública, és necessari conèixer l’escenari on es desenvolupen i es relacionen: 

l’anomenada esfera pública. 

S’entén com esfera pública l’espai on els diferents actors socials comparteixen idees i on tenen 

lloc diferents debats. 

Els conceptes d’esfera pública i espai públic —sobretot en qüestions de control, poder i 

propietat— els ha estudiat bastament el filòsof i sociòleg Jürgen Habermas.  

Habermas realça la idea que, quan alguna cosa és pública, és perquè està oberta a tota la societat. 

Habermas assumeix que la principal tasca de l’esfera pública és que tota la societat pugui formar 

part del “debat públic crític” (Habermas, 1991: 1). Per tant, per una banda, l’esfera pública 

requereix mitjans d’informació i comunicació I, per l’altra, hi ha d’haver sistemes d’accés que 

facilitin l’entrada als ciutadans. 

En una de les obres més destacades d’Habermas, L'espai públic, fa notar que hi ha una transició 

entre l’esfera pública liberal –que és l’herència de la revolució Francesa–, i una esfera pública 

dominada pels mitjans de comunicació. 

El sociòleg i filòsof alemany observa el canvi que hi ha en la societat burgesa del final dels segles 

XVIII i XIX, que es caracteritza per l’esfera pública que hi ha entre els interessos públics i els privats, 

és a dir entre la societat i l'estat. Així ho descriu Castellanos:  

“L’esfera permet l'aparició de l'opinió pública, per la qual la població manifesta les 

seves necessitats i interessos, la qual cosa influeix els polítics a l'hora de prendre 

decisions i de buscar el suport popular” (Castellanos 2010: 22)4. 

Per a Habermas, els individus es reuneixen a l’esfera pública i s’hi organitzen actuant de forma 

conjunta i no aïllada. Arendt afegeix que, en l'esfera pública, “els humans s'organitzen al voltant 

d'interessos específics com a grups socials i que això evita que es trepitgin els uns als altres”. Al 

mateix temps, “el poder que sorgeix quan un grup actua conjuntament, aquest mateix poder, 

desapareix tant punt es dispersa” (Arendt, 1958: 52). 

Habermas, però, també exposa que hi ha dues limitacions destacables immanents de l’esfera 

pública. La primera és la limitació de la llibertat del diàleg; si els individus no tenen els 

 
 

4 CASTELLANOS, PATRÍCIA. Fonaments teòrics de la comunicació. p.22, UOC, 2010. 
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coneixements, la formació i els recursos disponibles per participar en l’esfera pública, el seu accés 

es veurà reduït i, fins i tot, en quedaran exclosos. La segona limitació és que les grans 

organitzacions polítiques i econòmiques “gaudeixen d'un oligopoli de formació d'unions i 

associacions que són publicitàriament efectives, i políticament rellevants” Habermas (1991: 227). 

En aquest sentit i, amb els canvis socials que va comportar el capitalisme, l’esfera pública es va 

veure desplaçada per l’aparició del nou sistema econòmic, social i polític. Així va emergir el sistema 

del dret privat en què l’estat no pot entrar a la vida de la societat i, per tant, l’estat s’organitza com 

a dret públic. L'esfera pública queda situada al mig, entre allò que és públic i allò que és privat. 

L’espai col·lectiu de debat deixa de ser-ho amb l’arribada de la modernitat i la societat de masses 

i es converteix en un negoci. La premsa i, els mitjans de comunicació en general, recullen els valors 

de l’esfera pública i en treuen un profit econòmic, comercialitzant els seus productes perquè es 

puguin consumir en privat.  

En definitiva, l’esfera pública segueix sent pública però es comença a consumir en privat. 

Habermas parla d’una “refeudalització de l'esfera pública”5 que transforma la política en un 

espectacle dirigit on l'audiència es transforma en espectador en comptes d’un participant més i 

on és tractat com un consumidor de l'entreteniment i no com un ciutadà. 

Norman Fairclough, una figura destacada en l’estudi de l’anàlisi crític del discurs aplicat a la 

sociolingüística, segueix la línia de les teories d’Habermas sobre l’esfera pública i les utilitza de 

base per parlar de les relacions de poder entre els mitjans de comunicació i el poder polític en el 

llibre Media discourse (1995).  

Un dels fonaments centrals de l’anàlisi de Fairclough és la desigualtat d’accés als recursos 

lingüístics i socials. Argumenta que les relacions de poder constitueixen elements discursius i 

estratègies lingüístiques per mantenir l’estatus de poder sobre altres grups. 

"El poder se entiende en términos de asimetrías entre los participantes de los eventos 

discursivos, y, por el otro, en tanto desigual capacidad de controlar cómo los textos son 

producidos, distribuidos y consumidos (y, en consecuencia, desigualdad en la forma de 

estos textos) en contextos socioculturales particulares" (Fairclough, 1995: 1) 

Així, doncs, el tipus de llenguatge que es fa servir, com s’estructuren les idees i la forma com es 

construeix un missatge poden influir als processos cognitius i socials, a banda de tenir importants 

repercussions ideològiques. 

Fairclough (1995, 2010) també recull la teoria d’Arendt, que situa els discursos polítics en l’esfera 

política i en destaca tres punts essencials. Per una banda, uneix el discurs a l’acció i el poder. Per 

l’altra, se centra en l’aflorament de la identitat col·lectiva i individual. Per últim, suggereix una 

dialèctica entre “allò que és universal” i “allò que és particular” entre la identitat col·lectiva i la 

individual. 

Busquet i Medina (2013: 175) destaquen l’actuació d’un seguit d’actors i institucions que 

actualment poden influir en la presa de posició del ciutadà. 

▪ El context social. 

▪ Els mitjans de comunicació. 

▪ Els grups d’interessos i els moviments socials. 

 
5 FAIRCLOUGH, N. (1995). Media discourse. 1a edició.. Londres: Hodder Headline Group. 
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▪ Els líders d’opinió. 

▪ Els polítics. 

També desglossen algunes de les característiques existents de l’opinió pública, com per exemple 

que: 

▪ L’opinió pública s’ha d’entendre com un procés de negociació i d’intercanvi dialèctic 

complex i permanent. 

▪ El sistema polític, les empreses de comunicació i les empreses especialitzades en l’estudi 

de l’opinió rivalitzen en ser els principals intèrprets. 

▪ És necessari crear espai de diàleg perquè els ciutadans puguin expressar-se. 

▪ És una fal·làcia creure que hi ha una opinió pública única. 

 

5.4 La relació entre els mitjans de comunicació i els poders polítics  

 
Els estudis sobre la influència dels mitjans de comunicació de masses en la ciutadania i la relació 

entre els mitjans de comunicació amb els poders públics han estat motiu de debat i de discussió 

intel·lectual al llarg dels darrers anys. 

Ja fa dècades, cap als anys setanta del segle passat, es va dur a terme l'anàlisi que explicava com 

l'ús de la televisió i els discursos dels mitjans de comunicació podien arribar a influir en la política. 

En el camp de la comunicació, hi destaca la figura de Robert K. Merton, que va ser molt crític als 

estudis de l’època perquè considerava que, quan alguns científics no eren “capaços d’argumentar 

adequadament, es recorre amb extrema facilitat a criteris d’autoritat i de poder”. (Busquet, 

Medina: 2013: 275) 

Un dels elements centrals de la teoria de Merton és la distinció que fa entre funció i disfunció. 

Descriu com la funció “és el paper que exerceix una institució dins del sistema social”, mentre que 

una disfunció “és un desajust provocat en el sistema social pel mal funcionament d’un subsistema 

particular” (Busquet, Medina: 2013: 274-275). 

Merton també distingeix de forma pertinent entre les funcions manifestes i les funcions latents. 

Les primeres són aquelles que es preveuen i que són reconegudes pels individus implicats en una 

determinada situació de la vida social. Posa com a exemple quan, als anys setanta, es considerava 

que la televisió tenia la missió d’informar, de formar i d’entretenir. 

Quan parla de funcions latents es refereix a aquelles funcions socials no reconegudes ni previstes 

pels membres del sistema social d’allà on es produeix la funció. En aquest cas posa com a exemple 

que les funcions latents de les cadenes de televisió són, bàsicament, les de lucrar-se i d’influir en 

l’opinió publica. 

McLuhan, en canvi, afirma que els mitjans de comunicació són com extensions dels nostres sentits. 

Amb els mitjans socials com la televisió, la ràdio i la premsa, els humans disposen de mitjans 

tècnics per “escoltar allò que no pot escoltar directament, per veure allò que no pot veure 

personalment i per conèixer allò que no pot conèixer per experiència directa. La televisió ens 

permet veure i sentir coses que de cap altra manera no podríem presenciar” (Busquet, Medina: 

2013: 152). 

Tot i que actualment els mitjans de comunicació no són els únics capaços d’aportar experiències 

compartides al conjunt de la ciutadania, Walter Lippman assenyala que “durant moltes dècades, 
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els mitjans de comunicació social han contribuït a crear els referents col·lectius” (Busquet, Medina: 

2013: 153). 

La intersecció entre la comunicació, la política i l’opinió pública és complexa i ha estat tractada per 

àmbits tan diversos com la sociologia, la psicologia, la ciència política i, fins i tot, en les estratègies 

de màrqueting. 

“Entre l’home i el món social hi ha els mitjans de comunicació, que poden assolir una 

important funció mediadora. Els mitjans de comunicació no reflecteixen de manera 

passiva una realitat preexistent, sinó que en són conformadors actius”. (Busquet, 

Medina 2003: 152). 

Els líders polítics necessiten plataformes de difusió que siguin efectives per poder transmetre 

idees, discursos i propaganda electorals. Tanmateix, els mitjans de comunicació de massa 

necessiten nodrir-se d’aquestes consignes per portar a terme treballs periodístics. Aquests mass 

media necessiten els beneficis econòmics que la venda dels espais de publicitaris els aporta. 

La simbiosi entre poder polític i mitjans de comunicació ha provocat “una sèrie de problemes 

derivats de la seva interdependència del món econòmic i polític i també per la manca d’un espai 

propi i ben definit” (Sàez, 2001). 

Entre polítics i periodistes s’estableixen intercanvis que són fruit d’una necessitat mútua. Segons 

Casero Ripollès, les relacions esmentades són necessàries per estructurar l’opinió pública. 

“Estas relaciones son fundamentales para la construcción de la realidad social, para 

la articulación de las preocupaciones y prioridades ciudadanas y para la 

estructuración de la opinión pública en las sociedades actuales” (Casero, 2008: 111). 

Ambdues parts gestionen de forma conjunta l’esfera pública que, tal com s’ha dit, és on es 

configura el debat públic.  

“Fruto de esta administración compartida, ambos sistemas gozan de la capacidad de 

determinar los contenidos, prioridades y límites de esta esfera pública central. De 

esa forma, periodistas y políticos participan en la definición de la realidad social” 

(SCHÜTZ, 1995), “en la articulación de nuestra percepción de la política y en la 

estructuración del proceso de formación de las opiniones” (Casero, 2002: 112). 

Dins la complexitat de les dinàmiques periodístiques i les peculiaritats de cada context polític 

existent, Casero identifica cinc grans modalitats de relació entre els mitjans i els polítics. Els 

classifica segons el grau de dependència o independència envers els subjectes polítics: 

l’adversarial, la col·lateral, la de competició, la d’intercanvi i la negociació constant. Cadascuna té 

les característiques úniques i estan vinculades als contextos sociopolítics de cada cas. 

“El periodisme assumeix, així, un paper altament rellevant per a l'estructuració de la 

realitat social, l'agenda política i l'opinió pública. Lluny de quedar reclosos a una mera 

funció de canal” (Casero, 2002). 

En un extrem hi situaríem el model adversial, que assumeix l’acceptació de l’actitud de control i 

de fiscalització en les actuacions dels polítics com a generadors de tensions entre polítics i 

periodistes. En l’altre extrem, se situaria el model col·lateral que es caracteritza pel predomini de 

paral·lelisme polític. En aquest cas, els periodistes apareixen com a portaveus de punts de vista 

similars als que tenen els partits i institucions polítiques. Malgrat que l’aparença d’independència 

periodística actua segons les pautes que ha traçat la classe política, “el sistema mediàtic es veu 

subordinat, així, a la lògica política, perdent part de la seva autonomia professional” (Casero, 2002: 

115). 
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En l’actualitat i, amb la irrupció d’internet i el desenvolupament de la comunicació digital –

sobretot amb les anomenades xarxes socials–, els diferents actors socials tenen accés a la 

comunicació pública i poden difondre el seu missatge sense que calgui la intermediació explícita 

dels mitjans de comunicació (vegeu apartat 6.3). 

 

5.5 L’establiment de l’agenda i l’enquadrament 

 
L’objectiu d’aquest apartat es veure com els mitjans de comunicació presenten les notícies i 

l’activitat política. També veurem com fan la selecció dels continguts informatius i com les 

pressions provinents de diferents àmbits afecten l’exercici professional del periodisme. 

La pràctica periodística inclou un seguit de decisions i circumstàncies que influeixen en el 

mecanisme del procés d’elecció, transformació i difusió de les notícies, i que formen part de 

l’anomenat newsmaking. 

Internet i la migració de les audiències cap a altres canals d’informació han ajudat a crear nous 

models d’informació multidireccionals on els usuaris es converteixen en una de les fonts 

seleccionades pels mitjans de comunicació tradicionals. 

Els conceptes de newsmaking i gatekeper 

Per entendre el paper que desenvolupen les organitzacions de treball durant el procés de 

producció de les notícies, podem recórrer a dos estudis que han emmarcat els processos 

productius: el gatekeeper i el newsmaking. 

Gatekeeper o gatekeeping (‘porter’ en la seva traducció al català) és un concepte que es va 

desenvolupar a la dècada dels anys 50, quan David Manning White va recuperar un nom que 

s’havia utilitzat en el camp de la psicologia. A White li va servir per definir els filtres (o portes) que 

apliquen els mitjans i que els permet decidir quan un esdeveniment es converteix o no en un fet 

noticiable. 

Les forces de les quals parla Pamela J. Shoemaker en el seu treball Teories de la comunicació, i 

també en l’obra Manteniment de les portes, il·lustren com els filtres periodístics eviten o redueixen 

la inundació d’informació en comparació a una minoria de missatges que s’arriben a publicar en 

els mitjans.  

“Gatekeeper, gate and forces around the gates, as well as channels through which 

information flows and sections within the channels, such as gathering information, 

writing messages, editing, graphics, and final approval” (Shoemaker i Riccio, 2016: 1). 

El concepte de gatekeeper és, doncs, un punt de decisió en què se selecciona la informació que 

entra a les redaccions cap a una porta que limita la informació i el moviment que fa fins a una altra 

porta o canal de transformació. Segons Shoemaker, el procés de producció es converteix en una 

sofisticada cadena de portes per les quals ha de creuar la informació fins a la seva difusió final. 

Tanmateix, no tots els periodistes utilitzen els mateixos criteris de selecció. Pel que fa al procés, hi 

intervindran diversos professionals de la producció periodística, des del redactor i el compaginador 

fins a la direcció de la redacció. A banda d’això, altres professionals, com per exemple els de les 

relacions públiques, prèviament hauran recollit i processat la informació perquè sigui accessible als 

mitjans mitjançant notes de premsa o altres intercanvis d’informació habituals entre empreses, 

institucions i altres actors socials. 
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Tots aquests models es poden interpretar com a partícips d’un individualisme 

metodològic6 i de la teoria de l’elecció racional, en virtut de la qual se segueixen 

processos de presa de decisions que s’inicien en el reconeixement del problema, la 

definició d’alternatives7, l’ajustament als objectius desitjats i l’aplicació de la decisió. 

(Soriano, 2002: 246). 

La teoria del gatekeeper ha evolucionat amb l’aparició de les noves tecnologies i a mesura que els 

mitjans s’han adaptat a internet. El concepte gatekeeper es pot aplicar a la blogsfera, a les xarxes 

socials i a la transformació de les audiències, en especial quan aquestes audiències descobreixen 

que amb internet i amb les xarxes socials disposen d’una multitud de canals per a informar-se. 

Aquest fet provoca una fragmentació de l’audiència i de les fonts de consulta per part dels 

periodistes. 

“Un estudio elaborado en el 2012 sobre «how news is sourced and managed» revela 

que el principal uso de los social media como fuente de información [...] un 26 % de 

periodistas entrevistados en el informe usaban fuentes provenientes de redes de 

microblogging (como Twitter) desconocidas, aunque quizás lo hagan para encontrar 

comentarios o puntos de vista” (Oriella, 2012).  

La fragmentació de les audiències és el resultat de la migració de l’audiència cap a altres espais i 

canals alternatius als mitjans de comunicació tradicionals. Això també ha provocat nous models 

de negoci basats en un nou mercat de la indústria informativa i que permet una major atenció a 

l’audiència. 

Tot plegat ha desenvolupat un model multidireccional on qualsevol persona pot publicar 

informació en línia i pot convertir-se en font. En aquest cas, els mitjans socials estan jugant un gran 

paper com a plataformes de canals amb continguts generats pels usuaris i que els periodistes 

recullen i transmeten amb la finalitat d’informar a una audiència més àmplia. 

Walter Gieber va desenvolupar el concepte de newsmaking o procés productiu de la notícia. A la 

dècada dels setanta el concepte inicial de gatekeeper havia quedat limitat, per la qual cosa es va 

posar més interès en les organitzacions informatives i les rutines ocupacionals en l’activitat 

quotidiana dels mèdia8 que en els punts d’entrada de les possible notícies. La nova visió de Gieber 

va ajudar a desmitificar alguns dels valors clau de la professió periodística: l’objectivitat i la 

distància. 

“Els newsmaking van traslladar la responsabilitat de les accions distorsionadores sobre els 

continguts, enteses com a subjectives en els primers models de gatekeeping, a la manera 

com els periodistes s’organitzaven per realitzar la seva feina”. (Soriano, 2002: 246). 

Per a Gieber (1960), el principal determinant de la notícia és la postura que el mitjà de comunicació 

té davant un esdeveniment i, en tot cas, el periodista exerceix una funció més moderada en la 

construcció de la notícia. 

La restricció del temps, el nivell d’exigència, la sobreabundància de dades i esdeveniments i la 

limitació de l’espai i dels recursos obliga a les redaccions a “rutinitzar el procés de producció, 

convertir l’imprevist en planificable per mitjà d’unes rutines” (Martín Sabarís, 2000). Cal tenir en 

 
6 Se sol fer referència a l’individualisme metodològic quan es tracta de recerques guiades per la premissa que «explicar les institucions 

i el canvi social és demostrar de quina manera sorgeixen com el resultat de l’acció i la interacció dels individus» (Elster, 1990: 23). 
7 Es poden trobar exposicions introductòries a la teoria de l’elecció racional als articles de Gary Becker i John Harsany, a Jon ELSTER 

(ed.), Rational choice (Oxford: Blackwell Publisher, 1986). 

Consultat des de: https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n28/02112175n28p243.pdf 
8 Per denominar els mitjans de comunicació de massa ens podem referir també als mèdia o mass media. 

https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n28/02112175n28p243.pdf
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compte, però, que tot i que una part de l’estructura és planificada, les redaccions viuen situacions 

sobrevingudes que cal abordar dins la mateixa producció de la informació. 

Altres causes determinants en la confecció de la noticia poden ser la confiança en les fonts oficials, 

l’absència d’altres fonts complementàries o obviar la norma d’objectivitat que hauria de donar 

veu a totes les fonts.  

El concepte de newsmaking aborda, doncs, els condicionants que afecten el procés productiu en 

les diverses rutines informatives. Aquests factors s’adverteixen des de diferents angles i nivells que 

tenen relació amb les propi bagatge del periodista i amb les pautes de l’editora de notícies tant 

estructural com ideològiques. 

“D’una banda, es troben els de caràcter individual que tenen a veure amb els 

antecedents personals, sobretot ideològics, dels professionals de mitjans, i de l’altra, 

les rutines pròpies de treball establertes en l’estructura organitzacional d’un mitjà de 

comunicació, i també dels seus interessos econòmics, polítics i ideològics”. 

(Frankenberg i Lozano 2010: 178).  

Actualment, el conjunt de pautes que segueixen els mitjans de comunicació per aconseguir una 

selecció òptima de la informació, i que tenen en compte l’estalvi del temps i dels recursos, han 

evolucionat amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de l’audiència i als mitjans. Així, doncs, 

les rutines s’adeqüen a les pretensions de cada mitjà, sigui tradicional o digital.  

Les dinàmiques productives del procés de producció informativa també suporten un seguit de 

pressions que provenen de diferents àmbits. McQuail (1991: 189-211) classifica els cinc tipus de 

relacions que afecten l’activitat organitzativa i professional de la informació de la següent manera: 

• Relacions amb la societat. 

• Relacions amb els clients, propietaris i proveïdors. 

• Relacions amb les fonts. 

• Relacions internes en l’organització dels mitjans de comunicació. 

• Relacions amb l’audiència. 

El concepte d’agenda-setting 

Maxwell McCombs y Niklas Luhmann proposen dos models teòrics: l’agenda setting (establiment 

de l’agenda) i el frame (tematització o enquadrament). Aquests models serveixen per investigar el 

paper dels mitjans de massa en la representació de la política. Més concretament, l’establiment 

de l’agenda i la tematització analitzen “el potencial per dir quins temes i com encausar 

mediàticament els seus efectes en la vida política”. 

Les hipòtesis originals del concepte agenda-setting sorgeixen a partir de les investigacions sobre 

els possibles efectes que tenen els mèdia sobre la població. En estudis que es van fer entre els 

anys 1950 i 1960 constaven que els efectes d’influència dels mitjans de comunicació de massa 

sobre la ciutadania eren mínims.9 

Un dels rols actius dels mitjans de comunicació a l’hora de poder formar l’opinió pública és la 

disposició inherent que tenen per determinar l’agenda (agenda setting). 

 
9 WAINE, WANTA (2009). Encyclopedia of Journalism Agenda Setting. Pag. 55-57. ISBN: 9781412972048. 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412972048.n15 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412972048.n15
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Els mitjans poden decidir de quins temes parlaran i de quins no. En aquest sentit, el posicionament 

dels mèdia pot ser a favor o en contra d’una política governamental concreta i pot tenir un profund 

impacte en la ciutadania. 

“En funció també del rol del mitjà com a participant del poder o com a vigilant del 

poder, marcarà de manera determinant la configuració de l’opinió pública”. 

(Busquet, Medina, 2013: 175). 

McCombs (2006: 50) alertava que les “encarnacions contemporànies de les notícies a internet 

estan alterant, de manera subtil però important, la manera com els mitjans informatius fixen 

l’agenda pública”. 

“Els mèdia seleccionen els temes que han de ser objecte de discussió i marquen 

quina és la seva jerarquia d’importància”. (Busquet; Medina 2013: 177) 

Concretament, l’establiment de l’agenda descriu com els mitjans fixen una sèrie d’issues 

(protagonistes) en l’agenda mediàtica que després de la publicació rep l’atenció de l’opinió pública 

i també de l’agenda política. 

“En essència, aquest corrent d'estudi, que encara avui continua vigent i que compta 

amb centenars d'estudis arreu del globus seguint-ne les pautes, tracta la 

transferència de rellevància dels mèdia a l'opinió pública” (Aira, 2013: 5) 

Lippman reflexionava en la seva obra Public Opinion (1922) que els mitjans de massa, més enllà de 

la seva funció informativa, es convertien moltes vegades en “l’única forma de conèixer tot allò que 

és aliè a la nostra experiència directa, immediata i quotidiana”. 

Mitjançant els continguts, els mitjans de comunicació de masses estableixen prioritats en els 

debats socials. També poden incloure o excloure temes i en modulen la intensitat i durada. Amb 

aquestes premisses, els mitjans de comunicació “es converteixen en gestors determinants de la 

realitat quotidiana dels seus públics” (Aira, et al, 2019). 

Per tant, hi ha temes que resten ocults i que queden exclosos de la discussió pública perquè els 

mèdia no els tracta i, com a conseqüència, queden fora de l’agenda mediàtica. Així, doncs, els 

mitjans no només estableixen l’agenda sinó que la construeixen. 

“Agenda-setting researchers have examined this moderate effect using many different 

methodologies. At the heart of the analyses has been a comparison of two issue 

agendas—the media agenda, or those issues receiving news coverage, and the public 

agenda, or the list of issues perceived as important by the public. Research centers on 

how issue salience is transferred from the media to the public” (Wayne, 2009: 2). 

Un altre important sociòleg del segle XX, Erving Goffman, va ser el pioner en els estudis sobre 

framing. Segons Entman (1993), els mitjans de comunicació procuren un marc o enquadrament 

(framing) mitjançant el qual observen la realitat que ens envolta i, alhora, ens proporcionen 

algunes claus d’interpretació.  

“Els frames són una forma determinada d’organitzar i d’estructurar la percepció d’un 

fenomen que gaudeixen d’un alt seguiment entre la ciutadania. Són percepcions 

dominants, és a dir, és el que estadísticament la majoria de la població relaciona amb 

un concepte o fenomen”. (Busquet; Medina 2013: 179) 

Tot i que els lectors estan exposats al relat de la publicació, això no vol dir que la publicació obligui 

la població a donar suport a la història. L’efecte més aviat és que la cobertura del fet noticiable 

passa automàticament a ser un fet que preocupa o importa a la població. Això implica que, quan 
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els mitjans seleccionen els temes per a ser publicats, ho fan perquè siguin objecte d’atenció per 

part de la ciutadania; és a dir, perquè siguin tractats en l’esfera pública. Aquest fet pot induir a 

opinar sobre determinats temes i ignorar-ne d’altres. 

En la simbiosi entre els diferents actors, els mitjans de comunicació de massa han estat 

tradicionalment l’eix central del procés de l’opinió pública amb característiques pròpies com 

l’establiment d’una vinculació indissoluble entre la comunicació política moderna i la premsa. Un 

altre tret establert és la unidireccionalitat en el procés comunicatiu cap a un públic molt ampli i 

gairebé sempre heterogeni. 

“L’opinió pública, doncs, en la societat moderna, està condicionada per l’existència 

d’uns mitjans de comunicació social lliures i plurals. Tanmateix, l’opinió pública no 

sempre és equivalent a l’opinió publicada”. (Busquet i Medina 2013: 175). 

Lang i Lang afirmen que alguns temes són prioritaris per als periodistes perquè formen part de les 

seves experiències, mentre que hi ha altres assumptes que només criden l’atenció dels mitjans 

quan surt a la llum –com per exemple el cas Watergate–. L’interès d’alguns temes, a més, reben 

influències polítiques, econòmiques, socials, etc.  

Aquests factors converteixen l’agenda-building (construcció de l’agenda) en un procés col·lectiu 

que compta amb un cert grau de reciprocitat. Els autors sintetitzen el treball dels mitjans en un 

procés continu format per quatre etapes en les que queden englobades les teories de l’agenda-

setting, agenda-building i els frames.10 

▪ En la primera fase, el mitjans ressalten alguns esdeveniment, personalitats i grups i els 
destaquen per sobre la resta. 

▪ La segona fase consisteix en l’emmarcat de l’objecte que constitueix el focus d’atenció. 
Aquí el mitjans poden ressaltar algunes característiques i amagar-ne d’altres. 

▪ La tercera fase uneix l’objecte amb determinada simbologia. D’aquesta forma 
l’assumpte es converteix en part del paisatge polític 

▪ En la darrera etapa apareixen els portaveus que poden articular demandes i que criden 
l’atenció dels mitjans. 

La primera etapa correspon a l’anomenat establiment de l’agenda; la segona, tercera i última són 

la construcció de l’agenda. 

La informació que publiquen els diversos mitjans de comunicació va majoritàriament dirigida a la 

ciutadana, que no sempre és consultada pels mèdia a l’hora de construir els relats que conformen 

els temes informatius i publicacions d’interès. 

La majoria de fonts oficials provenen del sistema públic i polític, de persones influents o bé de 

mans d’experts professionals que ofereixen testimonis, declaracions i opinions de forma 

continuada als mitjans. Durant anys, la participació de la ciutadania s’ha limitat a donar veu quan 

hi ha un conflicte, una queixa o una catàstrofe.  

Una de les bases del periodisme és que cada notícia ha de respondre a les “sis W” que corresponen 

a la fórmula de l'escola de periodisme estatunidenca i que equivalen al català a les preguntes: què, 

qui, on, quan, per què i com11. En canvi, els mèdia no sempre han considerat la ciutadania com a 

 
10 SÁBADA, TERESA: RODRÍGUEZ, JORDI. 2007. La construcción de la agenda de los medios. El debate del Estatut en la prensa 

española. Ámbitos, núm. 16, 2007, pp. 187-211. Universidad de Sevilla. 

11 Segons el principi de les cinc W, de les cinc W i una H o bé, directament 6W, és un mètode que s’aplica per a la compilació i 
presentació de la informació. La informació es considera completa si respon a les següents preguntes: Who? (Qui?); What? (Què?); 

Where? (On?); When? (Quan?) Why? (Per què?) i alguns autors afegeixen How? (Com?). Tot i així també es considera resposta quedar 
coberta només amb 3 W: What? (Què), Where? (On) o When? (Quan) 



 
 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-21- 

element imprescindible per a obtenir una història “completa”. El paper de la ciutadania era molt 

restringit perquè no es consideraven subjectes de proposta i molt menys com una font primordial. 

En els darrers anys, alguns mitjans han afegit a les tècniques tradicionals existents un acostament 

a la ciutadania, buscant així la participació i l’opinió de la població per crear noves formes de fer 

periodisme i nous espais de discussió. L’apropament té en compte nous punts de vista i s’aproxima 

a una visió més global de la social actual. Construeix discursos a partir de les converses ciutadanes 

amb la finalitat de donar-ne a conèixer problemes i inquietuds. D’aquesta manera, deixa d’haver-

hi una desconnexió entre els mitjans i la societat que, en alguns casos, permet aportar solucions 

polítiques, econòmiques i socials als conflictes existents. 

“Los medios de información son formadores de opinión pública [...] dan los temas para la 

participación de los ciudadanos; por eso, los mismos deben ser seleccionados con igual 

responsabilidad y en los que deben aparecer diversas voces, además de las oficiales, 

(gubernamentales, empresariales, militares, entre otros), es decir, debe brindarse más 

visibilidad a los ciudadanos en conjunto” (Ceballos, 2009: 82)12. 

Castells, que ha analitzat profundament la interrelació entre comunicació i poder, assegura que 

els mitjans “no són el quart poder. Són molt més importants: són l’espai on es crea el poder. Els 

mitjans de comunicació constitueixen l’espai en què es decideixen les relacions de poder entre els 

actors polítics i socials rivals” (Castells, 2009). 

Podem dir, doncs, que els mitjans de comunicació tenen interessos en la construcció social de la 

realitat perquè, quan posen el focus en el tractament d’una notícia, aquest tractament influeix en 

la legitimació o deslegitimació del tema o problema. 

“Les relacions de poder es basen en gran manera en la capacitat per modelar les 

ments construint significats per mitjà de la creació d’imatges. [...] Per a la societat en 

general, la creació d’imatges es fa en l’àmbit de la comunicació socialitzada. En la 

societat contemporània, a tot el món, els mitjans de comunicació són la forma de 

comunicació decisiva. [...] Els missatges, les organitzacions i els líders que no tenen 

presència mediàtica, no existeixen per al públic” (Castells, 2009; 261-262). 

Les noves tecnologies i la democratització d’internet han trencat l’ordre establert i han ajudat a 

crear espais virtuals bidireccionals i de plena participació ciutadana. En aquest sentit, per trencar 

les pautes periodístiques establertes i com a reacció constructiva enfront la premsa tradicional —

molt basada en crides de comercialització, d’interessos partidistes i l’habilitat d’entretenir—, han 

sorgit noves formes de fer periodisme com l’anomenat periodisme públic, cívic o ciutadà.  

El concepte de periodisme ciutadà entén la informació com un bé públic que busca la visibilitat de 

la ciutadania i promou la participació ciutadana. És a dir, facilita el dret de la ciutadania a participar 

en l’agenda política i mediàtica. Tal com veurem més endavant (vegeu apartat 6.5), les noves 

tecnologies han estat clau en la diversitat informativa i la visualització dels moviments socials 

existents. 

  

 
12 CEBALLOS JUAN CARLOS. (2009). Periodismo público: otra manera de investigar. Revista Comunicación, núm. 26, p. 79 – 96. 

Medellín - Colombia. Gener-desembre de 2009, ISSN 0120-1166. Consultat a: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/6271 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/6271
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5.6 L’opinió pública 

 
El concepte d’opinió pública està lligat de forma intrínseca a les llibertats socials i a la democràcia. 

No és un concepte estàtic, sinó que ha evolucionat al mateix ritme que la societat, ja que està en 

constant interacció amb el context social i els actors que la conformen. 

A més, si acceptem que l'opinió pública es forma a partir d'opinions individuals (Crespi, 

2000: 31), aquestes estan marcades des del principi per tota una sèrie de factors socials, 

de manera que l'opinió pública al final esdevé un procés col·lectiu amb entitat pròpia” 

(Aira, Curto, Escalona, Rom 2019: 25). 

A partir de la Primera Guerra Mundial, el teòric Harold Lasswel va centrar els seus estudis en els 

efectes de la propaganda i dels mitjans de comunicació de masses en la població. En les seves 

teories, Lasswell considera que, durant temps, els mitjans s’han utilitzat per a gestionar l'opinió 

del públic. També troba que hi ha una relació directa entre els mèdia i la democràcia, i identifica 

la propaganda com un mitjà eficaç perquè el públic s’adhereixi a unes idees o projecte polític.  

Laswell, Lazarsfeld, Hovan i Lewin, que són considerats els pares dels estudis de la comunicació, 

assenyalen amb els seus corrents teòrics que han trobat la manera d’explicar la connexió que hi 

ha entre el comportament humà i la comunicació de masses. 

Lasswell encunya el terme de l'agulla hipodèrmica, que serveix per identificar l’impacte directe de 

la propaganda i dels continguts dels mitjans en les audiències. Considerava que l’audiència és 

passiva i fàcil de manipular amb uns estímuls concrets i que el receptor és qui controla i el receptor 

es limita a rebre el missatge. 

“Les teories de Lasswell xoquen amb les teories psicològiques de l'època, 

especialment la del conductista John Watson, que assegura que l'audiència només 

es deixa afectar pels mitjans si vol” (Castellanos, 2010: 12). 

El conductisme assegura que els mitjans de comunicació tenen uns efectes limitats i que el 

receptor és un subjecte actiu capaç de consumir el que desitja. La persuasió es complica perquè, 

durant el procés de consum de contingut, el receptor té autonomia, per exemple, per canviar de 

canal de televisió, d'emissora de ràdio o per comprar un altre diari. 

Lazarsfeld també s’interessa per la participació dels mitjans en la formació de l'opinió pública, 

especialment la que té relació amb la política. Utilitza mètodes quantitatius per mesurar l’impacte 

dels missatges entre les audiències mitjançant la pulsació de botons de colors diferents. Els mitjans 

també s’apropien aquest mètode per mesurar les reaccions del públic (indicadors de les 

audiències).  

Noelle-Neumann edifica la Teoria de l’espiral del silenci, fonamentant-se en la noció d’opinió 

pública que John Locke va definir al segle XVI, on argumenta l’existència de tres tipus de lleis: la 

divina, la civil i la de reputació (o d’opinió). L’autora alemanya absorbeix Locke en la creença que 

els ciutadans que viuen en comunitat adquireixen factors emocionals de comportament dels 

individus amb els que conviuen: “como el aislamiento no es una situación sagradable, los 

individuos se decantan hacia la corriente mayoritaria de opinión”. Noelle-Neumann diu que això 
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és el que passa en gran mesura en la societat actual: un clima d'opinió actua com un fenomen de 

contagi perquè l'opció majoritària s'estén ràpidament per tota la societat13. 

Sartori defineix l’opinió pública més enllà dels mitjans. L’entorn i els agents socialitzadors més 

propers, com la família, la comunitat de veïns i les amistats “tenen un paper destacat a l'hora de 

formar l'opinió pública dels individus, tot i que tampoc en aquest espai els mitjans de comunicació 

són aliens a la configuració d'aquesta opinió pública” (Aira, 2019: 28). 

"Els instruments de comunicació de masses són, fins i tot en potència, instruments 

anònims que no poden substituir la relació personal, cara a cara, amb un interlocutor 

de carn i ossos." (Sartori, 1999: 177) 

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, 2019: 28). 

  

 
13 SOPENA, JORDI (2008). El fenómeno de la opinión pública: líneas de investigación en Europa. Ruta. Revista universitària, núm. 1. 

Consultat el 29/03/2020, des de https://ddd.uab.cat/pub/ruta/20130740n1/20130740n1a6.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/ruta/20130740n1/20130740n1a6.pdf
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6. MARC TEÒRIC ESPECÍFIC 

De la mateixa manera que la irrupció de la impremta va globalitzar el llenguatge, l’aparició i el 

desenvolupament de les noves tecnologies i d’internet han suposat la democratització del 

coneixement cap a l’anomenada societat de la informació. 

“Si la impremta va globalitzar l'escriptura, Internet ha globalitzat els ordinadors, li ha 

donat un sentit a la informàtica per a milions de persones, ha encunyat el terme 

autopistes de la comunicació i ha donat contingut al concepte "societat de la 

informació" (Amela, 2009: 62). 

El potencial d’internet, juntament amb la seva naturalesa descentralitzada i de comunicació 

horitzontal, ha creat fenòmens molt propis com el de no saber distingir entre aquells usuaris que 

són productors de continguts i els que són consumidors de la informació.  

“Tot i que el model de la comunicació de masses caracteritzat per la seva 

unidireccionalitat encara pot ser vigent [...]. Les característiques socialitzadores que 

es donen en aquest nou entorn han provocat que en el model comunicatiu canviem 

la unidireccionalitat per la bidireccionalitat [...] que permet que les funcions d’emissor 

i de receptor siguin intercanviables.” (Escalona, 2013)  

Tot plegat és una de les principals característiques de l’actual era de la difusió universal del 

coneixement, on tothom té accés al contingut propi i al contingut aliè. D’aquesta forma, els usuaris 

són consumidors proactius (prosumers); és a dir, també produeixen continguts a la xarxa. 

 

6.1 Les relacions a internet i el poder de la identitat 

 
Durant el procés de democratització, la societat ha transformat la forma de relacionar-se i 

consumir informació. Progressivament, tant els polítics com els mitjans de comunicació han 

modificat la forma de relacionar-se amb el públic i s’han adaptat als nous gustos i hàbits de la 

ciutadania. 

El nou context de demanda social exigeix nous conceptes comunicatius per poder satisfer la nova 

forma de consum de la societat de la informació. La democratització demana noves formes de 

comunicació en tots els àmbits. Escalona (2019) fa una llista dels grans canvis del context 

comunicatiu en la nova etapa de democratització tecnològica: 

▪ Informació en temps real, multimèdia, a la carta i adaptada a les necessitats dels usuaris. 

▪ Multiplicitat de canals. 

▪ Fragmentació de la informació. 

▪ Excés d’atenció a causa de la sobreinformació. 

▪ Major poder de mobilització ciutadana. 

▪ Nous espais de diàleg i de participació. 

▪ Absorció d’informació en poca profunditat (missatges curts). 

Segons Berger i Luckmann (1999), la modernitat va arribar acompanyada d'un pluralisme que va 

generar una crisi de sentit a la societat. Castells, en canvi, es concentra més en estudiar la identitat 

col·lectiva que no pas la individual, ja que el poder es troba entorn dels codis culturals de la societat 

i les identitats. En la societat de la informació actual Castells (1998: 30) diferencia tres tipus 

d'identitats: 
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▪ La identitat legitimadora, introduïda per les institucions dominants de la societat per a 
dur a terme i racionalitzar el seu domini davant dels altres actors socials. 

▪ La identitat de resistència, defensada pels actors que ocupen posicions devaluades o 
estigmatitzades per la lògica dominant de la societat. 

▪ La identitat de projecte, quan els actors socials construeixen una nova identitat 
mitjançant els materials culturals disponibles. En aquest cas, no tan sols redefineixen 
la seva posició social, sinó que també cerquen la transformació de l'estructura social. 

 

6.2 Tecnologia i societat xarxa: noves estratègies digitals de 
visualització 

 
Tal com va passar en la societat industrial del segle XX, les estructures socials actuals han patit 

canvis que han transformat l’activitat humana. La revolució tecnològica ha modificat el model de 

transmissió i recepció de la informació i la comunicació. En aquest sentit, el resultat ha estat la 

“societat que viu de manera quotidiana en una xarxa de xarxes, locals i globals, i en totes les 

dimensions de la nostra vida” (Castells, 2020)14. 

Un canvi notable és que en la societat xarxa, l’espai públic no només és a través dels mitjans de 

comunicació. Segons el sociòleg, és un nou espai on els internautes poden processar, 

emmagatzemar i transmetre informació sense restriccions de distància, temps ni volum. 

“La tecnología digital permitió empaquetar todo tipo de mensajes, incluido el sonido, 

las imágenes y los datos, se constituyó una red capaz de comunicar sus nodos sin 

utilizar centros de control. La universalidad del lenguaje digital y la pura lógica 

reticular del sistema de comunicación crearon las condiciones tecnológicas para una 

comunicación horizontal, global”. (Castells, 1990: 77)15 

La nova societat digital dista de les estructures organitzatives tradicionals massa verticals, rígides 

i poc acostumades a adaptar-se a les contínues interaccions. La societat xarxa, en canvi, està en 

constant transformació. Incideix i es retro-alimenta de les experiències, actituds i comportaments 

quotidians dels ciutadans, que es converteixen en organitzacions que promouen canvis 

imprevisibles.  

“Si nadie había previsto la popularidad de Twitter y sus mensajes de 140 caracteres (ahora 

240) cuando surgió hace unos 11 años, menos aún se podría haber imaginado su rol 

central en el ágora político actual” (Uriarte: 2018: 35). 

Una altra de les característiques de la societat de la informació és el distanciament social entre els 

ciutadans i els estaments que regien, com per exemple la família, l’església, l’escola o les 

institucions polítiques. 

“La actual fase de transición se define por dos rasgos centrales: una rápida evolución 

de las tecnologías de la información y de la comunicación y por el incremento de la 

presencia social y política de estas tecnologías, y de sus contenidos simbólicos, como 

consecuencia del debilitamiento de instituciones sociales clásicas” (Saperas, 1998: 30) 

 

 
14 CASTELLS, MANUEL. 2020. La nova societat xarxa. LaVanguardia. 18/01/2020. (Consultat el dia 10/03/2020). Recuperat a: 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200118/472937587851/la-nova-societat-xarxa.html 

15 CASTELLS, MANUEL. 1997. La Sociedad red. Alianza Editorial. Madrid. Consultat a: 
https://revolucioncantonaldotnet.files.wordpress.com/2018/02/volumen-1-la-sociedad-red.pdf 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200118/472937587851/la-nova-societat-xarxa.html
https://revolucioncantonaldotnet.files.wordpress.com/2018/02/volumen-1-la-sociedad-red.pdf
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6.3 Xarxes socials: el nous canals de comunicació i d’organització 

 

Actualment, parlar de xarxes socials és sinònim de persones interconnectades i interrelacionades 

a través d’unes plataformes en línia que es denominen mitjans socials. Les xarxes socials han 

adquirit un paper molt rellevant en els processos de la transmissió d'informació i de la generació i 

transferència del coneixement. 

La popularitat de les xarxes socials i la connectivitat des de qualsevol dispositiu ha contribuït a 

optimitzar les seves característiques més destacables: oferir als usuaris la possibilitat de 

comunicar-se de manera immediata a través d’espais virtuals i des de qualsevol lloc del planeta. 

Els mitjans socials –social media en anglès–, han proliferat en poc més d’una dècada i han marcat 

noves pautes i normes de comportament en xarxes dins i fora d’un ecosistema digital actual. 

Un concepte que cal destacar en la difusió d'informació a les xarxes socials és el dels lligams febles 

(Granovetter, 1973); és a dir, informació que la societat només pot transmetre al seu entorn més 

immediat. En canvi, les xarxes socials permeten fer arribar la informació a persones més llunyanes 

amb qui la relació és menys estreta. És més, a vegades es comparteix informació amb persones 

amb les quals no es té cap tipus de relació. Aquesta xarxa d’actors llunyans o desconeguts pot ser 

molt més útil perquè provenen d'entorns amb els quals l’usuari no podria arribar-hi de cap altra 

forma. 

D’aquesta manera, les xarxes socials no només són difusores de la informació, sinó que cal 

considerar-les generadores, transmissores i gestores del coneixement en les organitzacions que 

s’hi han anat creant, com és el cas de les comunitats virtuals. 

“Les xarxes socials es poden utilitzar per tenir accés a altres recursos a més de la 

informació, com és ara influència, control o solidaritat social” (Sandefur i Laumann, 

1998). 

L’any 2003, un any abans de l’aparició de Facebook, els investigadors Díaz Noci i Salaverría 

descrivien «les xarxes ciutadanes» com un espai de comunicació que es crea per mitjà de la 

implementació d’un lloc web, on es despleguen continguts de caràcter divers: 

▪ Establir les relacions, narrar notícies d’interès per a la comunitat: les xarxes ciutadanes es 

fonamenten en els principis de lliure accés a la informació i la comunicació de tots els 

membres que componen una comunitat.  

▪ Utilitzar serveis de comunicació com fòrums de discussió i xats: són el lloc on es produeix 

la trobada dels ciutadans per tractar temes que els afecten. 

▪ Publicar en espais personals: les xarxes ciutadanes tendeixen a fomentar que els usuaris 

que componen l’espai local formin part de l’estructura organitzativa i de la seva gestió. 
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Xarxes socials a internet: evolució 

Es considera que la primera xarxa social va ser Six Degrees que va néixer l’any 1997. Permetia 

trobar els membres de la xarxa. Lògicament, però, en aquell moment la xarxa amb prou feines 

comptava amb usuaris. 

L’any 2002 van aparèixer My Space, Friendster que van ser les dues primeres xarxes socials 

professionals: músics i fans dels videojocs respectivament. Cap de les dues existeix en 

l’actualitat. 

Les xarxes socials actuals i més utilitzades entre els usuaris són: 

▪ Linkedin: va néixer l’any 2003. Enllaça empreses, ofertes de feina i perfils de candidats. 
▪ Facebook: va aparèixer l’any 2004 i considerada la xarxa social per excel·lència. Pensada 

per a la relació entre persones i poder compartir enllaços, fotografies, vídeos, etcètera. 
▪ Youtube: es va fundar l’any 2005. És una plataforma per compartir vídeos. 
▪ Twitter: va néixer l’any 2006. És un servei de microblogging que permet als seus usuaris 

enviar i llegir missatges de text d'una llargada màxima de 280 caràcters anomenats tuits 
o piulades. 

▪ Instagram: es va crear l’any 2010. És un servei especialitzat en fotografia i vídeo. És la 
plataforma més popular entre la població més jove. 

Actualment, a més, existeixen infinitat d’aplicacions per a mòbil. N’hi ha dues que són molt 

destacables en l’àmbit de la comunicació, transmissió i difusió de la informació: 

▪ WhatsApp: és de les xarxes més noves; es va crear l’any 2009. És un servei de missatgeria 
instantània gratuïta. També permet trucades i videotrucades. 

▪ Telegram: es va anunciar oficialment el 2013. És una aplicació de missatgeria instantània 
gratuïta i feta amb programari lliure que permet enviar i rebre missatges codificats a 
través d'Internet. 

Totes les xarxes actuals permeten a l’usuari penjar material gràfic i text i compartir la 

geolocalització, entre altres serveis. 

  

En poc més d’una dècada, cadascuna de les xarxes ciutadanes té una consolidació plena: 

▪ En data de 20 de gener de 2020, i segons dades de l’informe “Digital In 2020”, elaborat 

per We Are Social en col·laboració amb Hootsuite16, determina que la xarxa social de 

Facebook segueix líder en el rànquing i compta amb 2.449 milions d’usuaris, un 7,8% 

a més respecte a l’any 2019. En segon lloc segueix Youtube, amb 2.000 milions 

d’usuaris. 

▪ L’empresa de Mark Zuckerberg reuneix diferents xarxes com WhatsApp (1.600 

milions d’usuaris), Messenger (1.300 milions d’usuaris), i Instagram (1.000 milions 

d’usuaris). 

▪ Twitter compta amb 340 milions, un 4,3% més respecte a l’any anterior. 

Aquestes dades mostren que 3.800 milions de persones, un 49% de població global, utilitza una o 

més xarxes socials. Altres dades importants és que l’augment d’internautes és del 9,4% en 

 
16 Hootsuite informe digital 2020. (consultat els dies 20 i 22/02/2020) a: https://wearesocial.com/es/blog/2020/02/digital-2020-en-
espana i a Informe consultat a Marketong4Commerce: https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-

mundo-2019-top/ 

https://wearesocial.com/es/blog/2020/02/digital-2020-en-espana
https://wearesocial.com/es/blog/2020/02/digital-2020-en-espana
https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/
https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/
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comparació a l’any anterior, i que els usuaris es connecten majoritàriament mitjançant el 

dispositiu mòbil. De fet, segons l’informe, quasi el 99% de les connexions a les xarxes socials es fan 

des del mòbil. 

L’enquesta anual de “Navegantes en la Red” de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de 

Comunicació (AIMC) –que elabora l’Estudi General de Mitjans (EGM) - reflecteix que a l’Estat 

Espanyol, durant l’any 2019, l’activitat principal online es va fer majoritàriament amb el telèfon 

mòbil.  

▪ El 92,1% accedeix mitjançant el mòbil, davant d’un 77,5% del portàtil d’ordinador, un 

67,4% amb ordinadors de sobretaula, un 58,2% ho fa mitjançant la tauleta i un 33,3% 

amb el televisor. 

Per altra banda l’estudi reflecteix que: 

▪ L’activitat més freqüent en l’accés a la xarxa mitjançant el mòbil és per consultar el 

correu electrònic (84,6%), la missatgeria instantània (79,2%), la navegació web 

(75,6%), les xarxes socials (71%), llegir notícies (65,9%), veure vídeos (59,7%), 

consultes bancàries (56,6%), pujar fotos a la xarxa (45,5%), i comprar (36,9%). 

▪ L’informe també reflecteix la importància que els internautes atorguen als mitjans de 

comunicació. Actualment, 84,6% dels enquestats accedeixen a internet per a 

informar-se de les notícies i de l’actualitat. Veure vídeos, mapes i la previsió del temps 

són altres activitats principals informatives dels internautes. 

▪ Per últim, s’ha notat un canvi en l’hàbit de lectura de la premsa. El 44,1% dels 

internautes asseguren que només accedeixen a les versions digitals dels diaris, mentre 

que el 7,5% només ho fa en paper. 

La fractura digital queda ben reflectida en les següents dades, ja que l’accés no és de forma 

homogènia. Hi ha països en què la penetració arriba quasi a la totalitat de la població de forma 

igualitària, mentre que altres països s’estan convertint en analfabets digitals per la falta d’accés de 

les TIC. En aquest cas, els Emirats Àrabs Units mantenen el lideratge en el percentatge d’usuaris 

que tenen xarxes socials respecte de la població total, amb el 99%. Els segueixen Taiwan (88%), 

Corea del Sud (87%), Malàisia (81%) i Singapur (79%). 

L’Estat Espanyol, amb el 62% de la població connectada, té la posició número 30 del rànquing, per 

darrere del Japó (65%), Turquia i Holanda (64%), i per sobre de França (60%), Indonèsia (59%) i 

Itàlia (58%). 
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Dades referents a les xarxes socials a l’estat Espanyol 

Gràfic 1. Un 85% dels internautes d’entre 16 i 65 anys utilitzen les xarxes socials. Això representa 

més de 25,5 milions d’usuaris de l’Estat Espanyol. Font: IAB Spain. Adaptació i traducció pròpia. 

 

 

 

Gràfic 1.1. Les dades de penetració de l’audiència a les xarxes socials a l’Estat Espanyol va 

créixer de l’any 2009 i fins l’any 2016. Actualment el grau de penetració està estancat. 

Font: IAB Spain. Adaptació i traducció pròpia. 

 

FONT: #IABEstudioRRSS.
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Les xarxes socials i la seva influència en els nous moviments socials 

De xarxes socials n’hi ha hagut d'ençà que els humans van decidir viure en comunitats. 

“Qualsevol grup de persones entre les quals s'estableixi algun tipus de relacions que 

les enllacin entre elles ja formen una xarxa social” (Canals, 2004).  

Avui dia, les xarxes socials amb 4.000 milions d’usuaris aproximadament, ocupen el centre 

mediàtic, cultural i polític de les nostres societats. És evident que les eines digitals d’interacció 

ajuden a l’usuari a l’hora d’influir sobre altres persones, la qual cosa implica que la importància i 

la força de les comunitats digitals que s’hi creen vagi en augment. 

El flux d’informació constant, els diversos canals de difusió, els nous mitjans socials i la forma de 

consumir cultura i informació han ajudat a crear un nou ecosistema mediàtic on tothom pot 

participar. 

Un altre concepte important, i que va més enllà de les xarxes socials, són les anomenades 

comunitats virtuals. Les comunitats virtuals són un conjunt d'internautes que tenen interessos 

comuns, sobre els quals intercanvien opinions i comentaris per mitjà d'una xarxa telemàtica, 

generalment Internet. Howard Rheingold, a partir de la seva obra The virtual community reflexiona 

com les comunitats virtuals donen més valor als mitjans socials. 

“Les noves tecnologies –tant si són jocs massius en línia amb milers de jugadors, com 

World of Warcraft o Second Life; portals de xarxes socials, com Facebook o MySpace; 

portals d’informació col·lectiva, com YouTube, Viquipèdia o Ebay, o portals de 

trobades, com Match.com o eHarmony– es limiten a fer possible la nostra tendència 

ancestral a connectar amb altres humans [...] que van aparèixer en la nostra 

prehistòria quan ens explicàvem històries al voltant d’una foguera a la sabana 

africana” (Rheinghold, 1993). 

Internet és el lloc ideal per compartir i col·laborar. Una bona mostra d’això són els blocs, les 

enciclopèdies en línia, les comunitats virtuals i els software lliures. A més de donar informació 

durant més d’una dècada, aquests espais són fruit del treball en equip de milers de persones. Per 

tant, la participació no és només en la creació de continguts propis, sinó que permet dissenyar i 

crear canals de difusió personalitzats. Espais en què l’antiga audiència passiva pot ser escoltada 

mitjançant grans canals de distribució com les xarxes socials.  

La professora Sánchez González assenyala quin van ser els principis que, l’any 2004, van inspirar 

O’Reilly a fer servir el terme “web 2.0”: 

“El World Wide Web com a plataforma de treball, enfortiment de la intel·ligència 

col·lectiva, gestió de bases de dades com a competència bàsica, fi del cicle de les 

actualitzacions de versions del programari, models de programació lleugera al costat 

de recerca de la simplicitat, programari no limitat a un sol dispositiu i experiències 

enriquidores dels usuaris”.17 

Actualment tot està interconnectat i això ha permès la digitalització de l’activitat que afecta tots els 

sectors de la societat (cultura, educació, política, indústria, etcètera). La informació, 

l’entreteniment i la publicitat són també una part essencial d'aquest procés de canvi. Les xarxes 

socials han sabut molt bé com aglutinar aquests tres aspectes en un entorn on “l’internauta es 

 
17 A: A. I. Bernal (2010). «Influencia de las redes sociales en los medios de comunicación». A: M. A. Cabrera (coord.). Evolución 

tecnológica y cibermedios (pàg. 94). Zamora: Comunicación Social. Consultat a: GUTIÉRREZ, FÁTIMA, 2009. Ecosistema de mitjans socials 
UOC Barcelona. http://cv.uoc.edu/annotation/024d7c969e5e92d8416b1a3613688daf/624080/PID_00248597/PID_00248597.html 

http://cv.uoc.edu/annotation/024d7c969e5e92d8416b1a3613688daf/624080/PID_00248597/PID_00248597.html
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converteix en mitjà transmissor de missatges persuasius, sota la influència del denominat 

màrqueting viral en el context de les xarxes socials” (Sanabre, 2014: 3). 

El canvi estructural de les audiències significa que els mitjans, les empreses i els poders polítics ja 

no tracten únicament amb espectadors sinó amb productors, amb actius participants que generen 

continguts i que participen a través del que es va anomenar la segona pantalla – com per exemple 

quan es mira la televisió mentre s’escriu una piulada a Twitter. A més, ho fan amb una infinitat de 

recursos expressius, que fins fa ben poc eren poc habituals. 

La tecnologia, les xarxes socials i els moviments com la gamificació18, la televisió social o la 

generalització en l'ús de la segona pantalla han contribuït a enriquir el discurs i a facilitar la 

construcció d'estratègies transmèdia. 

La nova generació de consumidors més jove s’ha convertit, en paraules d’Henri Jenkins, “en 

caçadors i recol·lectors d’informació, troben plaer en la recerca dels antecedents dels personatges 

i dels plots de la trama, i en el fet d’establir connexions entre els diferents textos de la mateixa 

franquícia” (Henry Jenkins, 2003). 

Actualment, els nous hàbits de consum de mitjans i d’entreteniment han evolucionat de tal 

manera que els dispositius mòbils han passat a ser la “primera pantalla”. Els continguts s’han 

convertit en transmèdia ideats expressament per a ser consumits mitjançant el mòbil quan l’usuari 

desitgi i amb el grau d’interacció que estipuli. 

El transmèdia és un procés narratiu basat en el fraccionament intencionat del contingut i la difusió 

a través de diverses plataformes, suports i canals (online i offline). D’aquesta forma, la comprensió 

per part de l’usuari és absoluta i proporciona un coneixement profund de la narració, que s’obté 

quan l’usuari recorre simultàniament a les múltiples plataformes, suports i canals. 

En la comunicació transmèdia no existeixen receptors i espectadors passius, de la mateixa manera 

que tampoc no hi ha un únic nivell de comprensió dels continguts. Amb aquestes premisses han 

nascut conceptes com la cultura participativa, que es basa sobretot en la possibilitat de dotar la 

narrativa de múltiples formes d’expressió. Per exemple, l’espectador pot llegir, escoltar, veure i/o 

actuar dins la mateixa història transmèdia. 

Jenkins destaca en la seva obra Convergence Culture que “la convergència no es produeix a través 

de dispositius multimèdia. La convergència es produeix en el cervell dels consumidors individuals”. 

Amb tot això, les plataformes, que per naturalesa han esdevingut idònies per utilitzar la 

comunicació transmèdia, són les xarxes socials que han capgirat completament la forma de 

comunicar-nos i de consumir. A més, han passat de ser espais comunicatius a ser espais d’acció i 

protesta. 

“Los usuarios de la Red se convierten en protagonistas de los procesos informativos. 

Los medios sociales, colaborativos o el software social son herramientas de 

publicación en línea y generación de comunidades que funcionan de modo 

descentralizado y a escala potencialmente universal” (Orihuela, 2011: 69). 

Una altra característica que ha anat prenent forma en els darrers anys és la capacitat dels usuaris 

de trobar formes d’organització no jeràrquiques. Alguns exemples poden ser moviments de 

 
18 L’any 2002, el consultor britànic Nick Pellin va començar a fer servir el terme gamificació (gamification en anglès) per a referir-se a la 

«introducció de components, dinàmiques i mecàniques de joc per a vendre productes de consum». En el nostre idioma, també es parla de 
ludificació com a sinònim de gamificació. En qualsevol cas, el concepte no pren embranzida fins a començaments del 2010. FERRER, 

RAQUEL. 2011. Tendències en Estructura de la comunicació (TEC). UOC. Barcelona 
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protesta social com ara Anonymous, Els Indignats del 15M, La Primavera Àrab, el Moviment 

independentista de Catalunya i qualsevol altre moviment que no tingui una única persona líder. 

Aquesta teoria l’avala l’estudi de la professora Guiomar Rovira en el seu treball Movimientos sociales 

y comunicación: la red como paradigma, on explica que el fet que els moviments socials d’acció 

col·lectiva emergeixin a la xarxa no només té a veure amb l’apropiació de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per part dels activistes, artistes i programadors, sinó que, en part, té a 

veure amb la cerca de formes de relació sense jerarquies. Subratlla que, si alguna cosa distingeix les 

xarxes d’activistes digitals d’altres xarxes existents, com poden ser les màfies, càrtels o el terrorisme, 

és que incorporen a la lògica dels moviments socials l’habilitat per promoure els processos 

d’emancipació i les estructures horitzontals com a ideal de dispersar el poder en comptes de 

concentrar-lo. 

A més, Castells (2009) denomina que “la producció interactiva del significat que és pròpia de la 

autocomunicació de masses”. És a dir, que la gent sigui productora, receptora i capaç de combinar 

els seus missatges amb codis i formats i de diversificar i multiplicar els punts d'entrada en el procés 

de comunicació per a travessar fronteres. 

“La nova societat xarxa és la que ja s’ha desplegat completament en tot el que fem, 

som i sentim. Ens agradi o no, l’únic antídot contra els seus efectes perversos és 

l’afirmació de valors humans i de solidaritat amb altres espècies i el planeta, a partir 

d’una formació informada, i mitjançant una mobilització quotidiana contra la 

ignorància i la maldat institucionalitzades” (Castells, 2020)19. 

Castells (2009) esmenta que una nova fita en l’ús de les noves tecnologies digitals per als moviments 

de protesta va ser el març de 2004, quan a l’estat Espanyol va sorgir una mobilització sense 

precedents. Es refereix al moviment de masses que hi va haver arran dels atemptats a un tren de 

Madrid (11 M) que va causar 191 morts i gairebé 2.000 ferits. Els ciutadans es van moure per fer 

front al bloqueig informatiu promogut pel govern del Partit Popular. Pels telèfons mòbils de molts 

espanyols va començar a circular un missatge que els persuadia perquè sortissin a protestar el mateix 

dia de les eleccions generals del país. Així, doncs, els ciutadans espanyols van trobar en les TIC una 

forma d’exigir els seus drets en un moment que els dos poders –els mitjans i el poder polític–, no els 

tenia en compte. 

“Los teléfonos móviles permitieron que entre los atentados terroristas contra los 

trenes de Madrid del 11 de marzo y el 14, día de las elecciones, la gente saliera a 

protestar y se rompiera un bloqueo informativo promovido por el gobierno en los 

medios masivos” (Sampedro, 2006: 13).20 

A aquest fet el va seguir l’emergència del web 2.0 a partir de l’any 2004, quan van sorgir els blocs, 

les xarxes socials i de mica en mica l’anomenat periodisme ciutadà21. Segons Bowman i Willis 

(2003) la multiplicació del periodisme ciutadà “va trencar definitivament el monopoli de la 

informació per part dels grans mitjans massius”. Les noves formes de periodisme, doncs, han 

nascut a internet. 

 

 
19 CASTELLS, MANUEL. 2020. La nova societat xarxa. LaVanguardia. 18/01/2020. Consultat a: 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200118/472937587851/la-nova-societat-xarxa.html 

20 ROVIRA SANCHO, GUIOMAR. «Movimientos sociales y comunicación : la red como paradigma». Anàlisi: quaderns de comunicació i 
cultura, [en línia], 2012, Núm. 45, pàg. 96. https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/258164 

21 Durant el treball ens referirem al concepte de periodisme ciutadà de diferents formes: periodisme participatiu, periodisme públic, 
periodisme democràtic. 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200118/472937587851/la-nova-societat-xarxa.html
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/258164
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6.4 Noves formes de periodisme a internet 

 
En l’era digital, el periodisme ha canviat. Fins fa un parell de dècades, les redaccions treballaven a 

contrarellotge perquè durant la nit es poguessin imprimir els diaris en paper per ser distribuïts a 

primera hora del matí. Igualment, en les redaccions de les televisions analògiques, els informatius 

es transmetien només en unes hores concretes seguint unes pautes moltes vegades marcades per 

les pauses publicitàries. Ara, en canvi, les notícies es distribueixen gairebé al mateix moment que 

estan succeint mitjançant canals digitals i el públic pot consumir la informació des del qualsevol 

punt geogràfic i a través de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa. 

Els mitjans de comunicació també s'han tornat digitals i socials. La democratització de la 

informació, l’accessibilitat a les xarxes d’internet, el canvi d’hàbits, les audiències fragmentades i, 

per tant, el descens del consum de mitjans tradicionals per part dels lectors de premsa, ràdio i 

televisió, són algunes de les causes que han desencadenat el fet que els mitjans de comunicació 

es vegin obligats a canviar de forma de fer i hagin apostat per la integració o la convergència de 

les redaccions. 

Des de les redaccions, procuren confegir notícies pensades per als diferents suports, tant analògics 

com digitals. Les notícies es presenten en diferents versions perquè es puguin consultar des del 

web del mitjà o des de les xarxes socials. La ciutadania també pot obtenir la informació mitjançant 

diferents suports, com ara els telèfons intel·ligents smartphones, Playstation i tauletes. 

“La televisió, el gran mitjà de masses, es torna digital. La TDT (televisió digital 

terrestre) és ja una realitat, i la televisió i el vídeo per Internet cada dia tenen més 

usuaris” (Aira, 2019: 92) 

A més, les experiències com la difusió de documents confidencials de part de l’organització 

Wikileaks que l’any 2010 va publicar papers secrets del Pentàgon, o fenòmens de hacktivisme a 

internet de mans del col·lectiu Anonymous, mostren les grans capacitats d’acció que poden tenir 

els ciutadans mitjançant les TIC. 

Actualment i, malgrat que encara existeixen importants fractures digitals, podem dir que els 

mitjans digitals estan en mans de milions de persones de tot el món. Una bona mostra d’això és la 

capacitat que ha tingut la ciutadania, i diferents moviments o causes socials de tota mena, per 

provocar canvis no només en la pràctica del periodisme sinó també en la naturalesa de la 

democràcia.  

“El periodismo define y redefine lo que significa ser un ciudadano. La democracia no solo 

es elegir a quienes ejercen el poder. La democracia requiere asimismo que los ciudadanos 

estén bien informados sobre las actividades del Estado, que sean suficientemente libres 

para expresar y debatir sus opiniones y que hayan sido educados a fin de decidir por sí 

mismos.” (Howard Rheingold, 2011: 7).22 

A banda de l’evolució dels mitjans de comunicació de massa cap a la convergència o la integració 

de les redaccions, s’hi suma la capacitat de transformar la informació perquè es consumeixi a 

internet. És per aquest motiu han sorgit iniciatives empresarials en l’àmbit del periodisme que són 

exclusivament digitals. Un dels avantatges econòmics dels mitjans digitals és la reducció de costos 

de producció i impressió. Aquest fet ha afavorit que, en els darrers anys, hi hagi hagut un ràpid 

 
22 ESPIRITUSANTO O.; GONZALO R. (Coord.). (2011). Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la comunicación. Fundación 

Telefónica. Ariel: Barcelona. 
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creixement de mitjans de comunicació que han nascut a internet. Aquests nous mitjans digitals 

han estat dissenyats per aprofitar les oportunitats informatives i de negoci que ofereix la xarxa. 

L’ampliació de l’oferta informativa a través dels mitjans de comunicació digitals dona la possibilitat 

que usuaris puguin accedir a la informació des d’una gran diversitat de mitjans, molts amb 

contingut gratuït. 

La fragmentació de contingut per part dels mitjans digitals –adaptada als hàbits de consum de la 

ciutadana–, ha ajudat que els mitjans puguin identificar les seves audiències de forma molt 

acurada. Precisament, les fragmentacions del públic objectiu han proporcionat les eines 

adequades als mitjans per detectar noves audiències: les noves generacions de nadius digitals que 

s’han convertit en una part dels nous consumidors de notícies. Són joves amb major consciència 

social i implicació política que la generació anterior i que s’ha convertit en el protagonista d’accions 

de canvis socials i que és el target habitual del consum de notícies digitals. 

Alguns d’aquests elements han propiciat noves formes de periodisme més cooperatives entre la 

ciutadania i els mitjans. La més destacada és l’anomenat periodisme participatiu. 

El periodisme participatiu inclou la col·laboració entre professionals o personal de la redacció i 

aficionats o usuaris que contribueixen en una o diverses fases de la producció informativa. Per a 

Bowman i Willis (2005: 9) es tracta “de l’acte d’un ciutadà o grup de ciutadans que tenen un paper 

actiu en el procés de recollir, reportar, analitzar i disseminar informació”. 

Herminda i altres (2011), esmenten que la participació activa pot formar part d’alguna de les fases 

de les quatre producció de contingut, per exemple, com a: 

▪ Font d’informació (observació i recopilació de dades) 

▪ Part de la fase d’edició (suggerint fonts o escrits d’actualitat que hi ha i que ja estan 

allotjades a internet). 

▪ Ajuda a la distribució de la informació. 

▪ Fase d’interpretació, que té lloc un cop la notícia ja ha estat publicada i on s’obre un 

espai de debat o discussió entorn de la mateixa. 

De vegades, d’aquesta manera es torna a iniciar el procés i el periodista pot trobar nous 

enfocaments per crear nou contingut. No en va, el professor Llorenç Gomis (1991) ja assenyalava 

que “la notícia sorgeix amb el comentari”. 

Els blocs (o blogs), també són unes de les formes més primerenques que van existir a internet i 

que es van convertir en autèntics mitjans socials. Els blocs es remunten a finals dels anys 90, quan 

la companyia Pyra Labs va llançar Blogger.com, un sistema de publicació que tècnicament 

permetia als usuaris poc acostumats a la xarxa poder crear contingut a internet. En l’actualitat, 

existeixen alguns blocs rellevants que ajuden a conformar l’opinió pública. En paraules de Meso i 

Palomo (2011: 31), “el blog ha estat una de les primeres eines del web social que s’ha integrat als 

cibermitjans”. 

Existeixen diferents modalitats de blocs, des del bloc personal al bloc periodístic. Tant un com 

l’altre permeten la interacció amb els navegants, que poden donar l’opinió a través de comentaris 

que es publiquen al bloc.  

A Espanya, la utilització dels blocs es veia com una tàctica per a augmentar l’atractiu dels mitjans 

i les edicions digitals. Els diaris gratuïts van ser els primers que van donar a conèixer els blocs a 

l’opinió pública.  
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Una altra manera en què l’audiència també incideix activament en el procés de la producció 

periodística és la pràctica de crowdfunding, on se sol·licita col·laboració a l’usuari per finançar 

l’elaboració dels continguts del mitjà de comunicació. 

Factors diversos, com la crisi de credibilitat que experimenten els mitjans de comunicació i 

l’apoderament de les audiències, també explicarien la proliferació de nous tipus d’experiències 

informatives com el periodisme ciutadà, que ampliarem en el proper apartat i que té grans 

diferències amb el periodisme participatiu i el crowdfunding. 

 

6.5 Periodisme ciutadà: concepte i contextualització 

 
Aquest apartat servirà per entendre quina relació té el periodisme ciutadà en la construcció de la 

informació, i com afecta els mitjans de comunicació i la ciutadania.  

Seguint la definició de Bowman i Willis (2003: 99), es parla de periodisme ciutadà quan l’usuari 

“juega un rol activo en la adquisición, reporte, análisis y diseminación de noticias e información”. 

És a dir, quan el ciutadà és el responsable de recopilar, editar i distribuir la informació mitjançant 

plataformes digitals autogestionades, controlant els processos productius de la notícia. 

La definició dels dos autors marquen una clara diferència entre periodisme participatiu i 

periodisme ciutadà. El periodisme participatiu es desenvolupa en un marc professional i de 

col·laboració entre el ciutadà i el mitjà de comunicació. Per exemple, un vídeo sobre una revolta 

enviat per un testimoni a una redacció i que es publiqui en un mitjà en la seva versió en digital és 

un cas de periodisme participatiu. En canvi, un vídeo de la mateixa revolta (o fins i tot el mateix 

vídeo) fet per un ciutadà i que l’hagi compartit directament a una xarxa social o a un bloc personal 

es consideraria periodisme ciutadà perquè no ha tingut la mediació de cap mitjà. 

També es fa referència al concepte de periodisme ciutadà o citizen journalism com una forma de 

contingut generat per l’usuari. “És la modalitat per la qual el ciutadà, fent ús d’eines i fórmules 

pròpies del periodisme, informa altres usuaris” (Paulussen i Ugille, 2008: 25). 

Aquesta nova forma de generar i consumir notícies trenca així anys de limitacions ciutadanes per 

accedir als mitjans de comunicació, que estaven restringides majoritàriament a cartes al director i 

a donar veu quan hi havia alguna tragèdia. 

Amb el periodisme ciutadà, la societat té dues vies per difondre missatges: els mitjans de 

comunicació perquè es converteixen en font destacada, i els mitjans virtuals perquè són eines 

gratuïtes i abastables. 

Tal com dèiem anteriorment, el context i els antecedents cal situar-los en el web 2.0, en el qual, 

les audiències adopten nous rols més actius amb nombroses formes de participació en línia. 

Una de les conseqüències més clares d’aquest nou paradigma digital és que ha modificat les 

dinàmiques tradicionals de producció i consum de notícies. Els nous actors tenen l’autoritat per 

ser creadors i receptors de notícies, i això provoca una dissolució de les fronteres establertes fins 

ara, on els mitjans eren gairebé eren els únics productors de la informació i l’audiència era 

únicament receptora. 

El fet que els ciutadans no vulguin estar absents del procés informatiu, i que les noves tecnologies 

i els nous dispositius mòbils puguin facilitar l’apoderament fins a fer-los partícips del teixit 

informatiu, ha provocat una crisi d’intermediacions. Amb el periodisme ciutadà, les veus 

informatives es multipliquen i, en canvi, es dilueix l’autoritat dels mediadors tradicionals. 
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“El periodismo ciudadano, tuvo impacto gracias al avance de la tecnología, que hace 

más fácil la comunicación, eso hizo que las personas se motiven a informar” (Reyes, 

2019). 

En aquest sentit, Pérez Tornero (2012) considera que els mitjans haurien de promoure la 

participació.  

“Un medio no es medio de comunicación si no se basa en la participación activa 

de su audiencia. Esto es especialmente necesario en los medios públicos en 

tanto que son un instrumento de refuerzo de la democracia”23. 

Una altra de les característiques de la incorporació del periodisme de carrer és la descentralització 

de les fonts. Les tecnologies digitals i l’actitud més reticent de la ciutadania vers els mitjans ha fet 

que hagin d’incorporar noves fonts per a l’elaboració de les peces periodístiques. Els mitjans 

escolten, examinen i monitoren les accions que els moviments ciutadans fan a les xarxes socials 

amb la finalitat d’obtenir fonts d’informació i tractar-les com a notícia. El periodisme ciutadà és 

també un camp divers on els ciutadans, com a actors protagonistes, poden adoptar diverses 

actituds i contribuir a l’enfortiment de la democràcia i a la construcció d’una ciutadana informada 

i apoderada.  

 “El periodismo ciudadano se vuelve una tendencia al momento de informar, con el 

fin de contribuir al desarrollo y construcción de la esfera pública” (Suárez: 2006). 

L’any 2005, un informe elaborat per l’Organització de les Nacions Unides per a la UNESCO va 

descriure així els periodistes ciutadans: 

“Al igual que sus homólogos profesionales, los periodistas ciudadanos emplean 

principios y normas periodísticas relacionadas con cuestiones de credibilidad, 

precisión, fuentes, investigaciones, información y oportunidad”. 

Qualsevol ciutadà amb un telèfon mòbil pot gravar i penjar a la xarxa els fets dels quals són 

protagonistes o testimonis directes, com per exemple, l’abús policia en una manifestació, i la 

discriminació racial a un passatger d’un avió turístic. 

“La poca credibilidad de los medios, la democratización de las herramientas de 

comunicación y la popularización del uso de internet permiten a ciudadanos y 

profesionales generar contenido en igualdad de condiciones técnicas”. 

Segons Espíritusanto (2013), els mitjans ciutadans aporten un valor real a les seves comunitats. 

Diu que en general, no hi ha mitjans de comunicació que s'ocupin dels temes que interessen a la 

comunitat. També defineix els valors que aporta el periodisme ciutadà en una sèrie d'àmbits 

específics: 

▪ Local i hiperlocal: llocs de notícies en línia que conviden els veïns d'una determinada 

comunitat a contribuir amb informació sobre temes que els diaris convencionals 

tendeixen a ignorar. 

▪ Vigilants del poder: al periodisme ciutadà se li atorga el poder de vigilar els mitjans de 

comunicació (també anomenats “quart poder”), que ara els vigila un cinquè poder: els 

ciutadans. 

 
23 SUÁREZ, JUAN CARLOS. 2006. El periodismo ciudadano. Análisis de opiniones de periodistas profesionales de España, Italia y Bélgica. 

Convergencia, vol. 24, núm. 74, 2017. Consultat a: https://www.redalyc.org/jatsRepo/105/10551054004/html/index.html 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/105/10551054004/html/index.html
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▪ Eina de vigilància política i electoral: aquesta tasca de vigilància i transparència que 

propugna el periodisme ciutadà destaca especialment en països on hi ha una censura 

fèrria i en situacions d'especial agitació política i social. 

▪ Situacions de crisi (atemptats terroristes, desastres naturals, revoltes populars, 

conflictes bèl·lics...): el periodisme ciutadà ens connecta de manera immediata amb 

els afectats en situacions de crisi, però també demostra gran potencial per contribuir 

a la solidaritat. Són imprescindibles per conèixer què és el que passa, gairebé en temps 

real, en llocs i situacions molt concretes. 

▪ Eina de defensa dels drets humans i de les minories: ara les minories tenen veu i la 

possibilitat de fer-se escoltar davant una audiència global. Això pot propiciar que es 

generin canvis positius en les comunitats. 

A vegades, però, les notícies publicades per la ciutadania poden causar desinformació, ja que, de 

vegades, estan descontextualitzades o els falta el rigor periodístic en el procés d’elaboració. 

Aquest fet, juntament amb les males pràctiques de manipulació –que no són noves–, poden 

afavorir determinats interessos polítics, religiosos i econòmics que tenen molt ressò a causa del 

fenomen de la “viralització”. En aquest punt és on els professionals del periodisme, com ara 

Gabriel Sánchez, periodista i doctor en Ciències de la Informació assevera que: 

“El intercambio de papeles no es posible, pues si el emisor se convierte en receptor y 

este es el que emite el mensaje, se distorsiona por completo el panorama de la 

comunicación. Porque, a diferencia del resto de los ciudadanos, el periodista tiene un 

“compromiso con la verdad, la diferenciación entre información y opinión, la 

verificación de las noticias y las normas éticas que le incumben”.24 

Són molt diferents les paraules del professor de la Universitat de Nova York Clay Shirky, que matisa 

que cal posar filtres i que no existeix la sobreinformació: 

“Lo importante en este nuevo panorama es tener los filtros adecuados para separar 

el ruido de la información relevante. No existe exceso informativo. Es un fallo del 

filtro”. 

Espítirusanto insisteix que existeixen diferents tipus de periodisme i que la col·laboració generarà 

millors peces informatives per a una ciutadania més ben informada i una democràcia més sòlida; 

només cal separar el gra de palla. 

  

 
24 Espiritusanto NICOLÁS, Periodismo ciudadano: argumentos a favor y en contra. Cuadernos de periodistas: revista de la Asociación 

de la Prensa de Madrid, ISSN 1889-2922, Nº. 27, 2013, págs. 56-71. Consultat a: 
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/pdf/Cuadernos_de_Periodistas_27.pdf 

 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/pdf/Cuadernos_de_Periodistas_27.pdf
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7. CAS PRÀCTIC 

7.1 Característiques comunicatives dels moviments socials actuals 

 
L’any 1846, l’acadèmic Lorenz von Stein va descriure el concepte de moviment social com “una 

aspiració de sectors socials (classes) per aconseguir alguna influència sobre l’Estat, degut a les 

desigualtats econòmiques. Així, per exemple, l’aspiració del proletariat per aconseguir 

representació en els sistemes de govern.”25 

Generalment, els estudiosos coincideixen que els moviments socials tenen per objectiu la 

transformació social, en el sentit més ampli de la paraula. Intenten aconseguir “el reconeixement, 

el desenvolupament i la protecció d’interessos i necessitats individuals o col·lectives que els 

moviments consideren que expressen el benestar col·lectiu, o la igualtat, o la llibertat, o la justícia, 

o l’emancipació o, en general, la dignitat humana.”26 Així que, habitualment, els moviments socials 

apareixen a conseqüència de la formació i aparició de problemes estructurals en la societat, 

l’economia i la política, entre d’altres. 

Els anomenats “vells” moviments socials van sorgir al segle XIX, eren fonamentalment moviments 

obrers i, en menor quantitat, moviments nacionalistes. Els moviments obrers, que es van crear per 

defensar els drets i interessos dels treballadors, han sigut durant molts anys els més prototípics. 

Els moviments nacionalistes, en canvi, cercaven defensar la identitat nacional i els drets polítics de 

determinants grups.  

Després de la Segona Guerra Mundial, van néixer els denominats “nous” moviments socials, que 

es van crear en favor dels drets civils, sobretot en països on existien situacions de segregació racial, 

i s’hi van afegir altres drets per a la no-discriminació de totes les opcions sexuals i el moviment 

feminista, entre d’altres. 

Molts d’aquests col·lectius els han agrupat moviments que actualment es coneixen com a 

moviments “antisistema” o “novíssims” moviments socials i que han nascut o evolucionat molt 

més recentment. Tenen la finalitat de mobilitzar-se i fer accions en contra de les conseqüències 

del capitalisme, de la globalització i dels drets civils. Actualment s’hi engloben moviments sindicals, 

de pagesos, ecologistes, de dones, pacifistes, antiglobalització, drets LGTBI, etcètera.  

Altres moviments socials, com ara les Organitzacions no Governamentals, serien grups que 

s'organitzen per a mostrar solidaritat i defensar diversos col·lectius i causes socials.  

A diferència dels partits polítics, els moviments socials tenen estructures organitzatives 

horitzontals. Creen una xarxa de relacions informals entre individus, grups i organitzacions. Els que 

hi participen tendeixen a identificar-ser més per les idees del grup, la cultura, i els objectius 

generals i del conjunt del moviment, que no pas per les accions concretes que desenvolupen. 

Normalment comparteixen una identitat col·lectiva que no ha de ser necessàriament excloent: 

demandar públicament canvis que són potencialment en contra del sistema (antisistema).  

 

 
25 Extret del llibre Història dels moviments socials francesos des de 1789 fins al present (1850). 

26 IBARRA, PEDRO. Al voltant de Moviments socials. Universitat de Lleida. (Traducció pròpia) http://www.udl.cat/serveis/ODEC.html. 

 

http://www.udl.cat/serveis/ODEC.html
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Propaganda del Moviment 15-M o Moviment dels indignats. Va ser un moviment ciutadà que va tenir lloc a 

l’Estat Espanyol l’any 2011. Per la seva estructura organitzativa, estratègia, objectius i forma de 

comunicació es podria categoritzar com un dels moviment socials antisistema o dels “novíssims” 

moviments socials que definia Ibarra. 

Una de les característiques comunes dels moviments socials és la utilització de mitjans no 

convencionals. El repertori dels mitjans utilitzats per a la comunicació dels moviments socials cap 

a les masses –sigui legal o il·legal, depenent de l’època–, ha anat variant al llarg de la història des 

de volants impresos, cartells, declaracions oficials, pancartes, manifestacions i protestes, fins a 

l’actualitat, en què s’hi sumen internet, les xarxes socials, les aplicacions mòbils de missatgeria 

immediata, i un llarg etcètera d’eines i recursos digitals (QR, SMS, MMS). 

Una altra de les qualitats comunes dels moviments és que no els importa si el poder polític –que 

habitualment és a qui es dirigeixen i en són els receptors directes–, els pugui considerar poc 

cooperatius, políticament incorrectes i/o excessivament actius. Busquen ser vistos com a legítims 

per la societat, i que se’ls comprengui, accepti i secundi. 
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Característiques comunes dels moviments socials actuals: 

Interessos i objectius Interessos i valors col·lectius generals ben definits. 

El bé a construir i el construït és comú i solidari. 

Objectius concrets. 

 

Representació Membres del grup sense un lideratge concret. 

Provenen majoritàriament de la nova classes mitjana, amb estudis. 

Hi ha individus no membres però que s’hi senten identificats. 

Tendència cap a una major representació indeterminada i global. 

A base de voluntaris i/o militants. 

 

Tipus d’organització Organització no formal, interacció informal. 

Assembleària, descentralitzada i sense jerarquies. 

Associacions horitzontals que practiquen la democràcia directa. 

A partir de xarxes i nodes familiars. 

Basada en la participació. 

 

Identitat col·lectiva Forta amb tendències exclusives que no és compartida amb altres 

grups socials. 

Comunicacions molt expressives i visuals. 

 

Referents Ideologies/discursos alternatius (o sediments ideològics). 

 

 

Mitjans per a la 

comunicació i difusió 

No convencionals, alternatius. 

Noves tecnologies (xarxes socials, aplicacions mòbils i internet). 

 

Estratègia dominant i 

definició de l’enemic 

L’estratègia està basada en el conflicte directe amb l’oponent. 

Protestes d’acció directa molt espectaculars que atraguin els 

mitjans de comunicació. 

L’enemic és clar i està definit 

 

Posicionament davant el 

sistema 

Canviar les estructures que generen la injustícia. 

 

 

Taula 1. Informació elaborada a partir de la comparativa feta per Ibarra Al voltant de Moviments socials, 

editat per la Universitat de Lleida; la informació recollida al llibre Xarxes d’indignació i d’esperança de 

Manuel Castells (2012) editat per UOC Ediciones; i del Dossier de Dones periodistes: ‘Els moviments socials 

transformen el món’, editat per Associació de Dones Periodistes de Catalunya (2017). Elaboració pròpia. 
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Existeixen algunes diferències entre els moviments socials contra sistema i els grups socials com 

les ONG. Els primers tenen clar que per a les seves demandes hauran d’entrar en conflicte, tenen 

l’enemic ben definit i difonen els missatges per vies no convencionals. Per les ONG, en canvi, 

l’enemic és més difús, busquen una cooperació entre les parts i pretenen pal·liar els efectes 

produïts per la injustícia. També poden usar mitjans convencionals per a la comunicació i difusió 

de les accions. Algunes de les semblances entre els dos moviments seria, per exemple, la 

participació, la cerca d’un bé comú i solidari i l’organització horitzontal. 

 

 

Un moment clau va ser l’aparició de l’Indymedia en el marc de les mobilitzacions 
antiglobalització de 1999 a Seattle contra la Cimera de l’Organització Mundial del Comerç. 
Aquesta xarxa global participativa, creada per l’aliança entre activistes tecnològics i activistes 
mediàtics tradicionals, va permetre als mitjans alternatius i als activistes la publicació 
d’informació, imatges i vídeos generats per les persones que participaven en les protestes, al 
marge dels mitjans tradicionals.  

“Tant en àmbit tecnològic com ideològic, l’Indymedia representa el començament dels 
sistemes de publicació col·laboratius i oberts abans de l’aparició dels blogs; es produeix un salt 
qualitatiu molt import perquè qualsevol persona pot tenir veu”, explica Motserrat Boix.27 

(Pastor, Paloma, Dossier de Dones periodistes, Barcelona, estiu de 2017, núm. 47).28 

 

La propaganda 

Noam Chomsky, en el seu treball “El control de los medios de comunicación”, reflexiona sobre el 

poder dels mitjans de comunicació en la política contemporània, i com la societat s’hauria de 

plantejar quin model democràtic vol. En polítiques dictatorials i en estats totalitaris, la societat és 

controlada a cops. En temps de democràcia això no és possible; per controlar les majories, 

s’utilitzen mètodes de propaganda.  

“Es cuestión simplemente de blandir una porra sobre las cabezas de los individuos, 

y, si se apartan del camino trazado, golpearles sin piedad. Pero si la sociedad ha 

acabado siendo más libre y democrática, se pierde aquella capacidad, por lo que hay 

que dirigir la atención a las técnicas de propaganda” (Chomsky, 1992: 4). 

Chomsky és molt crític amb la premsa i li atorga una funció de control sobre la població. Analitza 

com els mitjans manipulen a la població mentre modelen l’opinió pública a favor de la classe 

política i de les grans empreses. Aquesta minoria no aplica censures com en temps anteriors, però 

té la capacitat de controlar els mitjans i la població mitjançant codis socials que regulen el 

comportament i la integració a la societat. També creu que els mitjans tenen funció de relacions 

públiques de les grans elits. Així que, quan els lectors i espectadors llegeixen la premsa i miren els 

telenotícies, en realitat estan consumint propaganda. 

La funció dels mitjans de comunicació de masses és el de divertir, entretenir i informar però, a més 

a més, també tenen la funció de transmetre valors, creences i codis de comportament que ajuden 

l’individu a integrar-se en el si de la societat. Chomsky i Herman descriuen cinc filtres als quals es 

recorre per adaptar els continguts noticiables a partir de de la informació que es considera apta o 

no apta per a l'audiència. Els filtres actuen de forma gairebé natural i és difícil percebre’ls. 

 
27 Montserrat Boix, és periodista i impulsora del ciberactivisme feminista. 

28 PASTOR, PALOMA. 2017. Dossier de Dones periodistes, Barcelona, estiu de 2017, núm. 4 http://www.adpc.cat/new_site/wp-
content/uploads/2017/10/DONES_47_Dossier.pdf 

http://www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2017/10/DONES_47_Dossier.pdf
http://www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2017/10/DONES_47_Dossier.pdf
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D’aquesta manera, l’audiència creu estar davant d’una notícia tractada de forma objectiva, però 

en realitat ha passat per un sedàs. Els diferents filtres pels quals passen les notícies i continguts 

abans d’arribar al consumidor són: 

▪ La propietat: la majoria dels mitjans són propietat de grans grups o corporacions. 

▪ Els fons: la publicitat és una de les principals fonts d’ingressos dels mitjans, per la 

qual cosa les notícies prioritàries no són les que interessen a l’audiència sinó les 

que el model de negoci vol. 

▪ La font: la dependència dels mitjans de comunicació d'institucions 

governamentals, de grans empreses i d’altres òrgans de poder fan que les notícies 

arribin filtrades a les redaccions.  

▪ Els grups de pressió: els grups d’interès pressionen els mitjans amb la finalitat de 

controlar els continguts. 

▪ Les normes: fa referència als mecanismes de control ideològic, tot i que en el text 

original de 1988, el cinquè filtre feia referència a l’anticomunisme (a la 

propaganda centrada “a l’enemic únic” i a “ells contra nosaltres”29). 

L’apoderament i l’autocomunicació de massa  

Segons Castells, els moviments tendeixen a ser fragmentats, localistes i orientats a un únic tema, 

sovint efímer. La gent tendeix a reagrupar-se entorn d’identitats primàries com la religió, l’ètnia, 

el territori i la nacionalitat. La cerca d’identitat no és nova, ha existit des d’antany. Per altra banda, 

els canvis tecnològics i la globalitat connecten i desconnecten de forma selectiva a “individuos, 

grupos, regiones o incluso países según su importancia para cumplir las metas procesadas en la 

red, en una corriente incesante de decisiones estratégicas” (Castells, 2000: 28)30. 

A partir d’aquí, el sociòleg defineix que les societats actuals s’estructuren cada vegada més entorn 

a una “oposición bipolar entre la red y el yo”. 

La globalització i la informatització han transformat el món. Han ampliat la capacitat productiva, 

la creativitat cultural i el potencial de comunicació. Al mateix temps està privant dels seus drets 

ciutadans a les societats i els està dotant de mecanismes de control socials en detriment del poder 

que tenia la classe política “el poder en una red de ordenadores están desintegrando los 

mecanismos de control social y representación política existentes” (Castells, 2000: 91)31. 

L’expansió de les noves tecnologies ha incentivat nous models de comunicació basats en la 

interacció i organització entre individus participatius en una societat informacional. El model 

comunicatiu resultant es pot denominar, segons Colombo (1993), comunicació sintètica en xarxa, 

ja que ha ampliat considerablement la participació de la ciutadania contemporània. El context de 

la comunicació de masses ha donat lloc a la identificació d’una nova forma de comunicació: 

l’autocomunicació de massa. 

 
29 DoJean-Marie Domenach (1986:6) también señaló hace décadas la “estrategia de la opinión” (1986: 63) como técnica de 

propaganda, basada en el control total y el servilismo de la prensa, a través, por ejemplo, de la existencia de distintos medios para dar la 
sensación de que existen distintas fuentes. El modelo de Chomsky y Herman gira sobre la misma noción. Extret de: Pineda Cachero, 

Antonio El modelo de propaganda de Noam Chomsky: medios mainstream y control del pensamiento. Ámbitos. Revista Internacional de 
Comunicación [en línia]. 2001, (6), [data de consulta 01/05/2020]. ISSN: 1139-1979. Disponible a: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16800612 

30 CASTELLS, MANUEL (2011). Comunicación y poder. Madrid: Alianza editorial. 

31 CASTELLS, MANUEL (2000). La era de la información. Sociedad, Economía y Cultura. Vol. 2. La sociedad red. Madrid: Alianza 
editorial. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16800612
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El terme autocomunicació de massa, fa referència, segons Castells, als ciutadans, que han deixat 

de ser únicament receptors de notícies per a convertir-se en productors d'informació. La nova 

forma de participació ciutadana permet difondre els missatges de molts a molts. A mesura que els 

usuaris s’han apropiat de les noves fórmules de comunicació, han generat noves xarxes de 

comunicació horitzontal, com per exemple, Youtube, Facebook, Twitter i Instagram. En moltes 

ocasions, els missatges que es difonen en aquestes plataformes es converteixen en virals i causen 

major incidència política i social que abans de l’era digital. 

El nou model de comunicació juntament amb el desenvolupament de la telefonia mòbil ha conduït 

a canvis notables en el comportament social envers els mitjans, de la mateixa manera que també 

ha fet canviar considerablement l’exercici de la professió periodística. Així, doncs, la transformació 

del sistema de comunicació no es deu únicament a la innovació tecnològica, sinó que té a veure 

amb el fet que els usuaris d'Internet han escollit apropiar-se socialment d'aquests instruments de 

mediació. 

  



 
 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-44- 

7.2 Anàlisi 1: La Primavera Àrab, el primer moviment social digital 

En aquesta part s’estudia el paper d’Internet i les xarxes socials com a part de la difusió del conflicte 
que va tenir lloc entre finals del 2010 i fins a les acaballes del 2012, i que es coneix popularment 
com Despertar Àrab i Primavera Àrab, entre d’altres. La Primavera Àrab va ser una onada de 
protestes i reivindicacions populars que van tenir lloc simultàniament al sud del Mediterrani i a tot 
l’Orient Mitjà. Els conflictes principals van tenir lloc a Tunísia, Egipte, Líbia, Iemen i Síria. 

També es fa el seguiment d’alguns mitjans entre desembre de 2010, que és l’inici del conflicte, i 
febrer de 2011, que és quan la revolució i va arribar al seu punt més àlgid. En aquest seguiment es 
podrà veure com els ciutadans no només es converteixen en part indefugible del conflicte, sinó 
que esdevenen, segons la relació a l’objecte de coneixement, en la font primària per a molts 
mitjans de comunicació. Al mateix temps, els ciutadans també es converteixen en font segons 
l’origen de la informació, és a dir, com una font de consulta per la confecció de la notícia.  

En aquesta mateixa línia comprovarem que les xarxes socials i els blogs personals van fer un paper 

molt important; de fet, moltes vegades van suplir el paper tradicional dels mitjans en la creació i 

difusió de continguts i relats. Ho van fer, a més, en un moment en què el periodisme ciutadà era 

gairebé inèdit. 

A partir de retalls de premsa, blocs i missatge o contingut gràfic a les xarxes socials, es veurà com 

el concepte de periodisme ciutadà reforça la democratització d’internet, els mitjans socials, i els 

entorns participatius. En aquest mateix apartat s’estudiarà el paper de la ciutadania en la 

participació del procés de creació i difusió del conflicte i els recursos tecnològics que utilitzen per 

comunicar les trobades i manifestacions.  

La connectivitat va afavorir el debat i la pluralitat dels actors socials en els mitjans de comunicació 

i es va estendre durant les protestes i manifestacions, la qual cosa va enriquir l’experiència 

periodística i va ajudar a fer visibles les protestes arreu del món. 

Els telèfons mòbils i la nova tecnologia han jugat, doncs, un paper inspirador i molt notable en 

l'abast de la comunicació, sobretot en qüestions sociopolítiques. La ciutadania cada vegada se sent 

més còmode amb les eines tecnològiques i les utilitza a favor seu. 

“Distances have been reduced and times have been restrained. While arranging a 

revolution was involve years of personal and secret meeting on a small scale in the 

past, today events like those we have witnessed can be managed just in few days” 

(Ghannam, 2011). 

Contextualització del conflicte i de l’ús de les eines digitals durant la Primavera Àrab 

El debat sobre la presència i l’ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació de la cibercultura 

en les Primaveres Àrabs ha estat debatut durant aquests darrers anys.  

“Hay quienes destacan que las redes sociales sirvieron para luchar contra la censura 

de los regímenes dictatoriales y evitaron el aislamiento de la sociedad árabe que 

pudo conectarse con el exterior a través de las plataformas sociales y lograr así un 

mayor apoyo” (Rihawi 2018: 85). 

Podríem dir que a internet es jugava a diverses bandes: les filtracions que va fer Wikileaks sobre 

la corrupció reial, els ciberatacs dels hackers internacionals Anonymous i el paper d’unes xarxes 

socials que en aquell moment eren encara una novetat.  

D’altres consideren que un dels esclafits va ser la falta d’objectivitat en les informacions dels 

mitjans tradicionals. El silenci dels mitjans de comunicació davant la rebel·lió de la població contra 
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el poder governant va ser entès com un intent de fer callar la veu del poble. Per tant, els ciutadans 

es van avocar als mitjans socials com a eina d’aliança comunicativa per a les causes socials per les 

quals lluitaven. 

“Es por ello que en esta fecha, comienzos de 2011, cuando se producen las revueltas, 

Internet y las redes sociales experimentan un auge inesperado ya que se convirtieron 

en canales de transmisión y movilización desde la sociedad y para la sociedad, dando 

un vuelco a los emisores tradicionales de información” (González del Miño, 2014). 

Un estudi de l’acadèmic i periodista Nahed Eltantawy va considerar que els mitjans socials van ser 

essencials i eficaços per a la revolució egípcia, tot i que creu que no es pot atribuir que la revolta 

nasqués a internet. Assegura, però, que internet va ser la gran protagonista, ja que va confluir amb 

una població motivada. El govern egipci havia decidit ampliar la capacitat tecnològica del país; així 

que, a partir de l’any 2000, es van crear els primers blocs en llengua anglesa i, posteriorment, en 

la llengua del país per apropar-se al públic autòcton. 

L’autora marca un punt d’inflexió en el ciberactivisme l'any 2008, quan es crea una pàgina a 

Facebook per promoure la Vaga General de Mahalla al-Kubra, que va ser convocada per 

treballadors del sector tèxtil i partits opositors al règim de Hosni Mubarak.  

“A mesura que creix la blogoesfera egípcia, molts activistes comencen a utilitzar 

Facebook, Flickr, Twitter, telèfons mòbils. [...] Activistes individuals, amb coneixements 

dels recursos dels mitjans de comunicació socials, van donar vida a la revolució”. 

El paper de les xarxes socials ha estat debatut entre aquells que les defensen com la gran causa de les 

revoltes i els que creuen que només va formar part d’un dels canvis que estaven patint els mitjans de 

comunicació arran de la implementació de l'anomenat web 2.0. Una de les postures intermèdies la 

trobem amb Castells. Encara que reconeix que internet no ha estat la principal causa de les 

revolucions, prefereix assenyalar la pobresa, l’exclusió social, les dictadures i la manca 

d’informació cap als ciutadans com a orígens de la revolta. Tanmateix, anomena el moviment a 

Tunísia “la revolución de Túnez Wikirevolución del jazmín” perquè el funcionament organitzatiu li 

recorda a una “wiki”. 

En qualsevol cas, la rapidesa en les comunicacions que els va proporcionar la xarxa va fer que les 

revolucions àrabs tinguessin dues característiques pròpies: l’espontaneïtat i l’absència de 

lideratge. Fins i tot quan els governs van prohibir i vetar els telèfons mòbils i el subministrament 

d’internet, tant la cadena de televisió Al Yazira com la població, van trobar solucions enginyoses 

per difondre els missatges arreu del món.  

Per poder explicar aquest període de revolucions podem partir d’un dels primers moviments que 

es va crear a Facebook: l’anomenat Moviment 6 d’abril, que va néixer l’any 2008 per donar suport 

als treballadors del Delta del Nil i que es manifestaven contra l’augment de preus. La manca 

d’oportunitats per als joves, la corrupció política i el descontentament social i econòmic va fer 

sortir als ciutadans a protestar.  

Els primers seguidors del perfil de Facebook van ser joves amb un bon nivell educatiu. La xarxa 

social va ser l’altaveu d’aquest primer moviment i d’altres posteriors que van desencadenar 

multitud de protestes i manifestacions que van tenir lloc a diferents països al sud del Mediterrani 

i a tot l’Orient Mitjà. 

L’ajuda de les noves tecnologies va motivar durant temps, la creació de grups de moviment socials 

a les xarxes per fer les reivindicacions i també per fer convocatòries i trobades que posteriorment 

tenien lloc als carrers i places de les ciutats. 



 
 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-46- 

“El Movimiento del 6 de Abril, que agrupa a jóvenes contestatarios al régimen del 

presidente Hosni Mubarak, nació en la red social Facebook y logró saltar de la 

realidad virtual a la calle con sus continuos y masivos llamados a protestas 

populares”.32 

El detonant, però, va ser el fet va succeir el dia 17 de desembre de 2010. En la memòria de tota la 

societat va quedar gravada la història del tunisià Mohamed Bouazizi, un jove informàtic que, 

cansat dels suborns i les vexacions que patia per part de les forces de seguretat del país, va decidir 

immolar-se davant d’un edifici del govern. Aquest fet tràgic va donar peu a l’anomenat Despertar 

Àrab o Primavera Àrab i el jove va ser conegut com el “pare de la Revolució de Tunísia”. 

En poques hores, centenars de joves que havien patit humiliacions similars a Bouazizi es van 

concentrar davant el mateix edifici. El cosí de Mohamed, Ali, va enregistrar la protesta i va difondre 

el vídeo per internet. Al mateix temps, la imatge del jove tunisià es va escampar mitjançant els 

missatges amb imatge que s’enviava la ciutadania a través de MMS enviats amb els telèfons 

mòbils. 

 

 

Informar mitjançant MMS  

“His self-immolation triggered months of protests across 
Tunisia, Egypt, Libya, Syria, and Yemen and is credited for 
starting Arab Spring. The peoples of Tunisia share his Picture 
through MMS and collect the peoples for protest as shown” 
(Sara Yin, 2011).33 

Aquesta imatge de Bouazizi va arribar als dispositius mòbils de la ciutadana per mitjà del sistema de 
MMS. El sistema de missatges curts de text i els missatges multimèdia, que permeten imatges, so i 
emoticones, a més del text, van ser molt utilitzats durant les revoltes. 

 

Les imatges que arribaven a una audiència global eren fetes des de telèfons mòbils pels 
concentrats i protestants. Els ciutadans es van convertir en peces imprescindibles en una cadena 
que va portar el conflicte a un efecte viral. El contingut publicat era compartit per centenars de 
persones de l’entorn i que passava a milions i milions de desconeguts; sense importar el país a la 
seva residència ni l’idioma. 

La participació de les dones a les revolucions també va ser una de les sorpreses destacades del 
moviment. El rebuig cap a les polítiques dictatorials va ser tan gran que les dones van congregar-
se als carrers i places. Això va desconcertar els dictadors, ja que en aquests països les dones, per 
tradició i cultura patriarcal, solen adoptar posicions més distants als afers polítics. La revolució, 
doncs, també va posar en relleu el paper de la dona en la lluita per la resistència. 

La Primavera àrab, la revolució a la xarxa 

Les protestes, i manifestacions tenien una cosa en comú: l’ús d’internet per a l’organització dels 
actes. Els ciutadans seguien els fets i cobrien els actes.  

“¿Qué tuvieron en común todos estos acontecimientos que se convirtieron 
probablemente en los más importantes del pasado 2011? La mayoría fueron 

 
32 AFP. El Movimiento del 6 de Abril, de la realidad virtual a las protestas callejeras en Egipto. Periódico La Jornada. Dissabte 29 de 

gener de 2011, p. 23. https://www.jornada.com.mx/2011/01/29/mundo/023n1mun 

33 Alhindi, Waheed & Talha, Muhammad & Sulong, Ghazali. (2012). The Role of Modern Technology in Arab Spring. Archives des 
sciences 1661-464X. 65. 1661-464. 

https://www.jornada.com.mx/2011/01/29/mundo/023n1mun
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organizados, seguidos, opinados y debatidos a través de Internet, más en concreto, 
a través de las redes sociales. Éstas se han convertido en los últimos tiempos en una 
herramienta indispensable para manejar la información” (Pérez: 2002) 

Facebook, Twitter i Youtube van ser claus en l’expansió de la revolució. Les xarxes socials van 
adoptar el paper que feien els mitjans de comunicació. Per primera vegada, els ciutadans podien 
ser-hi en primera persona, de forma individual i fins i tot gratuïta, convertint-se en el canal de 
difusió dels efectes més actuals.  

El dia 26 de gener de 2011, el diari espanyol El País, explicava com els grups s’organitzaven a través 
de les xarxes i quin tipus de missatge llançaven: 

 

 

“La revuelta ha sumado un escenario: además de la calle también se ha trasladado a 
las redes sociales desde donde se realizan las convocatorias a nuevas movilizaciones. El 
grupo opositor 6 de abril, uno de los principales promotores de las protestas de ayer, ha 
instado a continuar con las manifestaciones hasta la renuncia de Hosni Mubarak.” 

(Tesón Núria, El País, 26/01/2011) 34 

 
Les autoritats, conscients del poder que els ciutadans exercien sobre la població i les seves 
habilitats amb les noves tecnologies, van decidir bloquejar els serveis de Twitter i una de les 
empreses que subministrava espais de blogs a civils. 

“Entre tanto las autoridades han decidido bloquear el servicio de microblogging Twitter, 
aunque sigue activa la red social Facebook, a través de la cual los ciberactivistas están 
haciendo llamamientos a continuar con las protestas contra el presidente y su régimen. 
También han bloqueado la página de Blogspot, -muy activa entre los blogeros del país y el 
chat de Google Talk”. (Tesón Núria, El País, 26/01/2011)   

En la celebració del 10è aniversari del naixement de Twitter, el diari El País va fer una llista 
subjectiva sobre “10 piulades que van canviar el món”. En la número 5 en destacava el tuit que 
l’empresa Twitter va fer durant les revoltes àrabs en què confirmava que el govern d’Egipte havia 
bloquejat Twitter. 

 

 

 “Es imposible escoger un solo 
mensaje, pero es indiscutible que 
las protestas que se produjeron 
durante 2011 en Egipto, Túnez o 
Libia tuvieron en Twitter su mejor 

herramienta de organización. Esto hizo que algunos gobiernos se asustaran seriamente y en 
Egipto, durante las protestas, se llegó a censurar Twitter, como comunicó en este tuit la propia 
red social. Twitter siguió teniendo un papel crucial en las revueltas egipcias de 2013.” 

(Infante, Eduardo, Diez 'tuits' que cambiaron el mundo. El País, 23/03/2016)  

 
La notícia del bloqueig es va publicar a diferents mitjans i agències de notícies. Un dels diaris que 
en va parlar va ser el britànic The Guardian: “Egipte bloqueja els llocs web de mitjans socials en un 
intent de reprimir els disturbis”, titulava l’article escrit per Charles Arthur, el dia 16 de gener de 
2011.  
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“Internet sites such as Twitter and Facebook were cut off within Egypt today as the 
government of President Hosni Mubarak tried to prevent social media from being used to 
foment unrest. Many sites registered in Egypt could not be reached from outside, according 
to Herdict.org, a website where users report access problems. 

Twitter, YouTube, Hotmail, Google, Chinese search engine Baidu and a "proxy service" – 
which would allow users to evade obvious restrictions – appeared to be blocked from inside 
the country, according to reports on the site. 

Twitter said blocking was intermittent and some users were able to tweet while Bambuser, a 
Swedish site for streaming video from mobile phones, said it had been blocked after being 
used by some protesters this week”. 

(Arthur Charles, The Guardian, 26/01/2011)  

 

En l’article, el periodista explicava que un 24% de la població egípcia (uns 19,2 milions de persones) 
tenia accés a internet. Generalment hi accedien des de cibercafès, per internet mòbil o en clubs 
públics de tecnologia de la informació. Prop d’1 milió podien accedir-hi des del seu domicili 
mitjançant un ordinador personal. També destacava que prop de 26 milions d’egipcis tenien 
telèfon mòbil en aquell moment i que, per tant, podien organitzar les protestes a través de 
missatges de text.  

Slaheddine Grichi, redactor en cap del principal diari francòfon de Tunis, La Presse, relata en un 
reportatge fet per TV335, que el seu mitjà patia la censura ‘banalista’ (de Ben Ali). “L’endemà de la 
caiguda del règim els periodistes van destituir l’antic director imposat pel desaparegut Ministeri 
d’Informació. Van canviar la línia editorial immediatament”. 

Així doncs, segons Castells (2012: 44)36, la societat àrab del moment es va trobar inicialment amb 
una confluència de tres factors distintius: l’existència d’un grup actiu de llicenciats sense feina que 
van encapçalar la revolta; la presència d’una sòlida cultura de ciberactivisme que feia temps que 
elaborava crítiques obertes al règim; i una taxa relativament alta d’ús d’Internet, incloent-hi 
connexions domèstiques, centres d’ensenyament i cibercafès. 

 

 

“El Magreb lleva años notando esta inquietud juvenil, la de una generación abierta al mundo 
que pide paso y exige mayor capacidad de decisión. La crisis económica y sus difíciles 
perspectivas laborales han radicalizado sus visiones políticas. Y han usado las redes sociales, 
cada vez más populares a pesar de las censuras, para su organización interna y la movilización 
de masas. Sin Internet no se entiende la explosión de manifestaciones y protestas simultáneas 
que han vivido en el último mes Túnez, Argelia, Libia, Egipto, Jordania o Yemen”.  

(A. Larrañeta, 20 minutos, 28/01/2011) 37 

 
En el reportatge de RTVE del 27 de gener de 2011, la periodista Esther Vázquez explica que els 
mitjans tradicionals de Tunísia silenciaven les matances i la gent més gran no sabia què estava 
passant al país a causa d’aquest buit informatiu. En canvi, els joves, molt preparats i acostumats a les 
noves tecnologies, feien circular la informació per internet. 
 

 
35 VALLE, NICOLÀS; PIGRAU, MIREIA (2011). La revolució anònima. 30 minuts. TV3. 30/11/2011. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-revolucio-anonima/video/3343250/ 

36 CASTELLS, MANUEL. (2012). Xarxes d’indignació i d’esperança. UOC Ediciones. ISBN: 978-84-9029-927-2 

37 LARRAÑETA, A. La revolución social que se vive en el mundo árabe: jóvenes, islam, Internet y democracia. 20 minutos. 28/01/2011. 
Recuperat a: https://www.20minutos.es/noticia/942547/0/revolucion/mundo/arabe/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-revolucio-anonima/video/3343250/
https://www.20minutos.es/noticia/942547/0/revolucion/mundo/arabe/
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 “Les fotos dels assassinats circulen per les 
xarxes socials, la informació del que succeeix en 
les zones rurals es trasllada a la capital a través 
d'internet. Un altre element decisiu en l'origen 
d'aquesta revolució és Internet, que propicia per 
primera vegada en la història de Tunísia que el 
pagès pobre del sud i el noi de bé de les zones 
residencials de Cartago cridin junts per reclamar 
llibertat i democràcia".38 

Extret del programa La cólera de Túnez, RTVE. 

(Traducció pròpia) 

 

Els internautes van tenir la capacitat de moure milers de bloggers perquè sortissin al carrer a 

demanar la fi de la dictadura. En el mateix reportatge de Televisió Espanyola, una jove anomenada 

Lina Ben Mehni explicava com va atraure milers de persones al seu bloc perquè estiguessin 

informats de les concentracions i del que passava al país.  

 

  

Lina Ben Mehnni i A Tunisian Girl, un dels 
blocs més seguits durant les revoltes àrab 

"La nostra feina, primerament consistia en la 
propagació i difusió de la informació mitjançant fotos 
i vídeos que es publiquen als blocs i també a 
Facebook i Twitter, per a compartir-los amb el major 
nombre de persones possible. Però internet també ha 
fet una altra funció com és l'organització de 
manifestacions i de suport als veïns de Sidi Bou Saïd”. 

Extret del programa La cólera de Túnez, RTVE, 
27/01 /2011. (Traducció pròpia) 

Lina ben Mehnni, era profesora de lingüística en la Universidad de 
Túnez y autora del blog A tunisian Girl, bitácora de referencia 
durante las revueltas en Túnez, es ciberactivista y periodista en 
radio Kalima, una de las emisoras destacadas en la lucha por las 
libertades en el país, galardonada con el Premio a la Libertad de los 
Medios. 

A Tunisian Girl pertanyia a Lina Ben Mhenni i va servir com a font 
clau d'informació sobre els crims comesos pel règim de Ben Ali a 
Tunísia. Després de la caiguda del dictador, la jove de 28 anys va 
seguir de prop els progressos de Tunísia cap a la democràcia. 
Durant l'apagada d’Internet les xarxes socials de Facebook, Twitter 

i el bloc personal en àrab, francès i anglès de Ben Mhenni, es van convertir en una de les fonts d'informació 
més importants per als tunisians i per a la resta del món. 

Ben Mhenni va morir el gener de 2020, a l’edat de 38 anys. Es considera una icona de la revolució tunisiana. 

 Biografia extreta a: GONZALO PAULA. 2012. Periodismo Ciudadano. Los 10 Bloguer@S De La Primavera Árabe. 
Recuperat a: https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/ 

 

 
38 VÁZQUEZ ESTHER. La cólera de Túnez. RTVE. En portada. 27/01/2011. Recuperat a: https://www.rtve.es/television/20110127/portada-

colera-tunez/398757.shtml 

https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/
https://www.rtve.es/television/20110127/portada-colera-tunez/398757.shtml
https://www.rtve.es/television/20110127/portada-colera-tunez/398757.shtml
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Per a Castells (2012: 105), la Primavera Àrab va ser un esdeveniment únic en la història perquè va 

constituir el primer conjunt d’alçaments polítics on tots els elements eren presents en els mitjans 

digitals; des de l’allunyament de l’estat, el consens de la població que protestava, i fins a la defensa del 

moviment per part de l’opinió pública internacional. És ben cert que ni Facebook ni Twitter no van 

causar cap revolució, però “també seria una ximpleria obviar el fet que el bon ús estratègic dels 

mitjans digitals per connectar persones de diverses regions entre elles”. 

Els períodes previs als alçaments, els blocs van ser fonamentals a l’hora de crear una cultura 

política de debat i activisme en uns països que estaven poc avesats al pensament crític i a les 

actituds rebels. Els mitjans digitals van tenir un paper causal durant les revoltes. En tots els casos, 

els incidents de la Primavera Àrab van ser presents a les xarxes digitals d’una manera o altra: des 

mobilitzar amb eficàcia les multituds que sortien al carrer a protestar per l’efecte crida fins a 

estendre la causa en l’àmbit internacional. 

“Activistas y líderes de opinión pública han caracterizado a la Primavera Árabe en Egipto 

de enero del 2011 como una Revolución de Facebook. Ellos han resaltado el poder 

intrínseco de los Medios Sociales, que, innegablemente, jugaron un rol importante para 

el cambio social producido en este proceso revolucionario” (Fernando 2015). 

Un altre dels moments àlgids de la revolució àrab va tenir lloc a la plaça Tahir, l’epicentre de les 

protestes del Caire. El dia 25 de gener de 2011, milers de ciutadans van prendre la plaça amb crits 

de “Pa, llibertat i justícia social” i “Fora, fora, Hosni Mubarak”. Les mobilitzacions més violentes 

van seguir fins l’enderrocament del dictador i del règim existent, divuit dies després de la presa. 

Segons un informe d’Informació i Tecnologia i Política de l’Islam que va publicar Eldiario.es l’any 

2016, en el moment dels fets “el nombre de tuits sobre Egipte –molts utilitzant el hashtag #Jan25–

, va passar de 2.300 a 230.000 al dia, en la setmana anterior a l’enderrocament de Mubarak. La 

revista Foreign Policy va reconèixer la revolució egípcia com un dels "moments noticiables" de 

l’any a Twitter”.39 

En paraules d’un dels manifestants, Fawaz Rashed durant aquells dies “utilitzaven Facebook per 

convocar les protestes, Twitter per a coordinar-les i Youtube per ensenyar-les al món.” 

 

 

“Enlloc es va fer 

més evident que 

a Egipte, on les 

xarxes socials es 

van integrar 

perfectament en 

la cultura d'un 

país amb un aclaparador percentatge de població jove –el 60% té menys de 30 anys–. El seu 

esperit revolucionari online va ser contagiós per a aquells que el van presenciar des de fora”. 

(Maeve Shearlaw publicat a The Guardian / Eldiario.es. Traducció pròpia. 

 
39 Maeve Shearlaw. La revolución de Egipto no se gestó en las redes sociales. The guardian / Eldiario.es, - 25/01/2016. 

https://www.eldiario.es/theguardian/despues-revolucion-redes-sociales-Egipto_0_477352724.html 

https://www.eldiario.es/theguardian/despues-revolucion-redes-sociales-Egipto_0_477352724.html
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Un estudi de Myriam Aouragh, antropòloga especialitzada en mitjans socials i activisme a internet, 

parteix de la idea que Internet era una eina per dur a terme la revolució perquè els activistes 

estaven molt ben connectats i van utilitzar eines essencials com Twitter i Facebook. Les dues 

xarxes van crear forts vincles i un reclutament més fidedigne i de confiança. L’autora també 

considera que durant els dies que va durar el conflicte es va crear una “sincronització entre els 

mitjans de comunicació convencionals (Al-Jazeera, BBC, etcètera.) i les xarxes socials. Un fet clau 

en aquesta sincronització és l’atac a la seu d’Al-Jazeera a El Caire, quan van detenir periodistes i 

els van revocar els passis de premsa per cobrir la revolució egípcia”. 

 

  

Gigi Ibrahim 

La primera imatge és una captura feta d’un dels vídeos que 
va penjar una ciutadana, Gigi Ibrahim, el dia 15 de gener de 
2011 al seu canal de Youtube, sota el títol de “Today Tunisia, 
Tomorrow Egypt! Down with Mubarak!”. Durant tres anys 
aproximadament va penjar més de 300 vídeos al seu canal 
de Youtube amb reivindicacions, peticions i relatant els fets. 
Entre tots els vídeos sumen 556.679 visualitzacions. 
Posteriorment, el dia 5 de maig de 2012, la jove egípcia 
també va participar en una peça informativa per una 
televisió russa, RT Moscou.  

 

“Gigi Ibrahim, @Gsquare86, una de las blogueras más 
famosa de la revolución egipcia. Su activa presencia en 
Twitter, Facebook, Flickr y Vimeo, le han llevado a ocupar un 
lugar destacado en la blogosfera egipcia, como señala Toni 
Rogers en Journalism. La relevancia de sus crónicas, en un 
momento de especial convulsión política, en la que la prensa 
internacional tiene muchas dificultades para acceder al país, 
han llevado a medios como el New York Times a 
entrevistarla por Skype”. 

 

Biografia extreta de: https://www.periodismociudadano.com/los-10-
bloguers-de-la-primavera-arabe/ 

 
 

 

Segons Aouragh, l’única forma que tenia la premsa internacional d’informar i donar cobertura de 

les notícies sobre el mateix terreny era a través de les fonts interactives d’internet (Facebook, de 

Twitter, de Youtube i els blogs). Aquesta aliança entre activistes i periodistes van permetre a 

activistes com Amr Gharbeia a encarregar-se de donar la cobertura mediàtica en moment 

importants. 

Un dels projectes que duu a terme Espíritusanto és un web anomenat Periodismo Ciudadano, que 

fa d’observatori del que succeeix al món al voltant del periodisme ciutadà. En aquest web hem 

trobat aquesta ressenya de Paula Gonzalo de principis de l’any 2012 que destaca deu bloggers. 

https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/
https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/
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Malgrat que la majoria d’enllaços als blocs ja no funcionen, entre els noms hi figuren els dos 

bloggers activistes que hem escollit en aquest treball: Lina Ben Mehnni i Gigi Ibrahim. 

“Sin duda el trabajo realizado por infinidad de blogueros y blogueras han conseguido 

el cambio social en muchos países del norte de África. No en vano La revista Time ha 

elegido como personaje del año de 2011 a “The Protester” o “El manifestante”, un 

símbolo de los levantamientos de la Primavera Árabe, así os lo contamos en 

Periosmo ciutadano y así lo señalan medios como Journalisted Yearly. Desde PC os 

queremos trasladar los 10 bloggers que, bajo nuestro punto de vista, han ejercido un 

papel más destacado en sus respectivos países”. 40 

Amb els recursos que tenien i dins l’espai protegit d’internet, els activistes enviaven missatges a la 

societat global i connectada; una societat preparada per “rebre certs missatges sobre el pa i la 

dignitat” (Castells, 2012: 107). 

 “El pueblo se informaba de los hechos a través de las redes sociales donde veían 

vídeos sobre el estado abusivo y compartían bromas sobre su dictador a través de 

SMS y lo más importante, todos ellos compartían un objetivo colectivo: derrocar al 

régimen” (Howard, P.N, Hussain, M.M, 2011). 

  

Amr Gharbeia 

Va ser un dels primers bloggers d’Egipte i un dels més 
destacats durant el conflicte. 

Va ajudar a cobrir alguns dels fets a través del seu bloc. Des 
de 2004, va escriure contingut sobre l’activisme de carrer. 
Defensor del software lliure, amb l’ajuda de les noves 
tecnologies va promoure el canvi social.  

El 23 de juliol de 2011 el jove va ser arrestat pels militars. 
Amnistia Internacional va demanar-ne l’alliberació de 
forma immediata. 

Els militars van descriure a Amr com un jove amb un càmera 
de telèfon mòbil que exigia la dimissió del mariscal de camp 
Mohamed Hussein Tantawi. El dia 24 de juliol va fer un tuit 
dient que estava a casa, sa i estalvi. 

Els fets estan relatats al diari: Ahram online: Zeinab El-Gundy. Searching 
for Amr Gharbeia and others missing from Abbasiya battle. Ahramonline. 

24/02/2011. 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17174/Egypt/Politics-

/Searching-for-Amr-Gharbeia-and-others-missing-from.aspx 

Espítirusanto en el seu llibre Evolucion positiva de la comunicación (2011), reflexiona per què els 

ciutadans no haurien de ser emissors de la informació quan tenen les eines òptimes per fer-ho: 

“Los periodistas profesionales tendrán que colaborar con ellos y repensar sus funciones en la 

recogida, transmisión, análisis y diseminación de información, así como los diferentes campos en 

 
40 GONZALO PAULA. 2012. Periodismo Ciudadano. Los 10 Bloguer@S De La Primavera Árabe. Recuperat a: 

https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/ 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17174/Egypt/Politics-/Searching-for-Amr-Gharbeia-and-others-missing-from.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17174/Egypt/Politics-/Searching-for-Amr-Gharbeia-and-others-missing-from.aspx
https://www.periodismociudadano.com/los-10-bloguers-de-la-primavera-arabe/
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los que puede ejercer su profesión: periodismo de bases de datos, de visualización, o incluso en la 

experimentación de nuevos formatos y maneras de presentar la información.” 

Una evidència és que, quan la ciutadania desconfia dels poders, sigui dels polítics o dels mitjans 

de comunicació tradicionals, busca formes alternatives d’informació i creen canals que els 

proporcionin la seguretat de ser escoltats i compartir inquietuds. 

 

   

Hassam el-Hamalawy 

Era un altre dels activistes amb bloc propi que va esdevenir 

periodista autònom per alguns mitjans com The Guardian. 

Actualment segueix fent de periodista. 

En un dels articles de l’època comenta que les primeres vagues de 

treballadors que hi va haver l’any 2007 ja van donar peu a 

missatges i imatges a la xarxa. 

“Les imatges de les vagues, que es van transmetre tant a través de 

mitjans socials com de mainstream, significaven que milions de 

treballadors podrien superar gradualment els seus temors i 

organitzar protestes inspirades en notícies sobre victòries de les 

vagues en altres sectors. Com a periodista que va cobrir l’onada de 

vaga el 2007 [...]” 

 “L’ús de Kefaya de mitjans tant socials com de mainstream va 

contribuir a canviar la cultura política del país. Milions d’egipcis, 

mentre s’asseien a casa seva, van poder veure aquells atrevits 

joves activistes del centre del Caire burlant-se del president, 

aixecant pancartes amb consignes que eren inimaginables una 

dècada abans”. 

Les fotos formen part de l’àlbum que Hassam té encara avui dia a la plataforma Flickr. Corresponen a les marxes de 
protesta del 25 de gener de 2011 a Egipte41. Text extret del diari The Guardian. Traducció pròpia. 

 

Els mitjans de comunicació van seguir fent una tasca molt valuosa tant com a eina de comunicació com 

d’espai de debat ciutadà. Les xarxes socials i els blocs van ser les plataformes idònies per discutir, 

difondre informació i perquè el públic prengués consciència del que passava en el món real. Les eines 

digitals que proporciona internet es consideren els mitjans més democràtics i lliures als quals cada 

ciutadà del món pot optar. Malgrat que “el fantasma de la censura también está muy presente en la 

red” (Pérez, 2012). 

Segons la periodista Beatriz Pérez; “las redes sociales Twitter y Facebook, 

esencialmente [...] y también otros periódicos online que actúan como contrapoder 

y reivindican una información alejada de los poderes políticos, se han convertido en 

un recurso indispensable para el ciudadano inquieto que no se conforma con lo que 

le cuentan desde arriba”.  

 
41 La revolució egípcia de 2011 (Revolució del 25 de gener) van ser un seguit de manifestacions al carrer, protestes i actes de desobediència civil 

que van començar en aquesta data i que es van difondre per tot el país. Les manifestacions i els disturbis van ser duts a terme per diversos grups 
socials en la Revolució del Gessamí de Tunísia. Font: Viquipèdia.. Àlbum de fotos de Hassam El-Hamalawy del 25/01/ 2011: 

https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/sets/72157625947671262/ Totes les fotos del periodista a la xarxa Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/albums/with/72157625947671262. Blog personal: https://arabawy.org/  

https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/sets/72157625947671262/
https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/albums/with/72157625947671262
https://arabawy.org/
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Sihem Bensedrine, 

És advocada, periodista i defensora dels drets humans. 
Va patir la censura del govern i dels mitjans. Li van 
piratejar el compte de Facebook i van publicar-hi 
insults i imatges vexatòries.  

“El que ha fet la revolució ha estat Facebook. Tothom 
s’ha convertit en periodista. Tothom feia fotos, 
gravava sons i els compartia per Facebook. Estaven 
informats minut a minut del que passava a totes les 
ciutats del país. I és així com la gent ha guanyat. I és 

també gràcies a Ben Ali que ens va prohibir connectar amb els mitjans de comunicació tradicionals” 
La revolució anònima. 30 minuts. TV3.42 

  

En el reportatge de TV3, La revolució anònima, un dels entrevistats és Azys Amami, un internauta i 

important activista que explica les seves vivències durant la revolta tunisiana. Un dels relats té a 

veure amb la forma com els manifestants compartien informació i com l’ús dels missatges curts SMS 

era freqüent per a les convocatòries. “Envies un missatge SMS a qualsevol que tingui connexió per 

compartir les últimes informacions. Funciona amb això (mostra un mòbil) o amb un ordinador. Amb 

la gent que estava al carrer hem aconseguit enderrocar un dels pitjors sistemes policials del món. La 

revolució és així de simple”. 

 

 
42 VALLE, NICOLÀS; PIGRAU, MIREIA (2011). La revolució anònima. 30 minuts. TV3. 30/11/2011. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-revolucio-anonima/video/3343250/ 

  

Azys Amami 

El bloc de l’internauta es va convertir en el 
centre neuràlgic de les notícies sobre 
repressió policial i venjances del règim de 
Ben Ali contra les revoltes populars. De fet, 
va ser detingut i torturat per la policia l’any 
2011. 

“Twitter ha estat més que un propagador 
d’informació. Per a nosaltres, els activistes 
sobre el terreny, era un mitjà d’organització 
logística. Us en posaré un exemple: em 
dirigia a la manifestació de la plaça de 
Mohammed Ali, i estava plena de policies 

que detenien a gent. Vaig fer un tomb i vaig trobar un camí per evitar els controls de la policia i de 
seguida ho vaig tuitejar”.  

“No podem dir que hagi estat una ‘revolució Facebook’, ha estat una revolució al carrer. Encara estem 
en un període d’eufòria i busquem icones i símbols, però la realitat és una altra. La realitat és que 
Bouazizi, el primer màrtir de la revolta, no va avisar per Facebook que s’anava a immolar. Simplement 
es va immolar”. 

La revolució anònima. 30 minuts. TV3, 30/01/2011. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-revolucio-anonima/video/3343250/
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Seguiment de peces periodístiques entre els mesos de gener i febrer de 2011 
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Taula 2. Recull de premsa en què s’explica la procedència de les fonts per confeccionar les peces periodístiques. 

 

Selecció de continguts penjats a les xarxes socials 

de Twitter i Facebook durant les revoltes àrabs 

 

 

Part del resultat d’una cerca per dates concretes entre 2011 i 2013 i amb paraules clau com: #25Jan, 
#Egypt, #ArabRevolution i #PrimaveraArabe a les xarxes socials de Twitter i Facebook. 
 

Són missatges de ciutadans, convocatòries de trobades, informació dels fets i imatges pròpies. 
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7.3 Anàlisi 2: Moviment per a la independència a Catalunya. La 

importància del periodisme ciutadà en els fets de l’1 d’octubre 

Aquest apartat servirà per reconèixer com algunes imatges fetes pels ciutadans a través de les 

noves tecnologies van ajudar a construir el relat dels fets del dia 1 d’octubre de 2017 sigui 

mitjançant els seus propis recursos o bé perquè els mitjans de comunicació els van utilitzar per 

construir les notícies. Se centrarà en un recull de dos moments molt concrets que s’han escollit i 

que es poden relatar a partir de les imatges penjades a la xarxa pels ciutadans i que es poden 

contextualitzar a partir de la premsa publicada. 

La finalitat és entendre com la ciutadania s’apodera i crea contingut que després comparteix de 

forma autònoma als diferents canals digitals. Aquest apartat també es dedicarà a descobrir si el 

periodisme ciutadà va trencar amb el rol assignat als mitjans de comunicació durant la jornada de 

votació i els dies posteriors. Igualment, s’analitzarà si les imatges escollides van modificar l’agenda 

mediàtica, si els podem donar veracitat, si contradiuen la versió oficial i si posen de manifest la 

manipulació mediàtica. 

  

Moviment per a la independència a Catalunya 

Els moviments socials en favor de la independència de Catalunya parteixen del principi que 

Catalunya és una nació. Des de la dècada dels seixanta que als Països Catalans hi ha una clara 

reivindicació social de separar-se de l’Estat Espanyol, tot i que en els darrers deu anys el moviment 

ha anat a l’alça. 

El moviment independentista català s’ha d’entendre a partir de dues de les definicions de 

moviments socials. La primera és que forma part dels moviments clàssics pel seu marcat caràcter 

nacionalista. “L'expressió col·lectiva del sentiment de pertànyer a una nació concreta que 

reivindica el dret a decidir el seu futur polític, el qual no sempre ha estat la independència” 

(Guibernau: 2001). 

La segona, és que incorpora formes més modernes i progressistes vinculades a les noves definicions 

de moviment social que hem vist anteriorment. És a dir, formes vinculades a accions 

multiorganitzatives que generen una infinitat d’adhesions en xarxes col·lectives com associacions 

culturals, clubs, col·lectius diversos, entitats lúdiques, mitjans de comunicació, editorials, etcètera. 

Segons Vilaregut (2003: 6), el moviment és de naturalesa diversa i es conforma des de fa temps en 

espais diferents que es van donant suport:  

▪ Independentisme polític i institucional 

▪ Independentisme cívic i social 

▪ Xarxes culturals i lúdiques 

 

De la transició a la retallada de l’Estatut 

Simplificant-ho molt, podríem dir que els conflictes entre Espanya i Catalunya venen de lluny. Alguns 

fets destacables, però no únics, són la Guerra dels Segadors (1640-1652), la Guerra de Successió (1701-

1715), les revoltes de 1842, la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), l’empresonament i 
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afusellament del president Lluís Companys per haver proclamat l'Estat Català dins de la República 

Federal Espanyola, i la Guerra Civil (1936-1939)43. 

Després de la Guerra Civil i durant la transició espanyola, alguns moviments pacífics van agafar 

protagonisme i es van convertir en partits polítics, com per exemple Front Nacional de Catalunya, 

Partit Socialista d'Alliberament Nacional, Independentistes dels Països Catalans, Nacionalistes 

d'Esquerra i Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional. 

L’any 1979, va sorgir un moviment anomenat Terra Lliure (TLL), l’únic que va emprar la violència 

per aconseguir els seus objectius. Tanmateix, el seu pes dins l’independentisme fou més aviat 

reduït. L’actuació del partit Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –partit d’esquerres social 

demòcrata, fundat l’any 193144–, va ser clau per a la dissolució d’aquest grup. Alguns dels partits i 

plataformes d’acció sorgits durant la transició van confluir fins que l’any 1987, alguns membres 

van passar a ERC. Igualment, entre els anys 1992 i 1993, alguns antics membres de TLL van sumar-

se al partit. ERC va aglutinar, així, la major part de l’independentisme català. 

L’any 2003, amb el final de l’hegemonia a la Generalitat de Catalunya del partit Convergència i 

Unió, que es fonamentava amb objectius nacionalistes i que sempre havia mantingut una posició 

ambigua en relació amb la independència de Catalunya, s’inicià un nou cicle polític. Es va constituir 

un govern de coalició que incorporava per primer cop un partit explícitament independentista, 

Esquerra Republicana de Catalunya. Entre els anys 2003 i 2010, Pasqual Maragall i, posteriorment, 

José Montilla van governar la Generalitat de Catalunya gràcies a un govern tripartit format per 

ERC, PSC i ICV-EUiA.  

Les desavinences polítiques entre Catalunya i Espanya es van fer més evidents després que, l’any 

2010, el Tribunal Constitucional retallés el nou Estatut de Catalunya que havia estat votat per la 

ciutadania catalana. Les retallades al nou Estatut van causar tensions entre el tripartit i es van 

convocar eleccions. 

“La sentència sobre l'Estatut de Catalunya de juny del 2010, en què el terme 'nació' 

quedava desposseït de validesa jurídica, va marcar l'inici d'una nova era política. La 

resolució va ser el motiu d'una manifestació massiva que, sota el lema "Som una 

nació. Nosaltres decidim", va aplegar desenes de milers de persones als carrers de 

Barcelona el 10 de juliol del 2010. En aquell moment, mitjans com.45 

Així, doncs, el dia 10 de juliol de 2010, va haver-hi la primera gran manifestació. A la convocatòria 

d’Òmnium Cultural46 s’hi van sumar els sindicats i prop de 1.600 entitats, a més d’alguns partits 

polítics. La manifestació va ser encapçalada pel president de la Generalitat, José Montilla, que va 

rebre xiulades al final de la manifestació per la implicació del seu partit (PSOE) en les esmenes 

fetes a l’Estatut de Catalunya. Podríem dir que aquest és el punt de partida que els mitjans han 

denominat “el procés” o “el problema català” que encara dura avui dia. El diari El País va definir la 

marxa com “la mayor manifestación de la historia del catalanismo’” 47. D’aquesta manera, els 

 
43 Informació extreta a: Catalunya: tres segles en el punt de mira d'Espanya. Revista Sàpiens, 21 d'octubre de 2019 
https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/catalunya-tres-segles-en-el-punt-de-mira-d-espanya_17669_102.html 

44 ERC va tenir un paper molt important durant les repúbliques i la Guerra Civil. Hi destaquen dos figures molt importants que van 
esdevenir presidents de la Generalitat de Catalunya: Francesc Macià (del 1931 fins a la seva mort, el 25 de desembre de 1933) i Lluís 

Companys (gran part de la II República espanyola i la Guerra Civil i que va ser afusellat per les tropes franquistes el 1940). 

 

46 Òmnium Cultural és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1961, treballa per la promoció de la llengua i la cultura catalanes, 
l'educació, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització popular, unitària, 

plural i democràtica que té per objectiu aconseguir la independència de Catalunya mitjançant la constitució d'un estat de dret, democràtic i 
social. La primera consulta popular sobre la independència de Catalunya l’any 2000 a Arenys de Munt. 

47 Piñol, Àngels. El independentismo catalán logra una histórica exhibición de fuerza. El País, 11/09/2012. Recuperat a: 
https://elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html 

https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/catalunya-tres-segles-en-el-punt-de-mira-d-espanya_17669_102.html
https://elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html
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moviments socials a favor de la separació amb Espanya han empès els partits catalans a sumar-se 

al moviment per a la independència de Catalunya. 

Les manifestacions de la Diada 

El mateix any 2010 la Plataforma pel Dret a Decidir, les entitats Sobirania i Progrés, Sobirania i 

Justícia i la Intersindical-CSC van convocar una manifestació independentista. 

“Va comptar amb l’adhesió de nombroses personalitats, però no va esdevenir 

multitudinària com les que s’han fet a partir del 2012”48 (Betevé: 13/09/2018). 

Els anys posteriors, les manifestacions, vagues i concentracions ciutadanes en contra de les 

polítiques governamentals i a favor de la independència de Catalunya van anar en augment, des 

de les concentracions en favor de la llengua i l’escola catalana a les multitudinàries manifestacions 

de la Diada.  

En la manifestació de l’any 2011 no hi va haver una pancarta unitària, sinó diverses: 

«Independència» (ERC) o «Som una nació. Volem un Estat Propi» (Solidaritat Catalana).  

“La mobilització és convocada per la Plataforma pel Dret de Decidir, de la qual també 

formen part partits polítics com ERC, la CUP, Solidaritat o Maulets. Es manifesten per 

la independència, però també contra les sentències del Suprem i el TSJC exigint que 

el castellà sigui llengua vehicular a l’escola catalana”. 

La primera mobilització massiva va ser la que es va celebrar el dia 11 de setembre de 2012. També 

va ser la primera que va convocar l’ANC i que va comptar amb el suport de moltes entitats, com 

per exemple Òmnium Cultural. La convocatòria va desbordar la previsió de participació prevista i 

s’hi van afegir la majoria de partits catalans.  

“Barcelona ha vivido este martes una exhibición independentista sin precedentes, 

pacífica y sin un solo incidente. [...] La manifestación rompió todas las previsiones y 

superó numéricamente a la de 1977, que reivindicó el Estatuto, y dejó pequeña la de 

julio de 2010”. (El País, Àngels Piñol, 11/09/2012)49 

El lema de la manifestació va ser “Catalunya, nou estat d'Europa". El president de la Generalitat, 

Artur Mas (CiU), va considerar que no hi havia d’assistir i el seu soci de partit, Josep Antoni Duran 

i Lleida, va negar-ne el caràcter independentista, malgrat que la manifestació es va convertir 

inequívocament en un clam independentista. 

Així, doncs, cada 11 de setembre, coincidint amb la Diada de Catalunya, la població fa 

concentracions en diversos formats i a diferents punts del territori català per reclamar el dret 

a ser independents. 

 
48 Origen i evolució de les manifestacions independentistes de la Diada. Muñoz Albert, Maâti S. Josep, Álvarez Patrícia. Betevé TV. 

13/09/2018. https://beteve.cat/societat/cronologia-via-catalana-lliure-anc-omnium-araeslhora-apunt/ 

49 Piñol, Àngels. El independentismo catalán logra una histórica exhibición de fuerza. El País, 11/09/2012. Recuperat a: 
https://elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html 

https://beteve.cat/societat/cronologia-via-catalana-lliure-anc-omnium-araeslhora-apunt/
https://elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html
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Portada a doble plana d’El Periódico del dia 12 de setembre de 2012. Els mitjans catalans van fer un àmplia 

cobertura de la notícia. 

 

 

Una foto inèdita: 

Podríem dir que aquí comença el meu interès per esbrinar 

com les noves tecnologies han proveït d’eines als moviments 

socials i han creat una simbiosi entre els mitjans de 

comunicació i el periodisme; concretament, en una Diada de 

Catalunya, l’11 de setembre de 2012 i a partir d’una imatge 

feta per la meva filla de forma casual. 

D’aquesta manera, també observo com hi ha alguns 

paral·lelismes entre el moviment independentista català i 

altres moviments anteriors com la Primavera Àrab i el 

moviment dels Indignats (15 M). Quan inicio els estudis de 

Grau en Comunicació a la UOC m’adono que puc emmarcar 

algunes accions i comunicacions del moviment social català 

amb les diferents teories estudiades i augmenta el meu 

interès en aquest àmbit. 

El dia 11 de setembre de 2012, un grup d’amics viatjàvem 

en autobús direcció Barcelona, per assistir a una de les 

manifestacions de la Diada de Catalunya. En un tram de 

l’autopista la meva filla va veure que un cotxe dlse Mossos 

d’Esquadra lluïa una estelada. Era una imatge inèdita i la va 

fotografiar amb el mòbil. Un dels amics que viatjava amb nosaltres li va demanar la foto per penjar-la al seu 

perfil de Twitter (@nafent). Malgrat que el perfil no tenia massa seguidors, la foto va ser retuitada 389 

vegades. A més, altres usuaris la van compatir al Facebook i, fins i tot, alguns usuaris la va penjar com si fos 

pròpia. 

Foto original i la imatge que l’usuari de Twitter @NAFENT, va difondre a la xarxa. 

  

El mateix dia, la imatge il·lustrava algunes de les notícies de la jornada d’alguns mitjans digitals 

catalans. Vàrem intentar que signessin la fotografia degudament enviant alguns correus 

electrònics. Només Vilaweb ho va fer. La resta de mitjans, van optar per esborrar la imatge. Els 

dies posteriors també ens va arribar la imatge als dispositius mòbils, a vegades amb continguts 
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addicionals. Fent el seguiment de la imatge (Annex 1), podem veure que, fins i tot temps després, 

la imatge segueix sent utilitzada per mitjans i usuaris de les xarxes socials, i algunes vegades de 

forma descontextualitzada. 

La primera gran mobilització independentista 

La notícia de la mobilització de l’any 2012 va ser un punt d’inflexió en les manifestacions per a la 

independència. Va tenir una gran cobertura internacional. La presència de periodistes va ser més 

que notòria, amb 400 professional acreditats. De la mateixa manera que havia passat un parell 

d’anys enrere en les primeres mobilitzacions de la Primavera Àrab, la notícia va ser coberta 

extensament per molts mitjans internacionals, però, en canvi, la majoria de mitjans espanyols van 

amagar els fets en les seves edicions impreses i digitals. La falta d’objectivitat de les capçaleres 

espanyoles va ser motiu de crítica d’alguns mitjans, com ara Le Monde. 

 

  

Le Monde critica els mitjans 

espanyols en la cobertura de la 

Diada de 2012 

 El diari francès Le Monde relatava 

en un article de l’endemà de la 

Diada de 2012, que mentre la 

premsa internacional designava la 

jornada d’”històrica”, la disparitat 

dels mitjans espanyols era 

evident. La majoria havien ignorat 

l’acte multitudinari o n’havien passat de puntetes. Entre els exemples hi havia el telenotícies del vespre 

de RTVE, el Telediario 21h, que ni tan sols va esmentar la manifestació de Barcelona. Le Monde, a 

més, publicava –perquè l’audiència ho pogués comprovar–, el vídeo del telenotícies que durava d’1 

hora i 12 minuts. 

Le Monde. Marthe Rubio. 12/09/2012.  

https://www.lemonde.fr/europe/article/2012/09/12/la-diada-catalane-occultee-ou-encensee-par-les-
medias_1759232_3214.html 

 

 

Els mitjans francesos Le Monde i Libération van qualificar la protesta de “marea humana” i 

L’Indépendant destacava la “manifestació històrica”.  

La manifestació va ser objecte d’atenció per molts canals de televisió i premsa. El dia 12 de 

setembre El Periódico va fer un resum dels mitjans que havien publicat l’acte a Barcelona i 

esmentava que “La prensa internacional destaca que la manifestación marca un antes y un 

después” 50. L’article anomenava dinou mitjans que van donar cobertura a la notícia o que en van 

fer alguna anàlisi de les conseqüències que aquest moviment independentista podia causar al 

govern espanyol: Le Monde, Libération, TV5 France, Clarín, Al Jazira, The Guardian, la revista Time 

World, The Wall Street Journal, Chicago Tribune, Washington Post, The Frankfurter Allgemeine, 

Der Spiegel, Alger, el Correio de Manhà, World News Australia, Volkskrant i la web de televisió 

 
50 Time: "Barcelona avisa a Madrid; o pagas o Catalunya deja España". EL PERIÓDICO. 12/09/2012. 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20120912/la-prensa-extranjera-destaca-que-la-diada-del-2012-marca-un-antes-y-un-despues-
2202319 

 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2012/09/12/la-diada-catalane-occultee-ou-encensee-par-les-medias_1759232_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2012/09/12/la-diada-catalane-occultee-ou-encensee-par-les-medias_1759232_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2012/09/12/la-diada-catalane-occultee-ou-encensee-par-les-medias_1759232_3214.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20120912/la-prensa-extranjera-destaca-que-la-diada-del-2012-marca-un-antes-y-un-despues-2202319
https://www.elperiodico.com/es/politica/20120912/la-prensa-extranjera-destaca-que-la-diada-del-2012-marca-un-antes-y-un-despues-2202319
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Euronews. Tant la BBC com L’Indépendant van fer un seguiment de la marxa al seu web durant 

tota la jornada. 

El diari Washington Post, va destacar en un article que a Twitter el hashtag #freedomforcatalonia 

va ser tendència a Barcelona durant la jornada. 

 

 

 “Many also took to Twitter, where the hashtag “#freedomforcatalonia” was trending in 

Barcelona. Catalonia deserves to be a new state in the European Union for thousands of 

reasons. The most important: people want it. #freedomforcatalonia” 

Khazan, Olga. Catalonia rallies for independence on ‘Catalan National Day’. Washington Post. 11/11/2012. 

https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/catalonia-rallies-for-independence-on-catalan-

national-day/2012/09/11/ac729d80-fc24-11e1-a31e-804fccb658f9_blog.html 

 

 

Perelló (2018) destaca en el seu treball que la mobilització de 2012 va tenir molta més repercussió 

internacional que la celebració de l’any 2010, i que des de llavors molts mitjans de comunicació 

d’Europa i dels Estats Units d’Amèrica han fet ressò del cas català en diverses ocasions. A pesar de 

la massiva concurrència i de les divulgacions internacionals, el govern de Mariano Rajoy (PP) no es 

va moure ni un mil·límetre de la posició inicial: la de no negociar amb l’activisme català. 

“July 10, 2010, this demonstration was also covered live by citizens on the most known 

social networks. Thousands of messages were shared before during and after the 

demonstration. On Twitter, for instance, the hashtags #11s2012 and 

#freedomforcatalonia quickly monopolized the trending topics (Perelló, 2018: 152)51. 

Per primera vegada, la ciutadania, amb les eines digitals que tenia al seu abast –sobretot Twitter, 

Facebook i WhastApp–, van monopolitzar la xarxa i van convertir el moviment en una tendència. 

 

 
51 PERELLÓ, MARC. 2018. The Use of New Media and ICT by Social Movements in Contemporary Processes of Political Activism. 

Universitat Ramon Llull. 315 p. Recuperat a: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/664631/Tesi_Marc_Perello.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/catalonia-rallies-for-independence-on-catalan-national-day/2012/09/11/ac729d80-fc24-11e1-a31e-804fccb658f9_blog.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/catalonia-rallies-for-independence-on-catalan-national-day/2012/09/11/ac729d80-fc24-11e1-a31e-804fccb658f9_blog.html
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/664631/Tesi_Marc_Perello.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Gràfic 2. La cerca de l’etiqueta “#freedomforcatalonia” feta en el període entre el gener i desembre de 2012. 

 El resultat obtingut és que l’etiqueta va tenir una popularitat del 100% a tot el territori espanyol entre els dies 9 i 

15 de setembre de 2012. L’anàlisi inclou qualsevol usuari, imatge, notícia i vídeo que es va detectar en aquell 

moment. Aquest gràfic no discrimina cap tipus de paràmetre que no sigui geogràfic. 

Anàlisi propi fet mitjançant Google Trends 52. 

 

L’any 2013, l’ANC va organitzar una cadena humana anomenada “Via Catalana”, segmentada en 

778 trams d'uns 500 metres cadascun al llarg del territori català, des del Pertús fins a Alcanar. Una 

vegada més, la participació va ser massiva. 

Les següents manifestacions de la Diada perseguien el mateix objectiu inicial. Amb el temps, però, 

diversos partits catalans es van involucrar en els moviments socials fins al punt d’introduir la 

creació d’un nou estat o un referèndum d’autodeterminació en el full de ruta. 

L’any 2015 es va crear una candidatura transversal anomenada Junts pel Sí53, que integrava 

diverses formacions polítiques catalanes en favor de la independència de Catalunya. A més, per 

primera vegada a la història, es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Les dues formacions polítiques comptaven amb el suport 

d’agrupacions de societat civil com ANC, Òmnium Cultural i Súmate, i altres partits polítics com 

Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) i Els Verds - Alternativa Verda. 

 
52 Els valors de Google Trends es calculen en una escala del 0 al 100, en què 100 és el lloc en què ha tingut més popularitat, 

representat com un percentatge de les cerques totals en la ubicació; un valor de 50 indica un lloc en què el terme ha tingut la meitat de 
popularitat que la ubicació 100, i un valor de 0 indica un lloc en què no hi ha prou dades per a aquest terme. 

53 Junts pel Sí (JxSí) va ser una candidatura de caràcter transversal i independentista formada per Convergència Democràtica de 
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Esquerres, per concórrer a les eleccions al 

Parlament de Catalunya de 2015. 
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Gràfic 3. Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015. 

Font: Nació Digital. https://www.naciodigital.cat/eleccions2015 

 

Les formacions independentistes van obtenir majoria al Parlament amb un total de 72 diputats. La 

resta de partits van sumar-ne 63. Va ser l’inici del procés constituent i la redacció de les lleis que 

havien d’emparar el referèndum d’autodeterminació previst pel 2017. La Diada de l’any 2017 va 

tenir com a tema central el referèndum de l'1 d'octubre, convocat per la Generalitat i anul·lat pel 

Tribunal Constitucional gairebé de forma immediata. 

Del referèndum del dia 1 d’octubre a la sentència del Tribunal Suprem 

Malgrat la negativa del govern espanyol, el dia 1 d’octubre de 2017 es va celebrar el referèndum 

d’autodeterminació de Catalunya. Una part dels ciutadans de Catalunya van sortir a defensar les 

urnes prohibides per l’Estat Espanyol i a exercir el dret a vot en un referèndum que va ser convocat 

pel Govern de la Generalitat basant-se en la Llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, 

aprovada el 6 de setembre de 201754, amb 71 vots a favor, 11 abstencions i cap vot en contra. 

L’endemà mateix, el Tribunal Constitucional la va suspendre cautelarment perquè considerava que 

la Constitució Espanyola no contempla en dret a l’autodeterminació i que, per tant, el referèndum 

no estava dins del marc legal espanyol. La convocatòria del Referèndum va obtenir el suport d’una 

majoria parlamentària formada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). ERC i CDC formaven part 

d’una candidatura única anomenada Junts pel Sí. 

 
54 Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.: 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=796531 

https://www.naciodigital.cat/eleccions2015
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=796531
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“El Referèndum unilateral sobre la independència de Catalunya celebrat l’1 d’octubre de 2017. 

Sorgí de la iniciativa d’organitzacions de la societat civil catalana, singularment de l’Assemblea 

Nacional Catalana (ANC), que, juntament amb la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), instaren 

a convocar un referèndum d’independència, inicialment no previst en el govern de Junts pel Sí 

sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015. El president Carles Puigdemont acceptà la 

proposta i convocà oficialment el referèndum el 9 de juny de 2017, quan fixà la data i la 

formulació de la pregunta (“Vol que Catalunya sigui un estat independent en forma de 

república?”). El caràcter unilateral del referèndum estigué determinat per la negativa reiterada 

del govern espanyol —que el declarà il·legal— a pactar-lo”.  

Definició de referèndum de l’1 d’octubre extret de la Gran enciclopèdia catalana. 
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-22547439.xml 

 

El govern espanyol va imposar restriccions a l’hora de fer propaganda del referèndum i va prohibir 

que les operadores de telefonia donessin accés als webs destinats al referèndum. Això va provocar 

que molts ciutadans i col·lectius optessin per informar-se exclusivament per internet, WhastApp i 

Telegram. 

El compte oficial del referèndum a Twitter @ref1oct, va esdevenir una opció fàcil i accessible 

perquè la ciutadania es mantingués informada dels esdeveniments d’abans i durant el dia de les 

votacions. “No es poden posar portes al camp”, va dir el President Carles Pugidemont referint-se 

a la internet després que el seu equip esquivés la censura del web ordenada pel TSJC que va deixar 

fora de línia el web oficial. 

 

El President Carles Puigdemont anunciava un nou web després que el tribunal de Justícia censurés l’anterior. 

El dia 1 d’octubre, els cossos de seguretat espanyols van utilitzar la força per intentar desallotjar 

els col·legis electorals de Catalunya. Mariano Rajoy va donar llum verda a les forces policials amb 

la finalitat d’impedir que s’obrissin els col·legis electorals i que els ciutadans no poguessin votar. El 

vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va fer aquestes declaracions durant la jornada. 

"La prensa del resto del mundo muestra cómo las fuerzas policiales han utilizado la 

fuerza para intentar impedir que estos ciudadanos ejercieran su derecho a voto"55 

(La Vanguardia, 01/10/2017). 

Les imatges de violència i dels ciutadans defensant el dret a votar van fer la volta al món. Moltes 

de les imatges que es van veure durant el dia 1 d’octubre i posteriorment van ser fetes per la 

ciutadana amb dispositius mòbils i penjades a internet o enviades pels serveis de missatgeria 

 
55 VILA, LAIA. Referéndum Catalunya 2017: Consulta los resultados. La Vanguardia, 01/10/2017, actualitzat 02/10/2017. Consultat a: 

https://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431688032104/referendum-1-o-en-directo.html 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-22547439.xml
https://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431688032104/referendum-1-o-en-directo.html
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immediata en línia. Una vegada més, les xarxes socials, i ara també serveis de missatgeria 

instantània, es van convertir en autèntics canals de mediació.  

Es van comptar més de 2,2 milions de vots. Segons fons oficials del govern, la participació va ser 

d’un 43%. El resultat del referèndum va donar la victòria al “sí” a la independència de Catalunya 

amb un 90,09% dels vots.  

 

 Nombre de vots % de vots 

Sí 2.020.144 90,09 % 

No 176.566 7,80 % 

En blanc 45.586 2,02 % 

Nul 20.129 0,89 % 

Total vots 2.262.424 100% 

Taula 3. Resultat del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya celebrat el dia 1 d’octubre de 2017. 

Font: Dades obtingudes del web del Govern de la Generalitat. Elaboració pròpia. 

 

Segons les dades del Departament de Salut, 1.066 persones van ser ateses pel sistema sanitari 

entre els dies 1 i 4 d’octubre. La majoria de ferits presentaven contusions i policontusions. 

“Però també s'hi comptabilitzaven 30 traumatismes cranioencefàlics, 23 fractures 

òssies, 28 crisi d'angoixa, 36 lipotímies i un infart agut de miocardi. L'informe també 

fa un balanç dels policies atesos: en total van ser 9 agents de la Policia Nacional, 2 de 

la Guàrdia Civil i un mosso d'esquadra.”56 

Després de les càrregues policials, les entitats a favor del referèndum i les associacions 

independentistes van convocar manifestacions per condemnar la violència. El dia 3 d’octubre i en 

dies posteriors, els carrers es van omplir de manifestacions multitudinàries. El dia 27 d’octubre el 

Govern espanyol va aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola per tal d’intervenir Catalunya. 

“Artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 

otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de 

España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el 

caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 

medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para 

la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el 

apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las 

Comunidades Autónomas.“57.  

  

 
56 L'informe final de Salut eleva a 1.066 les persones ateses per l'1-O. 3/24 notícies. Recuperat a: https://www.ccma.cat/324/linforme-

final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/ 

57 Extret de: La Constitución española de 1978, La Constitución española de 1978. Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas. 

https://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
https://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
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L’anunci que va prohibir el TSJC i que formava part de la campanya en favor del Referèndum d’autodeterminació 
promogut pel Govern de la Generalitat. 

  

Les mobilitzacions per la sentència del TSJC 

Les darreres manifestacions i vagues han estat a causa de la sentència que el Tribunal Suprem va 

dictar l’octubre de 2019 i que va condemnar a penes de fins a 13 anys de presó a dotze líders 

independentistes58 i a dos activistes culturals, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart59, per les seves 

implicacions en el referèndum d’autodeterminació. Després de les condemnes, també va sorgir 

un nou moviment social en contra de la sentència anomenat Tsunami Democràtic que va convocar 

diverses mobilitzacions a partir de la desobediència civil amb la finalitat d’obligar els dos governs 

a dialogar amb el lema “Sit and Talk”.   

 
58 El judici va començar el dia 12 de febrer de 2019 i va durar vull mesos. El Tribunal Suprem amb el jutge Marchena al capdavant, va 

condemnar per sedició, malversació de fons públics i desobediència als líders polítics Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, 
Raül Romeva, Dolors Bassa, i Carme Forcadell. 

59 Els dos activistes culturals són Jordi Sànchez, que va ser president d’ANC entre els anys 2015 i 2017 i Jordi Cuixart que és president 
d’Òmnium Cultural des de 2015. 
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7.4 Anàlisi 3: La reconstrucció de dues de les escenes viscudes 
durant el Referèndum 1-O a partir de contingut publicat per 
ciutadans 

Els dies previs a la convocatòria del referèndum moltes entitats locals, partits polítics i altres 

agrupacions socials van utilitzar sistemes de missatgeria instantània com WhatsApp i Telegram per 

comunicar-se, organitzar-se i convocar voluntaris i votants per a una jornada que ja es preveia 

inusual. 

Els ciutadans i els mitjans de comunicació van poder viure uns fets que han quedat gravats en la 

memòria col·lectiva del país. Per una banda, la rebel·lió d’un poble que obstinadament volia exercir 

el dret a votar i, per l’altra, la repressió que les forces de seguretat de l’Estat Espanyol van aplicar 

contra els ciutadans que estaven concentrats a les seus electorals. 

Part de les imatges utilitzades per confeccionar les notícies van ser imatges captades amb dispositius 

mòbils dels ciutadans concentrats. Protagonistes, espectadors i mitjans rebien als seus aparells 

mòbils infinitat d’imatges, vídeos i àudios fets pels participants de les votacions i des dels balcons o 

habitatges prop dels llocs dels fets. Les imatges relataven les vivències en directe i informaven altres 

grups dels moviments de la policia. Les imatges que es van poder captar van ser insòlites i, juntament 

amb els seus relats, es van convertir en la notícia del dia a molts llocs del món. 

  

 

El centre de recerca i documentació 

EuVisions, destaca que, per exemple, un 

dels continguts més compartits va ser el 

vídeo que mostrava policies espanyols 

colpejant a bombers catalans i que va 

difondre el compte de Twitter de 

@CataloniaForYes. 

El contingut es va tuitar o citar en un sol 

dia per un total de 50.211 usuaris de 28 

països europeus. 

 

Font: EuVisions 

El debat públic sobre el referèndum de Catalunya va traspassar fronteres. Segons les dades 

recollides per l’observatori EuVisions60, va tenir una gran repercussió a Twitter i va anar més enllà 

dels mitjans de comunicació i de les comunicacions institucionals. 

 
60 Zaghi, Martina. The Catalan Referndum See from Europe: A Twitter Study. EuVision, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi 

Einaudi. http://www.euvisions.eu/archive/catalan-referendum-twitter 

 

http://www.euvisions.eu/archive/catalan-referendum-twitter
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Gràfic 4. Freqüència en què l’etiqueta #CatalanReferendum es va compartir en els països europeus. 

 

Segons les mateixes dades, i fent un seguiment de les etiquetes #Catalunya, #CatalanReferendum i 

#1Oct, es pot observar com el conflicte català preocupava a tot Europa perquè es va desenvolupar 

un llarg debat públic en línia que va anar més enllà del referèndum. Per exemple, entre els dies 24 

de setembre i 22 d’octubre de 2017, les dades mostren un total 7.396.052 tuits sobre l’assumpte 

català. 

Per arribar a entendre el grau de repercussió, cal observar les dades obtingudes per Cool Tabs, una 

plataforma de Social Media Màrqueting especialista en estadístiques i informes sobre xarxes 

socials i que va monitoritzar les converses socials que es van generar a Twitter durant vuit dies. 

Concretament, va fer una anàlisi de les publicacions realitzades entre els dies 24 de setembre i 1 

d’octubre de 2017. Amb les dades obtingudes, podem asseverar que: 

▪ Els usuaris que van piular sobre l’1-O ho van fer incloent etiquetes relacionades amb 

la consulta. 

▪ Les més utilitzades van ser #1Oct, #CatalanReferendum i #Catalonia. Altres etiquetes 

utilitzades: #1O, #Votarem, #APorEllos i #Catalunya. 

▪ El volum de tuits va augmentar al migdia. A les 14.54h es van registrar 7.126 tuits per 

minut. 

▪ L’idioma més utilitzat per a difondre els missatges via Twitter va ser el castellà (56,6%), 

el català (24,9%) i altres idiomes (18,5%). 
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Gràfic 4.1. Les etiquetes més utilitzades i el nombre de reproduccions a la xarxa Twitter. 

 

 
Gràfic 4.2. Volum de missatges de Twitter generats pels usuaris durant el Referèndum. 

 

 
Gràfic 4.1. Freqüència en què l’etiqueta #CatalanReferendum es va compartir en els països europeus. 

Font: Cool Tabs. Elaboració pròpia. 
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▪ El 81% dels tuits eren procedent de l’Estat Espanyol, el 4,5% es van generar des de 

Gran Bretanya i un 2,9% des dels Estats Units. 

▪ El nombre de tuits durant la setmana analitzada va ser d’11,8 milions. 

▪ El nombre d’usuaris que van parlar dels fets va ser d’1,4 milions 

▪ Tot plegat va tenir un abast potencial de 58.000 milions d’impressions. 

▪ Segons dades del web Trendinalia, el hasthag #CatalanReferendum va esdevenir 

trending topic mundial a les 13.30 h del mateix dia. L’endemà, la mateixa etiqueta va 

ser trending tòpic a Suïssa i el dia 3, a Bèlgica. 

Tot i el gran desplegament de periodistes i càmeres vinguts d’arreu per poder cobrir la jornada 

electoral, moltes de les imatges que es van poder veure a la premsa eren procedents de 

periodisme ciutadà, tal com explica el resum del reportatge La batalla de les xarxes, emès per al 

programa Sense Ficció el dia 12 de novembre del 2019:  

“A través d'imatges distribuïdes a les xarxes socials per ciutadans anònims durant el 

referèndum de l'1-O, comprovarem com les xarxes socials apoderen ciutadans 

anònims que difonen al món, a través del telèfon mòbil, situacions que consideren 

injustes o silenciades, i els donen veu” (Sense Ficció: 2019). 

El periodisme ciutadà va tenir un paper protagonista. Va ajudar a fer visible arreu del món la 

violència que pretenia impedir les votacions. Aquest relat xocava amb el que l’estat espanyol va 

explicar als mitjans: negava les càrregues policials i relatava que la força emprada va ser 

proporcional als fets ocorreguts. i amb el silenci d’alguns mitjans espanyols. Tant el tractament de 

les notícies per part RTVE i RNE i la manipulació dels fets van ser motiu de crítica i denúncia per 

part dels treballadors de la corporació de ràdio i televisió.  

“Els treballadors de Televisió Espanyola (TVE) a Catalunya i els de Ràdio 4 i Ràdio 

Nacional d'Espanya (RNE) a Catalunya han criticat durament les respectives 

emissores pel tractament informatiu en relació al referèndum de l'1 d'octubre passat 

i l'aturada del 3 d'octubre. En tots dos casos denuncien manipulacions informatives 

dels fets així com la voluntat de minimitzar la mobilització ciutadana. Els treballadors 

de TVE-Catalunya rebutgen «de forma rotunda, el tractament informatiu de l'1-O a 

TVE. Tant en els Telediarios com en les tertúlies de la 1 i del canal 24H». A més, 

denuncien «la manipulació indigna i la censura dels esdeveniments de la jornada de 

l'1 d'octubre”. (Publicat pel Sindicat de periodistes el dia 4 d’octubre de 2017).61 

En el mateix comunicat, els professionals de Ràdio 4 i d'RNE a Catalunya van denunciar la 

manipulació del dia de referèndum.  

“La manipulació i la visió esbiaixada que es dona des dels mitjans de comunicació on 

treballen de la realitat de la societat catalana, de la qual els treballadors no en són 

responsables”. 

Els ciutadans poden escollir a quins mitjans volen enviar la informació i quan volen obtenir 

informació. El periodisme s’ha hagut de ressituar, adoptar nous papers i ajudar-se dels continguts 

que generen els ciutadans. Tot i això, hi ha qui considera que el periodisme ciutadà és un mite. És 

el cas del professor Ramon Salaverría, que opina que els ciutadans es limiten a difondre informació 

sense cap altra pretensió que ser testimonis dels fets. 

 
61 Els treballadors d'RNE i TVE Catalunya denuncien la manipulació informativa de les emissores. 04/10/2017. Recuperat a: 

https://www.sindicatperiodistes.cat/content/els-treballadors-drne-i-tve-catalunya-denuncien-la-manipulació-informativa-de-les-
emissores 

https://www.sindicatperiodistes.cat/content/els-treballadors-drne-i-tve-catalunya-denuncien-la-manipulació-informativa-de-les-emissores
https://www.sindicatperiodistes.cat/content/els-treballadors-drne-i-tve-catalunya-denuncien-la-manipulació-informativa-de-les-emissores
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“El periodismo ciudadano no existe. Es una entelequia. Por descontado que muchos 

ciudadanos utilizan las redes para divulgar informaciones; de hecho, tal divulgación 

pública se realizaba por otros conductos mucho antes de que nadie hubiera oído 

hablar de Internet. Pero eso no convierte a semejante práctica en ‘periodismo’. Son 

simples testimonios” (Rius, 2013: 81)62 

Martí Gómez tampoc no creu en el periodisme ciutadà, sinó si que ho veu com una nova font de 

consulta per als mitjans: “creo en el ciudadano como fuente de información que ha de trabajar el 

periodista” (Rius: 2013). 

 

 
62 RIUS, JOSEP CARLES (2013). Periodismo en reconstrucción, la otra cara de la crisis de la prensa. Recuperat a: 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_216849/TFM_Periodismo_en_reconstruccion_JCR.pdf 

 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_216849/TFM_Periodismo_en_reconstruccion_JCR.pdf
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Una de les escenes més vistes durant les votacions  

En aquest apartat es reconstruirà un dels fets que va succeir el dia 1 d’octubre mitjançant imatges 

fetes per ciutadans i penjades a les xarxes socials i als mitjans. Per tant, aquest contingut també es 

va utilitzar en diaris i televisions per publicar notícies i per fer recopilacions audiovisuals de la 

jornada. La primera escena que reproduirem també va ser captada per periodistes; per tant, els 

relats dels professionals reforcen i donen credibilitat al contingut difós per la ciutadania. No és 

l’únic fet que les xarxes socials va recollir durant el dia 1 d’octubre, però sí que és un bon exemple 

per veure com la ciutadania pot relatar els fets i difondre’ls, com altres ciutadans i mitjans de 

comunicació poden complementar la informació i publicar-la i, fins i tot, com la mateixa informació 

es pot manipular fins a causar desinformació intencionada. 

 

Abans de l’agressió
 

El dia 1 d’octubre, al Col·legi Infant de Jesús de 
Barcelona –també anomenat Jesuïtes de Sant 
Gervasi–, es va gravar una dona amb la cara 
ensangonada després que un agent de la policia 
nacional l’agredís. 

Abans de la càrrega policial hi ha imatges 
gravades amb un telèfon mòbil on es veu la 
dona recolzada en una paret amb un llibre a la 
mà. 

La imatge següent és de la dona que recrimina 
a un dels policies el cop que ha rebut. 

Les imatges són fetes amb un dispositiu mòbil. Els fets van ser 
relatats per la periodista Anna Punsí i reconstruïts per Betevé. 

 

El fill ho denuncia públicament a Instagram 

El fill de la persona agredida (@borjarius) escriu 
un missatge al seu compte d’Instagram en tres 
idiomes (català, castellà i anglès): “Avui la 
policia ha agredit la meva mare pel simple fet de 
voler exercir el dret fonamental com és votar. 
Aquesta no és la democràcia que volem”. El post 
va rebre 3.746 “likes” i 844 comentaris. 

 

 

El moment va ser captat per una ciutadana, Lluïsa Barrachina, per la periodista Anna Punsí i per 

una fotoperiodista, Geraldine Hope Ghelli. El mateix dia i en dies posteriors, la notícia es va publicar 

en diversos mitjans locals, nacionals i internacionals.  
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Mostra d’algunes publicacions que van utilitzar el vídeo o la foto des del 2017: 

Aljazeera (vídeo) 

 

El Matí de Catalunya Ràdio (foto) 

 

El Periódico (foto) 

 

El TV3 (vídeo) 

 

Cadena Ser (foto) 

 

El Punt Avui (foto) 
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Lluïsa Barrachina, participant en la votació, es mostrava sorpresa de la difusió de la imatge quan 

va relatar els fets en el documental emès de TV3. Precisament, el seu vídeo va ser uns dels més 

vistos a les xarxes socials, als mitjans i per missatgeria mòbil. 

 

 

Lluïsa Barrachina, participant 1-O 

“Eren cap a les 9 o 9:05, la gent estava asseguda, molta gent asseguda davant l’escola, a terra, i llavors 

vaig sentir unes sirenes. Llavors si, vaig veure que venien dos furgons de policies, molts policies, i clar, 

allò em va impactar molt. Llavors em vaig posar a gravar-ho. ‘Ja estan arribant els mossos per no 

deixar-nos voltar. No els mossos no, la 

policia.’ (veu en off)*”. 

“Els vaig anar seguint amb el meu 

mòbil per tot arreu. Quan ells van 

arribar quasi al davant de l’escola ja 

van començar a treure gent. I mentre 

estava gravat, de sobte em vaig 

trobar amb una senyora amb la cara 

plena de sang. La vaig gravar uns 

moments però la vaig deixar de 

gravar per si la podia ajudar” 

“De fet és una fotografia que ha sortit 

a tot arreu, a les xarxes socials. Vaig 

veure que la fotografia de la senyora tenia molt impacte quan vaig llegir que era una foto falsa. 

Evidentment em vaig enfadar moltíssim perquè jo sabia que no era ni falsa ni trucada”. 

La veu en off pertany al mateix vídeo fet el dia de les votacions. La resta de transcripció és el relat que l’autora del vídeo fa 
al reportatge emès per TV3, La batalla per les xarxes el dia 12/11/2019.63 

  

 

Una part de seqüència que va gravar Barrachina el dia 1 d’octubre a Sant Gervasi, Barcelona. 

 

 
63 La batalla per les xarxes el dia. 30 Minuts. Direcció David Fontseca. Emès el dia 12/11/2019. Recuperat a: 

https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/xarxes-socials-mobilitzacions-ciutadanes-i-fake-news-sense-ficcio-estrena-la-batalla-per-les-
xarxes/noticia/2962856/ 

 

https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/xarxes-socials-mobilitzacions-ciutadanes-i-fake-news-sense-ficcio-estrena-la-batalla-per-les-xarxes/noticia/2962856/
https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/xarxes-socials-mobilitzacions-ciutadanes-i-fake-news-sense-ficcio-estrena-la-batalla-per-les-xarxes/noticia/2962856/
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Aquell mateix instant també va ser fotografiat per la periodista Anna Punsí, de la cadena SER a 

Catalunya. Es trobava a l’escola Infant de Jesús de Barcelona, on s’esperava que hi anés a votar 

l’expresident de la Generalitat Artur Mas. La periodista relata en un reportatge a la cadena de 

televisió Betevé que “a les 9 i cinc minuts va arribar una comitiva (policial) d’una seixantena 

persones i al capdavant hi anava un responsable de la policia que deia que la gent marxés que ells 

entrarien a buscar les urnes. La gent el que va fer va ser aixecar els braços enlaire. Alguns d’ells 

estaven asseguts. Era una manera de mantenir una resistència pacífica.” 

 

 

Anna Punsí, SER Catalunya 

Anna Punsí, SER Catalunya 

“Aquesta dona cau a terra, 

s’aixeca. Recrimina als policies el 

que els hi ha passat i en aquell 

instant començo a fer 

fotografies. I és en aquell 

moment que se li veu tota la 

casa. Moments abans, aquesta 

dona, m’hi havia fixat i estava 

llegint un llibre. És a dir, la seva 

resistència en aquest cas era 

absolutament pacífica. És una 

fotografia que després s’ha 

volgut posar en dubte a les xarxes 

social dient que la sang era 

quètxup”. 

 

Foto que va captar Punsí el dia 1 

d’octubre mentre cobria la notícia del 

Referèndum d’autodeterminació. 

Extret del reportatge emès de Betevé 64 el dia 01/10/2019  

 

La periodista confirma, doncs, la veracitat de la imatge i dels fets ocorreguts. A més afegeix que la 

dona en qüestió va tornar al cap d’unes hores per votar, tot i que li havien fet un trau al cap i havia 

necessitat punts de sutura. 

 

 
64 Castillo Oriol; Segura Sergio. Anna Punsí (SER Catalunya): “Tots teníem els nervis a flor de pell”. Betevé. 01/10/2019. Recuperat a: 

https://beteve.cat/societat/anna-punsi-ser-catalunya-1-octubre-infant-jesus/ 

 

https://beteve.cat/societat/anna-punsi-ser-catalunya-1-octubre-infant-jesus/
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La primera imatge correspon a unes imatges de la dona mentre rebia ajuda. És un tuit d’un ciutadà que esmenta que ell hi 
era mentre li feien les cures. La segona imatge mostra com la dona va tornar a la mesa per poder votar després que li fessin 

els punts de sutura. Fotos extretes dels audiovisuals fets per TV3 i de Betevé. 

 

La revista Bloomberg va incloure dues imatges del conflicte català entre les 100 millors 

fotografies del 2017. La millor foto de l’any és la imatge de la dona amb la cara ensangonada 

que va captar la fotoperiodsta Geraldine Hope Ghelli. A la imatge es pot veure com Lluïsa 

Barrachina, la ciutadana autora del vídeo, (vegeu pàg. 69) ajuda la dona a netejar-se la sang. 

 

 

A woman tends to her injuries in front of riot police near a school being used as a polling station for the banned 
referendum in Barcelona on Oct. 1. Photographer: Geraldine Hope Ghelli/Bloomberg 
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Els mitjans no van ser els únics en propagar la imatge. Les xarxes socials van fer àmplia difusió dels 
milers de fotos anònimes, entre les quals hi havia la de la votant de Sant Gervasi que va resultar 
ferida. 

 

Mostra de les publicacions fetes a les xarxes socials el mateix dia de l’agressió: 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Instagram 

 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Youtube: 
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Desinformació i notícies falses a la xarxa 

L’endemà, el periodista Pepe Oneto va assegurar que la notícia era falsa i en donava diverses 

raons. El seu propòsit era convertir el relat de l’independentisme en un relat fals per afavorir un 

debat contrari als objectius del moviment. Aquest intent de desinformació evidencia que les xarxes 

socials no són plataformes neutrals.  

  

Twitter. Un periodista assegura que la imatge és falsa 

 

Usuari Twitter que desmenteix la versió del periodista Pepe Oneto: 

 

 

El desenvolupament de la desinformació a partir d’informacions esbiaixades és voluntària i 

deliberada. Es fa amb l’objectiu de manipular i influir l’opinió pública o de desprestigiar alguna 
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persona o institució. També s’utilitza com a eina metodològica per obtenir algun rèdit personal o 

col·lectiu. 

El periodisme clàssic sempre s’ha basat en tres paràmetres molt clars a l’hora de redactar les 

notícies: la claredat, la concisió i la precisió. Actualment, però, vivim en l’era de les ‘fake news’, les 

notícies falses. A les xarxes socials i als nostres telèfons mòbils hi circulen un gran nombre de 

rumors que no tenen cap tipus de fonament. Moltes vegades són mentides que acaben 

amplificades. Aquest fenomen afecta directament els mitjans de comunicació, els ciutadans i, fins 

i tot, els poders polítics, tot i que són aquests darrers els qui més utilitzen aquest tipus d’informació 

deslleial durant les campanyes electorals. 

“Les plataformes digitals i les xarxes socials faciliten la ràpida viralització d’aquest 

tipus de continguts i posen en risc un dels drets democràtics fonamentals: el de rebre 

una informació veraç”.65 

La Comissió Europea ha posat en marxa un estament anomenat High Level Expert Group on Fake 

News and Online Disinformation (HLEG) amb l’objectiu que assessori la Comissió sobre com 

contrarestar les nombroses notícies falses. Un dels membres de l’estament i professor de dret 

constitucional a la Universitat de Milà, Oreste Pollicino, apuntava que una de les dificultats per 

abordar la qüestió “és que la desinformació no és il·legal” i que, per aquest motiu, ho converteix 

en un problema complex. 

Segons un article escrit per Francesc Ponsa per a la revista La Capçalera del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya, durant l’any 2018 “gairebé la meitat de la població, un 48% en concret, s’informa 

habitualment per mitjà d’Internet i que aquest percentatge augmenta fins a un 75% en el cas dels 

joves, que s’informen, principalment, per Facebook”. 

Les dades de Digital News Report de l’any 2019 constaten que el 47% dels espanyols utilitza 

Facebook per a informar-se, llegir, trobar, compartir i comentar notícies. A WhatsApp ho fa el 36% 

de la població i a Youtube un 26%. Tanmateix, destaca l’estabilització de Twitter (16%) i 

l’emergència d’Instagram (12%) i Messenger (7%) per a consumir notícies en línia. 

A les xarxes obertes, com Twitter, la desinformació és menor perquè els usuaris contrasten les 

informacions. Gràcies a la velocitat amb què es desmenteixen i es contrasten les històries, Twitter 

s’ha convertit en un dels enemics de la desinformació. Un altre gran suport en la detecció de Fake 

News, són els serveis de verificació (fact-check) com Maldita.es o Newtral, que actuen de forma 

eficaç contra les mentides.  

 
65 PONSA, FRANCESC. Setge a la desinformació. Revista “la Capçalera” del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 31/10/2019. Recuperat 

a: https://www.periodistes.cat/capcalera/setge-la-desinformacio 

 

https://www.periodistes.cat/capcalera/setge-la-desinformacio
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Gràfic 5. L’informe anual de Digital News Report de 2019, situa a Facebook i WhatsApp 

com l’epicentre de l’ús informatiu dels espanyols. Elaboració pròpia. 

 

L’estudi impulsat per Twitter66 assegura que la capacitat de difusió d’una notícia falsa és 

significativament més àmplia que la de les notícies certes, ja que es comparteixen un 70% més. 

Per entendre com es propaguen les notícies falses, Vosoughi fa notar que, per regla general, 

qualsevol notícia falsa arriba a assolir una difusió més àmplia que la veritat. “La notícia falsa es 

propagava ràpidament entre 1000 i 100.000 persones, mentre que la veritat rarament arribava a 

les 1000”. 

El problema es troba sobretot a l’aplicació de WhatsApp. S’estima que a Espanya 25 milions de 

persones utilitzen WhatsApp, així que l’aplicació de missatgeria instantània s’ha convertit en un 

dels canals de comunicació més utilitzats per la població. Per tant, de la mateixa manera que 

aquesta aplicació ajuda els moviments socials a difondre el seu discurs a partir de les vivències, 

també ajuda a difondre infinitat de mentides o mitges veritats que causen desinformació entre la 

ciutadania. 

 
66 SOROUSH VOSOUGHI1, DEB ROY, ARAL. The spread of true and false news online. 

https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146. 

 

https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
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“WhatsApp és l’altra cara de la moneda (de Twitter). En no tenir control no els afecta 

el contrast de les notícies que difonen. La filtració de desinformació és tan gran que 

reapareixen falsedats que ja havien desaparegut fa anys de les xarxes obertes.” 

 

Maldita.es va fer un recull dels fets històrics més rellevants en els últims anys i va detectar que el 

referèndum de l’1 d’octubre i les posteriors eleccions al Parlament del 21-D, van ser els dos 

esdeveniments que han generat més notícies falses fins el dia d'avui a Catalunya. 

 

Gràfic 5.1. Recull de notícies falses relacionades amb el dia del referèndum. 

Elaboració pròpia a partir de les dades de Maldita.es, El Crític i les dades recollides en aquest treball.67 

 

 
67 10 bulos sobre el 1-O: Cataluña, campo de batalla de la desinformación. Maldita.es. Maldito Bulo. 01/10/2018. Consultat el 
19/05/2020. [en línia]. Disponible a:  https://maldita.es/malditobulo/2018/10/01/10-bulos-sobre-el-1-o-cataluna-campo-de-

batalla-de-la-desinformacion/ 

 

https://maldita.es/malditobulo/2018/10/01/10-bulos-sobre-el-1-o-cataluna-campo-de-batalla-de-la-desinformacion/
https://maldita.es/malditobulo/2018/10/01/10-bulos-sobre-el-1-o-cataluna-campo-de-batalla-de-la-desinformacion/


 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-83- 

Les mentides que es van difondre després de l’1 d’octubre van afectar tant el debat favorable a 

l’independentisme com el que se situava al bàndol contrari. Segons l’anàlisi publicat pel Col·legi de 

Periodistes de Catalunya68, els hàbits de consum d’informatius va variar sensiblement després de 

l’1-O i durant l’any que el va seguir:  

“Les xarxes van patir una davallada durant l’any posterior a l’1-O. Si abans d’aquella 

data un de cada cinc catalans s’informava a Facebook i Twitter, l’estiu de 2018 només 

el 7,8% utilitzava aquestes xarxes i actualment la xifra se situa en poc més del 13%. 

Aquesta davallada també la van notar capçaleres tradicionals com La Vanguardia i El 

Periódico”. 

També és important referir-nos a les dades sobre la confiança de la ciutadana envers les notícies 

publicades en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. El 43% dels internautes espanyols 

confia habitualment en les notícies, enfront d'un 31% que hi desconfia. Espanya es manté en la 

meitat de la taula mundial de credibilitat dels 38 països analitzats l’any 2019. Malgrat el creixent 

ús com a fonts informatives, només una minoria es fia de les notícies distribuïdes a través de xarxes 

socials (25%) i cercadors (34%). L’estat espanyol és un dels països en què es detecta que la població 

té una gran preocupació per la difusió de notícies falses per internet. Per aquest motiu, el 2018 el 

85% dels enquestats va adoptar alguna mesura per a prevenir la desinformació i la manipulació 

informativa. 

Una altra dada destacada és que la meitat de les persones enquestades desconfia de les bones 

intencions dels mitjans de comunicació. En canvi, l’altra meitat els genera confiança. És més, hi ha 

una disminució de la confiança dels mitjans espanyols online: 3 de cada 10 enquestats hi confia 

menys que fa cinc anys. 

 

 

 

Gràfic 5.2. El primer gràfic mostra la confiança en la informació publicada als mitjans; el segon, fa 

referència a les notícies que es troben a les xarxes socials. Font: Digital News Report 2019. 

Ús de gasos lacrimògens al poble d’Aiguaviva 

 
68 CABALLERO, ADRIÁN, 2020. L’1-O va canviar els hàbits informatius. Setmanari d'anàlisi de periodisme i comunicació. Editat pel 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. 13/03/2020. https://www.report.cat/1o-canvia-habits-informatius-catalunya/ 

https://www.report.cat/1o-canvia-habits-informatius-catalunya/
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El cas que hem presentat en aquest treball no és l’únic que va denunciar la població. El mateix dia, 

i durant setmanes, molts ciutadans van penjar vídeos de les vivències personals. Els mitjans –

sobretot catalans i estrangers–, van procurar fer recopilacions i van entrevistar la ciutadania per 

poder reconstruir els fets. 

El mateix 1 d’octubre, cap al migdia, els veïns i veïnes d’un petit poble del Gironès estaven dinant 

a la plaça quan van arribar els agents uniformats. La gent d’Aiguaviva van denunciar a través dels 

vídeos que van gravar l’ús de gasos lacrimògens en contra la ciutadania per part dels agents de la 

Guàrdia Civil. Les fotos i els vídeos que van enregistrar els veïns es van difondre per l’ANC. Alguns 

mitjans de comunicació i agències de notícies com EuropaPress van utilitzar el material gràfic per 

conformar part de les notícies del dia. 

“Els veïns han fet córrer vídeos i fotografies per les xarxes socials denunciant 

l’actuació policial, que ha entrat a l’ajuntament per endur-se l’urna i el material del 

referèndum” (RAC1, 2017).69 

Les xarxes socials també es van omplir de les imatges fetes pels veïns i es van poder veure diferents 

perspectives fetes amb diversos mòbils. Els dies després diversos mitjans van entrevistar els veïns 

i van poder relatar els fets. Van haver d’atendre a 10 persones a causa dels gasos lacrimògens i 

una persona gran va haver de rebre atenció mèdica.0 

Recull d’imatges dels vídeos que van fer els ciutadans d’Aiguaviva i que es poden veure a la xarxa. 

 

  

 
69 Ferits per gasos lacrimògens a Aiguaviva. RAC 1. 01/10/2017. Recuperat a: https://www.rac1.cat/info-

rac1/20171001/431708484933/ferits-per-gasos-lacrimogens-a-aiguaviva.html?facet=amp 

 

https://www.rac1.cat/info-rac1/20171001/431708484933/ferits-per-gasos-lacrimogens-a-aiguaviva.html?facet=amp
https://www.rac1.cat/info-rac1/20171001/431708484933/ferits-per-gasos-lacrimogens-a-aiguaviva.html?facet=amp
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Mostra de les publicacions fetes en mitjans de comunicació del cas d’Aiguaviva: 

Ara.cat 

 

El Nacional: 

 

La Vanguardia 

 

Rac1 

 

Catalunya Ràdio 

 

EuropaPress 

 

Mostra de les publicacions trobades a les xarxes socials el mateix dia de l’agressió: 
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Usuari Twitter: 

 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Twitter: 

 

Usuari Facebook 

 

Usuari Facebook 

 

Usuari Twitter 
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L’endemà dels fets, el municipi d’Aiguaviva –un poble de només 780 habitants–, va acollir més de 

10.000 persones en un acte de protesta organitzat per l’ANC. 

En el següent gràfic es pot veure que el dia 1 d’octubre les recerques relacionades amb #Aiguaviva 

va tenir un 73% de popularitat, i el dia 2 d’octubre, va arribar al 100%. El gràfic també indica els 

llocs on hi va haver més incidència. 

 

Índex de popularitat a la xarxa de les cerques relacionades amb el poble d’Aiguaviva  

 

Gràfic 6. El gràfic s’ha elaborat a partir de dades de Google Trends, entre els dies 1 d’octubre i 31 de 

desembre de 2017 i amb un únic terme de cerca: “Aiguaviva”. 

El gràfic mostra l’interès a internet i en el mapa les zones d’interès.70 

Font: Google Trends / Elaboració pròpia. 

 

  

 
70 Els valors de Google Trends es calculen en una escala del 0 al 100, en què 100 és el lloc en què ha tingut més popularitat, 

representat com un percentatge de les cerques totals en la ubicació; un valor de 50 indica un lloc en què el terme ha tingut la meitat de 
popularitat que la ubicació 100, i un valor de 0 indica un lloc en què no hi ha prou dades per a aquest terme. 
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7.5 Anàlisi 4: El periodisme ciutadà: anàlisi de les opinions de 

diversos periodistes catalans 

Tal com hem anat veient fins ara, entre els canvis més significatius en el periodisme hi trobem la 

irrupció de les noves tecnologies, el canvi de consum de continguts per part de l’audiència i l’accés 

a la participació dels ciutadans en el procés informatiu. 

En aquest apartat i, a través de les entrevistes fetes a cinc periodistes catalans, veurem quina visió 

tenen els professionals del periodisme envers aquests canvis i com la interacció amb la ciutadania 

pot contribuir a alterar substancialment les agendes i els processos periodístics establerts durant 

dècades. Aquesta interacció també pot rebaixar la qualitat periodística i, de retruc, les condicions 

en què es desenvolupen els debats públics. 
  

 

Els periodistes que han participat en les entrevistes: 

Laia Altarriba i Piguillem: Periodista. Actualment responsable de comunicació de l'editorial 

Tigre de Paper. Col·laboradora del digital Crític i la revista El Temps. Va ser impulsora i 

directora del diari La Jornada. Ha treballat en diversos mitjans escrits i audiovisuals com el 

diari Ara, Catalunya Ràdio, el programa FAQS de TV3, les revistes Enderrock, ONGC, L’Accent, 

Gara i Berria. És professora de periodisme d'investigació i dades a la UOC. 

Germà Capdevila i Vernet: Actualment és Director del Consell Editorial de NacióDigital i editor 

de l’Esguard, la primera revista en català per a tauletes. Fins l’any 1992 va treballar en la 

primera agència de notícies de l’Argentina i Amèrica del Sud que va obrir el seu portal a 

Internet. Des de 2016 també és el president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en 

Català. 

Elisabet Don Lapko: Graduada en Periodisme (UAB) i Postgraduada en Resolució de Conflictes 

Públics (UdG). Va estar uns anys formant-se en diversos mitjans com Televisió de Girona, 

Betevé, TV3 i ACN. Va treballar de redactora al Diari de Girona entre els anys 2017 i 2019. 

Més recentment va exercir de corresponsal de RAC1 a les comarques gironines. Actualment 

és vocal de la junta del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Girona. 

Laura Fanals i Gubau: Periodista al Diari de Girona des de 2002. És professora associada al 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona. Doctorada en Comunicació 

(UPF). Té un Màster en Periodisme Internacional per la Universitat de Leeds i és Llicenciada 

en Periodisme (UAB). 

Joan Ventura i Brugulat: Ha exercit tota la vida periodística a El Punt. Abans havia treballat 

a la banca, i el 1979 va ser el primer corresponsal del diari a Llagostera. Entre altres càrrecs, 

ha estat director de l'edició gironina, director de Presència i director adjunt d'informació 

cultural fins el setembre de 2016, que es va prejubilar, si bé continua escrivint al diari. El 2015 

va publicar el llibre 'L'aprenent de barber'. Des del 2014 és el president del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya a la demarcació de Girona.  
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Discussió 

En la següent discussió s’aborden diversos temes relacionats amb la professió de periodista i 

l’evolució dels mitjans en l’era de la democratització d’internet, entre ells, el paper dels moviments 

socials en el periodisme ciutadà i el del paper de les xarxes socials en el procés d’informació i 

comunicació. 

Les respostes obtingudes es complementaran amb el resultat d’un estudi previ que va portar a 

terme el catedràtic de la Universitat de Sevilla, Juan Carlos Suárez Villegas “El periodismo 

ciudadano. Análisis de opiniones profesionales de España, Italia y Bélgica71”. Per a confeccionar 

aquest document Suárez va entrevistar 24 periodistes de cada un dels tres països esmentats amb 

la intenció de descriure “actitudes manifestadas por los periodistas digitales de estos tres países 

ante el denominado periodismo ciudadano”. (Suárez, 2017: 98). 

El catedràtic, dins un conjunt ampli de qüestions tractades, es va centrar sobretot a preguntar 

quina valoració es mereixia el periodisme ciutadà. El conjunt d’entrevistes es va fer durant l’any 

2014, tot i que la publicació del treball data de 2017. Aquesta dada és important per veure 

l’evolució en aquests darrers sis anys. 

  

Periodisme i audiències: estat actual 

A l’hora de produir i difondre informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 

periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama mediàtic tecnològic i digital. Tot i que el 

sector de la comunicació ha estat capaç d’adaptar-se a les eines que ofereix el món digital, sembla 

que els està costant trobar un model de negoci sostenible que no estigui basat en la publicitat ni en 

les subvencions públiques. 

Germà Capdevila opina que ja no es pot considerar que el panorama tecnològic sigui nou, perquè ja 

fa més de 25 anys que va irrompre a les redaccions, però diu que el sector “no ha sabut trobar un 

model de negoci viable que reemplaci al model tradicional, sobretot pel que fa a la premsa 

generalista”. 

Els cinc entrevistats coincideixen en el fet que el camp del periodisme està submergit a una crisi 

sense precedents, i en el cas del paper “la situació és dramàtica” tal com assegura Joan Ventura. Tal 

com descriu Laia Altarriba, la “precarització de la feina a causa de la crisi i el panorama mediàtic ha 

afectat la qualitat de la feina dels i les professionals”. Els entrevistats assenyalen que, entre les 

causes, s’hi troba la crisi econòmica de 2008 que va afectar greument el sector. També anomenen 

altres factors, com la baixada de la contractació de publicitat i, en conseqüència, les retallades de 

pressupostos envers els mitjans i l’acomiadament de professionals del sector. 

Els entrevistats esmenten altres conseqüències recents. Per exemple, Laura Fanals destaca que “la 

renúncia als murs de pagament per part de la majoria de grans capçaleres ha permès que la 

ciutadania s’hagi acostumat a tenir la informació de forma gratuïta, cosa que ha generat grans 

pèrdues i ha contribuït a l’acomiadament dels professionals i a un empitjorament de les condicions 

laborals d’aquells que han aconseguit quedar-se”. Ventura va més enllà i considera que “els editors 

cedeixen a les pressions del poder, la llibertat de premsa està qüestionada amb la ‘llei mordassa’, els 

periodistes s’autocensuren...” 

 
71 Suárez Villegas, J.C. (2017). El periodismo ciudadano. Análisis de opiniones de periodistas profesionales de España, Italia y Bélgica. 

Convergencia. Revista de ciencias sociales, 24 (74), 91-111. 
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La periodista Elisabet Don, que ha estat mes vinculada en mitjans audiovisuals i en agències de 

notícies, és més optimista i, malgrat que també creu que la professió passa per un mal moment, 

opina que actualment “la seva funció és més necessària que mai.” 

El model del periodisme encara és vigent  

El grup de periodistes assegura que el model de periodisme no ha canviat, ja que les bases de l’ofici 

continuen vigents. Així ho explica Fanals, que considera que “s’hauria de mantenir més fidel que 

mai als seus principis, que són els d’oferir una informació veraç i contrastada a la ciutadania per 

tal que aquesta sigui capaç de formar-se les seves pròpies opinions i judicis”. De fet, està 

convençuda que com més s’allunyi el periodisme dels postulats bàsics, pitjors seran les 

perspectives de futur per a la professió. 

Don afegeix que caldria treballar cap a un periodisme més pausat, amb temes propis que comptin 

amb la participació de més experts i amb una especialització periodística més marcada. Apunta, 

també, que una de les claus seria no voler ser els primers a explicar un fet, sinó que caldria posar 

el focus en fer-ho correctament i evitar l’abocament de dades “de copy i paste” a l’hora de 

confeccionar les notícies. 

Una altra consideració important la fa Ventura quan diu que, des dels anys 90 “s’han produït uns 

canvis radicals, que tenen a veure amb les relacions amb les fonts”. En aquells anys, el tracte era 

directe amb la font informativa; en canvi, avui dia, “els gabinets de premsa han suplert als 

protagonistes (les fonts), de manera que avui hi ha més periodistes treballant per controlar la 

informació que no pas elaborant-la”. 

Capdevila posa èmfasi en un aspecte clau per entendre el model del periodisme, creu que la 

societat en general no hauria de confondre la manera com es distribueix la informació amb el que 

és el periodisme com a professió. “El periodisme no ha canviat, com no ha canviat la feina de 

l’escriptor pel fet de no escriure més a màquina i fer-ho amb un processador de textos a 

l’ordinador. El periodista disposa ara d’eines que ni somiava fa 30 anys, però el nucli, el fons de la 

seva feina no ha canviat: explicar històries, esbrinar la veritat, controlar el poder…” 

 

 

Ha canviat la forma, però no l’essència 

Algunes respostes dels entrevistes coincideixen en la línia marcada en el treball de Suárez, 

sobretot en el que fa referència en el model de periodisme, que segons els professionals, 

encara prevalen en valors de base: informar amb veracitat, descobrir la veritat i donar veu 

a totes les parts implicades de forma més objectiva possible. 

 “En líneas generales, todos coinciden en que el periodismo ha cambiado en sus formas 

aunque no en su esencia, pues el periodismo sigue enraizado en la búsqueda de la veracidad, 

entendida como un método profesional basada en la comprobación de fuentes, la pluralidad 

de perspectivas y la distinción entre hechos y valoraciones, entre otras medidas” (Suárez: 

2017, 10). 

 

La recuperació de la confiança de l’audiència 

Un altre debat és la falta de confiança d’una part de la societat envers el periodisme actual. En la 

cerca de la recuperació d’aquesta confiança, hi ha professionals que aposten per un model basat 

en la investigació i dades, i en un augment de les pautes de comprovació més rigoroses. La majoria 

d’entrevistats, però, no consideren que aquesta sigui la solució, ja que no veuen factible només 
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vincular el rigor periodístic en una de categoria concreta del periodisme, sinó que hauria de formar 

part intrínseca de la feina del periodista. 

Alguns dels entrevistats reconeixen que, en part, la pèrdua de confiança és culpa dels mitjans, sigui 

pels mals hàbits o perquè moltes capçaleres tendeixen a decantar-se per un poder o altre, ja sigui 

polític, econòmic o del qualsevol altre tipus. Per consegüent, la ciutadania ha buscat altres vies no 

convencionals per informar-se. “D’aquí crec que rau la importància (dels mitjans) d’intentar copsar 

el llenguatge digital i estar presents com a professionals.”, explica Don. 

Capdevila creu fermament que no es pot caure en la trampa d’omplir els mitjans amb notícies 

superficials pensades per generar clics i audiència, basades en copiar notes de premsa i en seguir 

l’agenda establerta pels poders i no crear-ne una de pròpia. Assegura que "és un error estratègic 

que passarà factura a tots els mitjans tradicionals, i és el que ha creat escletxes perquè noves 

iniciatives periodístiques s’obrin pas i guanyin rellevància." 

Tanmateix, aquesta forma de fer periodisme xoca directament amb el fenomen click-bait que 

impera en molts mitjans en línia; és a dir, aconseguir com més “clics” millor. Així ho confirma 

Altarriba: “fer una investigació de qualitat requereix temps i recursos, i sovint és un aspecte que 

manca als mitjans. Cada mitjà ha d’escollir com equilibra la balança entre informar de l’actualitat 

i aportar elements informatius i d’anàlisi rellevants que permetin als lectors una major comprensió 

de la realitat”. També fa incís que els periodistes especialitzats haurien de permeabilitzar algunes 

pràctiques vigents, és a dir, que, per exemple, davant la declaració d’un polític, no s’hi valdria 

repicar-la directament sinó que caldria revisar la validesa del què ha dit. “Això, és clar, requereix 

temps, i en la dictadura del click-bait, el temps és una enorme mancança”. 

Laura Fanals argumenta que, malgrat que el Diari de Girona pretén produir informació exclusiva i 

original i cada periodista investigui històries pròpies, la realitat és molt diferent. No es disposa de 

temps suficient per a aquest propòsit: “no tenim temps per fer investigacions en profunditat 

perquè prou feina tenim a omplir les pàgines i a omplir la web cada dia”. 

Una dada important és que cap dels mitjans pels quals treballen els periodistes entrevistats en 

aquest treball disposen d’un departament o un professional especialitzat en investigació i dades. 

 

Els mitjans digitals 

Els mitjans digitals són models d’informació totalment en línia que van introduir-se cap els anys 90 i 

que acostumen a treballar amb una avantatge amb el qual la premsa tradicional no pot competir: la 

immediatesa. Aquest punt ha generat opinions diverses entre els entrevistats. 

Don apunta alguns beneficis que s’obtenen dels mitjans digitals a l’hora d’informar, per exemple, “el 

seu gran abast, la possibilitat de nodrir les notícies amb diferents recursos, la interacció amb els 

usuaris”. L’experiència de Capdevila amb els mitjans digitals com Nació Digital i la revista Esguard el 

porten a afirmar que el benefici principal “és la superació dels condicionals industrials que feien 

inviable molts projectes periodístics abans de la irrupció dels mitjans digitals [...] Avui, un periodista 

o un grup de periodistes poden obrir-se camí amb un llindar d’accés realment baix i assolible.” 

Aquesta afirmació també la comparteix Fanals i afegeix que “una connexió a Internet i uns mínims 

coneixements d’informàtica ha permès la creació de nous mitjans que probablement mai haurien 

vist la llum si haguessin hagut d’assumir les despeses d’impressió”. 

Altarriba, a més, destaca que es poden crear mitjans amb menys recursos i que això pot contribuir a 

“crear mitjans amb menys lligams amb grans grups econòmics”. Aquest tipus de desconnexió dona 
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un major marge als professionals a l’hora d’investigar, informar o fins i tot “crear una agenda pròpia 

que surti de la que interessa als grans poders”.  

Pel que fa als inconvenients, Altarriba assevera que “ens ha convertit en esclaus de la immediatesa i 

la informació ha esdevingut un producte de consum d’usar i llençar”. En canvi, segons Capdevila, es 

fa difícil aconseguir una bona visibilitat a causa de la fragmentació dels públics que fa que els negocis 

no aconsegueixin una viabilitat òptima. En contra, Altarriba creu que els mitjans digitals s’ofusquen 

“en la cerca de visites i interaccions comporta que moltes vegades la gran perjudicada sigui la qualitat 

del periodisme”. 

Sembla que a l’Estat Espanyol li falta una visió més àmplia com la que han tingut altres països, que 

han trobat models sostenibles dins el món digital sense malmetre la imatge del bon periodisme. 

Ventura es refereix a dues grans capçaleres: “The New York Times o Financial Times tenen milions 

de subscriptors que segur els han permès mantenir uns bons resultats, al contrari que a casa nostra 

on tothom està amb números vermells. A més, la publicitat en els digitals tampoc funciona, ja que 

els grans anunciants han acabat a les empreses tecnològiques que són les que fan el negoci: 

Google, Facebook, Twitter,...” 

 

 

Internet, la resposta a la crisi dels mitjans de comunicació i de la seva credibilitat? 

En part, la intrusió dels ciutadans en els processos informatius s’ha produït per un falta 

d’interès de la ciutadania cap a uns mitjans deteriorats i qüestionats en quant a la credibilitat 

de les informacions. Per aquest motiu, la població ha cercat altres fonts informatives més 

atractives i immediates.  

“En los resultados son patentes las convicciones éticas de los periodistas sobre el interés 

creciente de una cultura profesional diferente y más participativa, fruto de una interactividad 

constante con los ciudadanos, aun sin confundir los roles de los periodistas y usuarios (…) En el 

ámbito del periodismo digital, donde esta tarea se ha tornado cada vez más colaborativa entre 

periodistas y ciudadanos a raíz de las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías, el reto 

consiste en preservar ese método profesional, al mismo tiempo que se da entrada a los 

usuarios al proceso informativo siguiendo una fórmula por la cual sendas esferas permanezcan 

relativamente separadas (Suárez: 2017, 99 - 100). 

 

L’ús de les xarxes socials per part dels mitjans i les noves audiències 

Els mitjans han pujat al carro de les noves tecnologies i a la utilització de les xarxes socials amb la 

finalitat d’arribar a un major nombre de lectors, especialment a aquelles persones que, per edat o 

per costum, no tenen l’hàbit de llegir la premsa en paper. L’ús de les xarxes social pot ajudar que 

els lectors puguin compartir i comentar els continguts dels mitjans. Fanals descriu que “permeten 

arribar a audiències molt més extenses, fins i tot més enllà de l’àmbit geogràfic natural del nostre 

mitjà”.  

El nou ecosistema de comunicació també ha comportat que les audiències tinguin un paper més 

rellevant, per exemple per donar opinions i fins i tot per ser consultades. En aquest assumpte tots 

els periodistes han reconegut que la majoria de les consultes o canals oberts amb la ciutadania 

només serveixen per intentar captar lectors i consumidors del producte informatiu, i no tant per 

tenir una interacció real amb l’audiència.  
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La comunicació amb el públic  

Els entrevistats catalans veuen bé que la finalitat de la interacció amb el públic sigui 

principalment la de captar lectors, sense prioritzar en el fet de donar resposta a les 

necessitats de l’audiència.  

Els perfils enquestats per Suárez, eren més optimistes i encara creien en “la posibilidad de 

interacción con el ciudadano es un avance democrático, pues el público puede expresarse y 

en algunos casos incluso llegar a completar la información; por lo tanto, lo estima positivo 

(Suárez: 2017, 103). 

  

Mentre que per a Altarriba les consultes als ciutadans “són en realitat un recurs per guanyar més 
seguidors que no pas per saber realment què pensen les audiències i fer-los cas”, per a Capdevila, 
les xarxes socials són un “entorn d’experimentació constant”. Considera que són molt canviants i 
que, quan una xarxa queda obsoleta, cal dirigir-se cap a una de nova i explorar-la. A més, creu que 
com a mitjà cal ser present a les xarxes socials i fer servir un llenguatge concret per a cadascuna: 
“l’avantatge principal –de les xarxes i de l’entorn digital en general–, és que el cost del fracàs és 
pràcticament inexistent”. En contra, Ventura afirma que els lectors “són una clientela que no es 
fidelitza”. 

 

Periodisme ciutadà o informació ciutadana 

Un altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció entre el periodisme i el públic. Tal com hem pogut 
veure, qualsevol persona amb un telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els 
propis recursos, sense cap mena de mediació.  

  

 

El gran debat: el concepte de “periodisme ciutadà” 

El terme “periodisme ciutadà” és rebutjat pels professionals del sector, i així ho van explicar els 

entrevistats catalans. De la mateixa manera, els periodistes belgues, espanyols i italians refusen 

el concepte, segons les conclusions a les quals arriba Suárez.  

“De hecho, la mayoría de los periodistas entrevistados muestra su rechazo a denominar la labor 

auxiliar y esporádica que ejercen los ciudadanos a través del soporte digital como periodismo 

ciudadano. Ahora bien, negar el periodismo ciudadano no es negar la necesidad de colaborar 

con los ciudadanos y abrirse a que sus aportaciones pueden formar parte del material con el 

que trabajan los periodistas para hacer la información. Hoy en día cualquier persona cuenta con 

un teléfono móvil que graba videos o realiza fotografías de una calidad aceptable que pueden 

devenir en documentos gráficos de gran valor periodístico (…) La parte cualitativa se advierte 

que esta nueva dinámica participativa no parece que pueda fundamentar el denominado 

periodismo ciudadano como una forma espontánea de interacción informativa de la cual surja 

una opinión pública crítica y organizada” (Suárez: 2017, 99 - 100). 

 

Molts mitjans han optat per establir diverses formes d’interacció amb l’audiència i d’altres han fet 
intents per obrir les redaccions a la participació ciutadana. Malgrat algunes sinergies amb la 
ciutadania i els canvis tecnològics i socials evidents, els professionals del periodisme són reticents a 
considerar el nou rol dels ciutadans com una manera de fer periodisme.  
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A vegades, aquesta intrusió al periodisme es percep com una amenaça, no només pel que implica 
poder aportar informació alternativa als poders polítics i mediàtics, sinó també pel terme emprat 
per denominar l’acció informativa ciutadana. El concepte “periodisme ciutadà” no està ben 
acceptat entre els professionals de la informació, i així ho demostren els entrevistats. 

La primera a negar el concepte de periodisme ciutadà és Fanals, que assegura que “per a mi, es 
tracta d’un concepte erroni. El que defineix el periodisme, més enllà de quina sigui la seva forma de 
difusió, és l’adherència a uns principis deontològics que li permeten complir amb la funció que 
comentava abans d’oferir una informació veraç i contrastada”. Per a la periodista, el fet de 
disseminar un tipus de contingut no guarda relació amb el fet de fer periodisme. Més aviat ho 
considera una font que, un cop ha explicat la seva versió, cal contextualitzar-la, verificar-la i 
respondre amb les qüestions bàsiques i intrínseques de la professió, que impliquen saber “el què, 
el qui, el quan, el com, l’on i, sobretot, per què”. Assegura que aquest tipus de continguts i relats 
cal tractar-los com a qualsevol altra font.  

  

 

Desmitificant el periodisme ciutadà 

Segons ho descriuen els entrevistats, no es pot considerar que resultat i la forma de fer dels 
ciutadans es pugui considerar periodisme. La professió periodística compleix unes regles que 
la ciutadania no està obligada a complir. 

“Este optimismo comunicativo ha resultado ser un espejismo, pues dicha actividad frenética 
y exuberante por parte de la ciudadanía no ha contribuido necesariamente a establecer una 
agenda de tema veraces y de interés público. Es por ello que el periodismo ciudadano se ha 
revelado como un concepto borroso que confunde el ejercicio privado de comunicarse y 
ofrecer testimonios con la responsabilidad pública de informar, la cual exige una serie de 
deberes a los periodistes profesionales (Suárez-Villegas i Jiménez-Gómez, 2015; citat a 
Suárez, 2017: 109) 

  

Ventura també esmenta que no li agrada el terme “periodisme ciutadà” perquè diu que “engloba 
moltes coses i moltes maneres d’entendre la informació”. El periodista gironí posa un exemple 
que detalla la diferència que pot tenir un contingut enviat a la redacció o penjat a la xarxa per part 
dels ciutadans perquè sigui un fet noticiable. “No és el mateix, per exemple, enviar fotos d’un 
aiguat que està fent destrosses, que la d’algú que es fa fotos ‘divertides’ davant les onades, posant-
se en perill i potser posant-hi a terceres persones si l’han de rescatar. És a dir, que algú opini del 
coronavirus, no vol pas dir que sigui un sanitari qualificat, veritat? Doncs amb el periodisme és el 
mateix, tothom s’hi atreveix, però la majoria dels resultats són molt discutibles.” 

El que és inqüestionable, segueix Ventura, és que “cada vegada més es fan servir aquests 

materials, sempre i quan es puguin citar les fonts”. Capdevila tampoc no considera que el fet de 

poder generar i compartir continguts amb el mòbil signifiqui que s’estigui fent periodisme. “El 

periodisme té unes regles de producció i uns protocols de verificació que són difícils de veure en 

l’anomenat periodisme ciutadà. Jo puc aprendre a extreure una melsa mirant manuals a YouTube, 

però això no em converteix en metge, i el que faig no és medicina”.  

Ventura es remet a una frase de George Orwell per posicionar-se en contra d’aquest fenomen 

social: “periodisme és publicar allò que algú no vol que publiquis. La resta, són relacions 

públiques”. Considera que és molt difícil competir amb una persona que té un mòbil a la butxaca 

i que pot fer fotos, vídeos, escriure i enviar-ho a l’altra punta de món. “En l’era digital, el diari és la 

història que no es deixa mai d’escriure. Com s’atrapa això?”, es pregunta el periodista. 
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Material valuós un cop verificat 

El material ha de passar els protocols de verificació. Publicar el contingut sense el procés 
adequat pot considerar-se manipulació, per tant, el material serà valuós un cop s’ha fet el 
filtratge corresponent.  

“Por eso, la mayoría de los periodistas entrevistados considera que las aportaciones remitidas 
por los ciudadanos a los medios, como fotos, video sobre un determinado episodio, 
testimonios de sus protagonistas o cualquier otro elemento de interés informativo son 
materiales que pueden resultar valiosos una vez verificados y contextualizados en el relato de 
los acontecimientos, pero convertirlo en noticias por disponer de dichos recursos sin entender 
su significado es una manera de falta a la verdad, con el riesgo de dar una imagen 
desproporcionada a favor de una de las partes, por lo que se pueda incurrir en una burda 
manipulación por rentabilizar el beneficio generado por imágenes sensacionalistas.” 

(Suárez, 2017: 102) 

 

Capdevila tampoc creu que el periodisme ciutadà faci realment aquesta funció. Pensa que només 

és una “nova manera de generar informació i continguts afavorida per l’entorn digital, molt sana i 

molt positiva, però no acostuma a ser periodisme”. En contra, Fanals diu que “no s’ha d’idealitzar 

el paper de les xarxes socials en la democratització de la informació. Sí que poden ser molt útils a 

l’hora d’organitzar-se col·lectivament i fer sortir a la llum temes que, d’altra manera, podrien restar 

amagats, però també s’ha constatat que són utilitzades per poders polítics i econòmics a l’ombra 

que, a través de bots o robots informàtics, intenten crear estat d’opinió a través de la 

desinformació”. 

A vegades les xarxes socials visualitzen els moviments o les catàstrofes arreu del món i es fan virals 

de forma gairebé immediata; però massa vegades són informacions efímeres que no ajuden a les 

causes més enllà de remoure consciències durant alguns dies. Ventura posa l’indiscutible exemple 

del nen sirià d’origen kurd que va morir a la platja després d’intentar creuar el Mediterrani en un 

bot inflable. “Sempre hem de recordar la foto d’aquell nen, l’Aylan, mort en una platja grega. Va 

remoure consciències? Per unes hores, segur! Ha fet canviar alguna cosa? Pregunta-ho als 

centenars de milers de refugiats que hi ha a Turquia i a Grècia, o als milers que s’han mort intentant 

travessar la Mediterrània”. 

Un altre dels aspectes que hem tractat al llarg d’aquest treball és el poder. Durant temps, als 

mitjans se’ls ha atribuït, per una banda, tenir el poder de canviar les agendes polítiques i, per altra, 

el de ser els vigilants de les elits. “Els mitjans tenen un gran poder i són generadors d’opinió però 

no trobo que controlin res en l’actualitat. Penso que aquest paper el desenvolupen els governs, 

però sobretot les grans empreses. Els diners, malauradament, ho mouen tot”, assegura Don. 

Ventura no creu que els mitjans tinguin cap poder tal com se’ls atribuïa antany: “això que els 

mitjans de comunicació són el quart poder, ha passat a la història. Grans capçaleres en les quals 

ens havíem emmirallat com Le Monde o, fins i tot, Libération avui estan en mans de personatges 

de negocis, amb molts clarobscurs.” 

El periodista considera que les cadenes de televisió estan en mans de grups econòmics amb 

interessos discutibles i posa com a exemple que l’actual president del Govern Espanyol per 

“resoldre la crisi sanitària va abocar quinze milions d’euros a les teles privades”. Quant als mitjans 

digitals, recorda les paraules del periodista Arsenio Escolar: “vam voler ser mitjans de masses però 

el negoci se’l van emportar Facebook i Google, que no són mitjans, però si tenen les masses que 

busca la publicitat”. Ventura insisteix en el fet que “per fer una bona feina, un mitjà necessita 



 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-96- 

recursos, bons professionals i una empresa solvent que li permeti salvaguardar la seva 

independència”. 

 

Desinformació 

Quan abordem la qüestió de la desinformació hi ha una unanimitat de respostes per part dels 

entrevistats. En general, també consideren que el que s’entén per periodisme ciutadà és un 

agreujant de la desinformació i de les fake news. També reconeixen que els periodistes no poden 

“estar a tot arreu i a totes hores” i que, per tant, si la font es pot contrastar, podria tenir interès 

periodístic i, fins i tot, reunir les condicions adequades per ser publicada. 

 

 

La desinformació: la gran preocupació 

A hores d'ara, evitar l’arribada de centenars de missatges al mòbil és molt difícil. De la 

mateixa manera que és molt complicat reconèixer si els continguts enviats pels contactes 

propers són falsos o certs. Per norma general, es tendeix a considerar falsa aquella informació 

que qüestiona les ideologies i creences dels individus o comunitats, mentre que, s’accepten 

les que s’ajusten més a la nostra manera de pensar o a les nostres conviccions. 

 “Alertan que también en las calles se lanzan alarmas y noticias falsas con las que el periodista 

deber ser muy cauto a la hora de investigarlas, antes de hacerse eco de ellas, pues puede estar 

contribuyendo a sobredimensionar episodios alentados por ciertos grupos que buscan 

protagonismo en los medios. (Suárez, 2017: 102) 

 

Però els ciutadans no són els únics capaços de generar desinformació, Fanals opina que, amb 

internet i la reducció de costos de producció i distribució, han proliferat alguns “pseudomitjans” 

elaborats per gent que no té cap formació ni ètica periodística” i que, en alguns casos extrems, fins 

i tot han contribuït “a erosionar la credibilitat i la valoració de tota la professió”. Segons Fanals, a 

causa de la desinformació la societat busca referents que generin credibilitat “s’ha comprovat que 

moltes imatges que corren per les xarxes són falses, estan manipulades, són antigues i es fan 

passar per actuals [...] En aquest sentit considero que el periodisme professional continua essent 

insubstituïble”. 

Per Ventura, la desinformació és la conseqüència inevitable de la sobreinformació. La 

sobreinformació és causada per la infinitat d’imatges, vídeos i notícies que es poden consultar a la 

xarxa fins al punt que la ciutadania queda saturada, per la qual cosa els costa distingir el que és 

real del que és mentida. “És impossible digerir tota aquesta informació i arribem al col·lapse. La 

tempesta informativa perfecta: on és la veritat [...] El lingüista Noam Chomsky feia una afirmació 

contundent parlant de les Fake News: ‘els fets ja no importen’.” 

Per combatre la desinformació la majoria assegura que una solució seria l’educació digital en edats 

escolars: ensenyar-los a qüestionar-se qualsevol informació que els arribi per fomentar així 

l’esperit crític. 

 

Les rutines periodístiques 

Les rutines periodístiques també s’han vist afectades en els últims anys. Les retallades han conduït a 

que molts periodistes no es desplacin cada dia a la redacció, sinó que treballen des de casa. Tal com 

explica Ventura, “s’està imposant el teletreball, que no fa res més que accentuar la individualitat”. 
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Amb els canvis s’està perdent una visió més àmplia i de conjunt que ofereix el treball en equip que 

durant dècades havia impregnat les redaccions. 

Ventura posa de manifest la mala praxi d’alguns periodistes que s’acomoden en el fet que tot el 

material publicable els arribi a la redacció a través de les agències o gabinets de premsa o que el 

puguin consultar a la xarxa sense haver-se de desplaçar. Creu que part de culpa del canvi de rutines 

és perquè el periodista ha acceptat no haver de sortir al carrer: “el principal problema de les 

redaccions és que costa molt que el o la periodista aixequi el cul de la cadira, ja que d’allà estant 

ho rep tot i pot accedir a informacions de qui sigui”. 

 

 

El periodista ha de sortir a buscar la notícia  

Un dels canvis en la rutina periodística és el fet que la informació arriba a les redaccions en 
forma de comunicats de premsa per part de les institucions, a través de la xarxa i en les 
cerques constants que fan els periodistes a les xarxes socials. Aquesta nova dinàmica 
constata que cada vegada el periodista té menys necessitat de moure’s al lloc dels fets per 
omplir les planes de les notícies del dia i, a més, sense disposar de criteris interpretatius a 
l’hora d’interpretar la notícia i buscar un enfocament que pugui interessar a l’opinió pública. 

“No se debe confundir el periodismo con la comunicación del público, pues se perdería la 
esencia del periodismo como un trabajo profesional de informar con conocimiento veraz de 
los hechos y con un compromiso de asumir una función de atender al interés público. 
Además, el periodista no debe optar por que le llegue la noticia, lo cual le concede una 
posición de preeminencia a quien la remite, sino que ha de buscarla, comprobarla y 
relacionarla con una visión completa de los acontecimientos” (Suárez, 2017: 103). 

  

Don explica que, depenent d’on procedeixi la font que els arriba a través de les xarxes socials, 

atorguen un nivell de credibilitat o altra. En el cas que la trobin veraç, la rutina periodística els 

obliga a “recollir aquest contingut i enriquir-lo. Nodrir-lo de veus expertes i presentar-ho amb un 

format entenedor per l’audiència”. En el seu pas de l’agència de notícies ACN, la periodista estava 

molt pendent del que passava a les xarxes socials. Amb la informació que hi trobaven, elaboraven 

notícies. “N’estaven molt pendents, sempre contrastant els fets o les informacions i mirant de 

contactar amb la persona o grup en qüestió per mirar d’ampliar la informació”, admet Don. 

Es confeccionen notícies a partir de la informació que hi ha disponible de la xarxa “per tal de 

produir el màxim d’informació possible, a vegades es limiten a agafar informacions de la xarxa i 

reproduir-les al web del diari”, sobretot d’aquelles que procedeixen de personatges rellevants, 

explica Fanals. Capdevila afirma que Nació Digital crea informació extreta de les xarxes socials 

sobretot aquella que procedeix “de personatges rellevants”. 

  

Els moviments socials 

Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes 

socials i generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista 

–moltes vegades documentat–, sobre una mateixa realitat que abans només hauria estat 

informada pels poders polítics i mediàtics. Alguns exemples són les Primaveres Àrabs, el 15-M i el 

Moviment Independentista a Catalunya, que hem tractat en aquest treball. Els entrevistats, per 

tant, també expliquen com afecten aquests fenòmens socials a l’agenda mediàtica i al dia a dia 

dels periodistes. 
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Existeix una relació dels mitjans i ciutadans a l’era digital 

La interacció amb la ciutadania va més enllà de l’enviament i recepció de la informació. Quan 
els ciutadans formen part de l’esdeveniment, tenen l’oportunitat d’informar a través de 
canals digitals que estan al seu abast amb un clic. Tal com podem llegir en les entrevistes, a 
vegades d’aquesta informació, és difosa, contextualitzada i ampliada pels mitjans que en 
fan ressò i ajuden a obrir un debat crític i social. 

“Las noticias de última hora de gran impacto, como atentados, desastres naturales o 
conflictos bélicos han sido una oportunidad idónea para que ciudadanos anónimos viesen 
sus contenidos publicados en primera plana en medios de alcance internacional. Los propios 
testigos de la tragedia de los atentados del metro de Londres en julio de 2005 subieron 
videos a Youtube y fotografías a Flickr, [...] del mismo modo lo hicieron las protestes 
ciudadanas en el norte de África y Oriente Próximo de 2011 y un sinfín de hechos acaecidos 
en los últimos años que corroboran esta relación entre medios y usuarios” (Suárez-Villegas i 
Jiménez-Gómez, 2015, citat a Suárez, 2017: 92). 

  

Ventura diu, amb l’ajuda de les eines tecnològiques, els moviments socials obtenen l’atenció dels 

mitjans però que no sempre obtenen resultats a les seves demandes. “És una realitat que s’han 

convocat manifestacions multitudinàries a través de missatges a la xarxa. Ara, la pregunta és què 

en queda de tot això. Per exemple, cites el moviment 15M. Si el resultat és veure Podemos fent 

costat a les polítiques recentralitzadores i parapolicials del govern de Madrid, doncs, per aquest 

viatge...” 

  

 

Distribuir informació fora dels canal habituals 

Una altra de les característiques en la comunicació dels moviments socials és la possibilitat 

d’interacció entres usuaris. La ciutadania ha trobat amb les eines digitals formes 

d’organització, col·laboració i distribució de contingut sense cap mediació. 

“Podemos establecer hasta tres elementos clave en la naturaleza del periodismo ciudadano: 

la publicación abierta a partir de herramientas de bajo coste y fácil uso, la edición 

colaborativa con plataformas de interacción como chats, foros o redes sociales, y la 

distribución desintermediada de contenidos. Estas características nos llevan a una cultura 

informativa diferente basada en la interconexión permanente de los nodos de una extensa 

red descentralizada, donde se crean, recrean, consumen y comparten contenidos al margen 

de los cauces tradicionales de consumo”. (Suárez, 2017: 93) 

  

Del cas de Catalunya, el periodista en fa una altra lectura.:“la repressió ha estat molt gran i 

perdura”. Per al periodista els moviments es converteixen en fonts d’informació “pel periodisme 

tradicional són o haurien de ser noves fonts d’informació.” En qualsevol cas, però, considera que 

el periodista ha de fer la seva feina i tenir una agenda pròpia. 

Don troba positiu que els moviments socials es mobilitzin i donin el seu punt de vista perquè força 

els periodistes a sortir de la redacció per cobrir els esdeveniments del carrer. “Obliga a trencar 

amb l’agenda mediàtica, i a la vegada impulsa la necessitat de tenir professionals a peu de carrer 

cobrint els fets. És un periodisme més pur”. Tot i que els genera molta més feina i molt 

concentrada, assegura que els situa en un escenari nou i que és “veritablement interessant”. 
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La comunicació entre les comunitats virtuals 

Les protestes dels diferents moviments socials que hi ha avui dia a llocs tan distants com 
Catalunya, Xile, Hong Kong i el Líban tenen alguns factors en comú: la capacitat de 
mobilització i organització, la transmissió de missatge i la difusió de continguts informatius 
a través dels mitjans socials. Aquesta nova gestió de la comunicació és el llegat de les 
Primaveres Àrabs (2010-2012) i d’altres mobilitzacions d’acció política col·lectiva com el 
Moviment 15-M (2011). 

“La interactividad se ha convertido en una de las características esenciales del periodismo 
digital y de la nueva construcción del espacio público, si bien los procesos que se desarrollan 
en internet son parte de un tejido mucho más grande de la comunicación y la interacción 
social. No obstante, dicha interactividad ha permitido que el usuario adquiera un cierto 
grado de control sobre el proceso de difusión de los contenidos y haya aumentado sus 
posibilidades para dialogar, intercambiar, apoyar y entablar una relación con otros usuarios 
o con el propio periodista en el marco del medio de comunicación” (Suárez: 2017, 108). 

 

Altarriba troba que els moviments socials són realitats que “han esberlat els consensos que 

prèviament marcaven els grans mitjans de comunicació”. Posa com a exemple que, fins fa poc, el 

capitalisme i l’estat de les autonomies era inqüestionable; ara, en canvi, amb la irrupció dels 

moviments, juntament amb l’ús molt actiu de les xarxes socials per organitzar-se i fer difusió, “ha 

arrossegat el periodisme tradicional a fer cas a aquests fenòmens si volia continuar generant 

interès en els lectors i fins i tot guanyar-ne de nous. I això els ha forçat a transformar les agendes 

mediàtiques”. Amb l’ajuda de les xarxes socials els moviments actuals poden arribar a moltes 

persones sense haver d’esperar que “els mitjans de comunicació se’n fessin ressò” d’aquesta 

forma ells mateixos generen una comunicació més directa entre els moviments i les persones que 

hi estan interessades. 

Capdevila afegeix que “no depenen de la intermediació dels mitjans per difondre els seus 

missatges. Quan responen a necessitats socials evidents, la seva viralització és instantània”. 

 

Dues imatges 

Manifestació de la Diada de Barcelona, 11 de 
setembre de 2012. Foto: Èrika Marcet. 

Referèndum d’autodeterminació de Catalunya, 1 d’octubre de 2017, 
Col·legi Jesús de Barcelona. Foto: Lluïsa Barrachina. 

 

En el cas de la primera imatge, els periodistes entrevistats no la van reconèixer o els sonava molt 

vagament. Tampoc no van trobar que tingués la força informativa com per ser publicada en els 
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seus mitjans. Per contra, la segona imatge la van reconèixer i contextualitzar tots els periodistes 

entrevistats excepte Capdevila. Tots van coincidir que podrien arribar a publicar la fotografia als 

seus mitjans després d’acreditar la font de procedència, el lloc, la data, comprovar l’autenticitat 

de relat i demanar els permisos pertinents a la propietària. En aquest cas, van constatar que era 

un document que valia la pena ser publicat. 
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8. CONCLUSIONS 

1. Les noves tecnologies i la globalització  

El primer objectiu d’aquest treball era determinar com ha evolucionat la comunicació dels 

moviments socials en els darrers anys i com les noves tecnologies beneficien aquest tipus de 

col·lectius en l’organització, l’apoderament i la difusió dels missatges sense cap altra mediació que 

les eines digitals de les quals disposen. 

Una de les primeres hipòtesis que hem pogut demostrar és que l’organització dels moviments 

socials en la nova societat digital dista dels antics moviments tant en les estructures organitzatives 

tradicionals com en la forma de comunicar-se  Per fer-ho, hem seguit l’evolució de dos conflictes 

socials. El primer és la revolució viscuda durant la Primavera Àrab que va tenir lloc en un context 

polític i tecnològic molt diferent del segon conflicte proposat, el moviment per a la Independència 

de Catalunya. 

En primer lloc, la revolta àrab va néixer en un país amb un règim autoritari i, en segon lloc, es va 

produir en un moment en què les xarxes socials i les noves tecnologies estaven en 

desenvolupament. La bretxa generacional i cultural de les TIC era molt ampla i la comprensió social 

del món digital encara era limitada.  

 

 
Gràfic 7. Nombre mundial d’usuaris d’internet entre els anys 2005 i 2020. 

Elaboració pròpia a partir de dades publicades a Statista, We Are Social i Hootsuite. 

Segons dades de Statista72, l’any que va esclatar el conflicte àrab, l’any 2010, el nombre mundial 

d’usuaris a internet era de 2.035 milions. En canvi, durant el referèndum a Catalunya (2017) hi havia 

3.701 milions d’usuaris. Actualment, la xifra s’enfila a 4.540 milions. Entre l’any 2019 i 2020 el 

 
72 Dades consultades a Statista: https://es.statista.com/estadisticas/636569/usuarios-de-telefonos-inteligentes-a-nivel-mundial/; 

https://es.statista.com/estadisticas/541434/numero-mundial-de-usuarios-de-internet/ 

https://es.statista.com/estadisticas/636569/usuarios-de-telefonos-inteligentes-a-nivel-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/541434/numero-mundial-de-usuarios-de-internet/
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creixement va ser del 7%73. D’altra banda, l’any 2010 la venda mundial de Smartphones no arribava 

als 300 milions d’unitats. En canvi, quatre anys més tard, va superar per primera vegada la xifra de 

1.000 milions d’aparells venuts. L’any 2017 va arribar a 1.400 milions, una xifra que s’ha consolidat 

en els darrers anys. 

Així, doncs, en el moment de les revoltes àrabs, la població encara no disposava de la tecnologia 

com avui la coneixem –amb mòbils intel·ligents Smartphones, fibra òptica, tecnologies 3G i 4G–, 

perquè no estava plenament estesa. En canvi, el segon conflicte social analitzat, el del moviment 

català, ha pogut evolucionar en un moment excepcional en què la ciutadania ha adquirit les 

habilitats necessàries en l’ús social de la tecnologia que ha comportat una plena consolidació de les 

TIC en un món globalitzat. 

Podem concloure, doncs, que aquesta circumstància ha afavorit el moviment català en la seva 

consolidació, organització i difusió internacional. Probablement sense aquest conjunt de 

components socials i tecnològics, el moviment català no hauria traspuat d’aquesta forma ni hauria 

generat un debat públic mundial tan actiu. 

 

2. L’apoderament i l’evolució comunicativa dels moviments socials 

La revolució digital ha transformat la forma de comunicar i difondre la informació. Ha modificat 

aspectes cognitius, afectius i, sobretot, hàbits de comportament la societat. A més, la tecnologia 

que s’utilitza en l’àmbit laboral també es fa servir per a l’entreteniment, per a informar-se, per a 

qüestions polítiques i per a les mobilitzacions d’acció social. Poder tenir una connexió digital 

constant a la butxaca influeix en la forma com els moviments socials fan notar la seva presència als 

poders polítics i mediàtics; busquen que la resta de la societat accepti la seva presència i la secundi. 

Tal com hem pogut establir en la part teòrica del treball, existeixen diverses relacions de poder i 

de dominació entre els actors socials, polítics i mediàtics, i tots intenten influir en la societat i les 

seves opinions (Arendt, Castells, Foucault, Weber). També hem determinat que, des de sempre, 

els moviments socials busquen la manera de fer visibles idees, propostes i motivacions i formar 

part de l’esfera pública (Habermas, Fairclough). Un espai que no sempre els ha estat concedit a 

causa de les restriccions imposades pels poders dominants. 

Tant els moviments tradicionals com els moviments actuals han intentat que els mitjans de 

comunicació, mitjançant la cobertura periodística, els facin d’altaveu i posin en tensió a aquells 

poders que han causat o ignorat el conflicte. Tanmateix, no sempre han trobat els canals necessaris 

per fer arribar les causes a les grans masses. 

  

 
73 Informe anual (2020) de We Ate Social i Hootsuite. Consultat a: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-

people-use-social-media 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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Comparativa dels patrons emergents que segueixen els moviments socials a la xarxa segons 

Castells: 

 

Patrons dels moviments socials 
 

Primavera 
Àrab 

 

 

15-M 
 

Independència de Catalunya 

Estan connectats a la xarxa. 

 

   

 

Els moviments sovint comencen a les 
xarxes socials d’internet. Són espontanis 
en el seu origen. 

 

 

 

 

Moviment històric. En aquest punt la 
similitud estaria relacionada amb els 

vells moviments nacionalistes que 
amb els moviments antisistema. 

Són moviments locals i globals alhora.    

 

Els moviments són de naturalesa viral.    

 

Combinen la pràctica de l’ocupació del 
ciberespai amb l’ocupació de l’espai 
públic. 

 

 

 

 

Concentracions i manifestacions; però 
no en l’ocupació de l’espai de forma 

temporal o permanent. 

Sovint desencadenats per una espurna 
d’indignació 

 

 

 

 

 

 

 A l’inici, són moviments sense líders    

 

L’horitzontalitat de les xarxes afavoreix 
la cooperació i la solidaritat mentre que 
se soscava la necessitat d’un lideratge 
formal. 

 A partir del 
moviment 
sorgeix un 

partit polític. 

Alguns partits catalans es van veure 
empesos per la ciutadania a incorporar 
el concepte d’autodeterminació en els 

fulls de ruta. 

Es qüestionen constantment. Tenen per 
objectiu canviar els valors de la societat. 

 

 

 

 

 

 

Són moviments no violents.    

 

No són pragmàtics: tenen moltes 
reivindicacions possibles. 

  Tenen un únic objectiu que 
comportaria canvis en la societat 

catalana i espanyola. 

Són fonamentalment polítics.  

 

  

 

 

Taula 4. Informació elaborada a partir de la teoria dels patrons emergents de Manuel Castell publicada a 

Xarxes d’indignació i esperança (2012: 199-205). Comparativa i taula d’elaboració pròpia. 

  

 Patrons Semblances Diferències 
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Busquet i Medina (2013) asseguren que els moviments socials estan entre els cinc actors que tenen 

la capacitat d’influir sobre la presa de decisions dels ciutadans i que, malgrat estar gairebé sempre 

en posicions inferiors de poder, poden arribar a ser molt influents i fins i tot cabdals en els canvis 

socials. 

Podem definir que, a diferència dels moviments obrers, els individus que conformen els 

moviments actuals són habitualment de classe mitjana, tenen formació acadèmica i són usuaris 

de les noves tecnologies. Per tant, esdevenen moviments interactius, horitzontals, bidireccionals, 

basats en la participació i sense un líder definit. 

Una similitud seria que usen canals no oficials i alternatius per a la difusió. Aquests canals, però, 

s’han digitalitzat. Podríem dir que els moviments actuals han canviat els volants de propaganda 

per les entrades amb hashtags a les plataformes de les xarxes socials. 

També constatem algunes diferències entre els moviments de la Primavera Àrab (2010-2012) i del 

15-M (2011) en referència al moviment de Catalunya, sobretot en la temporalitat dels conflictes. 

Els dos primers van tenir una durada més breu que les reivindicacions de la ciutadania catalana, 

que en el darrer període ja compta amb 10 anys de recorregut. Una altra singularitat és el fet que 

el moviment català és transversal perquè aglutina persones i col·lectius de diversos idearis polítics 

que tenen en comú un objectiu: la independència del territori. Els altres dos moviments, en canvi, 

tenien diversos propòsits que havien de suposar grans canvis de futur relacionats amb les 

polítiques socials, econòmiques i de poder. 

Tal com indica la taula 4, una de les característiques més destacables és que es converteixen en 

organitzacions gairebé imprevisibles que actuen a la vida real però que ho comuniquen tot en el 

món virtual. És el resultat “d’un sentiment individual i alhora col·lectiu d'indignació, per la injustícia 

i els abusos quotidians dels qui posseeixen el poder polític, econòmic i mediàtic”, segons Castells 

(2012). Així, doncs, els moviments socials es doten d’estratègies i de canals tecnològics que, al 

mateix temps, els proporciona una autonomia i un apoderament en unes condicions iguals o 

semblants a les que tenien fins ara els poders polítics i els mediàtics. Els canvis produïts per les 

tecnologies sobre la ciutadania han derivat a un seguit d’afectacions que tenen a veure amb la 

legitimitat de l’apoderament de la societat i amb la fi de l’exclusivitat dels mitjans de comunicació 

respecte a la difusió d’informació. 

Els moviments socials han conquerit els canals d’informació i difusió com la blogsfera, les xarxes 

socials, les eines digitals i els dispositius mòbils. Tot plegat els ha dotat d’un major poder de 

mobilització ciutadana i d’un apoderament significatiu, i els ha facilitat canals on poden informar 

de forma autònoma i generar converses mundials sobre un tema concret mitjançant les xarxes 

socials i les aplicacions mòbils que tenen a l’abast. 
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Comparativa de l’evolució d’interès a la xarxa entre els tres moviments: 
Primavera Àrab, 15-M i el Referèndum de Catalunya 

 

 
 

 

  

 

Gràfic 8. La primera imatge mostra l’evolució d’interès de les imatges a la xarxa; la segona dels vídeos; i  la tercera, de 

les notícies sobre els tres temes de cerca. El gràfic mostra com el moviment català arriba al 100% d’interès en els tres 

punts d’interès. Google Trends té en compte els diferents idiomes, tema de cerca i etiquetes a l’hora d’elaborar cada 

tema. Les dades són d’entre l’1 de desembre de 2010 i el 30 de març de 2017 i d’àmbit mundial. Elaboració pròpia a 

partir de les dades extretes a Google Trends.74 

 
74 Evolució de l'interès Google Trends: els nombres representen l'interès de cerca amb relació al punt més alt del gràfic per a la regió i 

el temps indicats. Un valor de 100 representa la popularitat màxima del terme. Un valor de 50 indica que el terme ha tingut la meitat de 
popularitat que el valor 100. A l'últim, una puntuació de 0 significa que no hi ha prou dades per a aquest terme. 
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Evolució de la conversa mundial sobre el Referèndum de Catalunya (2017) 

Captura d’imatges de la conversa mundial sobre el Referèndum entre els dies 1 i 3 d’octubre de 2017. 

Font: Cool Lab75 

 

En conclusió, els nous sistemes de comunicació digital s’han convertit en mecanismes 

d’apoderament que permeten el creixement organitzatiu, el discurs obert i la comunicació global i 

participativa, sobretot per a aquells usuaris que estan organitzats a les xarxes socials i que fan 

possible que Internet es converteixi en un espai públic de lliure debat i d’idees.  

 
75 La conversación social en Twitter del 1-O. Font: Cool Lab. Consultat a: https://www.cool-tabs.com/es/referendum-

1o?utm_campaign=cooltabs&utm_medium=newsletter&utm_source=2017_1-O 

 

https://www.cool-tabs.com/es/referendum-1o?utm_campaign=cooltabs&utm_medium=newsletter&utm_source=2017_1-O
https://www.cool-tabs.com/es/referendum-1o?utm_campaign=cooltabs&utm_medium=newsletter&utm_source=2017_1-O
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3. Informació ciutadana o periodisme ciutadà 

La immolació de Bouazizi i l’esclat espontani de les revoltes àrabs es van enregistrar amb telèfons 

mòbils sense que cap mitjà oficial pogués donar cobertura de la notícia amb recursos popis. Tal 

com hem pogut veure en la part pràctica dedicada als moviments socials de la Primavera Àrab, la 

font primordial per saber i entendre el que passava durant el conflicte va ser la ciutadania. Així, 

doncs, la ciutadania va fer simultàniament d’actor i de recurs mediàtic; una característica que va 

convertir la Primavera Àrab en un dels primers moviments socials digitals destacables d’àmbit 

mundial.   

Una de les causes que va portar la població a aquestes accions va ser la desconfiança cap els 

mitjans tradicionals i l’opció que els donaven les noves tecnologies d’organitzar-se i difondre la 

informació del que passava a través dels blocs i les xarxes socials de Facebook, Youtube, Flickr i 

Twitter. Les xarxes socials no van ser el detonant de les revoltes, ni la revolta es va fer gràcies a les 

xarxes socials. Tanmateix, sí que la democratització de les fonts van tornar a accentuar el debat 

públic sobre el concepte de periodisme ciutadà (Bowman i Willis, Espíritusanto, Suárez). 

Tal com hem pogut comprovar en la reconstrucció de les dues escenes del Referèndum a 

Catalunya, va ser la ciutadania qui va difondre el contingut a les xarxes socials de forma autònoma. 

En el cas d’Aiguaviva, a banda de la difusió a la xarxa, els veïns van informar al moviment d’acció 

social ANC del succés i, posteriorment, la premsa es va interessar pel relat.  En el cas de la dona 

agredida a Barcelona, el fet tant va ser denunciat a través de les xarxes socials com publicat per 

professionals del periodisme que van poder corroborar l’atac mitjançant testimonis i continguts 

addicionals. 

Malgrat que els professionals de la premsa no comparteixen el terme de “periodisme ciutadà”, els 

dos fets analitzats demostren que les condicions tècniques entre la ciutadania i els professionals 

de l’àmbit periodístic és la mateixa i que, moltes vegades, hi ha una simbiosi o almenys una 

necessitat entre tots dos actors socials. 

En aquest apartat, no podem afirmar amb contundència que la informació ciutadana es pugui 

convertir en el que entenem per periodisme, ni tan sols que el contingut que elaboren sempre 

tingui sempre interès públic; però sí que podem concloure que l’equiparació tecnològica entre 

ambdós actors converteix la ciutadania en una nova font primordial informativa i de consulta que 

els mitjans han de tenir en compte a l’hora de produir continguts d’interès general.  
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4. Els canvis en l’agenda mediàtica i les rutines periodístiques 

L’altra pretensió del treball era esbrinar si l’anomenat periodisme ciutadà ha influenciat d’alguna 

forma les agendes dels mitjans de comunicació i a les rutines periodístiques. 

En referència a si el periodisme tradicional ha canviat amb la introducció de les noves tecnologies 

i els canvis socials dels darrers anys, les respostes dels cincs periodistes catalans entrevistats, 

coincideixen en la majoria de punts amb les dels periodistes entrevistats per Suárez dels tres països 

europeus, Itàlia, Bèlgica i Espanya l’any 2004. Les respostes són variades en matisos, però 

coincidents en què, fins i tot en la creixent cultura participativa que fa que l’usuari estigui dotat 

d’una capacitat interactiva constant, aquest fet no ha alterat les bases que prevalen a l’hora de fer 

periodisme que, segons apunten, encara es mantenen intactes des de l’inici. El que sí afirmen que 

ha variat és la forma de treballar. En l’actualitat la immediatesa és un factor important per als 

mitjans a causa de la forta demanda la informació constant de les audiències. 

Després de la crisi de 2008, la premsa va patir una davallada sense precedents que va forçar la 

reducció i el tancament de moltes capçaleres. Aquest fet va afectar greument els professionals de 

periodisme, que van haver d’assumir nous rols tecnològics però amb condicions econòmiques 

precàries. A tot això s’hi van afegir dos agreujaments més que han posat en situació de revisió als 

mitjans de comunicació. Primerament, l’aparició dels nous mitjans digitals on les audiències poden 

ser més actives i obtenir la informació de forma immediata. I, en segon lloc, la democratització 

d’internet, que permet als ciutadans crear els seus propis canals de comunicació.  

La interactivitat dels usuaris és una de les característiques de la nova construcció de l’espai públic, 

que força els mitjans a tenir-los en compte en els processos d’elaboració de notícies. Els 

professionals s’han habituat al fet de buscar informació directament a  la xarxa o únicament a 

seleccionar la que arriba a la redacció a través de les agències de notícies i els gabinets de premsa 

de les institucions públiques i partits polítics. Per tant, les informacions i accions dels moviments 

socials alteren l’ordre i les rutines establertes perquè obliga els professionals a estar alerta amb 

les comprovacions de les fonts, la veracitat de la informació i, sobretot, a tornar a sortir al carrer 

per cobrir els successos. 

En conclusió, les accions dels moviments socials aclaparen l’atenció pública durant un temps 

perllongat que implica que els mitjans hagin d’incloure els temes i demandes d’aquesta part de la 

ciutadania, sobretot quan, paral·lelament, els moviments es fan visibles i aconsegueixen una auto-

legitimació a les xarxes socials que genera un debat públic i que posa en tensió altres poders. 
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6. ANNEXOS 

ANNEX 1 - Foto inèdita #11S12 

 
El dia 11 de setembre de 2012, mentre viatjàvem amb autobús a una de les manifestacions de la Diada, la 
meva filla Èrika Marcet, va fer la captura d’una imatge inèdita en aquell moment: la foto d’un vehicle dels 
Mossos d’Esquadra amb una estelada. Foto original feta per Èrika Marcet i penjada a la xarxa de Twitter per 
un amic (@nafent) 

 
 
Data: 11 de setembre de 2012 
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COMENTARIS D’ALGUNS USUARIS AL TWITTER 

Una mostra d’alguns dels comentaris dels usuaris el mateix dia de la captura de la imatge i algunes imatges 
dels dies posteriors. Algun usuari, fins i tot, va penjar la imatge com si fos seva. Per últim, un usuari va tornar 
a reproduir la imatge en una piulada l’any 2019.  

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
COMENTARIS USUARIS A LA XARXA FACEBOOK 
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2012 
Mostra d’alguns comentaris dels usuaris el dia de la captura de la imatge i els dies posteriors. 

 

  

 
 
 
 

 

 

Seguiment de la foto utilitzada pels mitjans de comunicació 
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MITJANS DE PREMSA A CATALUNYA 

2012 
https://www.vilaweb.cat/noticia/4039552/20120911/dos-
milions-carrer-independencia.html 
Dos milions al carrer per la independència. 
Vilaweb. 11/09/2012. Foto signada amb el nom. 

 

  
 
 
MITJANS DE PREMSA A LA RESTA DE L’ESTAT 
ESPANYOL 

2012 
Mientras la criminalidad se adueña de Cataluña, los mozos 
de escuadra hacen política y colocan esteladas en los 
coches policiales. 
Alerta Digital. 11/03/2012. 
http://www.alertadigital.com/2012/09/14/mientras-la-
criminalidad-se-aduena-de-cataluna-los-mozos-de-cuadra-
hacen-politica-y-colocan-esteladas-en-los-coches-
policiales/ 

 
2014 
El Supremo eleva a dos años de cárcel la 
condena a un agente de los Mossos que puso 
una multa falsa a un conductor para 
vengarse. Alerta Digital. 19/08/2014. 
 
http://www.alertadigital.com/2014/08/19/el-
supremo-eleva-a-dos-anos-de-carcel-la-
condena-a-un-agente-de-los-mossos-que-
puso-una-multa-falsa-a-un-conductor-para-
vengarse/ 
 

  
 
  

https://www.vilaweb.cat/noticia/4039552/20120911/dos-milions-carrer-independencia.html
https://www.vilaweb.cat/noticia/4039552/20120911/dos-milions-carrer-independencia.html
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http://www.alertadigital.com/2012/09/14/mientras-la-criminalidad-se-aduena-de-cataluna-los-mozos-de-cuadra-hacen-politica-y-colocan-esteladas-en-los-coches-policiales/
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Nace Plataforma «Mossos de Esquadra por la Unidad de España». 
Las voces del pueblo 21/12/2017 
https://www.lasvocesdelpueblo.com/nace-mossos-por-la-unidad-de-espana-un-craso-error-porque-hay-
que-despolitizarzos/ 

 

-  
 

  

https://www.lasvocesdelpueblo.com/nace-mossos-por-la-unidad-de-espana-un-craso-error-porque-hay-que-despolitizar-los-mozos/
https://www.lasvocesdelpueblo.com/nace-mossos-por-la-unidad-de-espana-un-craso-error-porque-hay-que-despolitizar-los-mozos/


 

 

Rosa Torrijos Marchante - TREBALL DE FI DE GRAU - Grau de Comunicació – UOC 

 
-117- 

ANNEX 2 - Entrevistes a periodistes 

ENTREVISTES A DIFERENTS PROFESSIONALS DE PERIODISME 

JOAN VENTURA BRUGULAT – Periodista i Cap de Cultura a El Punt-Avui 

Periodisme i audiències 

A l’hora de produir i difondre la informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 
periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama més tecnològic i digital. Quin és l’estat actual 
del sector? Considera que és un bon moment per als mitjans i per a la professió de periodisme?  

Resposta: Sens dubte que és un fi de cicle pel periodisme com l’hem conegut els que vam començar a 
treballar fa quaranta anys o més. Atès que sempre m’he dedicat a la premsa escrita no puc parlar tant 
dels mitjans audiovisuals, però en el cas del paper la situació és dramàtica. Ja ho era fa uns anys, però 
s’anava disfressant. Ara, la crisi del coronavirus, amb el confinament i amb molts punts de venda tancats, 
fa que la gran majoria d’empreses hagin hagut de presentar Erto’s que s’afegeixen a les retallades que ja 
es van iniciar amb la crisi econòmica del 2008. Per tant, vivim un dels pitjors moments de la història del 
periodisme: els editors cedeixen a les pressions del poder, la llibertat de premsa està qüestionada amb la 
Llei Mordaça, els periodistes s’autocensuren,... Les noves generacions i també antics lectors ja no 
s’informen amb el paper, per tant, si no hi ha vendes i no hi ha publicitat que suporti els diaris, sobreviuran 
molt poques capçaleres.  

Quins avantatges i inconvenients veu vostè en els mitjans de comunicació digitals? 

Resposta: Els mitjans digitals haurien de ser l’evolució lògica dels mitjans en paper, però a l’Estat espanyol 
aquesta transició s’ha fet molt malament. Grups com els editors d’El País o El Mundo van crear redaccions 
paral·leles i no solament va resultar que es feien la competència interna, sinó que va acabar sent un fracàs 
econòmic que va obligar a tancar-les. A més, els editors espanyols només han sabut tirar-se pedres al 
teulat, ja que van ser ells que van acostumar als lectors als continguts de franc, i ara costa molt que la 
gent vulgui pagar. En canvi, diaris prestigiosos com The New York Times o Financial Times tenen milions 
de subscriptors que segur els han permès mantenir uns bons comptes de resultats, al contrari que a casa 
nostra on tothom està amb números vermells. A més, la publicitat en els digitals tampoc funciona, ja que 
els grans anunciants han acabat a les empreses tecnològiques que son les que fan el negoci: Google, 
Facebook, Twitter,... 

Les xarxes socials han tingut un gran impacte en el món de la comunicació ja que permeten obtenir 
nova informació i mantenir un contacte més directe amb els lectors. Quin ús fa el seu mitjà de les xarxes 
socials com Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.? 

Resposta: Si, avui tots som periodistes, però algú ha de triar el gra de la palla, i aquesta feina l’han de fer 
els professionals que han de contrastar les informacions i les fonts. El periodisme ben entès ha d’explicar 
les veritats amb dades sempre contrastades, encara que resultin incòmodes. A partir de les xarxes tot ha 
canviat. Com ho fèiem abans del Google, per saber una data?, una biografia?... doncs anàvem a les 
Enciclopèdies i als Arxius on també es trobava la informació però dedicant-hi més temps. La velocitat de 
Twitter, per exemple, és de bojos. Facebook (que ha quedat per gent de mitjana edat per amunt), 
Instagram (la xarxa de més projecció) o els youtubers, son altres maneres de comunicar, però amb tanta 
fullaraca que fa difícil veure el bosc.  

En aquest nou ecosistema de comunicació, les audiències tenen un paper molt important i molts mitjans 
han optat per fer consultes a les audiències, però creu que són realment escoltades? En quins aspectes 
considera que són més rellevants quan els mitjans volen satisfer les audiències. 

Resposta: A veure, mai he cregut amb les xifres que es donen d’audiències, ni tampoc d’intencions de vot, 
o les consultes més diverses que es fan, sovint per via telefònica. Qui és que no penja automàticament 
quan truca algú no conegut? Ja se sap que les enquestes es cuinen, i per tant, també es fa molta trampa 
amb les audiències o amb el número de visites als portals web. En els mitjans tradicionals fa anys que s’ha 
perdut el nord. Es va començar quan es van fer promocions regalant olles i ganivets. No té cap lògica 
regalar objectes que valen molt més que el preu de capçalera. No té cap sentit. Per tant, era una audiència 
falsa, i quan s’acaben els regals, els lectors se’n van. Són una clientela que no es fidelitza. 

Creu que el model de periodisme hauria de canviar? En quins aspectes? 
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Resposta: En els anys que hi he treballat s’han produït uns canvis radicals, des d’un punt de vista del propi 
negoci, i per la relació entre periodistes i fonts. En els anys noranta, van aparèixer els diaris gratuïts i van 
començar a caure les vendes que es suplien amb publicitat, però uns anys més tard, Internet ho ha acabat 
de rematar. Quan anaves a un Ajuntament o al Parlament, si l’alcalde o el diputat no tenia visites o sessió, 
et rebia sense problema i xerraves del que fos. Ara, has de demanar audiència i que tinguis sort. Els 
gabinets de premsa han suplert als protagonistes (les fonts), de manera que avui hi ha més periodistes 
treballant per controlar la informació que no pas elaborant-la. Es evident que s’ha de canviar i adaptar als 
nous temps, però no s’han de perdre mai les regles bàsiques de l’ofici de periodista: que és continuar 
filtrant, contrastant i fent les preguntes bàsiques perquè la informació arribi descontaminada al ciutadà.  

En la recerca de la recuperació de la confiança de l’audiència es considera que un bon model podria ser 
el periodisme basat en la investigació rigorosa (periodisme d’investigació i dades). Què opina sobre 
aquest tema? Té el seu mitjà algun periodista o departament especialitzat en periodisme 
d’investigació? 

Resposta: Bé, aquesta és la gran història de sempre, que de fet, només ho hem vist a les pel·lícules 
americanes. A Madrid, no s’ha fet periodisme d’investigació, s’ha fet periodisme de dossiers, de carpetes 
que algú ha pagat a algú per comprar altres voluntats, i així ens va. A casa nostra, els mitjans ja fa anys 
que tenen prou dificultats per sobreviure com per destinar personal a investigar amb temps i calma com 
per exemple se’ns explica a Spotlight. Hi ha algun modest mitjà digital que ho intenta amb dignitat, però 
la seva difusió és mínima. 

Abans de la democratització d’internet, eren els mitjans els qui majoritàriament controlaven la 
informació. Qui creu que desenvolupa aquest paper en l’actualitat? És un paper compartit? Amb quins 
actors? 

Resposta: Això que els mitjans de comunicació son el quart poder, ha passat a la història. Grans capçaleres 
en les que ens havíem emmirallat com Le Monde o, fins i tot, Libération avui estan a mans de personatges 
de negocis, amb molts clarobscurs. No cal dir que les grans cadenes de televisió també són a mans de 
grups econòmics amb interessos discutibles. Només cal veure que una de les primeres decisions del 
govern de Pedro Sánchez «per resoldre» la crisi sanitària, va ser donar quinze milions d’euros a les teles 
privades. Set setmanes més tard, encara hi ha molt personal sanitari que reclama que se’ls faci el test! Hi 
insisteixo: per fer una bona feina, un mitjà necessita recursos, bons professionals i una empresa solvent 
que li permeti salvaguardar la seva independència.  

 

Periodisme ciutadà i moviments socials 

Una altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció amb el periodisme i amb públic. Qualsevol persona amb 
un telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els seus propis recursos, sense cap 
tipus de mediació. Considera que el periodisme ciutadà (ja sigui col·lectiu o individual) és una amenaça 
per la seva professió i per al futur dels mitjans? 

Resposta: Arran de la irrupció de les xarxes socials, el periodista Arsenio Escolar ho va deixar molt clar 
parlant de la premsa digital: «Vam voler ser mitjans de masses però el negoci se’l van emportar Facebook 
i Google, que no son mitjans, però si tenen les masses que busca la publicitat.» Una de les conseqüències 
del coronavirus es que s’ha disparat d’una manera bestial el consum de plataformes de cinema i sèries, 
videojocs i les aplicacions més diverses, i no hi ha notícia que s’hagi beneficiat la venda de diaris o altres 
mitjans tradicionals. Es un fet que les xarxes han millorat l’accés a la informació, però també han fet que 
es coli molta porqueria. Al premonitori creador de 1984, George Orwell, se l’hi atribueix la frase: 
«periodisme és publicar allò que algú no vol que publiquis. La resta, són relacions públiques».  

Quines causes creu que ha ajudat que aquest tipus de periodisme de carrer hagi anat en augment? 

Resposta: En l’era digital, el diari es la història que no es deixa mai d’escriure. Com es pot atrapar això? El 
paper, la fabricació, la distribució, s’han anat encarint i el preu de capçalera ben poc. I els periodistes, els 
de base molt mal pagats, tenen la «mania» de voler cobrar a final de mes. Si hi afegim la fi de cicle que 
parlàvem abans, i que amb un mòbil que portes a la butxaca pots fer fotos, vídeos, escriure i enviar-ho al 
moment a l’altra punta de món, es fa difícil competir. 
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Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes 
socials i generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista 
documentat sobre una mateixa realitat. Alguns exemples serien les Primaveres àrabs, 15 M, el 
Moviment Independentista a Catalunya, etcètera. Com creu que afecta això al periodisme tradicional i 
a l’agenda mediàtica? 

Resposta: Pel periodisme tradicional son o haurien de ser noves fonts d’informació, per la immediatesa 
és tant gran que fa difícil la comprovació. A més tenim la plaga de les notícies falses que encara aporten 
més confusió. I es que estem en un atzucac. El lingüista Noam Chomsky feia una afirmació contundent 
parlant de les fake news: «Els fets ja no importen». És una realitat que s’han convocat manifestacions 
multitudinàries a través de missatges a la xarxa. Ara, la pregunta és què en queda de tot això. Per exemple, 
cites el moviment 15M. Si el resultat es veure Podemos fent costat a les polítiques recentralitzadores i 
parapolicials del govern de Madrid, doncs, per aquest viatge... El cas de Catalunya té una altra lectura. La 
repressió ha estat molt gran i perdura. Sigui com sigui, el periodista ha de fer la seva feina i tenir la seva 
pròpia agenda. 

I a les rutines periodístiques? 

Resposta: Bé, ja fa anys que el principal problema de les redaccions és que costa molt que el o la periodista 
aixequi el cul de la cadira, ja que d’allà estant ho rep tot i pot accedir a informacions de qui sigui. Però, el 
periodista de raça, el que ha de fer és sortir al carrer, veure el que passa i explicar-ho amb quantes menys 
paraules millor, o alguna cosa així va dir Mark Twain, periodista abans que escriptor d’èxit. A més, s’està 
imposant el teletreball, que no fa res més que accentuar la individualitat (és molt bo poder comentar les 
notícies amb els companys de secció per poder ampliar la visió de camp i fer-te les preguntes que potser 
no has pensat), i amb la manca de socialització es perd molta memòria històrica. 

Com creu que poden encaixar els professionals del periodisme amb els periodisme ciutadà i la producció 
de contingut per part de la ciutadania? 

Resposta: Abans, ja ho dèiem: el periodista, com qualsevol altre professional del sector que sigui, té la 
mania de voler cobrar a final de mes, i el periodisme ciutadà precisament no hi ajuda. Per exemple, els 
fotoperiodistes cada dia tenen més difícil poder fer la seva feina. Ara mateix, no se’ls deixa entrar als 
hospitals ni enlloc. Com es pot informar així? En un incendi forestal, són els mateixos bombers que ja 
subministren les fotos, perquè tampoc deixen acostar els fotògrafs. La ciutadania pot fer fotografies i 
informar, però algú ha de triar el garbellar. I no vull deixar de recordar un altre dels grans mestres d’aquest 
ofici, Ryszerd Kapuscinski: «Aquesta és una professió molt exigent. Hi hem de dedicar les 24 hores, No 
podem tancar la nostra oficina a les 4 de la tarda i ocupar-nos d’altres activitats. Aquest és un treball que 
ens ocupa tota la vida. I per això requereix tota la nostra ànima, la nostra dedicació i el nostre temps.» 

Quina credibilitat creu que té actualment el periodisme ciutadà? 

Resposta: Tants caps tants barrets. D’entrada no m’acaba d’agradar que ho anomenis «periodisme 
ciutadà» perquè engloba moltes coses i moltes maneres d’entendre la informació. No és el mateix, per 
exemple, enviar fotos d’un aiguat que està fent destrosses, que la d’algú que es fa fotos «divertides» 
davant les onades, posant-se en perill i potser posant-hi a terceres persones si l’han de rescatar. És a dir, 
que algú opini del coronavirus, no vol pas dir que sigui un sanitari qualificat, veritat? doncs amb el 
periodisme és el mateix, tothom s’hi atreveix, però la majoria dels resultats són molt discutibles.  

 

El seu mitjà elabora notícies a partir de material gràfic (fotos, vídeos) o contingut (text, piulades, escrits 
penjats a les xarxes) de les xarxes socials? 

Resposta: Encara hi ha una redacció important de periodistes, fotògrafs, correctors, infografistes, 
maquetadors, informàtics,.., però és inqüestionable que cada vegada més es fan servir aquestes materials, 
sempre i quan es puguin citar les fonts. Si no es fa així, és un mal servei. 

De quines fonts procedeixen? Especifiqui les diferents fonts.  

Resposta:  Bàsicament de les xarxes socials, perquè tot acaba voltant i centrifugant-se. També hi ha qui 
personalment s’adreça al mitjà, oferint les seves fotos o vídeo. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials han pogut beneficiar en la visualització dels moviments 
socials actuals? 
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Resposta: Sempre hem de recordar la foto d’aquell nen, l’Aylan, mort en una platja grega. Va remoure 
consciències? Per unes hores, segur! Ha fet canviar alguna cosa? Pregunta-ho als centenars de milers de 
refugiats que hi ha a Turquia i a Grècia, o als milers que s’han mort intentant travessar la Mediterrània. 
Serveixen per emocionar-nos en aquell moment, però ben aviat oblidem. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials i la creació de continguts propis han contribuït a la 
desinformació? 

Resposta: És una conseqüència inevitable de la sobreinformació. Hi ha tantes notícies, tantes històries, 
tantes fotografies, tants vídeos, que es van sobreposant i ens és impossible digerir tota aquesta informació 
i arribem al col·lapse. La tempesta informativa perfecta: on és la veritat? 

Cada vegada hi ha més ciutadans que són conscients del fenomen de les notícies falses (Fake News) i la 
desinformació entre els ciutadans. Tot i així, els ciutadans de l’Estat Espanyol són els europeus que més 
s’informen a través de grups de Facebook i WhatsApp. A que creu que es deu aquest fenomen?  Quina 
creu que és la solució per evitar la desinformació? 

Resposta: Bé, al Facebook entenc que hi ha poca informació que podem considerar notícia. Ha esdevingut 
una xarxa de xafardeig i premsa del cor. I el WhatsApp és com l’univers, no s’acaba mai, i no hi ha maneres 
d’acotar-lo. Les notícies falses o les teories de la conspiració hi abunden en excés, ara mateix amb el 
coronavirus és constant, i això fa que els temes que podrien ser interessants acabin perduts o oblidats 
enmig de tanta xerrameca. I que els nostres conciutadans s’informin tant per la xarxa és una demostració 
més de a quina mena de societat vivim.  

Reconeix alguna d’aquestes imatges? (la primera és una foto, la segona existeix en foto i en vídeo)? 
Recorda on les ha pogut veure? 

 

Foto cotxe de Mossos d’Esquadra amb una estelada. Manifestació de la Diada de Barcelona, 11 de 
setembre de 2012. 

Referèndum de l’autodeterminació de Catalunya, 1 d’octubre de 2017, Col·legi Jesús de Barcelona. 

Resposta: La primera em sona vagament, però no la recordo en concret. La segona si, perquè durant 
aquells tres dies (1-3 d’octubre) que haguessin pogut canviar el nostre present, es va fer viral, perquè té 
una gran força informativa del que va passar l’1 d’octubre. Ens deuria arribar per whats, però no ho puc 
confirmar. 

Ha utilitzat el seu mitjà alguna vegada aquest material gràfic concret per a les seves publicacions ja 
siguin en el mitjà digital, en paper, a la TV o en les xarxes socials del seu mitjà de comunicació? 

Resposta: La segona crec que es va publicar en més d’una ocasió. A partir del 2 d’octubre de 2017. 

En el cas que un ciutadà els hi hagués fet arribar d’alguna forma aquest material gràfic al moment que 
es van produir els fets. Creu que el seu mitjà ho publicaria? (donem per suposat que tenen el permís 
corresponent per publicar les imatges/vídeos)? 

Resposta: Si, el document val la pena, i la font està acreditada, sens dubte. Una altra qüestió és el tema 
econòmic. Fa uns anys quan algú tenia fotos «úniques» demanava diners i se n’havien pagat molts. No és 
el nostre cas, que teníem uns preus molt ajustats. Amb la universalització de la informació, cada vegada 
és més difícil.  

 

LAURA FANALS, PERIODISTA (DIARI DE GIRONA) 
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Periodisme i audiències 

A l’hora de produir i difondre la informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 
periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama més tecnològic i digital. Quin és l’estat actual del 
sector? Considera que és un bon moment per als mitjans i per a la professió de periodisme?  

Resposta: No, és un moment pèssim per al sector. La irrupció d’Internet ha tingut conseqüències nefastes per 
a un sector que, malgrat haver ser estat capaç de treure el màxim rendiment de les eines que ofereix l’entorn 
digital -informació actualitzada 24 hores al dia, més continguts, participació ciutadana...- no ha sabut gestionar 
el seu model de negoci per tal de garantir-ne la viabilitat. La renúncia als murs de pagament per part de la 
majoria de grans capçaleres ha permès que la ciutadania s’hagi acostumat a tenir la informació de forma 
gratuïta, cosa que ha generat grans pèrdues i ha contribuït a l’acomiadament dels professionals i a un 
empitjorament de les condicions laborals d’aquells que han aconseguit quedar-se. Això té conseqüències en 
tant en la qualitat de la informació que s’ofereix al lector, que òbviament ha disminuït, com en la independència 
dels mitjans, ja que la necessitat de quadrar els comptes fa les empreses més dependents dels condicionants 
polítics (p.e, subvencions o publicitat institucional) i els condicionants econòmics (publicitat, crèdits, etc). 
Paral·lelament, el fet de tenir una plataforma de producció i distribució a cost molt baix -Internet- ha permès la 
proliferació de “pseudomitjans” elaborats per gent que no té cap formació ni ètica periodística. En els casos 
més extrems, aquest tipus de plataformes han contribuït a l’expansió de notícies falses impulsades des de 
determinats sectors polítics, econòmics o socials amb l’objectiu de desinformar la ciutadania, fet que ha 
contribuït a erosionar la credibilitat i la valoració de tota la professió. Malgrat que hi ha alguns “brots verds” de 
mitjans que aconsegueixen sobreviure gràcies a una aposta pel model de subscripcions -per exemple, 
eldiario.es-, encara son més l’excepció que la norma. 

Quins avantatges i inconvenients veu vostè en els mitjans de comunicació digitals? 

Resposta: La principal avantatge dels mitjans digitals és, sense dubte, la seva immediatesa i la seva portabilitat, 
ja que en qualsevol moment es pot consultar informació actualitzada sigui on s’estigui, ja sigui al metro, a casa 
o passejant pel carrer. També ha contribuït a la pluralitat informativa, ja que els reduïts costos que implica -n’hi 
ha prou amb una connexió a Internet i uns mínims coneixements d’informàtica- ha permès la creació de nous 
mitjans que probablement mai haurien vist la llum si haguessin hagut d’assumir les despeses d’impressió. 
Finalment, també dona una major llibertat a l’usuari d’aprofundir en aquelles qüestions que més l’interessen. 
Pel que fa als inconvenients, crec que la seva capacitat per oferir una major quantitat de continguts ha fet que 
sigui cada cop més difícil filtrar allò que és interessant del que no i, sobretot, què és cert i què no, convertint-se 
en el terreny adobat per a les notícies falses. A més, sovint, la seva immediatesa i la voluntat de convertir-se en 
els primers a publicar una informació els pot fer caure en errors i imprecisions.  

Les xarxes socials han tingut un gran impacte en el món de la comunicació ja que permeten obtenir nova 
informació i mantenir un contacte més directe amb els lectors. Quin ús fa el seu mitjà de les xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? 

Resposta: El diari on treballo disposa de Facebook, Twitter i Instagram. Utilitza aquestes xarxes socials com a 
fórmula per arribar a un major nombre de lectors, especialment aquells que no tenen l’hàbit de llegir el diari 
en paper o d’entrar a la pàgina web. A més, gràcies a la possibilitat que els propis usuaris comparteixin 
continguts, permeten arribar a audiències molt més extenses, fins i tot més enllà de l’àmbit geogràfic natural 
del nostre mitjà, que en aquest cas serien les comarques gironines. Finalment, les xarxes també serveixen per 
crear una comunitat a través dels comentaris i, en algunes ocasions, perquè els propis lectors ens facin arribar 
continguts que consideren interessants o rellevants.  

En aquest nou ecosistema de comunicació, les audiències tenen un paper molt important i molts mitjans han 
optat per fer consultes a les audiències, però creu que són realment escoltades? En quins aspectes considera 
que són més rellevants quan els mitjans volen satisfer les audiències. 

Resposta: Jo crec que els mitjans -si més no els privats- no contemplen l’audiència com a ciutadania, sinó com 
a potencials consumidors. Al renunciar als murs de pagament i als models de subscripció, molts mitjans han 
passat a dependre de la publicitat com a pràcticament única font d’ingressos. I com que la publicitat es cobra 
en funció del nombre de lectors, la prioritat dels mitjans és aconseguir el màxim d’audiència, ja siguin 
espectador en el cas de la televisió, oients en el de la ràdio, lectors en premsa i “clics” en el cas d’Internet. Per 
això, els mitjans sovint opten per oferir a l’audiència el que creuen que ells desitgen, no el que seria d’interès 
públic. Si l’audiència mostra interès per un determinat tema, encara que aquest no sigui rellevant, se li 
dedicaran esforços. El mateix passa, per exemple, amb les enquestes i tots els processos de participació 
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ciutadana que han endegat molts mitjans digitals, i que sovint tenen com a principal objectiu obtenir el màxim 
nombre de “clics”.  

Creu que el model de periodisme hauria de canviar? En quins aspectes? 

Resposta: Per a mi, el model de periodisme no hauria de canviar, sinó al contrari: s’hauria de mantenir més 
fidel que mai als seus principis, que son els d’oferir una informació veraç i contrastada a la ciutadania per tal 
que aquesta sigui capaç de formar-se les seves pròpies opinions i judicis. Crec que, com més s’allunya d’aquests 
postulats bàsics, pitjors perspectives de futur té el periodisme, ja que l’obsessió pels “clics”, per l’audiència i 
per ser els primers en publicar informació acaben repercutint negativament en la qualitat i la pluralitat de la 
informació, ja que hi ha menys temps per contrastar i per consultar diferents fonts. En el cas català i espanyol, 
a més, el periodisme s’ha deixat instrumentalitzar massa per part dels principals actors polítics i econòmics, de 
manera que molts mitjans s’han convertit en simples transmissors de determinades ideologies i han perdut la 
seva independència i la seva capacitat crítica. Aquest “retorn als orígens”, tanmateix, hauria d’anar acompanyat 
d’un canvi de model de negoci, en què els mitjans apostessin per continguts de qualitat que els permetin tenir 
subscriptors i murs de pagament com a principal forma de finançament, fet que els permetria deixar d’estar 
pendents de la publicitat  

En la recerca de la recuperació de la confiança de l’audiència es considera que un bon model podria el 
periodisme basat en la investigació rigorosa (periodisme d’investigació i dades). Què opina sobre aquest 
tema? Té el seu mitjà algun periodista o departament especialitzat en periodisme d’investigació? 

Resposta: En el nostre diari no, no tenim cap periodista especialitzat en el periodisme d’investigació i/o de 
dades, tot i que som conscients de la necessitat de produir informació original i exclusiva per tal de distingir-
nos de la resta de mitjans, de manera que, en la mesura del possible, cada periodista es dedica a investigar 
històries pròpies, tot i que a vegades el dia a dia se’ns “menja” i no tenim temps per fer investigacions en 
profunditat perquè prou feina tenim a omplir les pàgines i a omplir la web cada dia. I crec que aquest no és un 
problema exclusivament nostre, sinó de molts mitjans: malgrat que Internet ha obert les portes a la publicació 
d’un major volum de continguts, les plantilles son cada vegada més reduïdes, de manera que no hi ha temps ni 
diners per invertir en periodisme d’investigació. I tampoc tenen capacitat per fer-ho els autònoms, ja que es 
paguen per peça -a uns preus cada cop més baixos- i no els surt a compte invertir el seu temps i els seus esforços 
en investigar històries si no n’han de treure rendibilitat.  

Abans de la democratització d’internet, eren els mitjans els qui majoritàriament controlaven la informació. 
Qui creu que desenvolupa aquest paper en l’actualitat? És un paper compartit? Amb quins actors? 

Resposta: Sí, l’arribada d’Internet i les noves fórmules de comunicació que permet han canviat el paradigma 
tradicional dels mitjans: la informació ja no es transmet només de forma unidireccional (d’emissor a receptor), 
i ni tan sols bidireccional (és a dir, que el receptor es pugui comunicar també amb l’emissor), sinó que ha donat 
peu a un escenari multidireccional en què qualsevol persona pot disseminar informació entre la ciutadania amb 
les mateixes eines (Internet, xarxes socials...) que els mitjans tradicionals. Això ha permès introduir nous temes 
en l’agenda mediàtica dels mitjans: per exemple, la irrupció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la seva 
organització on i offline van col·locar els desnonaments a l’agenda dels mitjans, quan fins llavors no ho havia 
estat. Aquest és un bon exemple de com la ciutadania, gràcies a les xarxes socials, ha pogut participar en el 
control de la informació. Tanmateix, crec que no s’ha d’idealitzar el paper de les xarxes socials en la 
democratització de la informació. Sí que poden ser molt útils a l’hora d’organitzar-se col·lectivament i fer sortir 
a la llum temes que, d’altra manera, podrien restar amagats, però també s’ha constatat que son utilitzades per 
poders polítics i econòmics a l’ombra que, a través de “bots” o robots informàtics, intenten crear estat d’opinió 
a través de la desinformació.  

Periodisme ciutadà i moviments socials 

Una altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció amb el periodisme i amb públic. Qualsevol persona amb un 
telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els seus propis recursos, sense cap tipus de 
mediació. Considera que el periodisme ciutadà (ja sigui col·lectiu o individual) és una amenaça per la seva 
professió i per al futur dels mitjans? 

Resposta: Crec que va ser contemplada com una amenaça durant la dècada passada, entre 2010 i 2020, que va 
ser quan va començar a emergir el concepte de “periodisme ciutadà”. Per a mi, però, es tracta d’un concepte 
erroni. El que defineix el periodisme, més enllà de quina sigui la seva forma de difusió, és l’adherència a uns 
principis deontològics que li permeten complir amb la funció que comentava abans d’oferir una informació 
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veraç i contrastada. Per tant, si una persona grava una imatge amb un mòbil i la difon per Internet, no està fent 
periodisme, ja que el periodisme implica saber el què, el qui, el quan, el com, l’on i, sobretot, el per què. Per 
tant, la pura disseminació d’internet no es pot considerar periodisme. En tot cas, els periodistes professionals 
haurien de tractar aquest tipus de continguts com una font més, que s’ha d’investigar i contrastar. De fet, això 
ha passat tota la vida: serà que no ens han vingut vegades gent al diari a explicar-nos coses que després hem 
hagut de contrastar i contextualitzar! Per tant, seria el mateix però amb noves tecnologies: la col·laboració 
ciutadana amb els periodistes ha existit sempre, i és bo que així sigui, perquè els periodistes no arriben a tot 
arreu, però cal ser conscients que es tracta d’una col·laboració, no d’una substitució. També crec que, després 
d’un “boom” en què el periodisme ciutadà semblava que s’havia de menjar el mon, la proliferació de 
desinformacions i notícies falses està fent que cada cop la ciutadania necessiti confiar més en els mitjans, 
periodistes o llocs web que li generen credibilitat, perquè s’ha comprovat que moltes imatges que corren per 
les xarxes son falses, estan manipulades, son antigues i es fan passar per actuals... per tant, la ciutadania 
necessita referent que li generin credibilitat, i en aquest sentit considero que el periodisme professional 
continua essent insubstituïble. El periodisme ciutadà ha contribuït a danyar les condicions laborals dels 
professionals, ja que la distribució gratuïta de continguts a la xarxa ha desvaloritzat la feina dels professionals. 
Un dels col·lectius que més ho ha patit son els fotoperiodistes, que massa sovint han vist com les seves 
fotografies, que comporten un cost, han estat substituïdes per imatges gratuïtes enviades per la ciutadania. Per 
exemple, si una entitat organitza una acte, ja no necessiten un fotògraf professional que prengui imatges, sinó 
que les poden fer els seus membres mateixos amb un mòbil i distribuir-les per les xarxes o fer-les arribar a un 
mitjà.  

Quines causes creu que ha ajudat que aquest tipus de periodisme de carrer hagi anat en augment? 

Resposta: És evident que vivim en una societat hiperconnectada, en què cada persona sol tenir més d’una xarxa 
social i consultar-la diversos cop al dia, de manera que hi ha una gran ansietat per consumir continguts 
informatius. Això se suma a les noves tecnologies i a unes telèfons mòbils que, per exemple, permeten captar 
imatges de cada cop més qualitat. Per tant, ens trobem en què cada cop hi ha més ciutadans compartint 
continguts a les xarxes, tot i que repeteixo que des del punt de vist això no es pot considerar periodisme.  

Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes socials i 
generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista documentat sobre 
una mateixa realitat. Alguns exemples serien les Primaveres àrabs, 15 M, el Moviment Independentista a 
Catalunya, etcètera. Com creu que afecta això al periodisme tradicional i a l’agenda mediàtica? 

Resposta: És una mica el que comentava abans de la PAH. Efectivament, les xarxes socials han permès la 
visualització de moviments polítics i socials que d’altra manera potser mai haurien tingut espai en els mitjans 
tradicionals. Tot i això, mantinc que en la majoria de casos els seus impulsors no fan periodisme, sinó activisme, 
ja que darrera les seves accions no hi ha la voluntat d’oferir informació veraç i contrastada sinó la voluntat -
totalment legítima- de convèncer la ciutadania dels seus punts de vista. En el cas de les primaveres àrabs, les 
xarxes socials van servir per articular una “revolució democràtica” que, malauradament, no ha acabat reeixint, 
tot i que serveixen com a magnífic exemple de la força que pot tenir la mobilització ciutadana en l’àmbit digital. 
En el cas del moviment independentista, crec que les xarxes socials s’han utilitzat més per convèncer que per 
informar des d’ambdues bandes de les trinxeres, cosa que també han fet els mitjans tradicionals. Tot i això, el 
dia 1 d’octubre, les xarxes socials van ser imprescindibles per visibilitzar una violència policial contra la 
ciutadania que molts mitjans tradicionals van voler silenciar. Per tant, sense les xarxes socials, estic segura que 
encara hauria estat més difícil qüestionar el relat oficial de l’1-O, ja que segons molts mitjans i el govern de 
l’Estat, no s’havia produït violència. Les imatges ho van desmentir, encara que molts mitjans i polítics seguissin 
tancant els ulls i girant el cap. Aquelles imatges, a més, van permetre obtenir un ressò internacional que d’altra 
manera no s’hauria obtingut. Tant en les primaveres àrabs com el moviment independentista, doncs, les xarxes 
socials van obligar a modificar l’agenda mediàtica dels mitjans tradicionals, i això és bo, perquè fa els mitjans 
més permeables a la realitat social.  

I a les rutines periodístiques? 

Resposta: Les xarxes socials han posat molta més pressió als periodistes a l’hora de produir informació. Per una 
banda, han fet augmentar la voracitat de la ciutadania a l’hora de consumir informació, de manera que si abans 
llegien el diari al matí i miraven l’informatiu al migdia i al vespre, ara volen estar informats les 24 hores. Això fa 
que el ritme de producció hagi hagut de créixer per alimentar les xarxes socials, i ho ha fet a costa de reduir la 
qualitat. Un altre aspecte tant o més preocupant és que cada vegada hi ha més polítics, empreses i institucions 
que opten per difondre els seus mitjans per les xarxes socials, cosa que és molt còmode per a ells perquè poden 
transmetre el seu missatge com els dona la gana i s’estalvien la possibilitat de respondre a preguntes incòmodes 
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dels periodistes. Per tant, hi ha vegades que els periodistes han de fer notícies a partir de tuits o publicacions a 
Facebook o Instagram, sense haver pogut preguntar i veient-se obligats a reproduir un discurs que ja els ha 
vingut donat. A més, a les xarxes socials s’ha acabat creant creat un micro-cosmos de qüestions que només es 
discuteixen allà dins, i que tenen una transcendència molt menor en el mon real.  

Com creu que poden encaixar els professionals del periodisme amb els periodisme ciutadà i la producció de 
contingut per part de la ciutadania? 

Resposta: Com comentava abans, crec que ha de ser una relació de col·laboració, no de competició. La 
ciutadania pot compartir a les xarxes socials els continguts que consideri oportuns, i els mitjans, amb respecte 
pels drets d’autor en cas que n’hi hagi, els pot utilitzar com una font més. De fet, pot ser molt positiu en un 
context en què a les redaccions cada cop hi ha menys periodistes i molts s’han de quedar enganxats 8 hores a 
l’ordinador per omplir pàgines en lloc de sortir al carrer a buscar històries. Tot i això, repeteixo que aquests 
contingut ciutadà no pot ser considerat periodisme, sinó que ha de ser un periodista qui, a través de 
procediments ètics i professionals, contrasti i contextualitzi la informació.  

Quina credibilitat creu que té actualment el periodisme ciutadà? 

Resposta: Crec que no tot el “periodisme ciutadà” té el mateix grau de credibilitat per a tothom. La gent s’ha 
acostumat a seguir a les xarxes socials aquells ciutadans, professionals, comunicadors, polítics, etc. que els 
generen confiança, de manera que a aquests els solen atorgar una elevada credibilitat. Però més enllà d’això, 
crec que la proliferació de notícies falses i malintencionades ha fet que cada cop hi hagi més desconfiança de 
la gent cap al periodisme ciutadà, de manera que molts lectors busquen “refugi” en aquelles capçaleres o 
professionals que els generen un major grau de confiança. I és que tothom pot disseminar informació, però la 
credibilitat és quelcom que costa més de guanyar-se i s’ha de demostrar en el dia a dia.  

El seu mitjà elabora notícies a partir de material gràfic (fotos, vídeos) o contingut (text, piulades, escrits 
penjats a les xarxes) de les xarxes socials? 

Sí, a vegades sí, sobretot l’equip de digital, en el qual no treballo. Tal com comentava abans, per tal de produir 
el màxim d’informació possible, a vegades es limiten a agafar informacions de la xarxa i reproduir-les al web 
del diari. En el meu cas, que treballo majoritàriament pel paper, és molt menys habitual, i ha de ser quelcom 
molt rellevant perquè me’n faci ressò. I, en cas que hagi d’acabar publicant informació procedent de les xarxes, 
intento posar-me en contacte amb l’emissor per tal de saber-ne més detalls.  

De quines fonts procedeixen? Especifiqui les diferents fonts.  

Resposta: Tant de fonts oficials -Bombers, Mossos, partits polítics, entitats...- com de la ciutadania. En el cas de 
les fonts oficials, com deia, s’està produint un joc perillós en què cada vegada es proporcionen informacions de 
forma unidireccional a través de la xarxa, amb les conseqüents limitacions que comporta per als periodistes a 
l’hora de preguntar o insistir en determinades qüestions. En el cas de la ciutadania, solen ser temes com per 
exemple denúncies de brutícia o incivisme a la via pública o imatges relacionades amb la meteorologia de llocs 
on els nostres fotògrafs no poden arribar, entre altres. En aquest cas, sí que ens ajuda a ampliar i millorar la 
nostra cobertura.  

En quins aspectes creu que les xarxes socials han pogut beneficiar en la visualització dels moviments socials 
actuals? 

Resposta: Sense dubte, les xarxes han contribuït a visualitzar alguns moviments socials, com dèiem amb el cas 
de la PAH o les primaveres àrabs (en el cas del procés independentista, crec que ja tenien molta visibilitat 
política i mediàtica). L’agenda mediàtica dels mitjans sovint ve molt marcada per les fonts de poder (polític, 
econòmic i fins i tot social, perquè sempre surten les mateixes entitats), de manera que es crea una “bombolla” 
en la qual es fa complicat que hi entrin nous actors. En aquest sentit, les xarxes socials juguen un paper 
primordial, perquè donen a conèixer entre la ciutadania moviments socials que no tenen lloc als mitjans. Tot i 
això, com deia, aquesta visualització sovint es fa a través de l’activisme, no del periodisme. Per tant, caldria que 
cada lector tingués prou educació mediàtica per tal de saber distingir què està llegint en cada moment, i si 
aquella informació que li arriba per les xarxes ha estat contrastada o li arriba “de part”, és a dir, amb una sola 
visió dels fets, per molt legítima que sigui. Fins i tot un moviment tan lloable com la PAH ens hem trobat que a 
vegades no deia del tot la veritat a les xarxes socials, sinó que la “maquillava” per mostrar-la més punyent i 
cridar més l’atenció de la gent; cosa que és totalment legítima per part seva (necessita cridar l’atenció sobre un 
problema), però que correspon més a tècniques propagandístiques que periodístiques.  
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En quins aspectes creu que les xarxes socials i la creació de continguts propis han contribuït a la 
desinformació? 

Resposta: Crec que han jugat un paper clau. Les mentides han existit sempre, en política, en economia i també 
en els mitjans, i les fotografies i informacions falses sovint s’han “colat” en els mitjans de comunicació, ja sigui 
de forma accidental (perquè els periodistes no han fet bé la seva feina o perquè, malgrat fer-la, els l’han “colat”) 
o deliberada (perquè hi ha hagut la voluntat conscient de mentir a la ciutadania, cosa que va en contra dels 
principis fonamentals del periodisme). Tot i això, abans, una informació falsa sortia en una portada de diari, o 
en un informatiu de ràdio o televisió, i ja estava. No tenia més transcendència, només arribava a un nombre 
limitat de lectors o espectadors. Ara, en canvi, les xarxes socials i la possibilitat que qualsevol persona pugui 
crear contingut i difondre’l per Internet ha permès multiplicar la creació i la rapidesa de la difusió de notícies 
falses. Persones, empreses i robots sense cap mena de vocació periodística, sinó amb simples objectius 
propagandístics, han començat a difondre mentides i rumors sense cap control, com s’ha vist ja amb nombroses 
ocasions. La perversió màxima son els “bots”, robots que creen contingut propagandístic a favor d’una 
determinada opció política. I com que la major part de la ciutadania té accés a aquestes xarxes socials, és molt 
més fàcil i ràpid que aquestes mentides s’estenguin com la pólvora i es multipliquin cada vegada més.  

Cada vegada hi ha més ciutadans que són conscients del fenomen de les notícies falses (Fake News) i la 
desinformació entre els ciutadans. Tot i així, els ciutadans de l’Estat Espanyol són els europeus que més 
s’informen a través de grups de Facebook i WhatsApp. A què creu que es deu aquest fenomen? Quina creu 
que és la solució per evitar la desinformació? 

Resposta: Si agafem el model de sistemes mediàtics descrit pels professors Hallin i Mancini, l’Estat espanyol es 
troba dins del model pluralista polaritzat, que es caracteritza, entre altres aspectes, per una baixa taxa de 
lectura, sobretot comparat amb altres països europeus. A això li hem de sumar els 40 anys de dictadura 
franquista, que va impedir la lliure circulació d’informació i vulguis que no va influir en la formació mediàtica de 
la ciutadania, que no va tenir accés a informació lliure i es va imbuir només de propaganda, amb el conseqüent 
dèficit d’educació mediàtica que això suposa. Aquestes poden ser, potser, algunes de les claus que poden 
explicar per què a l’Estat hi ha el major nombre de ciutadans que s’informen a través de Facebook i Whatsapp: 
perquè falta una educació mediàtica de més qualitat. I aquesta és la clau per evitar la desinformació: que la 
ciutadania sàpiga què consumeix en cada moment, que tingui les claus per identificar les notícies falses i dotar-
la d’un major criteri a l’hora de d’escollir què consumeix. Aquesta educació mediàtica ha de començar a les 
escoles. Per exemple, jo faig classes a la UdG, i un dels meus alumnes em va dir fa uns mesos que ell s’informa 
exclusivament a partir de youtubers, perquè li generen més credibilitat que els periodistes. I està bé, és molt 
legítim, però cal que aquesta persona sàpiga que els youtubers també responen a interessos, que poden estar 
pagats, no ser imparcials, etc. Per tant, cal dotar la ciutadania de criteri i, a partir d’aquí, òbviament deixar-la 
escollir. Per a mi, l’educació mediàtica de la ciutadania és l’aspecte clau, i molt més útil que no pas, per exemple, 
les prohibicions o les multes. Malauradament, la desinformació és un preu que hem de pagar, encara, per a la 
llibertat d’expressió. Si comencem a prohibir webs, comptes de xarxes socials, etc., estarem entrant en un 
terreny molt perillós, perquè, què passarà si un dia governa Vox i pot decidir quin tipus de mitjans prohibeix i 
quins no?  

 

Coneix alguna d’aquestes imatges? (la primera és una foto, la segona existeix en foto i en vídeo)? Recorda 
on les ha pogut veure? 

Resposta: La primera no em sona de res. La segona sí, recordo haver-la vist a les xarxes socials i no sé si també 
va ser recollida per algun mitjà de comunicació tradicional, com El Periódico o La Vanguardia.  

Ha utilitzat el seu mitjà alguna vegada aquest material gràfic concret per a les seves publicacions ja siguin en 
el mitjà digital, en paper, a la TV o en les xarxes socials del seu mitjà de comunicació? 

Resposta: Sincerament, em sap greu però no t’ho sabria dir. De tota manera, ho veig poc probable, perquè son 
dues imatges que corresponen a Barcelona i el nostre àmbit geogràfic son les comarques gironines, de manera 
que prioritzem la informació de proximitat. Tot i això, sí que podríem haver utilitzat imatges similars que 
s’haguessin pogut produir a les comarques gironines, tot i que sempre demanem permís al seu autor a través 
de missatges privats a les xarxes socials. L1 d’octubre, per exemple, sí que vam utilitzar imatges procedents de 
la ciutadania: nosaltres només tenim tres fotògrafs, de manera que la contribució ciutadana ens va permetre 
fer-nos ressò del que succeïa en poblets on no teníem professionals per enviar-hi.  
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En el cas que un ciutadà els hi hagués fet arribar d’alguna forma aquest material gràfic al moment que es van 
produir els fets. Creu que el seu mitjà ho publicaria? (donem per suposat que tenen el permís corresponent 
per publicar les imatges/vídeos)? 

Resposta: Sí, i tant. Si ens donen el seu permís no tenim cap problema a reproduir imatges procedents de les 
xarxes socials. Tot i això, anem molt en compte perquè cada dia ens arriben imatges antigues, 
descontextualitzades, trucades... l’altre dia ens van enviar una fotografia de la platja de Tamariu feta malbé pel 
temporal que corresponia a l’any 2018 i ens deien que era del mateix dia. Però ho vam buscar a arxiu i vam 
comprovar que la foto s’havia publicat feia dos anys. I el mateix va passar, a gran escala, l’1-O i els dies 
posteriors: es van publicar com a certes imatges de càrregues policials que corresponien a altres països, altres 
anys i altres protestes, cosa que, en certa manera, contribueix a deslegitimar el moviment. Per tant, hem d’anar 
molt en compte, perquè si publiquem imatges antigues o errònies, ens juguem la credibilitat, ja sigui del mitjà 
on treballem o del moviment social al qual pertanyem. Per això, sempre en comprovem la data i procedència. 
Tot i això, no som infal·libles i alguna fotografia falsa o antiga sen’s pot colar.  

 

LAIA ALTARRIBA, PERIODISTA I PROFESSORA DE LA UOC 

Periodisme i audiències 

A l’hora de produir i difondre la informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 
periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama més tecnològic i digital. Quin és l’estat actual del 
sector? Considera que és un bon moment per als mitjans i per a la professió de periodisme?  

Resposta: És un moment molt complex pel sector i és una dinàmica que fa anys que s’arrossega. La crisi 
econòmica de fa una dècada i l’impacte del món digital ha alterat molt el panorama mediàtic i ha comportat 
retallades en pressupostos que han afectat la qualitat de la feina dels i les professionals perquè han patit una 
precarització de la feina. 

Quins avantatges i inconvenients veu vostè en els mitjans de comunicació digitals? 

Resposta: Pel que fa als avantatges, la possibilitat de fer mitjans amb menys recursos contribueix a crear mitjans 
amb menys lligams amb grans grups econòmics. I això els permet està deslliurats d’interessos privats a l’hora 
d’investigar, informar o fins i tot crear una agenda pròpia que surti de la que interessa als grans poders. Això ha 
desbordat els marcs de consens que hi havia abans de la irrupció de l’era digital, que estaven encotillats pels 
grans mitjans i on era molt més difícil introduir-hi altres visions i temes. 

Pel que fa a inconvenients, ens ha convertit en esclaus de la immediatesa i la informació ha esdevingut un 
producte de consum d’usar i llençar. La cerca de visites i interaccions comporta que moltes vegades la gran 
perjudicada sigui la qualitat del periodisme que es fa. 

Les xarxes socials han tingut un gran impacte en el món de la comunicació ja que permeten obtenir nova 
informació i mantenir un contacte més directe amb els lectors. Quin ús fa el seu mitjà de les xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? 

Resposta: Jo ara no treballo en cap mitjà de comunicació. Soc col·laboradora externa i per tant no tinc aquest 
coneixement. 

En aquest nou ecosistema de comunicació, les audiències tenen un paper molt important i molts mitjans han 
optat per fer consultes a les audiències, però creu que són realment escoltades? En quins aspectes considera 
que són més rellevants quan els mitjans volen satisfer les audiències. 

Resposta: Malauradament, aquestes consultes massa sovint són en realitat un recurs per guanyar més 
seguidors que no pas per saber realment què pensen les audiències i fer-los cas. De totes maneres, sobretot 
els mitjans cooperatius sí que treballen per tenir en compte la seva comunitat, ja que sovint és la que li garanteix 
la supervivència econòmica. 

Creu que el model de periodisme hauria de canviar? En quins aspectes? 

Resposta: La millor solució seria disposar de més recursos per poder fer un treball de més qualitat. Això hauria 
d’emplaçar tota la ciutadania. Si volem realment mitjans de comunicació independents dels poders, hem de 
ser actius donant-hi suport econòmic per fer-los viables i perquè tinguin capacitat per destinar temps a fer bon 
periodisme. 
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En la recerca de la recuperació de la confiança de l’audiència es considera que un bon model podria el 
periodisme basat en la investigació rigorosa (periodisme d’investigació i dades). Què opina sobre aquest 
tema? Té el seu mitjà algun periodista o departament especialitzat en periodisme d’investigació? 

Resposta: El periodisme d’investigació hauria de ser la base del periodisme. El problema és que fer una 
investigació de qualitat requereix temps i recursos, i sovint és un aspecte que manca als mitjans. Cada mitjà ha 
d’escollir com equilibra la balança entre informar de l’actualitat i aportar elements informatius i d’anàlisi 
rellevants que permetin als lectors una major comprensió de la realitat. 

Tenir periodistes especialitzats en investigació és desitjable. Però alhora la investigació hauria de permear en 
les pràctiques quotidianes de qualsevol periodista. Per exemple, davant la declaració d’un polític, no repicar-la 
directament sinó revisar la validesa del que ha dit. Això, és clar, requereix temps, i en la dictadura del click-bait, 
el temps és una enorme mancança. 

Abans de la democratització d’internet, eren els mitjans els qui majoritàriament controlaven la informació. 
Qui creu que desenvolupa aquest paper en l’actualitat? És un paper compartit? Amb quins actors? 

Resposta: Les grans corporacions continuen sent qui marca l’agenda mediàtica a través dels mitjans 
convencionals (televisió, ràdio i premsa), però també a través de les noves plataformes. Ara tenen el repte que 
han sorgit nous actors, però les grans corporacions tenen molts tentacles diferents i saben adaptar-se als nous 
llenguatges i maneres de comunicar-se. 

Periodisme ciutadà i moviments socials 

Una altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció amb el periodisme i amb públic. Qualsevol persona amb un 
telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els seus propis recursos, sense cap tipus de 
mediació. Considera que el periodisme ciutadà (ja sigui col·lectiu o individual) és una amenaça per la seva 
professió i per al futur dels mitjans? 

Resposta: Mai m’ha convençut el concepte de «periodisme ciutadà», perquè no tinc clar que s’ajusti del tot a 
la realitat. El que existeix amb les noves tecnologies com els telèfons mòbils és la difusió molt ràpida d’imatges 
i fets de manera directa sense intermediació periodística. Però això no converteix aquesta imatge en 
periodisme. Cert que les fronteres es desdibuixen. Jo no considero aquesta irrupció de la ciutadania en la 
transmissió de la informació com un element molt positiu perquè permet visibilitzar fets que abans quedaven 
ocults i perquè alhora és un repte per als mitjans per millorar i no quedar-se amb les informacions que els són 
més accessibles i que els arriben mastegades pels gabinets de premsa. 

Quines causes creu que ha ajudat que aquest tipus de periodisme de carrer hagi anat en augment? 

Resposta: D’una banda, lògicament, les noves tecnologies. D’una altra banda, amb la crisi econòmica de fa una 
dècada la credibilitat dels grans mitjans de comunicació va trontollar perquè moltes persones es van adonar 
que el relat mediàtic i la seva quotidianitat no encaixaven, i això els va esperonar a informar-se per ells mateixos 
i a difondre el que descobrien. 

Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes socials i 
generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista documentat sobre 
una mateixa realitat. Alguns exemples serien les Primaveres àrabs, 15 M, el Moviment Independentista a 
Catalunya, etcètera. Com creu que afecta això al periodisme tradicional i a l’agenda mediàtica? 

Resposta: Com deia anteriorment, aquestes realitats han esberlat els consensos que prèviament marcaven els 
grans mitjans de comunicació com per exemple: la inqüestionabilitat de capitalisme o de l’estat de les 
autonomies. La irrupció d’aquests moviments, juntament amb l’ús molt actiu de les xarxes socials per 
organitzar-se i fer difusió, ha arrossegat el periodisme tradicional a fer cas a aquests fenòmens si volia continuar 
generant interès en els lectors i fins i tot guanyar-ne de nous. I això els ha forçat a transformar les agendes 
mediàtiques. 

Com creu que poden encaixar els professionals del periodisme amb els periodisme ciutadà i la producció de 
contingut per part de la ciutadania? 

Resposta: Diria que el que durant uns anys es va anomenar periodisme ciutadà ha anat quedant substituït per 
les xarxes socials, que moltes persones utilitzen per fer-se ressò de realitat que succeeixen al seu entorn. El 
periodisme professional el que ha de fer és estar atent a la difusió de fets fora dels canals oficials i investigar els 
fets que consideri rellevants. Lògicament, citant i respectant la font que hagi difós inicialment el fet. 
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En quins aspectes creu que les xarxes socials han pogut beneficiar en la visualització dels moviments socials 
actuals? 

Resposta: Els ha permès arribar a moltes persones sense la necessitat d’esperar que els mitjans de comunicació 
se’n fessin ressò. Genera una comunicació directa entre els moviments i les persones que hi estan interessades. 
El que no és tan fàcil (per la lògica dels algoritmes i per altres motius) és poder arribar a capes de població més 
àmplies que no tenen contacte ni coneixement previ d’aquests moviments. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials i la creació de continguts propis han contribuït a la 
desinformació? 

Resposta: Hi ha contribuït sobretot l’excés d’informació que inunda les xarxes. Una de les virtuts dels mitjans 
és que permeten seleccionar allò que és més rellevant i aportar-hi context i contrast. Les xarxes socials 
precisament no contribueixen a la profunditat que molt sovint caldria per estar ben informat. 

Cada vegada hi ha més ciutadans que són conscients del fenomen de les notícies falses (Fake News) i la 
desinformació entre els ciutadans. Tot i així, els ciutadans de l’Estat Espanyol són els europeus que més 
s’informen a través de grups de Facebook i WhatsApp. A què creu que es deu aquest fenomen? Quina creu 
que és la solució per evitar la desinformació? 

Resposta: No tinc prou coneixement per saber-ne el motiu. El que estic convençuda és que 40 anys de dictadura 
i dècades posteriors de desmemòria intencionada no han ajudat a crear una societat crítica que es pugui 
qüestionar les informacions que rep. 

Sobre la solució, una peça importantíssima és l’educació. Soc conscient que demanem moltes coses a l’escola, 
però crec que, en la societat que vivim, és imprescindible ensenyar a infants i joves a qüestionar-se qualsevol 
informació que rebin i a mirar de verificar-la abans de difondre-la o opinar.  

Reconeix alguna d’aquestes imatges? (la primera és una foto, la segona existeix en foto i en vídeo)? Recorda 
on les ha pogut veure? 

Foto cotxe de Mossos d’Esquadra amb una estelada. Manifestació de la Diada de Barcelona, 11 de setembre 
de 2012. 

Referèndum de l’autodeterminació de Catalunya, 1 d’octubre de 2017, Col·legi Jesús de Barcelona. 

Resposta: La primera no recordo haver-la vist. La segona és de les càrregues policials de l’1 d’octubre. 

Ha utilitzat el seu mitjà alguna vegada aquest material gràfic concret per a les seves publicacions ja siguin en 
el mitjà digital, en paper, a la TV o en les xarxes socials del seu mitjà de comunicació? 

Resposta: 

En el cas que un ciutadà els hi hagués fet arribar d’alguna forma aquest material gràfic al moment que es van 
produir els fets. Creu que el seu mitjà ho publicaria? (donem per suposat que tenen el permís corresponent 
per publicar les imatges/vídeos)? 

Resposta: Ara no treballo en cap mitjà, però si ho fes, sí que la publicaria. Abans de publicar-la, però, validaria 
el lloc i data en què s’han pres i el context. 

 

Elisabet Don, periodista (ACN, RAC1) 

Periodisme i audiències 

A l’hora de produir i difondre la informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 
periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama més tecnològic i digital. Quin és l’estat actual del 
sector? Considera que és un bon moment per als mitjans i per a la professió de periodisme?  

Resposta: Crec que és un bon moment per la professió tenint en compte que la seva funció és més necessària 
que mai, però en canvi considero que és un mal moment pels mitjans i pels professionals que hi treballen. 
Bàsicament per la seva precarització i desprestigi. És evident que amb l’arribada d’aquest panorama més 
tecnològic i digital les antigues dinàmiques dels mitjans han quedat desfaçades, obsoletes en alguns formats i 
mentre es busca una manera de que tot plegat resulti rendible, economicament parlant, els mitjans afronten 
una crisi que - possiblement agreujada pels efectes del coronavirus - es preveu sostinguda en el temps.  

Quins avantatges i inconvenients veu vostè en els mitjans de comunicació digitals? 
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Resposta: Crec que hi ha avantatges significatius com és la rapidesa, el seu gran avast, la possibilitat de nodrir 
les notícies amb diferents recursos, l’interacció amb els propis ususaris…etc. Per contra crec que hi ha 
inconvenients com la proliferació de les “fake news” o la poca rendibilitat dels continguts gratuïts. 

Les xarxes socials han tingut un gran impacte en el món de la comunicació ja que permeten obtenir nova 
informació i mantenir un contacte més directe amb els lectors. Quin ús fa el seu mitjà de les xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? 

Resposta: En el darrer mitjà en què vaig treballar fins al passat mes de març, l’Agència Catalana de Notícies 
(ACN) només s’utilitzava el Twitter com a canal de difusió de totes aquelles notícies que s’anaven penjant. Ho 
feiem els propis redactors. 

En aquest nou ecosistema de comunicació, les audiències tenen un paper molt important i molts mitjans han 
optat per fer consultes a les audiències, però creu que són realment escoltades? En quins aspectes considera 
que són més rellevants quan els mitjans volen satisfer les audiències. 

Resposta: Crec que els mitjans intenten atraure les audiències a partir de notícies més propies del “Click Bait”, 
un fet que els genera moltes visites però que en contra va en detriment de la qualitat del contingut. No sé si 
realment les escolten suficientment, una manera de satisfer-les seria, suposo, de manera indirecta seria vetllar 
per la pluralitat de veus dins de les peces realitzades. 

Creu que el model de periodisme hauria de canviar? En quins aspectes? 

Resposta: Crec que s’hauria de treballar en un periodisme més pausat i amb més temes propis. Més experts, 
més periodistes especialitzats. No voler ser els primers d’explicar-ho, sinó de fer-ho bé. I també oferir més eines 
a la ciutadania per poder entendre i desencriptar ells mateixos la realitat, que cada vegada és més i més 
complexa. També considero que s’ha d’acabar de fer un pas endavant envers el periodisme multimèdia, deixar 
en un segon pla tots aquells models més tradicionals i assegurar-nos que tot el contingut que generen està 
propiament introduït a la xarxa. Però no pas amb un bolcatge de “copy - paste” sinó pensant en el llenguatge 
digital. Ja s’està treballant en aquest sentit (reportatges multimèdia, podcast…etc) però crec que encara hi ha 
moltes plataformes que se’ns escapen de les mans i que tenen milers i milers d’usuaris, com per exemple 
Youtube o altres Apps amb un gran avast com Instagram, Twich, TikTok…etc. Un altre punt clau són les webs, 
que han de ser la base de tot, però a la vegada buscar la manera que siguin rendible i que no depenguin 
exclusivament, per exemple, de la publicitat. En resum, aprofundir en el llenguatge digital. 

En la recerca de la recuperació de la confiança de l’audiència es considera que un bon model podria el 
periodisme basat en la investigació rigorosa (periodisme d’investigació i dades). Què opina sobre aquest 
tema? Té el seu mitjà algun periodista o departament especialitzat en periodisme d’investigació? 

Resposta: En el cas de l’ACN no hi havia aquesta figura, prèviament treballant a RAC1 tampoc, i crec que al Diari 
de Girona tampoc. Però és veritat que hi ha mitjans que les estan introduint poc a poc, per exemple el diario.es 
o bé l’ARA. Personalment em sembla una molt bona idea i estic segura que ajudaria a generar uns temes molt 
rics en contingut que aportarien més prestigi al mitjà en qüestió. 

Abans de la democratització d’internet, eren els mitjans els qui majoritàriament controlaven la informació. 
Qui creu que desenvolupa aquest paper en l’actualitat? És un paper compartit? Amb quins actors? 

Resposta: Els mitjans tenen un gran poder i són generadors d’opinió però no trobo que controlin res en 
l’actualitat. Penso que aquest paper el desenvolupen els governs, però sobretot les grans empreses. Els diners, 
malauradament, ho mouen tot. 

Periodisme ciutadà i moviments socials 

Una altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció amb el periodisme i amb públic. Qualsevol persona amb un 
telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els seus propis recursos, sense cap tipus de 
mediació. Considera que el periodisme ciutadà (ja sigui col·lectiu o individual) és una amenaça per la seva 
professió i per al futur dels mitjans? 

Resposta: No, no crec que sigui una amenaça. Almenys no per la professió del periodista, podria ser un 
agreujant de la desinformació, o un generador de ‘Fake News’, però també pot ser una bona eina pels 
professionals que no poden estar a tot arreu a totes hores. Sempre que el material estigui contrastat i tingui un 
interès periodístic. 

Quines causes creu que ha ajudat que aquest tipus de periodisme de carrer hagi anat en augment? 

http://diario.es/
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Resposta: Els smartphones. La possibilitat de tenir un súperordinador a l’abast de la mà. També les xarxes 
socials. 

Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes socials i 
generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista documentat sobre 
una mateixa realitat. Alguns exemples serien les Primaveres àrabs, 15 M, el Moviment Independentista a 
Catalunya, etcètera. Com creu que afecta això al periodisme tradicional i a l’agenda mediàtica? 

Resposta: Crec que és positiu, perquè obliga a trencar amb l’agenda mediàtica, i a la vegada impulsa la 
necessitat de tenir professionals a peu de carrer cobrint els fets. Crec que és un periodisme més pur. És veritat 
que a vegades genera uns pics de feina molt elevats (per ex. les accions del Tsunami Democràtic o per citar un 
altre exemple els aldarulls d’Urquinaona) però ens situa en un escenari nou que trobo veritablement 
interessant. 

I a les rutines periodístiques? 

Resposta: T’obliga a contrastar constantment la informació, verificar-la, i buscar la resta de veus per elaborar 
el mapa més complet possible. 

Com creu que poden encaixar els professionals del periodisme amb els periodisme ciutadà i la producció de 
contingut per part de la ciutadania? 

Resposta: Recollint aquest contingut i enriquint-lo. Nodrir-lo de veus expertes i presentar-ho amb un format 
entenedor per l’audiència. 

Quina credibilitat creu que té actualment el periodisme ciutadà? 

Resposta: Depèn de la font. 

El seu mitjà elabora notícies a partir de material gràfic (fotos, vídeos) o contingut (text, piulades, escrits 
penjats a les xarxes) de les xarxes socials? 

Resposta: Sí, quan estava a l’ACN n’estaven molt pendents. Sempre contrastant els fets o les informacions i 
mirant de contactar amb la persona o grup en qüestió per mirar d’ampliar la informació. 

De quines fonts procedeixen? Especifiqui les diferents fonts.  

Resposta: Basicament xarxes socials. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials han pogut beneficiar en la visualització dels moviments socials 
actuals? 

Resposta: Han fet la funció d’amplificador. A través de la xarxa pots arribar a un gran nombre d’usuaris de forma 
ràpida. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials i la creació de continguts propis han contribuït a la 
desinformació? 

Resposta: A través de les ‘Fake News’, notícies falses que es presenten com a verídiques. 

Cada vegada hi ha més ciutadans que són conscients del fenomen de les notícies falses (Fake News) i la 
desinformació entre els ciutadans. Tot i així, els ciutadans de l’Estat Espanyol són els europeus que més 
s’informen a través de grups de Facebook i WhatsApp. A que creu que es deu aquest fenomen? Quina creu 
que és la solució per evitar la desinformació? 

Resposta: En part crec que es deu a la perdua de confiança en els mitjans, per altre costat també opino que hi 
ha una manca de cultura en quant a la pràtica de “pagar” per la informació. D’aquesta manera la gent busca 
diferents vies per estar informada que moltes vegades no passen pels mitjans convencionals. D’aquí crec que 
rau la importància d’intentar copsar el llenguatge digital i estar presents com a professionals i mitjans a les 
diferents apps i plataformes existents. 

Coneix alguna d’aquestes imatges? (la primera és una foto, la segona existeix en foto i en vídeo)? Recorda 
on les ha pogut veure? 

Foto cotxe de Mossos d’Esquadra amb una estelada. Manifestació de la Diada de Barcelona, 11 de setembre 
de 2012. 

Referèndum de l’autodeterminació de Catalunya, 1 d’octubre de 2017, Col·legi Jesús de Barcelona. 
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Resposta: La primera no la tinc vista. La segona l’he vist en xarxes socials i mitjans de comunicació el dia del 
referèndum de l’1 d’octubre. 

Ha utilitzat el seu mitjà alguna vegada aquest material gràfic concret per a les seves publicacions ja siguin en 
el mitjà digital, en paper, a la TV o en les xarxes socials del seu mitjà de comunicació? 

Resposta: En el cas de l’agència, els dos mesos que hi vaig estar, no. 

En el cas que un ciutadà els hi hagués fet arribar d’alguna forma aquest material gràfic al moment que es van 
produir els fets. Creu que el seu mitjà ho publicaria? (donem per suposat que tenen el permís corresponent 
per publicar les imatges/vídeos)? 

Resposta: Depèn de la credibilitat de la font, del material en qüestió, de si els professionals de la casa han estat 
elaborant el seu propi contingut del mateix tema…etc. 

 

GERMÀ CAPDEVILA, Director del Consell Editorial de NacióDigital. Editor de la primera revista per a iPad en 
català, Esguard. 

Periodisme i audiències 

A l’hora de produir i difondre la informació, tant els mitjans de comunicació com els professionals del 
periodisme han hagut d’adaptar-se a un nou panorama més tecnològic i digital. Quin és l’estat actual del 
sector? Considera que és un bon moment per als mitjans i per a la professió de periodisme?  

Resposta: Jo no diria que és nou. Fa més de 25 anys que la tecnologia va irrompre a les redaccions, i s’ha anat 
obrint camí tot i les resistències dels professionals i els mitjans. No és un bon moment per al sector, perquè no 
ha sabut trobar un model de negoci viable que reemplaci al model tradicional, sobretot pel que fa a la premsa 
generalista. Internet és un canal de distribució de continguts que –com la ràdio– no es percebut pel consumidor 
final com una plataforma on s’hagi de pagar per accedir als continguts. No es paga ni es pagarà mai per escoltar 
la ràdio, i no es generarà mai una massa crítica suficient de subscriptors que faci viable la premsa generalista 
tal i com la coneixem avui. 

Pel que fa a la professió, el periodista ha perdut el monopoli de la intermediació i la interpretació de la notícia. 
Qualsevol pot esdevenir avui emissor i intèrpret de la notícia. Molts periodistes no han sabut llegir aquest canvi, 
que no és cap amença per a la professió. Així com qualsevol pot comentar i intentar predir el temps, només els 
meteoròlegs tenen els coneixements i l’experiència necessàries per brindar una informació del temps fiable i 
contrastada. Amb els periodistes passa el mateix. Qui ho ha comprès ha sabut resituar-se. Més encara quan 
s’ha desplaçat el protagonisme i l’influència de la capçalera cap al periodista com a professional de la 
informació. Gràcies a les xarxes socials –però no només– ja no és tan important quin és el mitjà, sinó què 
periodista diu què. Això permet als professionals construir una reputació i una credibilitat pròpies, més enllà 
del mitjà pel qual treballa. 

Quins avantatges i inconvenients veu vostè en els mitjans de comunicació digitals? 

Resposta: Més enllà de la resposta òbvia de la immediatesa, la facilitat d’accés, etcètera, l’avantatge principal 
és la superació dels condicionals industrials que feien inviable molts projectes periodístics abans de l’irrupció 
dels mitjans digitals. Abans, els costos d’impressió –o emissió– i distribució d’informació era tan elevat que 
necessàriament calia una intermediació empresarial. Avui, un periodista o un grup de periodistes poden obrir-
se camí amb un llindar d’accés realment baix i assolible. Aquest avantatge també presenta l’inconvenient de la 
fragmentació, que fa que sigui molt difícil aconseguir la visibilitat necessària per fer viable un projecte 
periodístic. 

Les xarxes socials han tingut un gran impacte en el món de la comunicació ja que permeten obtenir nova 
informació i mantenir un contacte més directe amb els lectors. Quin ús fa el seu mitjà de les xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.? 

Resposta: El món de les xarxes socials és un entorn d’experimentació constant. Les receptes d’avui son 
obsoletes d’avui a un més, i d’aquí a dos hi haurà una nova plataforma que caldrà explorar. La nostra 
aproximació a les xarxes socials és la de provar-ho tot. L’avantatge principal –de les xarxes i de l’entorn digital 
en general– és el cost del fracàs és pràcticament inexistent. Avui podem generar vídeos per a una xarxa social i 
d’aquí a un mes comprovar que no funciona i canviar a un altre model. El que està clar és que s’ha de ser-hi, a 
totes les plataformes possibles, entenent el seu perfil d’usuari i fent servir el llenguatge adequat per a cada 
xarxa social. 
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En aquest nou ecosistema de comunicació, les audiències tenen un paper molt important i molts mitjans han 
optat per fer consultes a les audiències, però creu que són realment escoltades? En quins aspectes considera 
que són més rellevants quan els mitjans volen satisfer les audiències. 

Resposta: Els mitjans que no aprofiten les eines de perfilat d’audiència que permet l’entorn digital són 
directament suïcides. No tant les consultes –que tenen més un objectiu de reputació i creació de vincles amb 
els lectors– com la lectura i interpretació de la petjada digital que deixen els lectors quan consumeixen els 
nostres continguts.  

Creu que el model de periodisme hauria de canviar? En quins aspectes? 

Resposta: Crec que no hem de confondre la manera de distribuir la informació amb el que és el periodisme 
com a professió. El periodisme no ha canviat, com no ha canviat la feina de l’escriptor pel fet de no escriure 
més a màquina i fer-ho amb un processador de textos a l’ordinador. El periodista disposa ara d’eines que ni 
somiàvem fa 30 anys, però el nucli, el fons de la seva feina no ha canviat: explicar històries, esbrinar la veritat, 
controlar el poder…. 

En la recerca de la recuperació de la confiança de l’audiència es considera que un bon model podria el 
periodisme basat en la investigació rigorosa (periodisme d’investigació i dades). Què opina sobre aquest 
tema? Té el seu mitjà algun periodista o departament especialitzat en periodisme d’investigació? 

Resposta: Vincular la investigació rigorosa a una categoria (periodisme d’investigació o periodisme de dades) 
és un error, producte de la precarització de la professió que ha degenerar la feina en omplir moltes pàgines i 
escriure titulars pesca-clics. La investigació rigorosa és part intrínseca de la feina del periodista, ja sigui per cobrir 
un partit de 3a regional o per seguir la feina del conseller de Salut enmig d’una pandèmia. Caure en la trampa 
d’omplir el mitjà amb notícies superficial pensades en generar clics i audiència, en copiar notes de premsa i en 
seguir l’agenda establera pels poders i no crear-ne una de pròpia, però alhora designar un “periodista de dades” 
o un “periodista d’investigació” per cobrir l’expedient, és un error estratègic que passarà factura a tots el 
mitjans tradicionals, i és el que ha creat escletxes perquè noves iniciatives periodístiques s’obrin pas i guanyin 
rellevància. 

Abans de la democratització d’internet, eren els mitjans els qui majoritàriament controlaven la informació. 
Qui creu que desenvolupa aquest paper en l’actualitat? És un paper compartit? Amb quins actors? 

Resposta: La il·lusió inicial que veia Internet com una eina democratitzadora que trauria el monopoli de la 
informació de les mans dels poderosos, ja fa temps que s’ha evaporat. Els grans poders que abans controlaven 
la premsa tradicional han trobat la manera de controlar també el nou entorn digital, amb eines molt avançades 
de manipulació de la informació. També és cert que aquestes eines són a l’abans dels periodistes que 
s’atreveixen a anar més enllà, la qual cosa fa que encara hi hagi un bri d’esperança en el futur de la professió. 
Avui és possible fer feina i obtenir ressò i audiència sense una gran empresa periodística o una gran corporació 
que aporti capital. Abans això era impossible. 

Periodisme ciutadà i moviments socials 

Una altre dels canvis importants és la irrupció dels ciutadans en el procés informatiu. La participació 
ciutadana estableix noves formes d’interacció amb el periodisme i amb públic. Qualsevol persona amb un 
telèfon mòbil pot captar un fet noticiable i fer-ne difusió amb els seus propis recursos, sense cap tipus de 
mediació. Considera que el periodisme ciutadà (ja sigui col·lectiu o individual) és una amenaça per la seva 
professió i per al futur dels mitjans? 

Resposta: El que anomenem periodisme ciutadà no és sempre periodisme. De fer, no ho és gairebé mai. És una 
nova manera de generar informació i continguts afavorida per l’entorn digital, molt sana i molt positiva, però 
no acostuma a ser periodisme. El periodisme té unes regles de producció i uns protocols de verificació que són 
difícils de veure en l’anomenat periodisme ciutadà. Jo puc aprendre a extreure una melsa mirant tutorials per 
YouTube, però això no em converteix en metge, i el que faig no és medicia. De la mateixa manera, puc generar 
i compartir continguts amb el meu mòbil, però això no em converteix en periodista ni el faig és periodisme. 

Quines causes creu que ha ajudat que aquest tipus de periodisme de carrer hagi anat en augment? 

Resposta: La facilitat d’accés a les eines tecnològiques i a les platafomes de distribució. I les redaccions 
empobrides i sense recursos que han d’estirar de les xarxes socials per omplir de continguts uns mitjans que 
no poden permetre’s una plantilla professional adequada i ben pagada. 
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Actualment, la tecnologia ofereix a la ciutadania la possibilitat d’organitzar-se a través de les xarxes socials i 
generar continguts per informar sobre temes que els afecten i donar un altre punt de vista documentat sobre 
una mateixa realitat. Alguns exemples serien les Primaveres àrabs, 15 M, el Moviment Independentista a 
Catalunya, etcètera. Com creu que afecta això al periodisme tradicional i a l’agenda mediàtica? 

Resposta: És evident que molts d’aquests moviments acaben marcant l’agenda, però el que fan és donar una 
oportunitat immillorable al periodisme per explicar, interpretar i documentar aquestes realitats seguint les 
regles i els protocols del periodisme. 

I a les rutines periodístiques? 

Resposta: Avui el periodista compta amb un ordinador a la butxaca més potent que el que va permetre posar 
un home a la lluna fa 50 anys. Això és una revolució que la professió està explotant d’una manera cada cop més 
eficient i positiva. Fins no ha gaire una foto o un vídeo obtingut amb el mòbil era impublicable. Avui tenen una 
qualitat extraordinària. 

Com creu que poden encaixar els professionals del periodisme amb els periodisme ciutadà i la producció de 
contingut per part de la ciutadania? 

Resposta: Ja ho he respost abans. Són dos fenòmens diferents que es poden complementar perfectament, però 
el més adient seria superar l’etiqueta de “periodisme ciutadà”, perquè confon l’audiència. És com anomenar 
un curandero “metge ciutadà”.  

Quina credibilitat creu que té actualment el periodisme ciutadà? 

Resposta: Alta. 

El seu mitjà elabora notícies a partir de material gràfic (fotos, vídeos) o contingut (text, piulades, escrits 
penjats a les xarxes) de les xarxes socials? 

Resposta: Sí. 

De quines fonts procedeixen? Especifiqui les diferents fonts.  

Resposta: Dels comptes a les xarxes socials de personatges rellevants, principalment. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials han pogut beneficiar en la visualització dels moviments socials 
actuals? 

Resposta: En que no depenen de la intermediació dels mitjans per difondre els seus missatges. Quan responen 
a necessitats socials evidents, la seva viralització és instantània. 

En quins aspectes creu que les xarxes socials i la creació de continguts propis han contribuït a la 
desinformació? 

Resposta: El fenomen de les “echo chambers” és un dels desafiaments principals que presenten les xarxes 
socials, que avui per avui són els principal canal de distribució de continguts.  

Cada vegada hi ha més ciutadans que són conscients del fenomen de les notícies falses (Fake News) i la 
desinformació entre els ciutadans. Tot i així, els ciutadans de l’Estat Espanyol són els europeus que més 
s’informen a través de grups de Facebook i WhatsApp. A que creu que es deu aquest fenomen? Quina creu 
que és la solució per evitar la desinformació? 

Resposta: Hi veig dues solucions: l’educació digital de la població, que ha de començar des del primer any del 
col·legi, i la regulació dels gegants d’Internet, que disposen de les eines per evitar o alentir la difusió de notícies 
falses i desinfomació, però no les activen perquè conspiren amb el seu model de negoci, que passa per 
mantenir-nos enganxats a les pantalles el major temps possible. La idea de que regular Internet és posar portes 
al camp és una fal·làcia.  

Coneix alguna d’aquestes imatges? (la primera és una foto, la segona existeix en foto i en vídeo)? Recorda 
on les ha pogut veure? 

Foto cotxe de Mossos d’Esquadra amb una estelada. Manifestació de la Diada de Barcelona, 11 de setembre 
de 2012. 

Referèndum de l’autodeterminació de Catalunya, 1 d’octubre de 2017, Col·legi Jesús de Barcelona. 

Resposta: La primera no la recordo. La segona sí, a tots els mitjans i totes les xarxes. 
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Ha utilitzat el seu mitjà alguna vegada aquest material gràfic concret per a les seves publicacions ja siguin en 
el mitjà digital, en paper, a la TV o en les xarxes socials del seu mitjà de comunicació? 

Resposta: No ho recordo, tot i que la majoria del material gràfic publicat en relació a l’1-O va ser generat pels 
nostres propis fotoperiodistes. 

En el cas que un ciutadà els hi hagués fet arribar d’alguna forma aquest material gràfic al moment que es van 
produir els fets. Creu que el seu mitjà ho publicaria? (donem per suposat que tenen el permís corresponent 
per publicar les imatges/vídeos)? 

Resposta: Segurament. Després de totes les comprovacions necessàries. 
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