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Resum  

 
El present estudi realitza una anàlisi de continguts de les fake news vinculades al 

coronavirus, identificades per dos verificadors de notícies espanyols, durant les dues 

primeres setmanes de l’estat d’alarma decretat pel Govern (entre el 14 i 29 de març de 

2020). L'objectiu és analitzar les notícies falses verificades per Maldita i Newtral a les 

seues xarxes socials de Facebook i Twitter, i així establir una categorització que ens 

ajude a comprendre la situació de la pandèmia. La investigació mostra les informacions 

falses més freqüents, les publicacions de més i menys abast i les accions que porten a 

terme els fact-checkers per a verificar i lluitar contra la desinformació. Així mateix, 

s’observa que els verificadors no sols desmenteixen, sinó que també aporten informació 

addicional sobre el virus amb l’ajuda d’experts i professionals de la ciència i la salut. Els 

resultats revelen que la pandèmia, ha generat un gran nombre de fake news sobre la 

política i les fonts oficials, seguit per la difusió de falsos continguts sobre l’origen del 

virus i maneres de prevenir-lo, així com, de les accions dels ciutadans i d’intents 

d’enganyar a la gent. En total, sis categories que revelen que els canals principals per 

on es disseminen les mentides són les xarxes socials. Per tal de guanyar la batalla a la 

desinformació, cal establir una unió conjunta entre els verificadors, els mitjans de 

comunicació, les xarxes socials i els internautes. El coneixement col·laboratiu i 

l’alfabetització digital són dues competències claus per a lluitar contra les fake news.    

 
Paraules clau: fake news, coronavirus, fact-checking, Covid-19, verificadors de notícies, 

categories, pandèmia, xarxes socials, desinformació, curació de continguts, notícies 

falses, alfabetització mediàtica.  

 

Resumen 
 

El presente estudio realiza un análisis de contenidos de las fake news vinculadas al 

coronavirus, identificadas por dos verificadores de noticias españoles, durante las dos 

primeras semanas del estado de alarma decretado por el Gobierno (entre el 14 y 29 de 

marzo de 2020). El objetivo es analizar las noticias falsas verificadas por Maldita y 

Newtral en sus redes sociales de Facebook y Twitter, y así establecer una 

categorización que nos ayude a comprender la situación de la pandemia. La 

investigación muestra las informaciones falsas más frecuentes, las publicaciones de 

mayor y menor alcance, y las acciones que llevan a cabo los fact-checkers para verificar 

y luchar contra la desinformación. Así mismo, se observa que los verificadores no solo 

desmienten, sino que también aportan información adicional sobre el virus con la ayuda 

de expertos y profesionales de la ciencia y la salud. Los resultados revelan que la 

pandemia, ha generado un gran número de fake news sobre la política y las fuentes 

oficiales, seguido por la difusión de falsos contenidos sobre el origen del virus y maneras 

de prevenirlo, así como, de las acciones de los ciudadanos y de intentos de engañar a 

la gente. En total, seis categorías que revelan que los canales principales por donde se 

diseminan las mentiras son las redes sociales. Para ganar la batalla a la desinformación, 

hay que establecer una unión conjunta entre los verificadores, los medios de 

comunicación, las redes sociales y los internautas. El conocimiento colaborativo y la 

alfabetización digital son dos competencias claves para luchar contra las fake news. 

 
 



Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 05/06/2020 pàg. 3 

 

 

 
Palabras clave: fake news, coronavirus, fact-checking, Covid-19, verificadores de 

noticias, categorías, pandemia, redes sociales, desinformación, curación de contenidos, 

noticias falsas, alfabetización mediática. 

 

 

Abstract  

 
The current study analyses the fake news linked to the coronavirus, identified by two 

Spanish fact-checkers, during the first two weeks of the state of alarm decreed by the 

Government (between 14th and 29th of March 2020). The objective is to analyze the fake 

news verified by Maldita and Newtral in their social networks such as Facebook and 

Twitter, and establish a categorization that will help us understand the situation of the 

pandemic. The research shows the most frequent false information, the engagement 

rate, and the actions carried out by fact-checkers to verify and combat misinformation 

and disinformation. It also shows that fact-checkers not only disprove facts, but also 

provide additional information about the virus with the help of health and science 

professionals. The results reveal that the pandemic has generated a large number of 

fake news stories about politics and official sources, followed by the dissemination of 

false content about the origin of the virus and ways to prevent it, as well as, the actions 

of citizens and attempts to mislead people. In short, six categories which reveal that 

social media is the main channel that spread lies. In order to win the battle against 

disinformation, a joint union must be established between verifiers, the media, social 

networks and Internet users. Collaborative knowledge and digital literacy are two key 

skills to fight fake news. 

 

Keywords: fake news, coronavirus, fact-checking, Covid-19, fact-checkers, categories, 

pandemic, social media, disinformation, misinformation, content curation, media literacy. 
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1. Introducció 
 

Les notícies falses s'han convertit en un dels principals problemes de l'era digital. Tot i 

que existeixen des de sempre, la seua proliferació s’ha disparat amb la irrupció d’Internet 

i la consolidació de les xarxes socials. De fet, el diccionari Oxford va seleccionar fake 

news com a paraula del 2007 per la seua alta difusió i utilització (Gómez, 2017). Va ser 

l’actual president dels Estats Units, Donald Trump, qui va donar visibilitat a aquest mot, 

després de guanyar les eleccions generals del 2016. L’empresari nord-americà va 

manifestar de manera constant, la poca credibilitat de les informacions d’alguns mitjans 

de comunicació. Així doncs, els mitjans socials permeten la creació i la difusió de 

notícies falses per la seua immediatesa i facilitat d’ús. Qualsevol persona té la capacitat 

d’emetre els seus propis missatges, crear continguts i compartir-ne. 

 

Els hàbits de consum d’informació de la societat actual difereix molt d’aquell públic que 

sols comptava amb els mitjans de comunicació tradicionals, on predominava una relació 

unidireccional. Des de l’aparició d’Internet i els blogs, la relació entre emissor i receptor 

canvia a una comunicació bidireccional, és a dir, aquella en què el receptor del missatge 

pot convertir-se en emissor i viceversa. Però sens dubte, les xarxes socials són les 

reines d’aquest fenomen, ja que l'usuari no sols consumeix informació, sinó que també 

genera i difon continguts. La retroalimentació és múltiple, siga a través de comentaris o 

m’agrada, fins a la difusió, recreació i ampliació de la informació. 

 

La societat actual s’informa per una xarxa social molt abans que pels mitjans 

convencionals (López, Vives i Badell, 2018).  La immediatesa i el fàcil ús dels mitjans 

socials, generen notícies de forma contínua, i han permès un creixement massiu de les 

fake news. Resulta complicat per al periodisme, verificar tota la informació que circula 

per les xarxes. En moltes ocasions, és més important ser el primer a publicar que 

conèixer si la informació és fiable. Així mateix, el públic pareix deixar de costat el 

pensament crític, ja que comparteix tot el que es difon. Avui dia, l’expansió de notícies 

falses s’ha convertit en un hàbit perillós i que pot tenir repercussions en la reputació, la 

imatge, la salut i el benestar de les persones. 

 

El creixement exponencial de les fake news sol donar-se quan hi ha situacions i 

esdeveniments importants per a la ciutadania, com eleccions polítiques, atemptats i 

manifestacions. Mai no s’havien hagut de desmentir tants rumors de caràcter sanitari i 

/o saludable com succeeix en l’actualitat. La crisi de salut mundial que estem vivint amb 

la pandèmia del virus COVID-19 ha fet esclatar totes les alarmes. Aquesta és la primera 

vegada que les fake news assalten l’actualitat en un tema de salut que afecta no només 

a Espanya, sinó també a tot el globus. La gran quantitat de rumors que han aparegut 

des que l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut, decretara el brot de la COVID-19 com 

a pandèmia, ha generat un fenomen anomenat infodèmia (Marquina, 2020), on la 

desinformació i les fake news es propaguen tan de pressa i són igual de perilloses que 

el mateix virus. Pulido, Ruiz, Redondo i Villarejo (2020) així ho esmenten: “l’OMS va 

advertir que el brot de COVID-19 havia anat acompanyat d’una infodèmia o una 

sobreabundància d'informació [...] que dificultava a la gent trobar fonts fiables i 

informació fidedigna quan la necessitaven” (p.2). Es podria dir que hi ha una tendència 

a compartir tot aquell contingut que ens agrada, ens sorprèn, ens fascina, i inclús que 

rebutgem, com una manera de reivindicar i mostrar el que està passant. 
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Donada la gran quantitat de notícies falses que estan circulant per les xarxes socials per 

la crisi de salut del coronavirus, és necessari una anàlisi d’aquestes per comprendre la 

situació. Internet i les xarxes socials són un espai comú on contar històries i recopilar 

dades, però també, “constitueixen un espai amb límits difusos en el qual qualsevol usuari 

pot arribar a audiències massives amb continguts no necessàriament contrastats” 

(Vizoso i Vázquez, 2019, p.128). Les fake news sorgeixen en aquest context amb 

l’objectiu de maquillar la realitat o  inventar-se-la per motius ideològics o interessos 

econòmics. Mai no havíem viscut un esclat tan gran de fake news de caràcter sanitari, 

sinó més aviat d’àmbit polític. Les notícies falses sanitàries són un risc per a la 

ciutadania, com així ho remarca Lalueza (citat per Bigas, 2020): “La desinformació en 

l'àmbit sanitari resulta molt perillosa perquè repercuteix de manera molt directa en la 

salut, la seguretat i el benestar de les persones”. És en moments de crisi, quan l’estat 

emocional dels éssers humans “favoreix la difusió de continguts falsos, no suficientment 

contrastats i fins i tot tergiversats” (López, Vives i Badell, 2018, p.1350).  

 

A més, la falta de coneixements en un tema sanitari específic, com és una pandèmia 

global, “condueixen a la por i la desconfiança davant la informació oficial” (López, citat 

per Bigas, 2020). Per tant, les informacions que generen temor, preocupació i incertesa 

són les més consumides i compartides pels usuaris, fins i tot les notícies més banals. 

Així ho esmenta López (2020): “Sovint no es tracten de grans continguts científics, però 

certament la medicina, l'epidemiologia i com escometre una pandèmia com la que estem 

vivint ens fa a tots tan experts com ens vulguem creure i tan inexperts com vulguem 

reconèixer-ho”. Així mateix, les estratègies de les xarxes socials per combatre les fake 

news són poc efectives. La gran difusió i l’enorme col·lapse de rumors, impossibiliten el 

seu rastreig o eliminació. Per tant, les notícies falses relatives a la salut en els mitjans 

socials representen un risc per a la salut mundial. 

 

En definitiva, el present estudi pretén analitzar les notícies falses en relació amb la crisi 

sanitària del coronavirus a Espanya, durant les dues primeres setmanes de l’Estat 

d’Alarma. Per tant, és essencial conèixer el paper que estan jugant les xarxes socials, 

quina classe de notícies falses s’estan generant i com s’estan verificant. Per tal de donar 

resposta a aquestes preguntes, s’ha tingut en compte l’actuació de dos verificadors de 

notícies espanyols: Maldita i Newtral. Així mateix, per acotar i obtenir millors resultats, 

l’anàlisi s’ha centrat a les xarxes de Facebook i Twitter, a causa de la seua habilitat per 

a connectar a les persones i la facilitat per a compartir contingut (Noguera, 2012). 
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2. Justificació 
 

La investigació sobre el fenomen de les fake news ha esdevingut objecte d’estudi per 

molts professionals de la informació i la comunicació, sobretot dins de l’àmbit polític. El 

present estudi és innovador i actual en aquest camp, ja que contempla una anàlisi de 

notícies falses en un context sanitari, com és la pandèmia de la COVID-19, més 

coneguda amb el nom de coronavirus. Per tant, el fenomen de les notícies falses és 

important, ja que “la immediatesa i la facilitat per a publicar contingut amb aparença de 

veraç en internet li han donat una nova magnitud, fins al punt que és difícil determinar si 

un succés d'última hora és real o no en les primeres hores d'haver esdevingut” 

(Rodríguez, 2020). Vivim en una època on les xarxes socials, serveixen d’altaveu per a 

les notícies falses i la desinformació. 

 

A més, la circulació i viralització de continguts falsos s’han convertit en una tendència 

difícil de controlar. L’esperit crític de la societat pareix estar en detriment davant de les 

emocions pròpies com la preocupació, la incertesa i el temor, que genera la situació 

sanitària actual. Per tant, és essencial educar a la població perquè pense de manera 

crítica i no es deixe endur pels seus sentiments. Una educació quant a comprovació i 

fact-checking com la que haurien de tindre els periodistes. En una societat moderna, 

l’alfabetització mediàtica hauria de convertir-se en una disciplina transversal, com en el 

seu dia van esdevenir les competències digitals, que es van introduir a l’escola 

secundària i a l’educació universitària. De fet, Finlàndia, el país pioner en innovació 

educativa, ja ha incorporat l’estudi de les fake news en l’escola primària1. Pensar 

críticament, comprovar, interpretar i avaluar tota la informació que es rep, és fonamental. 

 

Així doncs, davant el ritme frenètic dels mitjans socials, és important reivindicar el paper 

de filtre de seguretat i garantia que pot aportar el periodisme. D’ací, l’aparició de 

verificadors de notícies arreu del món, que s’encarreguen de comprovar si les notícies 

que publiquen els mitjans de comunicació o les que circulen per les xarxes socials i 

cadenes de WhatsApp, són certes o no. Fins i tot, hi ha una aliança internacional, The 

International Fact-Checking Network2, amb l’objectiu de vigilar la imparcialitat i 

professionalitat dels verificadors, així com establir una base de dades de fake news 

global per a poder consultar-les.  A causa de la crisi del coronavirus, el treball dels fact-

checkers ha augmentat de manera considerable, per la gran quantitat de mentides 

difoses per les xarxes socials. A Espanya, trobem els verificadors Maldita i Newtral, 

principals forces que lluiten contra els “coronabulos”. Per tant, estudiar com 

desmenteixen i quina classe de rumors verifiquen, és important per conèixer les fake 

news que han circulat durant una crisi de salut mundial sense cap mena de precedent. 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Com Finlàndia comença la seua lluita contra les notícies falses a les escoles primàries. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/fact-from-fiction-finlands-new-lessons-in-combating-fake-new 
[Consultat el 09 de maig de 2020] 
2 Base de dades d’informacions falses sobre el coronavirus. https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/ 
[Consultat el 09 de maig de 2020] 
 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/fact-from-fiction-finlands-new-lessons-in-combating-fake-news
https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/
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Així mateix, la idea de realitzar aquest treball esdevé fruit de l’estudi del màster en Social 

Media: gestió i estratègia de la UOC. Aquests estudis m’han donat l’oportunitat de 

conèixer l’existència de verificadors de notícies (com Maldita i Newtral), la gran quantitat 

de fake news que corren per les xarxes i les diferents eines i processos que es poden 

seguir per tal de verificar les informacions. Fins aquest moment, mai no n’havia sentit 

parlar de fact-checkers, i de la important tasca que realitzen. De fet, les notícies falses 

és un dels temes que més em van interessar per la seua transcendència social, i per 

l’impacte que poden provocar en l’àmbit individual, col·lectiu i global. Per això, és 

essencial una anàlisi de rumors en l’actual crisi del coronavirus. L’impacte de les fake 

news en la salut pública pot arribar a ser un greu problema, “ja que pot reduir o 

augmentar l'eficàcia dels programes, campanyes i iniciatives dirigides a la salut, la 

conscienciació i el benestar dels ciutadans” (Pulido, Ruiz, Redondo i Villarejo, 2020). 

 

En definitiva, s’han analitzat els “bulos” dels perfils de Facebook i Twitter dels 

verificadors espanyols Maldita i Newtral, durant les dues primeres setmanes de 

confinament a Espanya. A causa de les limitacions de temps del present estudi, la 

constant actualització de rumors, i a la incertesa del moment, ha sigut necessari delimitar 

un període concret. Així mateix, a efectes pràctics, s’han descartat altres plataformes 

com Instagram o Youtube, ja que analitzar també aquestes xarxes, comportaria una 

investigació més extensa i sistemàtica. Pel que fa a WhatsApp, la gran difusora de fake 

news d’aquesta crisi, la naturalesa de l’aplicació no permet la seua anàlisi. Així doncs, 

l’elecció de Facebook i Twitter és causada per les seues possibilitats mètriques de 

conèixer l’abast de les publicacions. 
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3. Objectius 

L'objectiu general del present estudi resideix a conèixer les notícies falses que van 

circular, principalment per les xarxes socials de Facebook i Twitter, durant les dues 

primeres setmanes de confinament (del 14 al 29 de març) per coronavirus, quan es va 

decretar per primera vegada l’Estat d’Alarma a tot el territori espanyol. 

Així doncs, els objectius específics són: 

 Categoritzar les fake news per temes, és a dir, sobre que tracten. 

 Analitzar com funcionen els verificadors de notícies pel que fa a xarxes socials. 

 Analitzar similituds i diferències entre els verificadors de Maldita i Newtral. 

 Comparar les fake news de més i menys abast a les xarxes de Facebook i 

Twitter.   

 

4. Preguntes d’investigació  

A continuació, es presenten les preguntes d’investigació, estretament relacionades amb 

l’objectiu general i els objectius específics del treball, que guien el procés d’investigació 

i donaran pas a la formulació d’hipòtesis. 

La pregunta general és: 

 Quin ús fan els verificadors de les xarxes socials per a la lluita contra les fake 

news? 

Les preguntes específiques són (tenint en compte els verificadors i els seus perfils de 

Facebook i Twitter): 

 En quines categories es poden agrupar les fake news publicades a les xarxes? 

 Quin paper ocupen les xarxes socials en la verificació? 

 Com verifiquen els rumors? Quines similituds o diferències existeixen? 

 Quines són les fake news de més i menys abast a les xarxes?  
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5. Marc teòric  
 
 5.1. Les xarxes socials com a espai per a informar-se 
 
L’evolució de les noves tecnologies i l’ús massiu d'Internet ha donat com a resultat una 

enorme proliferació d'informació en les xarxes. Avantatges com el fàcil accés, la 

diversitat de fonts, la immediatesa i la interconnectivitat, també han aportat aspectes 

negatius com la “informació errònia, malintencionada, inventada i no fonamentada, que 

entorpeix l'activitat de qui vol informar-se correctament” (Ufarte i Murcia, 2018, p.513). 

És en el context de les xarxes socials, on apareixen en gran manera les fake news, 

aquelles notícies que “no fan referència a la realitat o la maquillen de manera deliberada 

atenent interessos ideològics o econòmics” (Vizoso i Vázquez, 2019, p.128). Així doncs, 

els mitjans socials, han contribuït a l’existència de múltiples fonts d’informació i a un gran 

nombre de notícies en circulació que constitueixen una inundació informativa (Martin, 

2017).   

 

La gran presència que tenen les xarxes socials en la vida quotidiana de les persones, i 

l’ús massiu que fan d’elles per informar-se, és una de les causes principals de l’augment 

de les notícies falses. Sols cal observar la gràfica del mes d’abril de 2020 de Statista3, 

que a escala global computa els usuaris actius per plataforma. Facebook lidera el 

rànquing amb quasi 2.500 milions d'usuaris actius mensuals. Per tant, és indiscutible 

que la societat actual s’informa en les xarxes socials. 

 

 
 

Gràfic 1. Les xarxes socials amb més usuaris en abril de 2020 (en milions). Font: Statista 

 
 
3 Les xarxes socials més populars a tot el món a l'abril de 2020, classificades segons el nombre d'usuaris actius 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
[Consultat el 20 de maig de 2020] 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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Tot i això, la credibilitat dels mitjans socials és molt escassa entre els internautes 

espanyols, segons una enquesta de Digital News Report4 (2019). Un 44% dels usuaris 

no confia en les notícies difoses a través de xarxes socials, mentre que un 32% es manté 

neutral i un 24% sí que es creu les informacions en línia. Això significa que la gent és 

cada vegada més conscient de la transmissió de mentides a les xarxes, però també 

s’observa que hi ha molts lectors que ni s’han plantejat la possibilitat que una notícia 

puga ser vertadera o falsa. Així doncs, s'ha de lluitar per oferir informació rigorosa i 

frenar les notícies manipulades o descontextualitzades per ajudar als internautes. 
 

 

 
 

Gràfic 2. Usuaris espanyols que confien o no en les notícies en línia. Font: Digital News Report 

 

El fàcil ús de les xarxes socials, especialment de Facebook i Twitter, ha comportat un 

increment d’informacions falses, difícilment detectables pels usuaris. Internet i els 

mitjans socials han canviat la nostra percepció del món, així com el que succeeix al 

nostre voltant. Abans de la seua irrupció, l’agenda informativa la marcaven els mateixos 

mitjans de comunicació i ells decidien si les informacions eren vertaderes i rellevants 

per a la seua audiència. Però amb els mitjans socials, el públic és qui marca els 

continguts, amb independència de la seua veracitat. Un bon exemple és un estudi 

realitzat per uns universitaris americans sobre el problema que implica detectar 

informació errònia en Twitter. Tretze alumnes recolliren dades de Twitter des del seu 

naixement en 2006 i descobriren que la veritat rares vegades arribava a més de 1.000 

persones, mentre que les històries falses arribaven a més de 10.000 usuaris (Langin, 

2018). 
 

 

 

 

 
 
4 Davant una confiança decreixent, la majoria dels usuaris espanyols es prevé de la desinformació 
https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-
previene-de-la-desinformacion/   [Consultat el 20 de maig de 2020]

https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
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Un altre estudi demostra que les notícies més populars a Facebook han sigut fake news, 

més concretament, les d’àmbit polític, com foren les eleccions presidencials entre 

Donald Trump i Hilary Clinton (Silverman 2016). Les històries falses van ser més 

compartides en Facebook que les notícies vertaderes més difoses. Això significa que 

els internautes realment es creuen les mentides, cosa que va afavorir la victòria de 

Trump. Per tant, ambdós estudis demostren que les notícies falses circulen més de 

pressa que la resta d'informació. 

 

Les xarxes socials també han sigut l’escenari principal de la proliferació de continguts 

falsos sobre la COVID-19, ja siguen informacions inexactes, manipulades, 

descontextualitzades o teories conspiradores. Tot i que alguns temes sanitaris com el 

rebuig de les vacunes, la defensa de l'homeopatia i l’epidèmia de l’èbola, també donaren 

lloc a la fabricació i difusió d’informacions falses, cap d’aquests precedents és 

comparable a l’explosió de notícies falses produïda pel coronavirus. Així, “l'inèdit 

impacte sanitari, social, econòmic i polític d'aquesta pandèmia ha multiplicat la 

desinformació” (Salaverría, Buslón, López-Pan, León, López-Goñi i Erviti, 2020, p.2). 

Cal recordar que les xarxes socials, especialment Facebook i Twitter, s’han convertit 

també en un mitjà de comunicació a causa de l’enorme difusió de continguts. Per tant, 

són els actuals llocs de referència “on assabentar-se del que està passant, per 

proximitat, per recomanació d'altres usuaris o per quantitat de continguts penjats” 

(López, Vives i Badell, 2018). 

 

La gran quantitat de “coronabulos” per les xarxes, va detonar que algunes plataformes 

es posaren mans a l’obra per tractar de frenar la seua difusió. Un exemple és WhatsApp, 

el servei de missatgeria privada, que va limitar a un únic destinatari el reenviament de 

cadenes virals altament compartides. Així ho esmentava WhatsApp en el seu blog 

oficial5: “notem un augment significatiu en la quantitat de reexpedicions que (...) pot 

resultar aclaparador i contribuir a la divulgació d'informació errònia”. Un altre exemple 

és Facebook6, que rastreja la informació falsa i alerta als usuaris que hagen interactuat 

o rebut informació errònia sobre el coronavirus. L’aplicació està treballant amb experts 

en salut i amb més de 60 verificadors de notícies que revisen el contingut en més de 50 

idiomes a tot el món (Rosen, 2020). Al cap i a la fi, saber la veritat és un dret essencial 

que ajuda als ciutadans a formar la seua pròpia opinió, organitzar els seus pensaments 

i a actuar segons el seu criteri.  

 
Així doncs, les xarxes socials tenen la mateixa responsabilitat que qualsevol mitjà de 

comunicació a l’hora de combatre la informació falsa, ja que si es converteixen en els 

epicentres dels rumors i les mentides, acabaran perdent la seua essència i finalitat. Per 

tant, “la falta de fiabilitat en els continguts que difonen és una amenaça a la seua pròpia 

existència” (López, Vives i Badell, 2018, p. 1349). Per aquest motiu, és molt important 

que els mitjans socials troben maneres per educar als usuaris digitals, que s’impliquen i 

lluiten per elaborar uns coneixements i unes eines que ajuden als lectors a detectar 

notícies falses. 

 
 
 
 
 
5 Confidencialitat i privacitat en WhatsApp https://blog.whatsapp.com/Keeping-WhatsApp-Personal-and-Private 
[Consultat el 20 de maig de 2020] 
6 Una actualització del nostre treball per a mantenir a la gent informada i limitar la desinformació sobre COVID-19  
https://about.fb.com/es/news/2020/04/actualizacion-de-nuestro-trabajo-para-mantener-a-las-personas-informadas-y-
limitar-la-desinformacion-sobre-coronavirus-covid-19/  [Consultat el 20 de maig de 2020] 
 

https://blog.whatsapp.com/Keeping-WhatsApp-Personal-and-Private
https://about.fb.com/es/news/2020/04/actualizacion-de-nuestro-trabajo-para-mantener-a-las-personas-informadas-y-limitar-la-desinformacion-sobre-coronavirus-covid-19/
https://about.fb.com/es/news/2020/04/actualizacion-de-nuestro-trabajo-para-mantener-a-las-personas-informadas-y-limitar-la-desinformacion-sobre-coronavirus-covid-19/
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      5.2. El concepte de les fake news 
 
En el següent apartat ens acostem al concepte que estem treballant, és a dir, realitzem 

una aproximació conceptual del terme fake new i la seua evolució. El diccionari en línia 

Oxford Learner’s, el primer en recollir el mot, defineix el concepte com “informes falsos 

d'esdeveniments, escrits i llegits en llocs web”. Autors com Tandoc, Lim i Ling, (2018) 

les descriuen com qualsevol informació que és intencional i verificable que pot enganyar 

als lectors respecte a un context específic. Així doncs, s’observa que les notícies falses 

són continguts elaborats de forma intencionada, que poden ser verificats i que estan 

dirigits a confondre als lectors. En aquest sentit, conformen un cas de desinformació, ja 

que són informacions que no corresponen amb la realitat i que no són autèntiques, que 

copien o falsifiquen per a enganyar, per a fer passar alguna cosa com a real. Podríem 

dir que informacions falses sempre hi ha hagut però no a un nivell tan global. 

Antigament, el boca a boca era l’únic mitjà de comunicació, i les notícies passaven a ser 

rumors o inclús llegendes. No es podia tenir clar d’on provenien les històries ni la certesa 

dels detalls. Avui dia, les xarxes socials han expandit la transmissió dels rumors de 

manera més ràpida i universal. Així doncs, “la desinformació ha estat sempre present, 

però el que ha canviat és la manera de produir i distribuir les notícies” (Alonso, 2017, 

p.79). El que abans es quedava en un grup reduït de persones, ara pot pegar la volta al 

món, és a dir, es pot viralitzar. 

 

Des de fa uns anys, l’augment de notícies falses en Internet és una realitat. Cada vegada 

estan més presents en les nostres vides, en el nostre dia a dia, en les nostres xarxes. 

Les plataformes socials són els canals principals per on es propaguen els rumors, ja que 

el seu ús continua en alça (Tandoc, Lim i Ling, 2018). Són tantes les informacions que 

circulen per la xarxa, que a vegades els mitjans de comunicació difonen fake news sense 

arribar a contrastar del tot la informació per la immediatesa que impliquen els mitjans 

socials. Els rumors en xarxes socials són molt difícils de frenar, fins a tal punt que una 

mentida es podria convertir en veritat. Per tant, la seua difusió en Internet s'està 

convertint en un problema cada vegada més greu. Així ho comenta Alonso (2017): “les 

mentides sovint comencen online, però acaben sent publicades pels mitjans tradicionals, 

la qual cosa mostra la gravetat del problema” (p.78). Segons l’informe de 2019 de Digital 

News Report7, la credibilitat amb els mitjans de comunicació espanyols ha baixat 8 punts 

respecte del 2017, passant del 51% de confiança al 43% en tan sols dos anys. 

 

Alonso (2017) planteja que l’auge del populisme és resultat de les informacions falses, 

ja que les xarxes socials s’utilitzen com un canal de difusió que afavoreix l’aparició de  

les fake news. Per tant, és necessari que el periodisme guie a la societat en aquest mar 

de peixos perquè pense de manera crítica, així com ensenye quines estratègies tenen 

al seu abast per identificar les boles. A més, en l’àmbit polític, l’ús de la mentida corre 

com la pólvora per les xarxes, i són els professionals de la informació els que han de 

realitzar un ús efectiu de la seua funció principal: la de contrastar i verificar les 

informacions abans de difondre-les. 

 

 
 
7 Davant una confiança decreixent, la majoria dels usuaris espanyols es prevé de la desinformació 
https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-
previene-de-la-desinformacion/ [Consultat el 22 de maig de 2020] 

 

 

https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
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Des de la cursa presidencial entre Donald Trump i Hillary Clinton, el nombre de notícies 

falses ha crescut considerablement. Les fake news s’han convertit en una arma de 

propaganda a causa de la seua enorme difusió (López, Vives i Badell, 2018). Per això, 

les fake news són un repte per al periodisme, ja que representen un gran desafiament 

per als periodistes, ja que l’audiència està perdent la confiança en aquest sector 

(Richardson, 2017). D’altra banda, hi ha autors que situen les fake news com el 

component bàsic de la desinformació en l’àmbit digital. Pérez, Samy, Tejedor i Pulido 

(2018) defineixen el terme com una conseqüència “d'un ecosistema comunicatiu que 

presenta enormes febleses i riscos a l'hora de servir de base per a sistemes polítics 

democràtics i que, en general, les potencia enormement" (p.12). 

 

La interconnectivitat, l’ús de les xarxes per a informar-se i el declivi del periodisme de 

qualitat enfront de la immediatesa per publicar, són els principals factors de l’increment 

de notícies falses. Per tant, la població és qui transmet els rumors, i qui converteix una 

informació en fake new. L’audiència difon continguts sense realitzar un raonament crític, 

sense qüestionar-se les informacions. Així doncs, és necessària l’alfabetització 

mediàtica, és a dir, educar al lector perquè puga distingir entre la veritat i la falsedat, així 

com proporcionar-li eines i pautes clares que els ajuden a identificar-les. Pel que fa als 

lectors, tot i que coneixen el terme fake news, no tenen clar tots els significats que pot 

englobar. L’informe de Reuters Digital News Report (2017), coordinat per la universitat 

d’Oxford, planteja diverses definicions de notícia falsa:  

 

 Notícies que són inventades per a guanyar diners o desacreditar a altres.  

 Notícies que es basen en fets reals però que són modificades per a adaptar-se 

a una agenda particular. 

 Notícies amb les quals la gent no se sent còmoda o no està d'acord. 

 

Així, s’observa que el mot fake news, engloba més d’una definició i per tant, és difícil 

establir una sola característica per a perfilar el vocable. Malgrat la seua polisèmia, 

l'expressió fake news segueix utilitzant-se en l'àmbit de la investigació, en el discurs 

polític i en organismes internacionals. La Unesco n’és un exemple, tot i que prefereix 

usar el concepte “desordres informatius” que classifiquen de tres maneres (Ireton i 

Posetti, 2018, p.44): 

 

 Desinformació (disinformation). Informació deliberadament falsa, transmesa per 

motius econòmics o ideològics.  

 Informació errònia (misinformation). Informació falsa, però difosa amb el 

convenciment que és real.  

 Mala informació (mal-information): Informació vertadera que danya de manera 

personal o professional a una persona, organització o país, i que no hauria de 

publicar-se.   

 

Com s’observa, el terme “mal-information” recull la idea que, encara que la informació 

siga vertadera, no hauria de ser publicada si serveix per a fer mal de forma deliberada. 

Aquesta definició no té en compte els conceptes de transparència i justícia, ja que si hi 

ha informacions de males pràctiques, el fet que puguen ser d’àmbit privat o restringit, té 

més prioritat que publicar la veritat.  
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En l’àmbit europeu, el concepte de fake news no és massa popular perquè tampoc 

existeix un consens sobre la seua definició. Segons un informe de la Comissió Europea8 

(2018), el terme genera confusió en els debats polítics, mediàtics i acadèmics perquè 

no explica la complexitat del problema. Pel que fa a l’àmbit polític, el mot s’ha convertit 

en una potent arma per atacar-se els uns als altres i fer veure que tenen la veritat 

absoluta. Per tant, els experts europeus prefereixen parlar de desinformació9 que “és 

informació falsa o enganyosa que es publica amb la intenció de traure algun benefici 

econòmic o amb l'objectiu d'enganyar a la població per a traure algun benefici” (2019). 

Així doncs, la desinformació no sols fa referència a alguna cosa que és purament falsa, 

sinó també a allò fora de context. Així mateix, la Comissió ha desistit en elaborar una 

legislació referent a les fake news, ja que la seua base empírica és insuficient, tant en 

el seu desenvolupament com en el seu impacte.  

 

A l'inici del brot de coronavirus, la Comissió Europea10 (CE) va detectar l’increment de 

desinformació, mentides i informacions inexactes d’origen rus. Tot i això, destaca que 

“la majoria del contingut problemàtic el generen els mateixos usuaris”. La CE ha 

demanat responsabilitat cívica per a no difondre continguts falsos, i que en cas de dubte, 

comproven les informacions i consulten fonts creïbles. Així ho esmenta la Presidenta de 

la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen (2020): “Es tracta de les vides de les 

persones. Tot usuari responsable de les xarxes socials hauria de ser conscient d'això: 

comprova, torna a comprovar i consulta a les fonts que realment són creïbles”. Per tant, 

la batalla contra les fake news ens implica a tota la societat, ja que la manera més 

pràctica de parar aquest fenomen és molt simple: no reaccionar ni donar una resposta. 

En definitiva, els usuaris no haurien de difondre els continguts sense saber si són reals 

i consultar les fonts oficials. Però si parlem en un escenari polaritzat, on els internautes 

busquen confirmar les seues pròpies creences, és molt complicat “fer veure” als que “no 

volen veure”.  

 

L’últim estudi realitzat per l’empresa de comunicació Eprensa11, estableix que abans de 

la pandèmia, entre febrer de 2019 i gener de 2020, es publicaren a Espanya una mitjana 

diària de 170 notícies falses. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, la mitjana ha 

pujat a 253 notícies al dia. Això suposa un augment important de les fake news d’un 

33%. A més, l’informe d’Eprensa estableix que entre el període de febrer i març de 2020,  

s’han registrat un total de 8.905 notícies falses, on el 58,6% d’aquestes, tenien com a 

temàtica principal el coronavirus. Pareix que la preocupació col·lectiva sobre la COVID-

19, produeix que qualsevol classe d’informació que es rep, es difonga de manera 

immediata. Per tant, davant aquesta afluència de fake news sobre el virus, seria 

necessari guiar al ciutadà perquè sàpiga reflexionar de manera crítica, al mateix temps 

que conega on acudir per informar-se de la manera més fiable possible. 

 

 

 

 

8 Un enfocament multidimensional de la desinformació 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1 
[Consultat el 23 de maig de 2020] 
9 Unió Europea contra la desinformació https://ec.europa.eu/spain/news/20191105_eu-vs-disinformation_es 
[Consultat el 23 de maig de 2020] 
10 La Comissió Europea sobre les ‘fake news’ i COVID-19: Rússia actua, però els usuaris són pitjors 
https://atalayar.com/content/la-comisi%C3%B3n-europea-sobre-las-%E2%80%98fake-news%E2%80%99-y-covid-19-
rusia-act%C3%BAa-pero-los-usuarios-son  [Consultat el 23 de maig de 2020] 
11 La crisi del coronavirus augmenta en un terç el número de fake news 
www.espaciodircom.com/index.php/tendencias/8619-la-crisis-del-coronavirus-aumenta-en-un-tercio-el-numero-de-fake-
news  [Consultat el 23 de maig de 2020]

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/spain/news/20191105_eu-vs-disinformation_es
https://atalayar.com/content/la-comisi%C3%B3n-europea-sobre-las-%E2%80%98fake-news%E2%80%99-y-covid-19-rusia-act%C3%BAa-pero-los-usuarios-son
https://atalayar.com/content/la-comisi%C3%B3n-europea-sobre-las-%E2%80%98fake-news%E2%80%99-y-covid-19-rusia-act%C3%BAa-pero-los-usuarios-son
http://www.espaciodircom.com/index.php/tendencias/8619-la-crisis-del-coronavirus-aumenta-en-un-tercio-el-numero-de-fake-news
http://www.espaciodircom.com/index.php/tendencias/8619-la-crisis-del-coronavirus-aumenta-en-un-tercio-el-numero-de-fake-news
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No obstant això, l’augment de les fake news no és sols a escala espanyola sinó també 

global. Brookie (citat per Hollowood i Mostrous) així ho esmenta: “les falses narracions 

sobre el coronavirus són veritablement globals i es propaguen més de pressa que el 

mateix virus” (2020). I com el virus, la desinformació tampoc respecta les fronteres. 

Alguns exemples de notícies falses que han aparegut globalment són: que els científics 

xinesos van crear el coronavirus en un laboratori, que beure lleixiu cura la infecció i que 

la nova tecnologia 5G va causar la malaltia (Hollowood i Mostrous, 2020).  

 

Tot i que els professionals de la comunicació no són partidaris del concepte fake news,  

en el present estudi m’he decantat per utilitzar-lo perquè és el terme més usat per la 

comunitat acadèmica, malgrat no haver-hi una definició comuna. Així ho esmenta 

Alemanno (2018): “fake news compta amb una varietat de definicions, la majoria de les 

quals emfatitzen l'amplitud del terme. Com a resultat, no hi ha un acord universal sobre 

on es troba el problema i com emmarcar-lo” (p.2). A més, aquest mot anglosaxó és el 

més conegut per la societat en general perquè explica el fenomen que viuen, sobretot 

en l’actualitat amb la crisi de la COVID-19.  

 

 
      5.3. Tipologia de notícies falses 
 
Com hem vist, són tantes les definicions de fake news, segons les qüestions que es 

consideren, que el concepte en si crea desconcert. A partir d’una revisió literària sobre 

el tema, els autors Tandoc, Lim, i Ling (2018) exposen sis tipologies de fake news: 

 

 Notícies sàtires. Són programes que utilitzen l’humor per a criticar i ridiculitzar 

algun aspecte o detall de la realitat dins de l’àmbit polític, econòmic i actual. 

Estan realitzats per humoristes (no periodistes), i tot i que la informació que 

proporcionen no és falsa (tracten temes reals), el seu format és el que es 

considera fals. Per tant, produeixen informacions exagerades d’una realitat per 

a fer riure a l’audiència.  

 

 Paròdies de notícies. També utilitzen l’humor com a recurs però es diferencien 

en el fet que no al·ludeixen a fets autèntics que hagen succeït, sinó que es basen 

en  personatges i situacions reals per a construir notícies fictícies amb les quals 

criticar-los i ridiculitzar-los. Així doncs, aquest tipus de notícia juga amb la 

versemblança de la informació, és a dir, entre el que seria possible i l’absurd.  

 

 Notícies fabricades. Notícies que no es basen en fets reals però que copien el 

seu format per a crear veracitat i que es difonguen pels mitjans socials. La seua  

finalitat és desinformar de manera intencionada. Ací el públic està sent enganyat 

per l’emissor del missatge original o de terceres fonts, com poden ser els seus 

propis contactes. Per tant, és més difícil per al lector diferenciar el que és real 

del que és inventat. El caràcter social de les informacions fa que es moguen amb 

gran facilitat per les xarxes socials, augmentant la seua aparença de notícies. 

 

 Notícies manipulades. Es basen en imatges o vídeos reals que són alterats o 

manipulats per a crear una falsa narrativa que no es corresponen amb la realitat. 

L’increment de la tecnologia i la seua facilitat d’ús, implica que qualsevol usuari 

sense grans coneixements digitals, puga editar imatges i fer-les passar per 

vertaderes, canviant-li el significat original. Aquest tipus de notícies són les més 
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difícils de verificar i les que més ràpid naveguen per la xarxa pel seu caràcter 

visual i audiovisual.  

 

 Publicitat i relacions públiques. Són peces publicitàries sota l’aparença de 

notícies informatives per a enganyar els usuaris. La seua finalitat no és informar, 

sinó més bé persuadir a l’audiència amb l’objectiu d’enriquir-se. Aquest tipus de 

notícies, van més lligades a la necessitat d’un producte o servei que a una 

necessitat social real. La seua difusió a les xarxes socials va acompanyada 

d’enllaços a llocs webs per promocionar els productes.  

 

 Propaganda. Són notícies d’àmbit polític creades amb l’objectiu d’influenciar a 

l’opinió pública per a beneficiar a un partit o personatge. La finalitat és que el 

públic es posicione a favor de l’emissor del missatge, sense cap intenció 

d’informar. La producció d’aquestes informacions es basa en els elements 

principals de qualsevol notícia real, ja que imita l’explicació dels fets de manera 

imparcial, però que en realitat no ho és.  

 

Així mateix, Tandoc, Lim, i Ling (2018), classifiquen les notícies falses segons dos 

criteris concrets: la facticitat i la intencionalitat. La facticitat s’entén com el grau en el 

qual les fake news es basen en fets, mentre que la intencionalitat és el nivell d’error que 

l’autor de la notícia vol produir en els lectors. A continuació, es mostra la classificació 

dels autors, segons la tipologia de fake news i els seus graus de facticitat i intencionalitat. 

 

  
Intenció de l’autor 

 

 
Nivell de facticitat 

 

 
Alt 

 
Baix 

 
 

Alt 

 
- Publicitat i relacions públiques 

- Propaganda 

- Notícies manipulades 

 

 
 

- Notícies sàtires 

 
Baix 

 
- Notícies Fabricades 

 

 
- Parodies de notícies 

Taula 3. Tipologia de les fake news segons el nivell de facticitat i la intenció de l’autor. Font: Tandoc, Lim, i Ling (2018).  

Aquestes categories varien d’uns autors a altres, però podem apreciar que són un bon 

exemple per a comprendre les diferents classes de notícia falsa que circulen per la 

xarxa. Per tant, les notícies sàtires o de paròdia sí que són captades per l’audiència com 

a fictícies, mentre que les altres quatre categories solen escapar a la comprensió dels 

usuaris, passant desapercebudes i convertint-les en notícies reals, quan no ho són. Així 

doncs, les fake news del present estudi es podrien localitzar dins d’aquestes quatre 

tipologies, donat que també hi ha moltes de caràcter polític.  

 

Donat que les notícies falses del coronavirus és un tema actual, els treballs sobre 

aquesta temàtica van apareixent segons passen els dies. Així doncs, des del blog dels 

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Universitat Oberta 

de Catalunya, han abordat també la classe de fake news que s’han difós sobre la 

COVID-19, així com el perfil del faker i consells per detectar una notícia falsa. Com es 

pot observar a la infografia12, la temàtica dels rumors realitzada per López (2020), 
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professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és 

similar a la plantejada en el present estudi, que tractarem més avant en l’apartat dels 

resultats. A més, és essencial conèixer els motius pels quals les persones difonen les 

notícies falses en plena crisi de salut mundial. López (2020) defineix cinc conceptes de 

faker:  

 

 Els benintencionats. Persones que no entenen del tema però comparteixen 

informació de dubtosa fiabilitat. Un exemple és el vídeo de la youtubera Paula 

Gonu13, oferint indicacions i dades inexactes per a prevenir el coronavirus.  
 

 Els conspiranoics. No es creuen les informacions de les autoritats i 

administracions oficials, però sí que donen credibilitat als missatges que circulen 

per les xarxes socials. Un bon exemple és la teoria conspiradora sobre l'origen 

de la malaltia14. 

 

 Missatges d'odi al diferent. Aquells que aprofiten la crisi per a danyar o fer mal a 

un col·lectiu amb informacions d’odi de caràcter polític. Donald Trump i les seues 

afirmacions sobre que la Xina ha creat el virus en un laboratori15.  

 

 Repte viral. Aquells que es prenen les fake news com reptes a superar per a 

comprovar si tenen impacte als mitjans socials o si se'n conversa.  

 

 Creadors de caos i desestabilitzadors. Són els que volen produir el caos com a 

contestació per a desestabilitzar la situació, i així desacreditar a la informació de 

les fonts i organismes oficials.  

 

Doncs, podríem dir que la major part dels continguts falsos sobre la pandèmia que es 

difonen per les xarxes socials i WhatsApp són de gent benintencionada, ja que ho reben 

dels seus contactes personals i no es detenen a qüestionar les informacions. D’acord 

amb López (2020), la difusió continuarà en cadena “fins a arribar a algú que ja no li dóna 

la mateixa fiabilitat, ho qüestiona i ho atura, per coneixement, per seny o per vergonya”. 

Per tant, és important que aquelles persones que reben una informació i sàpiguen que 

és falsa, denuncien les publicacions i no ho deixen passar, així com advertisquen a 

aquells que li ho han enviat, donada la greu situació sanitària. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Fake news i COVID-19: l’altre virus http://comunicacio.blogs.uoc.edu/fake-news-covid-19/   

[Consultat el 25 de maig de 2020] 

13 Paula Gonu i les recomanacions per prevenir el coronavirus https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/11/que-

sabemos-sobre-las-recomendaciones-de-la-influencer-paula-gonu-para-prevenir-el-coronavirus  

[Consultat el 25 de maig de 2020] 

14 Un coronel espanyol desmunta les teories de la conspiració sobre el coronavirus 

https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/recomienda-Gobierno-estrategia-biologicas-

coronavirus_0_1333967009.html [Consultat el 25 de maig de 2020] 

15 Trump carrega contra la Xina i vincula el virus a un laboratori de Wuhan https://elpais.com/internacional/2020-05-

01/trump-carga-contra-china-y-vincula-el-virus-a-un-laboratorio-de-wuhan.html [Consultat el 25 de maig de 2020] 

 

http://comunicacio.blogs.uoc.edu/fake-news-covid-19/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/11/que-sabemos-sobre-las-recomendaciones-de-la-influencer-paula-gonu-para-prevenir-el-coronavirus
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/11/que-sabemos-sobre-las-recomendaciones-de-la-influencer-paula-gonu-para-prevenir-el-coronavirus
https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/recomienda-Gobierno-estrategia-biologicas-coronavirus_0_1333967009.html
https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/recomienda-Gobierno-estrategia-biologicas-coronavirus_0_1333967009.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-01/trump-carga-contra-china-y-vincula-el-virus-a-un-laboratorio-de-wuhan.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-01/trump-carga-contra-china-y-vincula-el-virus-a-un-laboratorio-de-wuhan.html
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          5.4. Tipus d'informació errònia i desinformació 

 
Donat que el concepte de fake news es queda curt per a la majoria dels experts, el lloc 

web First Draft, un recurs didàctic que lluita contra la desinformació i les notícies falses, 

descriu dos termes complementaris.  Així doncs, Wardle (2017) defineix els diferents 

tipus d’informació errònia com “la difusió involuntària d’informació falsa”, i la 

desinformació com “la creació i difusió deliberada d'informació que se sap és falsa”. Per 

a entendre l'actual ecosistema d'informació, Wardle (2017) ens proporciona tres 

indicadors importants: 

 

 La classe de contingut que es crea i es difon.  

 Les motivacions dels qui creen el contingut. 

 Les formes en què es divulga el contingut.   

 

En primer lloc, Wardle (2017) determina set tipologies de continguts problemàtics que 

circulen per les xarxes socials, on estableix diferències en la intencionalitat d’enganyar. 

Des d’accions desinteressades, passant per la ignorància i la suplantació, fins a accions 

premeditades. Així doncs, els 7 tipus d’informació errònia i desinformació són:   

 

 Sàtira o paròdia. No pretén causar mal o engany. 

 Connexió falsa. Quant als titulars, les imatges o llegendes no confirmen el 

contingut. 

 Contingut enganyós. Es tracta de l'ús enganyós de la informació per a incriminar 

a algú o alguna cosa. 

 Context fals. Quan el contingut vertader es difon amb un context fals. 

 Contingut impostor. És el tipus d'informació que suplanta les fonts originals. 

 Contingut manipulat. Quan informació o imatges autèntiques es manipulen per a 

enganyar. 

 Contingut fabricat. Contingut nou que és fals, dissenyat especialment per a 

enganyar i perjudicar. 

 

Aquesta tipologia, no fa més que plantejar una pregunta important: Què és més 

preocupant, la ignorància o la maldat? En termes generals, ambdues són igual de 

pertorbadores perquè està la gent que difon informació errònia sense adonar-se’n, i 

d’altra que la transmet sabent que és falsa. El fet de difondre un contingut enganyós 

sense saber-ho (siga un article, imatge, vídeo o meme) pot provocar que la següent 

persona que ho veu en els seus mitjans socials, confie amb la informació i la difonga. 

Per tant, ignorar ens fa vulnerables, i és igual de perillós que dissenyar informació de 

manera voluntària per a fer mal i danyar.  Així doncs, la manera de divulgar els 

continguts falsos provenen de diferents perspectives:  

 

 La gent sense adonar-se’n, compartint la informació sense revisar-la prèviament.  

 Els periodistes, que sota pressió, tracten de contrastar la informació al més aviat 

possible.  

 Col·lectius que intenten influir en l’opinió pública de forma deliberada.  

 L’ús de bots, perfils falsos, per a crear campanyes de desinformació.  

 

 

 

https://firstdraftnews.org/
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I quines són les motivacions per crear contingut erroni? Wardle (2017) descriu fins a 8 

causes tenint en compte la tipologia anterior (il·lustració 4): Periodisme deficient, 

Paròdia, Provocació o Punk, Passió, Partidisme, Profit, Poder o influència política i 

Propaganda. L’autora relaciona cada motiu (cada P) amb el tipus de contingut que es 

crea. Com s’observa, el periodisme deficient va lligat a informacions amb un context fals 

difícil de verificar, enganys i falta de dades, mentre que la propaganda se serveix de 

qualsevol contingut que cree confusió, siga manipulat i inclús creat deliberadament.   

 
 

 
Il·lustració 4. Les 8 P de la desinformació. Font: First Draft. 

 

 

Per tant, és important analitzar i conèixer les característiques de les notícies falses que 

circulen per les xarxes socials, ja que el primer pas per a tractar qualsevol problema és 

diagnosticar-lo. Així doncs, categoritzar les fake news ens ajuda a entendre el que està 

passant en una situació determinada com és el cas de la crisi del coronavirus. Reid 

(2020) cataloga el principi de la pandèmia en sis categories, similars a les descrites més 

avant en el present estudi: d’on prové el virus, com es propaga, quins són els 

símptomes, maneres de prevenir-lo, les mesures adoptades per les autoritats i com està 

responent la gent a la pandèmia. Però quin tipus de desinformació predomina sobre el 

coronavirus? L’Institut Reuters16 ha analitzat els desmentits en anglès d’una recopilació 

de 255 fake news realitzada per First Draft, entre gener i finals de març de 2020. Com 

veiem a la il·lustració 5, un 59% de la desinformació és reconfigurada, és a dir, 

informació vertadera però reelaborada o descontextualitzada. Dins d’aquesta trobem 

tres tipus:  

 

 

 
16 Tipus, fonts i afirmacions de la desinformació de COVID-19 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation#menu 

[Consultat el 27 de maig de 2020] 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation#menu
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Il·lustració 5. Tipus de desinformació sobre el coronavirus. Font: Institut Reuters. 

 

 Contingut enganyós amb un 29%. Els detalls han sigut reformulats per a 

convertir-se en falsos. Un exemple és proporcionar consells mèdics sobre com 

prevenir el virus mesclant informació rigorosa i inexacta.  

 

 Context fals amb un 24%. Involucra descripcions d’imatges i vídeos diferents del 

que realment són. Un exemple és un vídeo d’un devessall de gent entrant a un 

supermercat i on se suggereix que és a causa del coronavirus, quan en realitat 

és de les rebaixes del Black Friday.  
 

 

 Contingut manipulat amb un 6%. Imatges o vídeos manipulats per programes 

d’edició. Un exemple seria incloure les imatges de plàtans en un segment de les 

notícies per a suggerir que aquests poden prevenir el virus.  

 

Per tant, el contingut reconfigurat s’ha difós més que el contingut fabricat (38%), aquell 

que té la intenció deliberada de fer mal o perjudicar. Segons pareix, la situació de crisi 

sanitària, que és nova per a tothom, ha esdevingut que els usuaris difonguen els 

continguts que els envien els amics, familiars i coneguts, sense aturar-se a pensar de 

manera crítica, si les informacions són vertaderes. Podríem dir que és un fet similar a 

l’antic “boca a boca”, on els detalls i el context de la història anava perdent-se i canviant 

segons avançava el missatge. El que està clar, és que estem davant una infodèmia, és 

a dir, una gran quantitat de fake news sobre el coronavirus que “estan inundant els 

mitjans socials i amenaçant d’aclaparar els missatges de salut pública” (Hollowood i 

Mostrous, 2020).  

 

Així mateix, com passa amb el mateix virus, establir el nombre real de la desinformació 

que circula per les xarxes és impossible (Hollowood i Mostrous, 2020). I més, si tenim 

en compte que les fake news circulen en múltiples idiomes per arribar a tots els racons 

del planeta. Doncs, tan sols podem traçar el que veiem per albirar una part del que està 

succeint. Per a entendre, explicar i abordar aquests desafiaments, el llenguatge que 

usem importa. La terminologia i les definicions importen. 
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       5.5. Verificadors de notícies (fact-checkers) 

 
El fact-checking es va convertir en tendència durant les eleccions a la presidència dels 

Estats Units entre Donald Trump i Hilary Clinton el 2016. Els professionals de la 

comunicació es van dedicar a comprovar les declaracions, els fets i els tuits dels 

candidats per a mostrar als ciutadans les mentides que difonien els grups polítics 

(Echevarría, 2017). Malgrat haver comprovat el 79% de les mentides difoses per Trump, 

aquest va guanyar les eleccions enfront del 21% dels enganys de Clinton. Aquest fet  

evidencia que l’acció de verificar va arribar tard als ciutadans, i no van poder competir 

contra la difusió de fake news a les xarxes socials. En definitiva, no es va poder mostrar 

la realitat. Per això, el periodisme està assumint un paper actiu en el combat de la 

desinformació, amb la creació d’iniciatives innovadores, recursos pràctics, aplicacions 

tecnològiques i col·laboracions entre mitjans de comunicació.  

 

Les mentides sempre han format part de la societat, però el que ha canviat és la manera 

de difondre-les. L’aparició de les xarxes socials i la possibilitat d’una comunicació 

bidireccional, on els internautes poden produir i distribuir la informació, ha esdevingut 

un augment considerable de notícies no verificades, la qual cosa ha provocat un 

creixement massiu de fake news. Per aquest motiu, resulta imprescindible el rol dels 

verificadors de notícies per a contrastar i verificar les informacions que circulen per la 

xarxa i contrarestar l’onada d’enganys. Durant els últims anys, estem assistint a 

l’increment d'aquesta activitat, la verificació, per part dels periodistes. Però aquesta 

realitat no és nova, sinó que sempre han existit casos d’informació fabricada per a 

afavorir determinats interessos (Vizoso i Vázquez, 2019). A més, l’acció de verificar, 

sempre ha estat la base principal del periodisme de tota la vida: contrastar les 

informacions i les dades que es reben. Per tant, verificar i contrastar sempre ha existit, 

però no a un nivell tan ràpid, característica de l’esfera digital. Així, els mitjans socials 

són un lloc d’històries i dades que “constitueixen un espai amb límits difusos en el qual 

qualsevol usuari pot arribar a audiències massives amb continguts no necessàriament 

contrastats” (Vizoso i Vázquez, 2019, p.128).  

 

Els verificadors de notícies falses són eines que estan aconseguint cada vegada més 

rellevància, ja que les fake news aparenten ser tan reals que els lectors no dubten de la 

seua veracitat. A més, els rumors sempre conten coses d’interès social perquè es 

propaguen de manera ràpida per les xarxes socials. Per això, podem afirmar que les 

informacions falses estan íntimament relacionades amb les idees, els valors i els 

prejudicis de l’individu, factor clau en la seua divulgació. Així quan una persona rep una 

fake new, “l'accepta o no en funció de si la informació està d'acord amb els valors propis” 

(Manzano, 2018, p.17). Per consegüent, el més important és que la informació 

s’assemble al que el lector pense, com una espècie de validació de les seues idees. I 

és per aquest motiu, que la feina dels fact-checkers és de difícil repercussió, almenys 

de les notícies verificades. El millor escenari possible seria que els ciutadans disposaren 

també d’eines “per a desemmascarar els errors, ambigüitats, mentides, falta de rigor o 

inexactituds d'alguns continguts publicats en els mitjans de comunicació” (Ufarte i 

Murcia, 2018, p.514).  

 

Així doncs, el fact-checking o verificació de la informació, és l’acció adoptada pels 

periodistes per a combatre les fake news i reduir els seus efectes en la ciutadania. En 

els últims anys, han sorgit molts espais de verificació arreu del món. Els autors Stencel 

i Luther (2020) del centre d'investigació de periodisme Duke Reporter’s Lab, han 
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elaborat un llistat de 237 organitzacions dedicades de manera activa a la verificació en 

78 països. Això implica un augment del 26% respecte al cens que publicaren el 2019. 

Doncs, quins són els factors que estan impulsant el creixement dels fact-checking? 

Stencel i Luther (2020) tenen la resposta:  

 

 La creixent difusió d'informació errònia en les xarxes socials. Algunes 

plataformes estan recorrent a l’ajuda de verificadors per combatre la 

desinformació. Facebook compta amb la participació de fact-checkers que 

ajuden a respondre les informacions enganyoses assenyalades pels usuaris. Un 

altre exemple és Claim Review, un sistema d'etiquetatge de codi obert, que 

facilita a Google i a altres plataformes la tasca de posar en evidència fets 

rellevants i contradir falsedats. A més, el mateix Duke Reporter’s Lab, està 

desenvolupant un nou sistema d'etiquetatge, Media Review, per a combatre les 

imatges i els vídeos falsos.  

 

 La importància de la col·laboració. Arran de l’augment de les fake news de 

caràcter polític, han aparegut associacions entre verificadors, on també 

participen mitjans de comunicació, per tal de compartir els desmentits i cobrir de 

manera conjunta el discurs polític. Alguns exemples són l'Agència France-

Presse, un servei de notícies que ha establert verificadors en cada regió de 

França, i les estacions de televisió locals TEGNA (amb seu als Estats Units) per 

produir i compartir les informacions verificades en més de 50 mitjans de 

comunicació.  

 

Per tant, podem afirmar que la lluita contra la desinformació no és individual, sinó que 

és necessària una unió entre verificadors, mitjans de comunicació i els internautes. 

L’ajuda de l’audiència és primordial per identificar mentides i frenar la seua difusió. A 

més, les noves aplicacions tecnològiques milloren la tasca dels professionals i dels 

lectors a l’hora d’identificar una informació com a vertadera o falsa. Així, el binomi humà-

tecnologia és el vincle perfecte per enfrontar-se amb les mentides que circulen per la 

xarxa i remetre la infoxicació.  

 

Pel que fa a exemples de fact-checking, segons Graves (citat per Vizoso i Vázquez, 

2019) Snopes17 és el primer espai completament especialitzat en la verificació 

d’informació. El lloc web va nàixer el 1994 de la mà de dos emprenedors nord-

americans, David i Bàrbara Mikkelson, i actualment és una de les pàgines de referència 

quan es parla de fact-checking, amb més de 6 milions de visites mensuals. Com no 

podia faltar, Snopes compta amb una col·lecció de desinformacions sobre el 

coronavirus, separades per categories i que comentarem en l’apartat dels resultats del 

present estudi. Així mateix, des del 2015, existeix una Xarxa Internacional de Verificació 

de Dades (Poynter) per a donar suport als verificadors, promocionar i intercanviar bones 

pràctiques. Aquesta plataforma compta en l’actualitat amb 88 membres que formen una 

aliança conjunta per a aturar les notícies falses. Donada la situació actual, amb la 

pandèmia del coronavirus, Poynter ha creat una base de dades de notícies verificades 

sobre el virus per a lluitar contra la infodèmia, anomenada “The Corona Virus Facts 

Alliance”. Segons la seua pàgina web18, a 23 de maig de 2020, hi trobem més de 6.000 

verificacions sobre la COVID-19 en més de 40 idiomes, provinents de més de 70 països. 

 

 

 
17 Lluitant contra la Infodèmia: L'Aliança #CoronaVirusFacts https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/ 

[Consultat el 28 de maig de 2020] 

18 Snopes és el recurs definitiu d'Internet per a comprovar els fets https://www.snopes.com/about-snopes/ 

[Consultat el 28 de maig de 2020] 

https://www.claimreviewproject.com/
https://reporterslab.org/reporters-lab-developing-mediareview-a-new-tool-to-combat-fake-videos-and-images/
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/
https://www.snopes.com/about-snopes/
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Pel que fa a aliances en llengua espanyola, trobem el verificador Latam Chequea (2014) 

que engloba tota Llatinoamèrica i Espanya. El principal objectiu és compartir les 

desinformacions que, en molts casos, són les mateixes. Aquesta coalició ajuda a 

desmentir de manera més ràpida les falsedats i evita la seua propagació. A principis de 

març de 2020 i a causa del coronavirus, es va crear Latam Chequea Coronavirus amb 

la finalitat d’ajudar els periodistes i verificadors en la cobertura de la COVID-19, perquè 

puguen trobar informació de confiança de manera més ràpida i senzilla.  

 

Doncs, podem observar que la proliferació dels mitjans especialitzats en verificació, és 

conseqüència de l’augment de continguts informatius i la seua ràpida difusió a través de 

les xarxes socials i Internet. Als exemples ja mencionats, també trobem Factcheck als 

Estats Units, que es defineix com un defensor partidista i sense ànim de lucre. A França 

destaca la secció Décodeurs dins del diari Le Monde, mentre que a Regne Unit compten 

amb l’apartat Reality Check de la BBC. A Itàlia destaca Pagella Politica, l'únic lloc 

dedicat íntegrament a la comprovació de les declaracions dels polítics. A Espanya, 

comptem amb els verificadors de Maldita i Newtral, protagonistes del present treball, i 

que més avant explicarem la seua labor amb més profunditat. Per tant, aquestes 

plataformes garanteixen que  les informacions estan contrastades a partir de fonts i 

documents oficials i resultats d'investigacions solvents (Ufarte i Murcia, 2018). Tot i que 

cada verificador està especialitzat a desmentir continguts específics, com poden ser 

polítics o econòmics, la pandèmia ha provocat que totes prioritzaren les informacions 

sobre el virus, amb un creixement massiu de verificacions sobre la COVID-19 (Brennen, 

Simon, Howard i Nielsen, 2020).  

 

Però l’acció de verificar també ha creat opinions negatives entre els ciutadans. La 

immediatesa dels canals, ha plantejat certs dubtes sobre la labor dels periodistes, com 

per exemple, el temps que dediquen a investigar i contrastar les informacions, i la 

qualitat d’aquesta verificació. Així mateix, part dels internautes posen en dubte la 

fiabilitat i transparència dels verificadors, per la seua elecció a l’hora de verificar uns 

rumors i d’altres no. A més, cal tindre en compte que, l’aparença real de les fake news i 

la preferència de les persones pels continguts que concorden amb la mateixa opinió, 

tenen com a resultat que el desmentit no tinga l’efecte positiu que s’espera en els lectors. 

Per això, la funció del fact-checker és molt important per a lluitar contra la desinformació.  

Aquest perfil professional ha de saber adaptar-se a les noves circumstàncies, adquirir 

nous coneixements i competències digitals, així com saber utilitzar les eines 

tecnològiques que ajuden al procés d'autenticació dels continguts en línia.  

 

Les ferramentes i pràctiques més usades pels professionals de la informació per a 

verificar un text, imatge o vídeo, segons Google News Initiatives (2020)19 són: 

 

 La cerca inversa d’imatges amb Google Imatges. Aquesta pràctica permet 

comprovar si una imatge s’ha utilitzat abans i en quin context per confirmar la 

seua fiabilitat.  

 TinEye, amb la mateixa finalitat que Google Imatges. Realitza una cerca inversa 

de les imatges i troba on apareixen en línia.  

 Extensió RevEye. Permet cercar les imatges de manera inversa en diversos llocs 

web alhora. 

 

 

 
19 GNI en directe: Verificació (Espanyol) https://www.youtube.com/watch?v=rG4woic2g_A 

[Consultat el 28 de maig de 2020] 

https://chequeado.com/latamcoronavirus/
https://www.factcheck.org/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://pagellapolitica.it/
https://maldita.es/
https://www.newtral.es/
https://www.google.es/imghp?hl=es
https://tineye.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=rG4woic2g_A


Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 05/06/2020 pàg. 26 

 

 

 

 

 Invid. És un projecte europeu gratuït que compta amb una aplicació de verificació 

i una extensió per al navegador. L’apartat “key frames” ens ajuda a verificar les 

imatges d’un vídeo.  

 Watch frame by frame. Realitza la mateixa funció que l’anterior, on podem veure 

millor fotograma a fotograma.  

 Maps i Street View de Google. Són essencials per a comprovar la geolocalització 

d’una imatge o vídeo, i saber si corresponen amb la informació descrita.  

 Jeffrey's Image Metadata Viewer. Per a veure les metadades de les imatges com 

per exemples, les coordenades, la localització, la data, el tipus de càmera, etc.  

 

Per tant, tot i que les eines ens poden ajudar a verificar les informacions, depèn de 

nosaltres contrastar-les, ja que la tecnologia no gaudeix del sentit comú i crític dels 

humans. Així mateix, com més sapiguem d’un tema i més familiaritzats estiguem amb 

l’actualitat, més fàcil i ràpid serà la verificació. Aquestes iniciatives i recursos 

mencionats, són només alguns exemples que s'han desenvolupat en la lluita contra les 

fake news. Cada vegada es fa més necessari verificar les informacions, formar als 

periodistes i conscienciar a la població, ja que el no saber si una informació és real o 

falsa, condueix al caos i pot tindre males conseqüències per al benestar físic i psicològic 

de les persones. Per això, és essencial implicar al públic en el procés de contrast de la 

informació.  

 

 

       5.6. L’alfabetització mediàtica 

 
La ciutadania està immersa en una època de desinformació on els continguts que 

pareixen reals i que tenen un interès social, es transmeten ràpidament pels mitjans 

socials. La societat “es deixa seduir per unes informacions que guarden concordança 

amb els seus valors, sense arribar a comprovar el grau de rigor i veracitat d'aquestes” 

(Manzano, 2018, p.21). Per aquest motiu, hi ha persones que no són conscients dels 

riscos que pot generar la difusió d’una fake new. Per tant, la clau és educar a la població 

amb programes d’alfabetització mediàtica “per a conscienciar i formar lectors més crítics 

i més consumidors d'informació de fonts diverses” (López, Vives i Badell, 2018, p. 1352). 

Tots juguem un paper importat per a detenir la propagació de les mentides i els enganys 

virals.  

 

Així doncs, la missió dels professionals de la comunicació i dels verificadors de notícies, 

no ha de consistir solament a descartar o confirmar un fet, sinó complir amb la seua  

principal funció com és desemmascarar la mentida, i així contribuir a la reflexió de la 

ciutadania. L'alfabetització mediàtica contribueix a millorar les capacitats d’analitzar, 

avaluar i produir diferents missatges, a la vegada que pensen de manera crítica i 

autònoma. Si s’educa a la societat de manera mediàtica, aquesta s’implicarà i participarà 

de manera activa, desmentit les informacions falses i aturant-se a difondre-les. Per tant, 

és necessari crear recursos i iniciatives perquè els lectors puguen confrontar les 

mentides que circulen per les xarxes.  

 

 

 

 

 

 

https://www.invid-project.eu/invid-verification-application/
http://www.watchframebyframe.com/
http://exif.regex.info/exif.cgi
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La Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA)20 ha 

creat una infografia, edició especial coronavirus, amb huit simples passos sobre com 

detectar notícies falses, amb la finalitat “d’ajudar a promoure l'alfabetització mediàtica i 

informativa, i per detenir la propagació del virus” (2020). Confirmar la font, llegir la notícia 

sencera, consultar fonts oficials, comprovar l’autoria, ser autocrític, consultar experts, 

verificadors de notícies i altres fonts d’informació, i estar segurs abans de compartir són 

els consells bàsics que haurien de seguir els lectors per a descobrir les fake news.  

 

 

Infografia 6. Passos per a lluitar contra les fake news, edició especial COVID-19. Font: IFLA 

 

Aquests passos fomenten el raonament crític dels lectors. El pensament crític és una 

competència bàsica en l'alfabetització mediàtica, i és feina dels professionals de la 

informació i comunicació, educar i defensar la seua importància. Així doncs, és important 

educar als internautes i donar-li les eines necessàries perquè sàpiguen com tractar la 

informació i com gestionar-la, i així convertir-la en coneixement i compartir-la (Alsius, 

2017). 
 

 

 
20 Com detectar les notícies falses, edició COVID-19 https://www.ifla.org/publications/node/93015 

[Consultat el 29 de maig de 2020] 

 

 

https://www.ifla.org/publications/node/93015


Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 05/06/2020 pàg. 28 

 

 

 

Així mateix, la Unesco està contribuint a treballar l'Alfabetització Mediàtica i 

Informacional “per a fomentar l'accés equitatiu a la informació i al coneixement, i per a 

promoure els mitjans de comunicació i els sistemes d'informació lliures, independents i 

pluralistes” (López, Vives i Badell, 2018, p. 1353). A Espanya, trobem col·lectius 

professionals que treballen per a formar a la ciutadania i que aquesta desenvolupe les 

competències informacionals, digitals o mediàtiques. Destaca la Comunitat Baratz, un 

blog de temes d'actualitat i notícies sobre el sector de la informació i la documentació.  

 

Pel que fa a First Draft, també compta amb una sèrie de pautes per a detectar fake 

news, ja que les eines i tècniques per a verificar informació en les xarxes socials, “no 

serveixen de res si no sabem quan aplicar-les” (Reid, 2020). L’autor aconsella pensar 

en la paraula "sheep" abans de compartir qualsevol informació en línia per a no ser 

enganyat. 

 

 Source (Font). Qui és la font? Revisa la pàgina "qui som" de les webs i perfils 

socials, mira qualsevol informació del compte i cerca el nom de l’usuari. Hi ha 

alguna connexió amb partits polítics o candidats? 

 History (Història). La font té una agenda informativa? Esbrina quins temes 

cobreix regularment o si promou només una perspectiva. 

 Evidence (Evidència). Explora els detalls de la informació i descobreix si està 

recolzada per proves fiables en un altre lloc. 

 Emotion (Emoció). La font es basa en l'emoció per a emfatitzar algun detall  

important. Busca un llenguatge sensacionalista, exagerat i que intenta dividir.  

 Pictures (Imatges). Una imatge val més que mil paraules. Identificar quin 

missatge s’està donant a la fotografia (sobre que ens volen convèncer), i si la 

font està usant imatges per a cridar l'atenció.  
 

Tant IFLA com First Draft, han definit pautes comunes. Com podem observar, investigar 

les fonts, l’autoria i consultar altres fonts d’informació per veure el tractament d’una 

mateixa notícia, són accions clau que qualsevol persona pot realitzar, i així determinar 

la falsedat d’un contingut. A més, començar a seguir fonts oficials i preguntar a experts 

d’un tema, facilita la feina. Finalment, identificar el llenguatge utilitzat i el missatge 

principal de la notícia, pot aclarir si realment s’està informant o es busca un altre objectiu 

com criticar, perjudicar i jutjar. Tanmateix, i com no podia faltar, en plena crisi del 

coronavirus, també hi ha autors que han elaborat una llista de consells per a detectar 

una notícia falsa. Un exemple és López (2020) que recomana unes pautes concretes i 

la necessitat d’auto preguntar-se: 

 

 Filtra la qualitat de les notícies i els mitjans de comunicació. 

 Denuncia publicacions i usuaris que difonguen notícies falses. 

 Evita els perfils socials que creen desconfiança.  

 Comença a seguir perfils de qualitat científica i mèdica.  

 Considera la font.  

 D'on t'ha arribat la informació? Ho has vist en algun altre lloc? 

 Estan parlant d'això els perfils, mitjans de comunicació o verificadors de 

confiança? 

 Hi ha intencionalitat política o d'incitació a l'odi?  

 És necessari que ho envie si encara no està contrastat? 

 Hi ha alguna persona pròxima que em podria ajudar a verificar-ho? 

 

 

https://www.comunidadbaratz.com/
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Abans de les mentides de la pandèmia, l’audiència ja realitzava diverses accions per a 

combatre les notícies falses, segons una enquesta del Digital News Report21 (2019). El 

85% dels enquestats, afirma haver adoptat mesures per a prevenir-se de la 

desinformació i la manipulació informativa. Com es pot observar en la següent infografia, 

el 56% dels lectors van contrastar una mateixa informació en diferents fonts, mentre que 

un 40% va decidir no compartir algun contingut perquè no estava segur de la seua 

fiabilitat. Pel que fa a la confiança en les fonts d’informació, un 29% va deixar de seguir 

algun mitjà de comunicació perquè dubtava de la veracitat de les notícies. Així mateix, 

un 28% va deixar de parar atenció al que compartia una persona poc fiable, mentre que 

un 37% comenta la notícia amb una persona de confiança. Per últim, un 20% va 

començar a informar-se únicament a través de fonts que considera més prestigioses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografia 7. Mesures per a protegir-se de la desinformació. Font: Digital News Report 

En definitiva, és evident que tant els verificadors de notícies com els mitjans de 

comunicació i les institucions educatives, han d’establir un pla d’acció per a combatre la 

propagació de les notícies falses. La societat ha d’adonar-se’n de la importància que té 

el fet de contrastar les informacions. Per tant, és essencial alfabetitzar a la població de 

manera mediàtica, és a dir, guiar-la i educar-la perquè utilitzen el pensament crític i no 

es deixen enganyar per qualsevol notícia de la xarxa. El sistema educatiu hauria 

d’incloure l’alfabetització mediàtica entre els seus plans d’estudi des de l’ensenyança 

primària per a formar lectors crítics. Així doncs, la planificació de l’alfabetització 

mediàtica és una acció a curt termini, que obtindrà resultats a mitjà i llarg termini. 

 

 

21 Davant una confiança decreixent, la majoria dels usuaris espanyols es prevé de la desinformació 

https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-

previene-de-la-desinformacion/  [Consultat el 29 de maig de 2020] 

https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
https://www.digitalnewsreport.es/2019/ante-una-confianza-decreciente-la-mayoria-de-los-usuarios-espanoles-se-previene-de-la-desinformacion/
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6. Metodologia  
 

        6.1. Situació i context 

La immediatesa de les xarxes socials i l’afluència d’informació que navega per aquestes, 

està contribuint al fet que les notícies falses estiguen cada vegada més present entre 

els usuaris. El present treball se centra en l'estudi de les fake news, i en la importància 

que tenen els verificadors de notícies per a evitar que els rumors continuen sent 

alimentats. Per tal de dur a la pràctica aquesta fita, s’han escollit els dos fact-checking 

més importants en l’àmbit espanyol: Maldito Bulo i Newtral. La seua elecció ve 

determinada per la important labor que estan realitzant amb les informacions falses 

sobre el coronavirus que circulen pels mitjans socials, ja que no sols desmenteixen 

rumors, sinó que també informen i eduquen a la ciutadania.  

La metodologia utilitzada en aquest estudi és l’anàlisi de continguts, més concretament, 

les notícies falses. L’estudi metodològic analitza les fake news que han circulat respecte 

a la crisi del coronavirus. Per a la seua recopilació, s’ha fet un seguiment dels llocs webs 

i les xarxes socials, Facebook i Twitter, dels verificadors de notícies espanyols, Maldita 

i Newtral, durant les dues primeres setmanes de confinament, dins de l’Estat d’Alarma 

decretat pel President del Govern. Per a la selecció de la mostra, s’ha acotat a un 

període de temps concret per falta de temps i la incertesa de quan acabara el 

confinament. Així mateix, s’ha decidit analitzar Facebook i Twitter perquè disposen 

d’indicadors més concrets per conèixer l’abast de les publicacions com els comentaris, 

m’agrada, els compartits i els retuits. Aquestes dues xarxes són de caràcter més 

conversacional, on es poden crear fils de comentaris, on els usuaris actuen de forma 

col·laborativa. Per tant, es pot veure la capacitat de difusió que els rumors verificats 

aconsegueixen. Per contra, s’han descartat les plataformes d’Instagram i YouTube, ja 

que implicarien un altre tipus d'anàlisi per les seues característiques específiques.  

Així doncs, el procés d’investigació ha esdevingut de la següent manera: 

 En primer lloc s’ha analitzat la pàgina web dels dos verificadors i com verifiquen 

les informacions. 

 En segon lloc, s’han estudiat una mostra de les fake news durant el primer 

període de confinament, del 14 al 29 de març, a les xarxes de Facebook i 

Twitter.  

 En tercer lloc, s’ha categoritzat les notícies falses per conèixer la seua temàtica, 

sobre que tracten.  

 A continuació, s’ha analitzat quina categoria compta amb més rumors i quina 

informació es repeteix més vegades. 

 Tot seguit, s’ha comprovat quines són les fake news de més i menys abast. 

 Per últim, s’han estudiat altres continguts utilitzats pels verificadors que aporten 

valor afegit a les informacions.  
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7. Resultats  
 
     7.1. Identificació dels verificadors: Maldita i Newtral 

La informació falsa ha existit al llarg de la història. Exemples de manipulació de la 

informació per a afavorir o perjudicar determinats interessos, han esdevingut com una 

potent arma propagandística dins del discurs polític. Però amb quina finalitat? Segons 

Bloch (citat per Vizoso i Vázquez, 2019) “les fake news tenen com a objectiu actuar 

sobre l’opinió pública, obeir una ordre o simplement adornar la narració”. No obstant 

això, Internet i els mitjans socials han creat un nou escenari, on la facilitat de difusió i 

viralització de les fake news, han exigit una barrera de control a les circumstàncies 

actuals. Així doncs, han aparegut en escena els verificadors de notícies o fact-checkers 

amb el propòsit de contrarestar l’onada de notícies falses, i així, traslladar a l'audiència 

els continguts degudament revisats i contrastats. Pel que fa a Espanya, els verificadors 

més importants són Maldita i Newtral.  

Maldita és un mitjà sense ànim de lucre amb l’objectiu de proporcionar als usuaris “eines 

periodístiques perquè no te la colen”, verificar i lluitar contra les desinformacions i 

promoure l’alfabetització mediàtica. Aquesta última habilitat, coneguda en el món 

anglosaxó com media literacy, té com a objectiu “crear usuaris crítics en l'ús de la 

informació i, per descomptat, que siguen capaços de distingir fonts d'informació fiables 

de les quals no ho són” (López, Vives i Badell, 2018, p.1352). Maldita compta amb cinc 

seccions especialitzades que monitoren la informació que circula per la xarxa per a 

analitzar i verificar el seu missatge. Les cinc diferents branques, que és retro alimenten 

entre elles, són:  Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia, Maldito Dato i 

Maldita Tecnología. 

Des que el coronavirus va entrar en les nostres vides, les notícies falses han augmentat 

considerablement en la xarxa. Smith, Ng i Ho Cheung Li (2020) esmenten que: “tal 

vegada, aquest és el primer gran brot de malaltia que planteja una amenaça global en 

l'era dels mitjans de comunicació social” (p.2). Tan gran és el nombre de fake news, que 

Maldita ha creat un apartat especial sobre coronavirus a la seua pàgina web amb 

diferents seccions com: cerca de notícies falses per paraules, consells i prevencions, 

preguntes i respostes, recopilació de les faules (bulos), llistat de fonts verificades, 

formulari per a enviar dubtes (tot i que es poden fer per WhatsApp), dades en temps real 

sobre els infectats i infografies sobre com actuar davant d’un rumor, i preguntes i 

respostes sobre aspectes diversos del coronavirus. 

Newtral és una startup de continguts audiovisuals fundada per la periodista Ana Pastor 

com a única accionista. A més de ser un verificador de notícies, també produeix 

programes televisius, noves narratives a les xarxes socials i investiga sobre la 

intel·ligència artificial. Aquesta última tecnologia és capaç de processar la informació 

que circula per Internet, i que posteriorment una persona ha de supervisar i analitzar els 

resultats. De fet, “les mateixes xarxes socials i plataformes es mouen entre solucions 

d'intel·ligència artificial i la curació manual de continguts” (López-Borrull i Sanz, 2019, 

p.2). Doncs, el treball automatitzat i professional s’ha de complementar, ja que el filtre i 

el valor que un humà pot aportar és essencial. Pel que fa a la seua pàgina web, també 

ha elaborat una secció especial sobre el coronavirus per a recopilar totes les 

informacions en un mateix apartat. Dins d’aquest trobem el mapa amb les dades oficials 
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d’infectats de cada país, les notícies més destacades, la verificació de notícies falses i 

els continguts diferenciats entre els quals són nous (d’actualitat) i els més vists. 

Així doncs, l’estructura de la verificació comença al lloc web. Tan Maldita com Newtral 

reben les mentides per WhatsApp, formulari web i xarxes socials. Per a veure les 

similituds i les diferències de verificació entre els fact-checkers, s’ha escollit un exemple 

d’una mateixa fake new verificada. En aquest cas, s’analitza el fals rumor de les Uvis 

mòbils que acampen en l’habitatge de Pablo Iglesias i Irene Montero per a atendre'ls pel 

coronavirus. Es poden consultar als enllaços següents: MalditaFake i NewtralFake.  

En primer lloc, ambdós verificadors titulen de manera similar, desmentit el rumor per a 

fer èmfasi en la falsedat de la notícia difosa i ressaltant el fet que la història és errònia. 

Els titulars de Maldita sempre comencen amb un “NO”, mentre que Newtral sol variar 

entre el “NO”, “ES FALSO” i la fórmula clàssica del subjecte seguit del “NO” més el 

predicat. A continuació, Newtral proporciona un subtítol amb les fonts d’informació 

oficials que han consultat per a confirmar la història, mentre que Maldita no ho fa. En 

aquest cas concret, s’ha consultat a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, 

al servei del SUMMA 112 i a Podemos. Continuen amb una imatge, com si fóra la foto 

de portada de la notícia. En el cas de Maldita, són exemples de publicacions de 

Facebook on es conta la informació, demostrant la gran difusió de la fake new, mentre 

que a Newtral trobem una fotografia de Pablo Iglesias al Congrés dels Diputats. 

 

 

 
Imatge 8. Exemple de verificació en la web de Maldito Bulo. Font: Maldito Bulo  

 

 
 

 

 

https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/ambulancias-uvi-movil-casa-pablo-iglesias-irene-montero-coronavirus/
https://www.newtral.es/es-falso-que-irene-montero-y-pablo-iglesias-tengan-dos-uvis-moviles-en-la-puerta-de-su-casa/20200315/
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Imatge 9. Exemple de verificació en la web de Newtral. Font: Newtral 

En Newtral firmen qui ha verificat la notícia, amb la data, el temps de lectura i etiquetes 

de paraules claus de la informació. Un recurs interessant que també utilitzen, són les 

icones de Twitter i Facebook perquè els usuaris compartisquen les verificacions en les 

seues xarxes personals. Les icones t’acompanyen durant tota la lectura, ja baixes o 

puges amb el ratolí per rellegir el contingut. Pel que fa a Maldita, sols trobem la data de 

publicació i les icones, que en aquest cas romanen sempre sota la foto de portada. Tot 

i que el recurs no és dinàmic, si disposen de més opcions per a compartir com són: 

Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram i LinkedIn. Tenint en compte que WhatsApp és 

una de les plataformes que més fake news difon, és una de les millors opcions per 

difondre les verificacions. 

Tot seguit, trobem el que seria el cos de la notícia. Els dos verificadors expliquen d’on 

prové la notícia falsa i la idea principal del missatge, citant algunes frases que apareixen 

en el contingut. A continuació, desmenteixen el rumor amb les declaracions de les fonts 

oficials que han consultat, i veiem la imatge de la mentida reenviada per WhatsApp. 

Newtral acaba amb el llistat de les fonts consultades, mentre que Maldita finalitza amb 

la imatge de WhatsApp. Així doncs, com s’observa, la fórmula utilitzada per a verificar 

la informació, és principalment textual, a través de textos breus, clars i concisos, que 

donen compte de les dades que verifiquen i desmenteixen les informacions en qüestió.  
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Imatge 10. Exemple de verificació en la web de Maldito Bulo. Font: Maldito Bulo  

 

 

 

 

 



Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 05/06/2020 pàg. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 11. Exemple de verificació en la web de Newtral. Font: Newtral 

Pel que fa a les fonts d’informació, els dos fact-checkers consulten a les fonts oficials 

pertinents per desmentir o afirmar els rumors. Com veiem a l’exemple, s’han posat en 

contacte amb el partit polític de Podemos i la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de 

Madrid. Per tant, l’objectiu és contactar amb totes les possibles fonts implicades en la 

història. Ara bé, una diferència important entre Maldita i Newtral, és que Maldita ha 

consultat una font d’informació addicional: dos veïns del barri on viuen Iglesias i Montero. 

Així doncs, Maldita proporciona un valor afegit a la verificació, que complementa a les 

fonts oficials. 

En definitiva, els dos verificadors espanyols, segueixen les mateixes pautes per a 

verificar una informació, tot i que el procés difereix d’un a l’altre. Ambdós consulten fonts 

primàries i oficials, cerquen en bases de dades, consulten dades públiques i oficials, i 
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s’ajuden de l’experiència de professionals de diferents àmbits. En plena crisi del 

coronavirus, la consulta amb experts del sector sanitari, sobre el virus i les pandèmies, 

és necessària per a poder verificar les informacions més tècniques que naveguen per la 

xarxa. A més, utilitzen processos tecnològics d'identificació d'imatge, vídeo o àudio, que 

ajuden al procés d’autenticació (Vizoso i Vázquez, 2019). Per a finalitzar la verificació 

de les fake news, aquestes passen per diversos filtres interns dels mateixos membres 

dels equips. Per tant, és un treball el més objectiu i transparent possible, on la informació 

passa per filtres humans i tecnològics.  

 
     7.2. Categorització de les fake news 
 

Des que han començat les notícies falses sobre el coronavirus (432 mentides, a data 19 

d’abril), Maldita ha anat desmentint-les sense una organització concreta. El mateix 

ocorre amb Newtral. Per això la importància de categoritzar-les, ja que és important 

establir quina classe de rumors són els més abundants i per què. A més, les xarxes 

socials s’han vist desbordades per l’enorme quantitat de notícies falses desmentides. 

Avui dia, les xarxes de Maldito Bulo i Newtral s’actualitzen amb el mateix monotema: el 

coronavirus. Per tant, és essencial establir una categorització de notícies falses per 

temes, conèixer el seu abast, definir la classe de contingut que s’ha viralitzat i des de 

quin canal es difonen majoritàriament. Un exemple de verificador que sí que ha establert 

una categorització és la pàgina web Snopes.  

El verificador nord-americà Snopes, fundat l’any 1994 pel periodista David Mikkelson, 

és un exemple d’organització i bones pràctiques, ja que ha recopilat les fake news sobre 

el coronavirus en diferents categories. Aquesta categorització, mostra de forma ràpida i 

clara, sobre què tracten les notícies falses que esdevenen pels Estats Units. Així doncs, 

Snopes ha establert les següents catorze categories22: Orígens i propagació, Prevenció 

i tractaments, Prevenció i tractaments II, Resposta internacional, Resposta del Govern 

dels Estats Units, Trump i la pandèmia, Trump i la pandèmia II, Teories de Conspiració, 

Profecies i prediccions, Memes i desinformació, Memes i desinformació II, Vídeos Virals, 

Negocis i Indústria, Entreteniment i mitjans de comunicació.  

Per tant, s’observa que en l’onada de fake news en la societat nord-americana, abunden 

informacions sobre l’origen del virus, maneres de prevenir-lo, teories conspiradores, 

prediccions, memes, vídeos virals i informacions sobre el President Donald Trump. 

Aquestes categories demostren que hi ha una gran quantitat de desinformació per la 

falta de transparència, la sobrecàrrega informativa, les invencions d’històries i 

imaginacions de la gent, i per la reputació que Trump ha aconseguit a causa de les 

seues declaracions, des que guanyara la presidència al govern. Avui dia, ningú 

s’estranya que Donald Trump diga més d’una barbaritat, com la de plantejar injeccions 

de desinfectants23 per combatre el coronavirus. D’ací, que la categoria de Trump i la 

pandèmia, vaja per la seua segona edició.  

 

 

22 La col·lecció de Coronavirus. Comprovació de fets Covid-19: https://www.snopes.com/collections/new-coronavirus-

collection/ [Consultat el 08 de maig de 2020] 

23Trump suggereix injectar desinfectant i llum a malalts de la Covid-19 per a matar al virus: 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200424/48691995298/donald-trump-desinfectante-luz-enfermos-covid-

19-coronavirus.html [Consultat el 08 de maig de 2020] 

23 Trump recula després de plantejar injeccions de lleixiu contra el virus: https://www.abc.es/internacional/abci-trump-

recula-despues-plantear-inyecciones-lejia-contra-virus-202004270214_noticia.html [Consultat el 08 de maig de 2020]

https://www.snopes.com/collections/new-coronavirus-collection/
https://www.snopes.com/collections/new-coronavirus-collection/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200424/48691995298/donald-trump-desinfectante-luz-enfermos-covid-19-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200424/48691995298/donald-trump-desinfectante-luz-enfermos-covid-19-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200424/48691995298/donald-trump-desinfectante-luz-enfermos-covid-19-coronavirus.html
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-recula-despues-plantear-inyecciones-lejia-contra-virus-202004270214_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-recula-despues-plantear-inyecciones-lejia-contra-virus-202004270214_noticia.html
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Donat que aquesta pràctica no es realitza en els verificadors espanyols de Maldita i 

Newtral, és un bon recurs a tenir en compte per a l’anàlisi del present estudi. Per tal 

d’aconseguir-ho, s’ha analitzat una mostra concreta de bulos en el Facebook i Twitter 

de Maldito Bulo, ja que són els mitjans socials que compten amb més seguidors, amb 

115.350 i 260.582 respectivament. Així mateix, també s’han estudiat les mateixes xarxes 

de Newtral, amb 17.815 seguidors a Facebook i 152.251 a Twitter, per tal de veure 

similituds i diferències. 
 
 

     7.3. Descripció del procés 

L'objectiu d'aquesta anàlisi ha estat estudiar i comprendre els tipus de notícies falses 

que s’han expandit en Espanya a causa de la pandèmia del coronavirus, d’una crisi 

sanitària sense precedents, a través de dos verificadors de notícies: Maldita i Newtral. 
Així doncs, s’ha analitzat una mostra concreta i tancada de les boles a Facebook i 

Twitter, per poder definir amb més profunditat la temàtica i l’impacte de les notícies 

falses sobre el coronavirus durant un període de temps concret. Així mateix, la 

disponibilitat de comentaris públics i la idoneïtat per al debat en línia, les fan més 

adequades per a aquest estudi d'investigació. La mostra escollida va del 14 al 29 de 

març, quan es va declarar l’estat d’alarma per primera vegada i una quarantena de 

quinze dies. 

Per tant, s’ha analitzat la temàtica dels continguts, és a dir, sobre que tracten les fake 

news durant les dues primeres setmanes de confinament. Així doncs, les podem 

classificar de la següent manera: 

1.   Origen del virus. Es va començar a viralitzar la procedència del coronavirus. Des 

d’haver-se creat en un laboratori fins que existeix des de fa segles, passant per 

la teoria que el cep del virus no és nou i que la pandèmia de la COVID-19 és 

causada pel 5G. La fake new més repetida d’aquesta categoria és la creació del 

coronavirus en un laboratori de Wuhan. En general, es continua pensant que el 

virus s’ha creat en un laboratori, i no de manera espontània al carrer. El govern 

xinés no compta amb una reputació de transparència informativa des de fa 

temps, molt abans de la pandèmia. D’ací les constants teories conspiradores. 

2.   Cures i mètodes per a prevenir el contagi. A continuació, va haver-hi un gran 

nombre de rumors sobre com protegir-se. Des de recomanacions de doctors 

sense cap classe d’evidència fins a remeis casolans. Diversos exemples per a 

prevenir la infecció han estat: prendre begudes calentes, beure molta aigua i fer 

gàrgares, fer bafs i prendre llima i bicarbonat. Entre els rumors per a curar-se del 

virus destaquen: menjar plàtans, la possibilitat de crear una vacuna casolana i 

beure clorit de sodi, un blanquejant industrial. Cal destacar, que aquesta 

categoria és la més vulnerable, ja que hi ha persones que podrien dur a la 

pràctica els mètodes de prevenció falsos. 

3.   Comportaments de la societat. Al mateix temps, van començar a aparèixer els 

suposats efectes que el coronavirus provoca en les accions de les persones. 

Trobem falses notícies sobre allaus en supermercats per comprar aliments, 

saquejos per por a quedar-se sense menjar, aprovisionaments massius en 

cases, suïcidis des d’un hotel per por a infectar-se, persones infectades que 

s’escapen dels hospitals i motins en presons. Destaquen les mentides sobre 
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comprar de manera compulsiva aliments, així com accions fatídiques de la gent. 

Tot açò, es crea pels sentiments de por i preocupació, i la incertesa del moment. 

4.    Mesures d’organismes oficials. Tampoc se salven de les mentides els 

organismes oficials. Notícies falses proporcionades per les forces de seguretat, 

diferents Ministeris, del mateix Govern i d’altres països recorren les xarxes, amb 

informacions sobre multes, vacunes i protocols. Trobem diversos exemples com: 

multes per botar-se el confinament, creació d’una vacuna per part de Cuba o la 

Xina, màscares i respiradors requisats pel govern, fumigacions en les ciutats 

amb productes tòxics per als animals, protocols per prevenir el virus i 

remuneracions per quedar-se en casa. Aquesta onada de mentides, evidencien 

la falta d’informació clara per part dels organismes oficials a la societat. 

5.    Polítics. Declaracions i informacions falses de polítics i persones rellevants. Des 

de morts, infeccions i privilegis a causa del càrrec polític, fins a informacions 

falses de les seues accions. Exemples de tota classe com: la família reial, Pablo 

Iglesias i Pedro Duque donen positiu en coronavirus, Esperanza Aguirre ha faltat, 

plagis en els discursos del Rei i del President, dues Uvis mòbils en la porta de 

casa d’Iglesias i Montero, Aznar i Botella passegen durant la quarantena i el 

Govern compra tests a l’empresa de la germana de Cospedal. Com podem 

observar, la ciutadania es creu qualsevol història dels polítics espanyols, ja que 

la falta de transparència i la corrupció és una constant en el nostre país. 

6.    Estafes. I com en tota crisis, les maneres d’estafar a la gent també sorgeixen 

amb força i enginy. En aquest cas, destaca la tècnica del phishing. Notícies 

falses per a aconseguir les dades personals a través de formularis i 

enllaços.  Exemples: SMS afirma un ERTE a la teua empresa i et demana el 

número de compte, ofertes de treball en Mercadona, Netflix regala comptes de 

manera gratuïta, l’ONU dóna ajudes alimentàries i Internet gratis durant seixanta 

dies. Aquest tipus d’enganys, juguen amb la desesperació de la gent per la falta 

de feina i ingressos.  

En general, totes aquestes notícies falses, atempten contra la reputació dels membres 

del govern central. Donat l’Estat d’Alarma i la sobre informació constant a les xarxes, 

així com les estratègies confuses del Govern, la ciutadania s’informa per WhatsApp i 

altres mitjans socials, difonent qualsevol classe d’informació. Els usuaris creuen més en 

els continguts que els envien els amics, familiars i coneguts, que en les notícies de les 

fonts oficials. Per tant, és en moments de crisi, quan més afloren les fake news amb 

l’objectiu d’atacar la reputació de les persones. 

D’altra banda, si es comparen aquestes categories amb les de Snopes, mencionades 

en l’apartat anterior, es poden observar quatre similituds:  
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CATEGORIES SIMILARS ENTRE MALDITA/NEWTRAL I SNOPES 

MALDITA/NEWTRAL SNOPES 

Origen del virus Orígens i propagació 

Cures i prevencions Prevenció i tractaments -  Prevenció i tractaments II 

Mesures oficials  Resposta internacional - Resposta del Govern dels Estats 
Units 

Polítics Trump i la pandèmia - Trump i la pandèmia II 

Taula 12. Categories similars en les fake news dels verificadors. Fonts: Snopes, Maldito Bulo i Newtral.  

Tot i que es tracta de països i continents diferents, moltes de les fake news que corren 

com la pólvora són d’una temàtica similar. En ambdós territoris, circulen boles sobre 

com es va crear el coronavirus, maneres de prevenir-lo, quines accions porten a terme 

els organismes oficials i informacions vàries sobre polítics. Tot i que existeixen algunes 

diferències, ja que Snopes té una categoria dedicada a Trump i no a polítics en general, 

la finalitat és la mateixa. A Espanya, qualsevol polític pot convertir-se en un personatge 

a causa de la malversació, la corrupció i la falta de transparència que predomina en la 

política, mentre que als Estats Units, Donald Trump és un personatge en si mateixa que 

engloba aquestes particularitats.  

 

     7.4. Anàlisi de les xarxes socials 
 

En aquesta secció, es descriuen les publicacions realitzades a les xarxes socials de 
Facebook i Twitter, dels verificadors de Maldita Bulo i Newtral, durant el primer període 
de confinament per coronavirus. En concret, s’analitzen el nombre de rumors de cada 
categoria, les fake news més repetides, les de menys abast, i les que han aconseguit 
més recorregut. Per a identificar quines publicacions en Facebook i quins tuits han rebut 
menys i més atenció, s’han tingut en compte les mètriques de cada xarxa social. En el 
cas de Facebook, aquesta identificació depén dels gustos dels posts, les vegades que 
han sigut compartits i els comentaris dels usuaris. Pel que fa a Twitter, aquesta 
identificació també es basa en els gustos, els comentaris i els retuits. Així mateix, 
s'identifiquen els altres tipus de publicacions, que complementen els rumors, com són 
continguts amb valor afegit per informar de manera adequada a la comunitat digital. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 

 

05/06/2020 pàg. 40 

 

 

 

     7.4.1. Maldito Bulo: Facebook i Twitter 

Durant els primers quinze dies de confinament, el Facebook de Maldito Bulo va generar 

99 notícies falses, classificades en les sis categories anteriors. A més, durant aquest 

període, es va repetir la publicació de 24 rumors a causa de la constant recepció d’una 

mateixa fake new ja verificada. Per tant, hi ha informacions, que tot i desmentides, 

segueixen apareixent amb força, per la seua viralització a través de les xarxes socials, i 

majoritàriament a través de WhatsApp. El Twitter de Maldito Bulo compta amb molta 

més activitat i dinamisme, per això, el nombre de publicacions superen amb creus les 

realitzades a Facebook. A Twitter trobem 126 notícies falses, 27 més que a Facebook, 

multitud de repeticions i retuits sobre aquestes, així com mencions dels usuaris durant 

els dies posteriors, gràcies a l’activitat dels seguidors.  

El compte de Maldito Bulo Facebook, s’alimenta de les mentides confirmades a la seua 

pàgina web. Totes les publicacions porten el titular de la fake new i un enllaç a la web 

on trobem la informació contrastada. L’enllaç mostra les imatges del desmentit sobre les 

quals destaca de manera molt vistosa, la paraula “bulo” en lletres majúscules i de color 

roig. L’estil dels missatges és clar, curt i concís, amb un to informal, honest i proper, ja 

que la finalitat és que la comunitat empatitze i participe de manera activa, ajudant a 

propagar les verificacions. A vegades, utilitzen alguna emoticona, com el senyal de 

prohibit; un cercle roig; o una creu roja, per a advertir o alertar als seguidors que la 

informació és errònia. També, usen etiquetes com #coronavirus o #CoronavirusFacts, 

però com ocorre amb les emoticones, no hi ha una estratègia coherent, simplement 

algunes publicacions les porten i d’altres no. Per tant, seria important, seguir una 

coherència estilística perquè tots els posts sobre el coronavirus foren iguals, però al 

mateix temps, que es diferencien de la resta de publicacions que solen realitzar en un 

dia normal. Tot i que els posts generen conversació entre els seguidors, no hi ha cap 

mena d’interacció per part de l’equip de Maldita: ni responen comentaris, ni 

comparteixen continguts dels usuaris o altres fonts d’informació, i tampoc contesten als 

“haters” que comenten de forma negativa la seua falta d’objectivitat i transparència. Hi 

ha usuaris que pensen que Maldita no és imparcial, que sols desmenteix els rumors que 

li interessen, i d’altres que opinen que comparteixen mentides molt banals o de poc 

interès.  

El mateix passa al compte de Twitter de Maldito Bulo però amb algunes diferències. En 

general, es publiquen tuits amb el titular de la notícia falsa i l’enllaç a la web, com ocorre 

a Facebook, però hi ha molt més dinamisme i interacció amb els usuaris. En general, la 

piulada és única, sense cap fil d’acompanyament, excepte quan es fan Q&A (preguntes 

i respostes) sobre dubtes del coronavirus. La figura del community manager pareix que 

si existeix a Twitter, ja que trobem molt de moviment per la xarxa amb retuits als 

seguidors, comentaris d’agraïment per les bones paraules de la comunitat, i respostes 

a preguntes diverses com per exemple, que es pot o no fer durant la quarantena. Pel 

que fa a l’ús de les icones i les etiquetes, segueixen el mateix patró de descontrol que a 

Facebook. Hi ha piulades que les porten i altres que no. Tanmateix, usen més hashtags 

com #estadodealarma, #quedateentucasa, #covid-19, #covid714, 

#estevirusloparamosunidos, #cuarentenatotal, #datoscoronavirus, que evidencien de 

manera perfecta el principi de l’onada d’informacions sobre la pandèmia. Per últim, l’estil 

i el to són els mateixos, però quan el community manager contesta a preguntes o replica 

comentaris dels usuaris, ho fa de forma educada i respectuosa, independentment de si 

respon a un fan o a un “hater”.  
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La verificació dels rumors es realitza mitjançant el contacte amb fonts oficials i experts, 

professionals i científics relacionats amb la medicina, les epidèmies, les pandèmies i el 

virus. Donat que és una crisi sanitària mundial i el periodisme no està especialitzat en 

temes referents a la salut, i menys en una pandèmia, els periodistes de Maldita es 

recolzen amb la visió i experiència dels experts. Aquesta associació amb professionals 

de la salut és essencial per a reduir els riscos associats amb la pandèmia (Smith i Judd, 

2020). Així mateix, la classe de contingut i el canal de difusió per on més s’expandeixen 

les fake news, són els àudios i les cadenes de WhatsApp, així com els vídeos i les 

imatges a través de Facebook i Twitter.  

 

     7.4.2. Maldito Bulo: categories i les fake news 

A continuació, s’ha analitzat quina categoria compta amb més mentides difoses, i quines 

són les boles més repetides per categoria, per tal d’observar la imatge global de les fake 

news aparegudes durant els primers quinze dies de l’Estat d’Alarma, del 14 al 29 de 

març de 2020.  

En primer lloc, recopilem els rumors desmentits de les xarxes socials de Maldito Bulo. 

Entre Facebook i Twitter hi ha 126 fake news originals, repartides en les sis categories 

que s’han descrit anteriorment. Com s’observa en el gràfic 13, la categoria que compta 

amb més notícies falses és “polítics” amb 31 publicacions, seguida per “mesures 

d’organismes oficials” amb 30 posts. Pareix que la major part dels rumors que 

esdevenen a causa del coronavirus són sobre els polítics i mesures del govern o 

organismes oficials. La sobrecàrrega d’informació, la novetat de la situació i la falta 

d’organització i transparència del govern, són les principals causes de la proliferació de 

les fake news. A això, s’uneix la percepció i l’opinió de la gent, que es creu qualsevol 

cosa provinent de les paraules o accions dels polítics.  

En tercer lloc, es posiciona “cures i prevencions” amb 25 rumors, seguit de la categoria 

“origen dels virus” amb 16. Les fake news sobre cures i prevencions són un exemple de 

desinformació o informació falsa sobre la salut que tenen conseqüències negatives per 

a la salut pública i la salut personal. Davant la incertesa del moment, el temor i la 

preocupació, les persones necessiten entendre d’on prové el virus i com el pot evitar. 

Per aquest motiu, qualsevol remei casolà i la possibilitat d’un virus intencionat, es difon 

com la pólvora per les xarxes socials. Quan la gent no entén d’un tema, busca culpables 

i maneres de sobreviure. Així doncs, la racionalitat dóna pas a les emocions, que actuen 

de manera més compulsiva. L'anàlisi el tanquen les categories de “comportaments de 

la societat” amb 13 informacions, i “estafes” amb 11. Com en qualsevol crisi, l’enginy 

per enganyar a la gent es fa latent, i més en plena època digital. El simple fet de clicar 

en un enllaç, respondre un missatge i escriure dades personals en un formulari, són 

accions tan comunes avui dia, que la gent cau en la mentida ràpidament. I que ocorre 

amb la conducta de la societat? En realitat, aquesta pregunta és molt senzilla. Els 

espanyols tendim a pensar mal de nosaltres mateixos. Pareix que qualsevol actuació és 

digna d’un espanyol i no ens estranya la nostra mala imatge.  
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Gràfic 13. Recopilació de les notícies falses del Facebook i Twitter de Maldito Bulo per categoria. Font: Elaboració pròpia. 
 

Tot seguit, trobem les fake news més repetides per categoria, és a dir, aquelles que 

apareixen durant els dies posteriors a la seua primera publicació. D’entre les sis boles, 

les tres amb més abast pertanyen a les categories de “polítics”, “mesures d’organismes 

oficials” i “cures i prevencions”, que coincideixen amb les tres temàtiques que més 

mentides acumulen (gràfic 13). Rumors sobre els actuals líders del govern destaquen 

per damunt dels altres. Una altra informació que ha esdevingut de manera regular, és 

l’acció de respirar vapor d'aigua calenta per a reduir el risc d’infecció. Açò podria deure’s 

a les hipòtesis (no confirmades) que han sortit sobre que el virus podria perdre força 

amb les altes temperatures. Les següents categories, per ordre de més abast, són les 

“estafes”, els “comportament de la societat” i “l’origen del virus”. És un encert que Maldito 

Bulo recopile en un post, totes les maneres que estan circulant per enganyar a la gent 

a través del “phishing” per a obtenir les seues dades personals.  

D’altra banda, els suïcidis són un tema que els mitjans de comunicació no solen 

compartir amb la seua audiència, ja que la manera d’informar sobre aquests casos, pot 

influir en altres suïcidis. Per tant, es fa necessària la verificació de notícies d’aquesta 

índole, així com la màxima difusió possible. En aquest cas, la fake new sobre un suïcidi 

per coronavirus, ja havia aparegut en desembre de 2019, on un home se suïcidava per 

la llei de violència de gènere. És curiós, que un mateix vídeo, circule dues vegades en 

molt poc de temps de diferència, amb dues informacions diferents. Afortunadament, és 

l'única notícia falsa d’aquest tipus, i es podria determinar com un cas aïllat, dins dels 

primers dies del confinament. Per últim, el fet que el virus haja sigut creat en un 

laboratori, és una de les teories que més adeptes secunden, independentment de les 

proves contràries que es puguen generar. La conspiració sobre un possible atac 

premeditat està molt generalitzat entre la societat, i no es creuen les informacions oficials 

per la falta de transparència dels governs.  
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FAKE NEW MÉS REPETIDA PER CATEGORIA A LES XARXES 

Origen del virus Coronavirus creat en un laboratori de Wuhan, Xina. 

Facebook (annex 1): 67 m’agrada     19 comentaris     104 compartits 

Twitter (annex 2):      79 m’agrada       5 comentaris        69 retuits 

Cures i prevencions Fer bafs redueix el risc de contagi o cura la infecció. 

Facebook (annex 3): 340 m’agrada   64 comentaris   524 compartits 

Twitter (annex 4):        21 m’agrada     2 comentaris     25 retuits  

Comportaments 
societat 

Suïcidi per la desesperació davant el Coronavirus i la quarantena en 
un hotel de València. 

Facebook (annex 5): 98 m’agrada   22 comentaris   138 compartits 

Twitter (annex 6):      64 m’agrada     1 comentari       58 retuits  

Mesures oficials El president comunica multes per botar-se el confinament. 

Facebook (annex 7): 300 m’agrada  35 comentaris  992 compartits 

Twitter (annex 8):      158 m’agrada  11 comentaris   182 retuits  

Polítics Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues Uvis mòbils en la porta de 
casa. 

Facebook (annex 9): 561 m’agrada  141 comentaris  1.525 
compartits 

Twitter (annex 10):   1.200 m’agrada    66 comentaris  1.200 retuits 

Estafes Espai amb el phishing. Estafes per a aconseguir les nostres dades 
personals. 

Facebook (annex 11): 182 m’agrada   1 comentari   440 compartits 

Twitter (annex 12):        21 m’agrada   0 comentaris    51 retuits  

Taula 14. Fake news més repetides per categories a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Maldito Bulo. 

https://maldita.es/malditobulo/2020/04/04/no-no-hay-pruebas-de-que-el-nuevo-coronavirus-fuese-creado-en-un-laboratorio-de-wuhan-como-afirma-david-felipe-arranz-en-un-video/
https://twitter.com/malditobulo/status/1239179292581466115?s=20
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/08/vahos-coronavirus/
https://twitter.com/malditobulo/status/1242164719529664512?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/20/suicidio-hotel-coronavirus-valencia-cuarentena/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/20/suicidio-hotel-coronavirus-valencia-cuarentena/
https://twitter.com/malditobulo/status/1240317763274649600?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/15/el-comunicado-de-confinamiento-en-las-casas-firmado-por-pedro-sanchez-donde-se-especifican-multas-por-saltarselo-es-falso/
https://twitter.com/malditobulo/status/1239106573601046528?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/ambulancias-uvi-movil-casa-pablo-iglesias-irene-montero-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/ambulancias-uvi-movil-casa-pablo-iglesias-irene-montero-coronavirus/
https://twitter.com/malditobulo/status/1239130271674511361?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/phishing-datos-formulario-mercadona-netflix-onu-trabajo-regalos-ayuda/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/phishing-datos-formulario-mercadona-netflix-onu-trabajo-regalos-ayuda/
https://twitter.com/malditobulo/status/1243616784382595077?s=20
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A més, s’ha tingut en compte els indicadors de les xarxes socials per conèixer l’abast 

de les publicacions i determinar les tres notícies falses amb menys i més recorregut de 

Facebook i Twitter. Donat que publiquen pràcticament les mateixes mentides a les dues 

xarxes, hi trobem coincidències. Les notícies falses amb menys abast, tenen en comú 

que tracten temes locals, que solen tenir menys impacte que un tema de caràcter 

nacional o internacional. Fumigacions a Valladolid, màscares confiscades a Jaén i el 

saqueig en un supermercat de Vitòria, són exemples locals que no tenen tanta 

rellevància. Si aquestes accions passaren en gran part del país o a les capitals, la difusió 

i repercussió dels rumors seria més elevada. Tanmateix, tenint en compte la 

categorització, destaquen les fake news sobre els comportaments de la societat i les 

mesures oficials, però totes en un àmbit local.  

 

LES 3 FAKE NEWS AMB MENYS ABAST 

FACEBOOK TWITTER 

Contagien el virus per 60 euros (annex 13). 

 14 m’agrada  1 comentari  15 compartits 

Fumiguen els parcs de Valladolid amb 
productes tòxics per als gossos (annex 16). 

14 m’agrada   2 comentaris   12 retuits  
 

Fumiguen els parcs de Valladolid amb 
productes tòxics per als gossos (annex 14). 

20 m’agrada  1 comentari  16 compartits 

La Guàrdia Civil confisca 150.000 màscares 
en Jaén (annex 17). 

14 m’agrada   4 comentaris   13 retuits    

Saqueig en un supermercat de Vitòria-
Gasteiz pel coronavirus (annex 15). 

19 m’agrada  1 comentari  22 compartits 

Saqueig en un supermercat de Vitòria-Gasteiz 
pel coronavirus (annex 18). 

21 m’agrada   1 comentari   16 retuits 

Taula 15. Les tres fake news amb menys abast a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Maldito Bulo. 

D’altra banda, les tres notícies falses amb més abast tenen un àmbit més nacional, ja 

que aquest tipus de temes tenen més ressò que notícies de caràcter local. Per tant, 

podem observar la contraposició entre les mentides de menys recorregut (temes locals) 

i els de més abast (temes nacionals). L’engany per SMS, remeis que no funcionen, 

confiscació de material sanitari i la permanència del virus en l’aire, són exemples de 

notícies d’interès nacional que repercuteixen en la salut i la vida de les persones. Per 

tant, la seua difusió és més gran perquè ens afecta a tots per igual. Pel que fa a la 

categorització establerta, destaquen els temes sobre els polítics,  les cures i 

prevencions, i les estafes. Tenint en compte la gran proliferació de suposats remeis 

contra el coronavirus i l’alt volum de mentides sobre els polítics, no és cap sorpresa que 

siguen les fake news amb més moviment. A més, l’únic rumor que es repeteix en 

ambdues xarxes, és de caràcter polític, al voltant d’un privilegi gràcies al càrrec. Que 

https://maldita.es/malditobulo/2020/03/11/cartel-contagio-coronavirus-60-euros/
https://twitter.com/malditobulo/status/1240671079858929666?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1240671079858929666?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/19/fumigar-parques-valladolid-productos-venenos-toxicos-coronavirus/?fbclid=IwAR2ogTKZcQ2x03TKrTqvQTKvToSTl9oj38K5MVE6eB_aWrJSGO2J1o05fPk
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/19/fumigar-parques-valladolid-productos-venenos-toxicos-coronavirus/?fbclid=IwAR2ogTKZcQ2x03TKrTqvQTKvToSTl9oj38K5MVE6eB_aWrJSGO2J1o05fPk
https://twitter.com/malditobulo/status/1240555246323208193?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1240555246323208193?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/10/supermercado-vitoria-saqueo-coronavirus-chile/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/10/supermercado-vitoria-saqueo-coronavirus-chile/
https://twitter.com/malditobulo/status/1238837037601558529?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1238837037601558529?s=20
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Pablo Iglesias i Irene Montero tinguen dues Uvis a la porta de sa casa, és la segona 

fake new amb més abast als dos mitjans socials. Aquesta informació ataca a la reputació 

del líder de Podemos i la Ministra d’Igualtat del mateix partit. Així mateix, dóna mala 

imatge al govern de coalició, encarregat d’assumir el control de la pandèmia. Per tant, 

es necessita una ràpida contenció d’aquesta classe de rumors, donada la greu situació 

sanitària.  

 

LES 3 FAKE NEWS AMB MÉS ABAST 

FACEBOOK TWITTER 

Recepció SMS afirmant un ERTE en la teua 
empresa i et demana el número de compte 
(annex 19). 

469 m’agrada  34 comentaris  3.693 
compartits 

 

16 cadenes de WhatsApp que no has de 
reenviar: falses alertes i remeis que no 
funcionen (annex 22). 

1.500 m’agrada   79 comentaris   1.500 
retuits    

Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues 
Uvis mòbils en la porta de casa (annex 20). 

561 m’agrada 141 comentaris 1.525 
compartits 

 

Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues Uvis 
mòbils en la porta de casa (annex 23). 

1.200 m’agrada   67 comentaris   1.200 retuits   

Conductor camió denuncia confiscació de 
material sanitari per part del Govern (annex 
21).  

627 m’agrada 311 comentaris 1.215 
compartits 

El coronavirus roman 8 hores en l'aire (annex 
24).  

1.000 m’agrada   52 Comentaris   884 retuits  

Taula 16. Les tres fake news amb més abast a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Maldito Bulo. 

Per últim, el ritme de publicació durant la pandèmia és diari, amb diverses informacions 

i verificacions. Durant el període de temps analitzat, el màxim de publicacions a 

Facebook durant un mateix dia ha sigut de 21 entrades, mentre que el mínim ha estat 

en 4 posts. Per la seua banda, Twitter ha publicat un màxim de 68 piulades per dia, 

comptant els retuits realitzats, i un mínim de 38 tuits. Aquesta crisi sanitària evidencia la 

gran quantitat d’informació falsa que circula, així com la necessitat de treballar de 

manera constant per combatre aquesta realitat. Els periodistes necessiten aliar-se amb 

els científics “per a recuperar una confiança en un mètode, el científic, que, encara que 

millorable i encara no del tot obert, avança i fa avançar a la societat” (López i Ollé, 2019, 

p.2).   

 

https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/sms-empresa-erte-cuenta/?fbclid=IwAR3E-49TmliLQ9dKrVNpga8hn-KVA-iNxB7mLFpP178rrOrsUO89cZf-Qus
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/sms-empresa-erte-cuenta/?fbclid=IwAR3E-49TmliLQ9dKrVNpga8hn-KVA-iNxB7mLFpP178rrOrsUO89cZf-Qus
https://twitter.com/malditobulo/status/1243834241835773952?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1243834241835773952?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1243834241835773952?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/ambulancias-uvi-movil-casa-pablo-iglesias-irene-montero-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/ambulancias-uvi-movil-casa-pablo-iglesias-irene-montero-coronavirus/
https://twitter.com/malditobulo/status/1239130271674511361?s=20
https://twitter.com/malditobulo/status/1239130271674511361?s=20
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/audio-camionero-denuncia-coches-oficiales-material-sanitario-politicos-respiradores-mascarillas-guantes-test/?fbclid=IwAR2IqpjK-TF9obmBG9jZjyhxZ314UnSHST6kHD3dO4g7cCcLw6pbo7P1NbA
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/24/audio-camionero-denuncia-coches-oficiales-material-sanitario-politicos-respiradores-mascarillas-guantes-test/?fbclid=IwAR2IqpjK-TF9obmBG9jZjyhxZ314UnSHST6kHD3dO4g7cCcLw6pbo7P1NbA
https://twitter.com/malditobulo/status/1243957287741542401?s=20
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     7.4.3. Newtral: Facebook i Twitter 

Per la seua banda, el Facebook de Newtral va generar 28 notícies falses, moltes menys 

que a Maldita però de la mateixa temàtica. No hi ha una repetició constant de rumors, i 

el que més predomina són informacions relacionades amb el coronavirus per informar 

degudament als seguidors. Tampoc hi ha un gran moviment a la xarxa, amb pocs 

comentaris, m’agrada i compartits. El Twitter de Newtral té més activitat amb 63 notícies 

falses, repeticions de mentides en dies posteriors i alguns retuits dels seguidors. Tot i 

que hi ha més dinamisme que a Facebook, el nivell de moviment no és comparable al 

Twitter de Maldito Bulo.  

El perfil de Newtral Facebook, també es nodreix dels rumors verificats al seu lloc web. 

Les publicacions solen incloure el titular de la fake new i un enllaç a la web on està la 

notícia verificada. El titular pot començar de dues maneres: per les paraules “es falso” 

tant en majúscula com en minúscula i les icones de dos ics roges, i amb el subjecte de 

l’oració més la denegació del rumor amb “niega” i el predicat. A l’enllaç, s’observa la 

imatge de la bola sobre la qual ressalta la paraula “fake” o “falso” en lletres majúscules 

i de color roig. L’estil i el to dels missatges és igual que a Maldito Bulo: informal, clar i 

concís, amb l’objectiu que els usuaris comprenguen ràpid el contingut i difonguen les 

informacions. A més, utilitzen etiquetes com #fakes, #coronavirus, 

#sinverificarnocompartas, #covid-19esp o #factcheck, però sense una estratègia 

concreta, ja que alguns posts les porten i d’altres no. Així doncs, i com passa a Maldito 

Bulo, no hi ha un estil coherent de publicació. Tot i que hi ha rumors que generen 

conversació entre la comunitat, l’equip de Newtral no interactua de cap manera. Pel que 

fa a la transparència del verificador, hi ha usuaris que creuen que Newtral no és de fiar, 

ja que desmenteix les boles que els interessen.   

El mateix ocorre al perfil de Twitter de Newtral però amb un poc més d’activitat per part 

de l’equip. La piulada es compon amb el titular de la notícia falsa, l’enllaç a la web i les 

paraules “fake” o “falso” destacades. En general, la piulada és única, sense cap fil 

d’acompanyament, i el community manager sols retuiteja alguns posts d’altres usuaris, 

però molt poc. L’ús de les icones i les etiquetes, segueix el mateix criteri que a Facebook, 

ja que hi ha tuits que les porten i altres que no. Així mateix, utilitzen els mateixos 

hashtags, el mateix estil i to que a Facebook. Comparat amb el perfil de Maldito Bulo, 

aquest Twitter té menys activitat i dinamisme, ja que el community manager sols retuiteja 

(i molt poc) a alguns usuaris, però no realitza cap comentari. Tot i això, trobem un 

exemple per a dinamitzar la comunitat, com els vídeos responent a les preguntes dels 

seguidors sobre fake news. Per últim, per a verificar els rumors, utilitzen els mateixos 

recursos i fonts que Maldito Bulo, com organismes oficials i  la consulta de professionals 

relacionats en el món de la salut. 

 

     7.4.4. Newtral: categories i les fake news 

Tot seguit, s’han analitzat les categories per fer una recopilació de mentides difoses, i 

quines són les fake news més repetides per categoria, comparant-ho amb els resultats 

de Maldito Bulo. Els comptes de Facebook i Twitter de Newtral han generat 63 notícies 

falses originals. Com es contempla al gràfic 17, trobem diferències amb Maldita en 

l’ordre de les categories. La categoria que més rumors té és “mesures d’organismes 

oficials” amb 22 publicacions, seguit de “polítics” amb 16 posts. Aquestes dues primeres 

categories han intercanviat les posicions respecte a Maldito Bulo. En tercer lloc, hi ha 

https://twitter.com/Newtral/status/1238918320616849414?s=20


Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 

 

05/06/2020 pàg. 47 

 

 

coincidència entre els verificadors, amb “cures i prevencions” que compta amb 10 

rumors. Li segueix “estafes” amb 6 fake news i “comportaments de la societat” amb 5. 

Així doncs, la temàtica sobre les suposades accions de les persones per enfrontar el 

coronavirus, és la segona i última categoria que coincideix amb Maldita. Tanca la llista, 

la categoria “origen del virus” amb 4 informacions falses.  

 

Gràfic 17. Recopilació de les notícies falses del Facebook i Twitter de Newtral per categoria. Font: Elaboració pròpia. 

A continuació, analitzem les fake news més repetides per categoria. D’entre les sis 

mentides, trobem quatre coincidències amb Maldito Bulo. Tant la categoria de “l’origen 

del virus” com la de “polítics”, compten amb la mateixa informació falsa. La creació del 

virus en un laboratori de la Xina, i les Uvis de Montero i Iglesias, també apareixen 

repetides a les xarxes de Newtral. De fet, la fake new dels polítics, és la que ha assolit 

més difusió a les xarxes. Les altres dues notícies amb similituds, pertanyen a les 

categories de “cures i prevencions” i “estafes”. En Newtral trobem una recopilació de 

remeis casolans contra el coronavirus, mentre que en Maldita predomina un remei en 

concret, com és l’acció de respirar vapor. En les “estafes” passa al revés. El rumor més 

repetit a Newtral és l’engany a través de l’email per obtenir dades personals, i en Maldita 

és el conjunt d’estafes, totes elles amb la tècnica del phishing.  

Per últim, hi ha dues diferències a les categories “comportaments de la societat” i 

“mesures d’organismes oficials”. En el primer cas, el saqueig en un supermercat per la 

por de la gent a quedar-se sense queviures, enfront de la notícia de suïcidi en Maldita. 

En el segon cas, el tancament total de Madrid, La Rioja i Euskadi per part del ministre 

de l’interior, a causa de la gravetat i el descontrol dels casos de coronavirus, contra les 

multes per botar-se el confinament. Aquestes dues informacions apareixen amb la 

finalitat d’alarmar i espantar a la població en un moment d’incertesa sanitària com és la 

pandèmia de la COVID-19.  
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FAKE NEW MÉS REPETIDA PER CATEGORIA A LES XARXES 

Origen del virus Coronavirus creat en un laboratori de Wuhan, Xina. 

No hi ha publicació a Facebook. Sols a Twitter.   

Twitter (annex 25): 13 m’agrada        8 comentaris         17  retuits 

Cures i prevencions Àudios atribuïts a metges i falsos remeis contra el coronavirus. 

Facebook (annex 26): 181 m’agrada  170 comentaris  213 compartits 

Twitter (annex 27):        19 m’agrada      4 comentaris     16 retuits 

Comportaments 
societat 

Saqueig en un supermercat de Gran Canària. 

No hi ha publicació a Facebook. Sols a Twitter.   

Twitter (annex 28):        28 m’agrada        1 comentari       21 retuits 

Mesures oficials El ministeri de l’interior comunica que tanca Madrid, La Rioja i 
Euskadi. 

No hi ha publicació a Facebook. Sols a Twitter.   

Twitter (annex 29):        22 m’agrada      2 comentaris       25 retuits 

Polítics Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues Uvis mòbils en la porta de 
casa. 

Facebook (annex 30): 108 m’agrada  70 comentaris  144 compartits 

Twitter (annex 31):        70 m’agrada   21 comentaris    59 retuits 

Estafes Demanen les teues dades personals per a una citació en la Guàrdia 
Civil a través d’un correu electrònic. 

Facebook (annex 32): 3 m’agrada     1 comentari      12 compartits 

Twitter (annex 33):     9 m’agrada      3 comentaris     21 retuits 

Taula 18. Fake news més repetides per categories a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Newtral. 

 

https://www.newtral.es/no-no-hay-pruebas-de-que-el-actual-coronavirus-haya-sido-creado-en-un-laboratorio-de-wuhan-como-afirma-david-felipe-arranz/20200314/
https://twitter.com/Newtral/status/1238881414571003904?s=20
https://www.newtral.es/audios-atribuidos-a-medicos-y-falsos-remedios-contra-el-coronavirus/20200318/
https://twitter.com/Newtral/status/1240247595819204608?s=20
https://www.newtral.es/bulo-video-supermercado-coronavirus-black-friday-gran-canaria/20200316/
https://twitter.com/Newtral/status/1239568868454121478?s=20
https://www.newtral.es/documento-interior-cierre-madrid-la-rioja-euskadi-bulo/20200314/
https://www.newtral.es/documento-interior-cierre-madrid-la-rioja-euskadi-bulo/20200314/
https://twitter.com/Newtral/status/1238793601003540480?s=20
https://www.newtral.es/es-falso-que-irene-montero-y-pablo-iglesias-tengan-dos-uvis-moviles-en-la-puerta-de-su-casa/20200315/
https://www.newtral.es/es-falso-que-irene-montero-y-pablo-iglesias-tengan-dos-uvis-moviles-en-la-puerta-de-su-casa/20200315/
https://twitter.com/Newtral/status/1239162382846431238?s=20
https://www.newtral.es/vuelve-el-mensaje-que-alerta-sobre-un-fraude-que-te-cita-a-un-interrogatorio-en-nombre-de-la-policia-nacional/20200315/
https://www.newtral.es/vuelve-el-mensaje-que-alerta-sobre-un-fraude-que-te-cita-a-un-interrogatorio-en-nombre-de-la-policia-nacional/20200315/
https://twitter.com/Newtral/status/1239224893423697926?s=20
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Pel que fa a l’abast de les publicacions, les tres notícies falses que passen més 

desapercebudes estan lligades a la categoria de “mesures d’organismes oficials” i 

“estafes”. Les informacions falses sobre la Guàrdia Civil, Universitats i Ministeris 

pareixen no captar l’atenció dels seguidors, possiblement per la inversemblança de les 

històries. Una citació al jutjat mai no s’envia per e-mail, les institucions educatives no 

regalarien un aprovat general a tot l’alumnat i Mercadona no deixa de produir pa, entre 

altres aliments. El sentit comú impera sobre la imaginació de les notícies falses. Com 

s’observa, dues de les tres informacions es repeteixen a les dues xarxes: l’aprovat 

general als alumnes en la Universitat de Barcelona i l’aprovat a tot l’alumnat des d’infantil 

a batxillerat pel Ministeri d’Educació.   

LES 3 FAKE NEWS AMB MENYS ABAST 

FACEBOOK TWITTER 

Demanen les dades personals per a una 
citació en la Guàrdia Civil a través d’un correu 
electrònic (annex 32).  

6 m’agrada     0 comentaris    6 compartits 

Mercadona no treballa amb productes com el 
pa, sushi, entre d’altres pel virus (annex 36).  

4 m’agrada      1 comentari   5 retuits   

La universitat de Barcelona aprova a tots els 
seus alumnes (annex 34). 

3 m’agrada     1 comentari     3 compartits 

La universitat de Barcelona aprova a tots els 
seus alumnes (annex 37). 

4 m’agrada      4 comentaris 6 retuits  

El Ministeri d'Educació aprova a tots els 
estudiants d’infantil a batxiller (annex 35). 

4 m’agrada    2 comentaris   8 compartits 

El Ministeri d'Educació aprova a tots els 
estudiants d’infantil a batxiller (annex 38). 

8 m’agrada      2 comentaris 7 retuits  

Taula 19. Les tres fake news amb menys abast a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Newtral. 

Per contra, les tres notícies falses amb més abast són de caràcter nacional, i destaquen 

tres categories: “polítics”, “cures i prevencions” i “mesures d’organisme oficials”. Trobem 

dues coincidències amb les fake news de més abast de Maldito Bulo com són les falses 

cadenes de WhatsApp amb remeis contra el coronavirus i el fals privilegi sanitari 

d’Iglesias i Montero. Per tant, les informacions falses sobre cures i polítics són de les 

més polèmiques i controvertides, ja que la major part de la població no està alfabetitzada 

de manera mediàtica, i pot dur a terme qualsevol classe de prevenció que pose en risc 

la seua salut. A més, els rumors sobre el Govern posen en risc la seua transparència i 

bona reputació, dues característiques difícils d’aconseguir però molt fàcil de perdre. 

Tampoc beneficia a cap partit polític mentir sobre dades pressupostàries, ja que són 

fàcils de verificar.   

https://www.newtral.es/vuelve-el-mensaje-que-alerta-sobre-un-fraude-que-te-cita-a-un-interrogatorio-en-nombre-de-la-policia-nacional/20200315/
https://www.newtral.es/vuelve-el-mensaje-que-alerta-sobre-un-fraude-que-te-cita-a-un-interrogatorio-en-nombre-de-la-policia-nacional/20200315/
https://www.newtral.es/vuelve-el-mensaje-que-alerta-sobre-un-fraude-que-te-cita-a-un-interrogatorio-en-nombre-de-la-policia-nacional/20200315/
https://twitter.com/Newtral/status/1239983595005108224?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1239983595005108224?s=20
https://www.newtral.es/aprobado-universitat-barcelona-coronavirus-bulo/20200325/
https://www.newtral.es/aprobado-universitat-barcelona-coronavirus-bulo/20200325/
https://twitter.com/Newtral/status/1242814752402833410?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1242814752402833410?s=20
https://www.newtral.es/el-ministerio-de-educacion-no-ha-acordado-que-todos-los-estudiantes-de-infantil-a-bachiller-queden-aprobados/20200320/
https://www.newtral.es/el-ministerio-de-educacion-no-ha-acordado-que-todos-los-estudiantes-de-infantil-a-bachiller-queden-aprobados/20200320/
https://twitter.com/Newtral/status/1240928072829931526?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1240928072829931526?s=20
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LES 3 FAKE NEWS AMB MÉS ABAST 

FACEBOOK TWITTER 

Àudios atribuïts a metges i falsos remeis 
contra el coronavirus (annex 39). 

181 m’agrada  170 comentaris  213 
compartits 

Diputada del PP afirma que Madrid compta 
amb el pressupost sanitari més gran de la 
seua història (annex 42). 

71 m’agrada   15 comentaris   80 retuits     

Diputada del PP afirma que Madrid compta 
amb el pressupost sanitari més gran de la 
història (annex 40). 

172 m’agrada   58 comentaris   178 
compartits 

Una taula compara els símptomes del 
coronavirus, la grip i el constipat (annex 43). 

72 m’agrada   12 comentaris   70 retuits  

Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues 
Uvis mòbils en la porta de casa (annex 41). 

108 m’agrada   70 comentaris  144 compartits 

Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues Uvis 
mòbils en la porta de casa (annex 44). 

70 m’agrada    21 comentaris   59 retuits 

Taula 20. Les tres fake news amb més abast a les xarxes. Fonts: Facebook i Twitter de Newtral. 

 

Pel que fa al ritme de publicació de Newtral, també és diari, amb un màxim de 

publicacions a Facebook de 20 entrades per dia, contant les repeticions de continguts, i 

un mínim de 4. A Twitter, el màxim de piulades ha estat de 55, comptant els retuits 

realitzats, i el mínim ha sigut de 5 tuits. Així doncs, ambdós verificadors publiquen 

diàriament sense descans per intentar contrarestar tota la informació falsa possible, ja 

que els consumidors es veuen molt exposats a la informació falsa.  

Per últim, la classe de contingut que he trobat a faltar a les xarxes de Facebook i Twitter, 

són els recursos que si utilitzen a Instagram. Com a fidel seguidora d’aquesta 

plataforma, he pogut comprovar que, tant Maldita com Newtral, inclouen vídeos, imatges 

i infografies pròpies sobre qualsevol aspecte referent al virus, al seu feed i a les stories 

de manera diària. Newtral usa aquests recursos per a totes les seues publicacions 

d’Instagram, i a més, fa referències a articles científics, que també es poden trobar a la 

pàgina web. Aquest tipus de continguts, aporten un valor afegit important per a 

comprendre la situació actual. Pareix que aquesta és l’estratègia en Instagram, deixant 

a Facebook i Twitter com les xarxes on s’acumulen els rumors desmentits i algunes 

recomanacions, per crear difusió i conversacions més enllà dels seus perfils.

https://www.newtral.es/audios-atribuidos-a-medicos-y-falsos-remedios-contra-el-coronavirus/20200318/
https://www.newtral.es/audios-atribuidos-a-medicos-y-falsos-remedios-contra-el-coronavirus/20200318/
https://twitter.com/Newtral/status/1243559409164390400?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1243559409164390400?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1243559409164390400?s=20
https://www.newtral.es/alvarez-de-toledo-madrid-esta-destinando-el-mayor-presupuesto-de-su-historia-a-sanidad/20200327/
https://www.newtral.es/alvarez-de-toledo-madrid-esta-destinando-el-mayor-presupuesto-de-su-historia-a-sanidad/20200327/
https://www.newtral.es/alvarez-de-toledo-madrid-esta-destinando-el-mayor-presupuesto-de-su-historia-a-sanidad/20200327/
https://twitter.com/Newtral/status/1238951803103870977?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1238951803103870977?s=20
https://www.newtral.es/es-falso-que-irene-montero-y-pablo-iglesias-tengan-dos-uvis-moviles-en-la-puerta-de-su-casa/20200315/
https://www.newtral.es/es-falso-que-irene-montero-y-pablo-iglesias-tengan-dos-uvis-moviles-en-la-puerta-de-su-casa/20200315/
https://twitter.com/Newtral/status/1239162382846431238?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1239162382846431238?s=20
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     7.5. Verificadors com a content curators 

Els verificadors de notícies no sols desmenteixen rumors sinó que també esdevenen 

curadors de continguts, alimentant i aportant valor afegit amb continguts essencials per 

contrarestar l’onada de fake news. Com Bhargava (2009) esmenta: “un curador de 

continguts és aquell que contínuament cerca, agrupa, organitza i comparteix en línia el 

millor i més rellevant contingut sobre un tema específic”. Això significa que la seua 

finalitat no és produir grans quantitats de continguts, sinó crear els millors i de més 

qualitat. Així doncs, cal “mantenir la rellevància de la informació que flueix lliure o 

recolzada en eines concretes per a la creació d’entorns informacionals” (Sanz, 2012). 

Per tant, els professionals de la informació han de saber cercar i seleccionar continguts, 

conèixer el tema -com més millor- i proporcionar valor (sense making) per a guiar als 

usuaris entre el bullit diari i continu dels continguts socials (Guallar i Leiva, 2013).  

Durant els primers quinze dies de l’estat d’alarma, el Facebook de Maldito Bulo va 

generar 34 continguts amb informació de qualitat sobre el coronavirus des de la seua 

extensió de Maldita Ciència, repetint-los fins a 24 vegades en els dies posteriors a la 

seua primera publicació. Els rumors que més abunden són els de caràcter curatiu i 

preventiu, i això fa que l’equip de Maldita cure continguts sobre aquesta temàtica amb 

imatges, infografies i vídeos, per educar i ensenyar als seguidors quines pautes i 

consells poden realment seguir per prevenir el contagi. També, realitzen aclariments 

sobre el que està permès i el que no. Alguns exemples són: 

  Mantenir distància de seguretat per evitar contagis. 

  El nivell de contagi a través dels bitllets és molt baix. 

  Què és la distància social i per què és important. 

  Què sabem sobre la relació entre l’ibuprofè i el coronavirus. 

 El coronavirus desapareixerà amb les altes temperatures? 

  Dues persones que viuen i treballen juntes poden compartir cotxe? 

  Deu preguntes sobre què es pot fer o no durant l’estat d’alarma. 

  Que sabem dels tractaments i vacunes contra coronavirus.  

Així mateix, proporcionen als seguidors consells i eines per detectar notícies falses 

perquè no els enganyen i formen part de la verificació amb la infografia titulada “com 

vacunar-te contra les mentides del coronavirus” i l’explicació de “les eines perquè no te 

la colen”, així com els ajuden amb les mesures i informacions d’organisme oficials, com 

per exemple, què és l’estat d’alarma, per què cal aplanar la corba per a evitar col·lapsar 

el sistema sanitari i perquè no has de fiar-te de les taules comparatives. 

Pel que fa al Twitter de Maldito Bulo, hi ha 38 continguts amb valor afegit, que es 

repeteixen a la llarga dels primers quinze dies de confinament. A diferència de 

Facebook, on no hi ha cap mena de feedback per part de Maldita, en Twitter sí que 

estableixen una relació amb els usuaris. A més, trobem continguts més elaborats com 

els vídeos “Q&A” (preguntes i respostes) amb els dubtes dels seguidors sobre qualsevol 

aspecte del coronavirus (#MalditoCoronavirus). La majoria són preguntes sobre els 

rumors que circulen per a combatre el virus (fer gàrgares, respirar vapor, etc.) i sobre la 

vida quotidiana, com per exemple, si es pot compartir cotxe per anar a treballar o a 

comprar. En el segon cas, trobem un problema de desinformació. Arriba un punt en el 

qual la gent no sap el que està permès o no fer. La gran quantitat d’informació, porta a 

la desinformació i aquesta a les fake news. Per tant, aquesta curació de continguts és 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/14/evitar-riesgo-contagio-coronavirus-manten-distancia-seguridad-cuidado-aglomeraciones-supermercado/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/14/monedas-billetes-coronavirus-oms/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/21/distancia-social-coronavirus-covid-medidas/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/19/ibuprofeno-y-coronavirus-segun-la-agencia-espanola-de-medicamentos-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19-pero-es-mejor-tratarlo-con-paracetamol/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/10/coronavirus-calor-temperatura/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/19/compartir-coche-trabajo-coronavirus-alarma/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/25/preguntas-respuestas-estado-alarma-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/06/que-sabemos-sobre-los-distintos-tratamientos-y-vacunas-que-se-estan-investigando-contra-el-coronavirus/
https://www.facebook.com/malditobulo/photos/a.399590873709673/1128741784127908/?type=3&theater
https://www.facebook.com/malditobulo/photos/a.399590873709673/1128741784127908/?type=3&theater
https://maldita.es/malditobulo/2018/11/28/educacion-la-caja-de-herramientas-de-verificacion-para-que-no-te-la-cuelen/
https://maldita.es/malditobulo/2018/11/28/educacion-la-caja-de-herramientas-de-verificacion-para-que-no-te-la-cuelen/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/13/estado-alarma-declarado-coronavirus/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/20/la-grafica-que-explica-por-que-se-toman-medidas-de-contencion-contra-covid-19-reducir-la-transmision-para-que-el-sistema-sanitario-no-colapse/
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/20/la-grafica-que-explica-por-que-se-toman-medidas-de-contencion-contra-covid-19-reducir-la-transmision-para-que-el-sistema-sanitario-no-colapse/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/03/tabla-sintomas-coronavirus-covid-gripe/
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essencial per a proporcionar informació verídica, contrastada i confirmada, al mateix 

temps que s’educa als seguidors i es lluita per combatre les notícies falses. Alguns 

exemples de vídeos amb preguntes i respostes són: 

   Es recomana fer gàrgares per a combatre el virus. 

   Els militars fumiguen amb desinfectant les ciutats. 

  L’ibuprofè empitjora els símptomes del virus. 

  Existència d’una vacuna per part de l’exèrcit xinés. 

  Multes per eixir a dur menjar a un familiar.  

D’altra banda, el Facebook de Newtral compta amb 48 continguts amb informació de 

qualitat, amb 8 repeticions d’algun contingut posteriorment. En aquestes dues primeres 

setmanes, Newtral proporciona més curació de continguts que verificació de notícies 

falses. Destaca la seua funció informativa-investigadora amb aspectes rellevants del 

coronavirus, les noves mesures adoptades i la situació en altres països. A continuació, 

alguns exemples: 

  Com conviure i cuidar a persones infectades en casa 

  El Govern limita els desplaçaments i assumeix la direcció del sistema sanitari. 

  Què sabem dels ibuprofens en relació amb el coronavirus. 

  Per què cal evitar el contacte entre els xiquets i els avis davant el coronavirus. 

  Les mascotes i la pandèmia. 

  Com afronten el coronavirus a Corea del Sud. 

   Com es tramiten els ERTES? Ha de fer alguna cosa el treballador? 

   Què és la taxa de letalitat de la COVID-19? 

  Dones confinades amb els seus agressors: quins recursos s'han posat en 

marxa? 

  Els conductors no poden anar acompanyats, excepte algunes condicions. 

  Com ajorne el pagament de la meua hipoteca o demane l'atur si m'han fet un 

ERTE? 

El Twitter de Newtral ha publicat 64 continguts amb valor afegit, que també es repeteixen 

en els dies posteriors de forma continuada. La majoria són continguts audiovisuals com 

ara vídeos amb preguntes i respostes, consells sobre temes específics i informació 

d’altres països per conèixer altres mètodes d’actuació. També, intenta educar als 

seguidors amb un parell de guies per a lluitar contra les fake news. El motiu principal 

d’aquesta curació de continguts és a causa de la gran quantitat d’informació nova, la 

desinformació i les notícies falses. Els exemples més destacats són: 

  Quins són els consells per a teletreballar de la millor forma possible? 

  Com afecta l’epidèmia als autònoms. 

 Com afronta el coronavirus els Estats Units. 

 Recopilació de preguntes sobre el que es pot o no fer. 

  Guia de com detectar notícies falses. 

  Guia sobre boles per a pares i mares. 

  Com afronta Noruega la crisi del coronavirus.  

  Manual per a professors: com fer classe si estem confinats? 

  Com netejar casa per a lluitar contra el virus.  

 

 

https://twitter.com/maldita_es/status/1240255261723561985?s=20
https://twitter.com/maldita_es/status/1240257108307849218?s=20
https://twitter.com/maldita_es/status/1240257740552970241?s=20
https://twitter.com/maldita_es/status/1240259165332922368?s=20
https://twitter.com/maldita_es/status/1240259781786550272?s=20
https://www.newtral.es/como-convivir-y-cuidar-a-alguien-con-covid-19-casa/20200313/
https://www.newtral.es/el-gobierno-limita-desplazamientos-a-lo-indispensable-y-asume-la-direccion-del-sistema-sanitario/20200314/
https://www.newtral.es/que-sabemos-del-ibuprofeno-en-relacion-con-el-coronavirus/20200315/
https://www.newtral.es/coronavirus-ancianos-ninos-colegios/20200311/
https://www.newtral.es/coronavirus-mascotas-y-otros-animales-ante-las-epidemias/20200304/
https://www.newtral.es/coronavirus-corea-del-sur-transparencia-y-tecnologia/20200318/
https://www.newtral.es/ministerio-trabajo-avalancha-erte-despidos-sepe-yolanda-diaz/20200318/
https://www.newtral.es/covid-19-coronavirus-letalidad-tasa-muertes-infectados/20200320/
https://www.newtral.es/mujeres-confinadas-en-casa-con-sus-agresores-que-recursos-se-han-puesto-en-marcha/20200321/
https://www.newtral.es/mujeres-confinadas-en-casa-con-sus-agresores-que-recursos-se-han-puesto-en-marcha/20200321/
https://www.newtral.es/estado-de-alarma-los-conductores-no-pueden-ir-acompanados-salvo-en-ciertas-condiciones/20200319/
https://www.newtral.es/coronavirus-como-aplazo-el-pago-de-mi-hipoteca-o-pido-el-paro-si-me-han-hecho-un-erte/20200322/
https://www.newtral.es/coronavirus-como-aplazo-el-pago-de-mi-hipoteca-o-pido-el-paro-si-me-han-hecho-un-erte/20200322/
https://twitter.com/Newtral/status/1238832322532777985?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1238842832594579458?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1240650760041480194?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1241351039296720898?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1241361174148644864?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1242027063516807171?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1242809736501788674?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1243833037965664257?s=20
https://twitter.com/Newtral/status/1244176031390588928?s=20
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Recordem que tan Maldita com Newtral desmenteixen fake news gràcies a l’ajuda de 

professionals i experts en medicina, científics i informacions de fonts oficials com 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Centre de control i prevenció de malalties 

(CDC), entre d’altres. Per tant, el contingut amb valor afegit, està degudament 

contrastant amb fonts metodològiques com experts i científics per a entendre bé la 

situació i oferir la informació més fiable.  

En definitiva, necessitem definir estratègies per a transmetre els missatges relacionats 

amb l’àmbit de la salut “d'una manera concisa i significativa que siga fàcil i accessible 

per als ciutadans entendre, navegar i prendre mesures” (Smith i Judd, 2020, p.1). A més, 

s’ha de tenir en compte la manera en què transmetem la informació -el missatge en si, 

l’estil i el to- i considerar un nivell apropiat de freqüència a l’hora de publicar per a 

aconseguir un impacte òptim (Smith i Judd, 2020). Una mala gestió en el tractament del 

missatge podria crear pànic social, com ha sigut el cas de la compra massiva de paper 

higiènic al començament de la crisi. Aquestes compres per pànic indiquen que la manera 

de comunicar ha fallat. 
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8.  Discussió i conclusió 
 

La present investigació, establerta en les dues primeres setmanes de l’estat d’alarma 

decretat pel President del Govern espanyol a causa de la crisi del coronavirus, 

proporciona algunes conclusions respecte a la temàtica de les fake news vinculades a 

la pandèmia. Aquest estudi, basat en l’anàlisi de continguts de dos verificadors 

espanyols a les xarxes socials, mostra nous aspectes formals i estructurals de les 

desinformacions. La categorització de les notícies falses sobre la COVID-19, esmentada 

en el treball, pot ser útil en futures investigacions sobre aquest camp d’estudi. Aquesta 

pandèmia brinda la possibilitat de posar en pràctica algunes de les lliçons que 

aprenguem dels estudis sobre els mitjans socials durant aquest brot.  

 

La metodologia utilitzada, basada en l’anàlisi de les publicacions d’informacions 

desmentides a Facebook i Twitter per verificadors de notícies, no ha proporcionat 

suficients dades per a conèixer la capacitat real que tenen les verificacions per 

desmuntar l’onada de mentides. Per tant, podríem dir que els desmentits dels 

verificadors de notícies no tenen molta repercussió, almenys no tanta com les mateixes 

mentides. La majoria de les verificacions, atenen més a mentides intencionades i 

descontextualitzades, que a bromes i sàtires. També, es pot afirmar, que les xarxes 

socials són l’espai principal de difusió de mentides, molt per davant dels mitjans de 

comunicació.  

 

Aquest estudi és original i innovador, donada la seua actualitat i importància a escala 

global. Mai no s’havien difós tantes mentides a les xarxes socials sobre un tema sanitari, 

que no només perjudica Espanya, sinó també a tot el món. La gran quantitat de notícies 

falses difoses sobre el coronavirus, perjudica sobre manera a la ciutadania perquè pot 

danyar la seua salut. Per tant, conèixer la tipologia de les fake news, tant la terminologia 

com les seues definicions, és important (Reid, 2020) per a intentar entendre la situació 

que estem vivint amb la pandèmia. També, l’estudi confirma que els mitjans socials són 

els canals principals per on la gent s’informa (Tandoc, Lim i Ling, 2018) i per on es 

disseminen les desinformacions en la seua majoria, com afirmen diverses investigacions 

tant nacionals (López, Vives i Badell, 2018) com internacionals (Hollowood i Mostrous, 

2020).  

 

Respecte a la temàtica de les fake news, els resultats mostren que s’han difós més 

mentides en les categories de “polítics” i “mesures d’organismes oficials” als dos 

verificadors, amb 61 notícies falses en Maldita -d’un total de 126 boles-,  i 38 en Newtral 

-d’un total de 63-.  Al contrari, les categories que compten amb menys mentides són les 

“d’estafes” i “comportaments de la societat”, amb 24 exemples a Maldita i 11 a Newtral. 

Al cap i a la fi, són els governs de cada país els que estan gestionant la crisi, i per tant, 

és inevitable que les fake news que més predominen siguen de caràcter polític, així com, 

les que suposadament provenen de fonts oficials institucionals, científiques i de salut. 

Les fonts suplantades solen ser prou habituals perquè faciliten l’engany, ja que es 

caracteritzen per un component real (la mateixa font) i un element fals (el contingut). Així 

doncs, el coronavirus també demostra la seua funció com una arma política i partidista 

per desprestigiar les accions del govern. Per contra, les notícies falses d’àmbit local 

vinculades al comportament de la societat i a mesures d’administracions locals, són les 

que menys interès atrauen per la seua proximitat a un determinat lloc. Tot i això, les 

categories associades a la ciència i la salut, com són “l’origen del virus” i “cures i 

prevencions”, també han comportat una quantitat considerable de mentides amb 41 

notícies a Maldita i 14 a Newtral.  



Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 

 

05/06/2020 pàg. 55 

 

 

 

Tot i que existien tipologies de fake news com les Wardle (2017) o Tandoc, Lim, i Ling 

(2018), que classifiquen les mentides segons la intencionalitat d’enganyar, en aquest 

treball la finalitat ha estat descriure les notícies falses per categories segons un mateix 

tema com és el coronavirus, per a entendre la situació actual que vivim i aportar el meu 

granet d’arena en la lluita contra la desinformació en un context sanitari sense 

precedents. En tractar-se d’un problema de salut mundial, s’ha pogut comprovar que 

certes mentides com per exemple, la creació del virus en un laboratori xinés, prendre 

lleixiu per curar la infecció i el 5G com a culpable de la malaltia, s’han repetit i difós en 

diversos països (Hollowood i Mostrous, 2020). També, la classe de fake news que 

s’expandeixen a tot arreu, comparteixen algunes categories com les de “cures i 

prevencions”, “origen del virus”, “comportaments de la societat”, i sobretot les d’àmbit 

polític i fonts oficials. D’altra banda, no s’ha identificat cap mentida profunda (deep 

fakes), aquelles que utilitzen tecnologia més avançada com la intel·ligència artificial.  

 

En regles generals, els dos verificadors espanyols segueixen patrons similars a l’hora 

d’organitzar i difondre els desmentits. Quant al format de verificació, predomina l’ús del 

text, d’explicacions textuals per a precisar la falsedat de les informacions, deixant clar 

les fonts d’informació que han consultat per contrastar les notícies. Tanmateix, s’ha 

pogut comprovar que els fact-checking, no sols contrasten la informació, sinó que també 

proporcionen valor afegit a les informacions, realitzant la funció de curadors de 

continguts. La gran difusió de fake news ha posat en relleu la importància de la 

coordinació en els missatges entre el sector de la informació, de la salut i de l’educació, 

per a proporcionar a l’audiència una millor comprensió de la situació i les 

característiques de la pandèmia (Smith i Judd, 2020). Investigacions de tractaments, 

mitjans preventius contra el coronavirus, quines mesures prenen en altres països, què 

és el que podem o no fer durant el confinament, són alguns exemples de notícies 

elaborades amb informacions de fonts oficials per oferir la informació més fiable. En 

definitiva, utilitzen els continguts per a proporcionar a la seua audiència una millor 

comprensió dels desafiaments que estan enfrontant.  

 

Un altre aspecte a destacar, és l’ajuda inestimable d’experts, científics i professionals 

de la salut i les ciències. Els professionals de la informació i la comunicació, s’han vist 

“obligats” a treballar braç a braç amb els experts en salut per a verificar i desmentir 

qualsevol notícia vinculada al coronavirus. Molts periodistes no es troben capacitats ni 

tenen els coneixements necessaris sobre les característiques d’una pandèmia. Així, la 

unió amb fonts professionals de l’àmbit de la salut, ha sigut vital per contrastar 

informacions i frenar els “coronabulos”. També, aquesta pandèmia ha creat un espai de 

coneixement col·laboratiu (López-Borrull i Sanz, 2019) entre fact-checkings de diversos 

països i idiomes, així com la col·laboració d’algunes xarxes socials, com Facebook, 

Twitter i WhatsApp, en la lluita contra les desinformacions. Per tant, la intel·ligència 

col·lectiva és una iniciativa que ajuda l’aprenentatge mutu, i l'intercanvi d'informació i 

coneixement. Així, utilitzar el coneixement col·lectiu pot ajudar a promoure ciutadans 

actius a favor del bé comú (López-Borrull i Sanz, 2019). 

 

Així mateix, aquesta investigació en plena crisi de salut mundial, reivindica la necessitat 

de produir una legislació europea sobre les fake news, ja que la xarxa s’està convertint 

en un espai perillós on les mentides deliberades dels internautes posen en perill la 

reputació, la salut i la vida de les persones. Actualment el problema no és tant trobar la 

informació falsa sinó saber com avaluar-la. A més, hi ha certs continguts, siguen 

vertaders o falsos, que no haurien de publicar-se ni difondre’s per les xarxes socials, ja 

que poden repercutir de manera negativa en la vida professional i privada de la gent. 

Tanmateix, necessitem que els sistemes educatius incorporen l’alfabetització mediàtica 
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en les aules per a formar lectors digitals que pensen de manera crítica i sàpiguen quins 

passos seguir per separar el gra de la palla.  

 

Per últim, aquest treball també presenta certes limitacions, ja que s’ha analitzat la 

selecció de notícies falses que realitzen les plataformes de verificació, atenent els seus 

propis criteris de rellevància informativa. Per tant, no és possible estudiar totes les fake 

news que apareixen, sols un percentatge concret. A més, l’acotació de la mostra en un 

període determinat, fa que no es puga veure la imatge general de la situació, ni com han 

evolucionat les mentides i les accions dels verificadors, segons passaven els dies.  Així 

mateix, la investigació de Facebook i Twitter en detriment d’altres xarxes socials, no 

permet conèixer l’estratègia social dels verificadors, ja que cada mitjà social és diferent 

i les accions i els continguts, solen variar d’una xarxa a una altra. Així doncs, algunes 

referències a futures investigacions, podria ser establir la dimensió del fenomen, és a 

dir, quina magnitud ha tingut en la societat, la difusió de les notícies falses. També, 

caldrà profunditzar més en la categorització de les fake news, ampliant el seu estudi 

amb anàlisis més complets dels mitjans socials, mitjançant les noves tendències 

tecnològiques com són la intel·ligència artificial i el big data (Newman, 2020).  

Tanmateix, un altre estudi podria ser analitzar els recursos que s’utilitzen per verificar 

en altres plataformes socials. Així mateix, seria interessant realitzar un estudi més 

global, analitzant diferències i similituds entre verificadors d’altres països i les fake news 

difoses en el mateix període de temps.  
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10. Annexes 
 
Annexes 1 i 2. Coronavirus creat en un laboratori de Wuhan, Xina. 
Font: Facebook i Twitter Maldito Bulo  
 

 

 
Annexes 3 i 4. Fer bafs redueix el risc de contagi o cura la infecció. 
Font: Facebook i Twitter Maldito Bulo 
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Annexes 5 i 6. Suïcidi per la desesperació davant el Coronavirus i la 
quarantena en un hotel de València. Font: Facebook i Twitter Maldito 
Bulo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 7 i 8. El president comunica multes per botar-se el 
confinament. Font: Facebook i Twitter Maldito Bulo 
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Annexes 9 i 10. Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues Uvis mòbils 
en la porta de casa. Font: Facebook i Twitter Maldito Bulo 
 

 
 
 
 

Annexes 11 i 12. Espai amb el phishing. Estafes per a aconseguir les 
nostres dades personals. Font: Facebook i Twitter Maldito Bulo 
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Annex 13. Contagien el virus per 60 euros. Font: Facebook Maldito 
Bulo 

 

 
 
 

Annex 14. Fumiguen els parcs de Valladolid amb productes tòxics per 
als gossos. Font: Facebook Maldito Bulo 
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Annex 15. Saqueig en un supermercat de Vitòria-Gasteiz pel 
coronavirus. Font: Facebook Maldito Bulo 

 
 

 
 
 

Annex 16. Fumiguen els parcs de Valladolid amb productes tòxics per 
als gossos. Font: Twitter Maldito Bulo 
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Annex 17. La Guàrdia Civil confisca 150.000 màscares en Jaén.  

Font: Twitter Maldito Bulo 
 

 
 
 

Annex 18. Saqueig en un supermercat de Vitòria-Gasteiz pel 
coronavirus. Font: Twitter Maldito Bulo 
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Annex 19. Recepció SMS afirmant un ERTE en la teua empresa i et 
demana el número de compte. Font: Facebook Maldito Bulo 

 

 
 
 

Annex 20. Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues Uvis mòbils en la 
porta de casa. Font: Facebook Maldito Bulo 
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Annex 21. Conductor camió denuncia confiscació de material sanitari 
per part del Govern. Font: Facebook Maldito Bulo 

 
 

 
 

 
Annex 22. 16 cadenes de WhatsApp que no has de reenviar: falses 

alertes i remeis que no funcionen. Font: Twitter Maldito Bulo 
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Annex 23. Pablo Iglesias i Irene Montero tenen dues Uvis mòbils en la 
porta de casa. Font: Twitter Maldito Bulo 

 

 
 
 

Annex 24. El coronavirus roman 8 hores en l'aire.  
Font: Twitter Maldito Bulo 
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Annex 25. Coronavirus creat en un laboratori de Wuhan, Xina.  

Font: Twitter Newtral 
 

 
 
 

 
Annexes 26 i 27. Àudios atribuïts a metges i falsos remeis contra el 
coronavirus. Font: Facebook i Twitter Newtral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anàlisi de les fake news en la crisi del coronavirus 

 

05/06/2020 pàg. 71 

 

 

 
 

Annex 28. Saqueig en un supermercat de Gran Canària. 
Font: Twitter Newtral 

 

 
 

 
Annex 29. El ministeri de l’interior comunica que tanca Madrid, La 

Rioja i Euskadi. Font: Twitter Newtral 
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Annexes 30 i 31. Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues Uvis mòbils 
en la porta de casa. Font: Facebook i Twitter Newtral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 32 i 33. Demanen les teues dades personals per a una citació 
en la Guàrdia Civil a través d’un correu electrònic. Font: Facebook i 
Twitter Newtral 
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Annex 34. La universitat de Barcelona aprova a tots els seus alumnes. 
Font: Facebook Newtral 

 

 
 

 
Annex 35. El Ministeri d'Educació aprova a tots els estudiants d’infantil 

a batxiller. Font: Facebook Newtral 
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Annex 36. Mercadona no treballa amb productes com el pa, sushi, 

entre d’altres pel virus. Font: Twitter Newtral 
 

 
 
 

 
Annex 37. La universitat de Barcelona aprova a tots els seus alumnes. 

Font: Twitter Newtral  
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Annex 38. El Ministeri d'Educació aprova a tots els estudiants d’infantil 

a batxiller. Font: Twitter Newtral 
 

 
 
 

 
Annex 39. Àudios atribuïts a metges i falsos remeis contra el 

coronavirus. Font: Facebook Newtral 
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Annex 40. Diputada del PP afirma que Madrid compta amb el 
pressupost sanitari més gran de la història. Font: Facebook Newtral 

 

 
 

 
Annex 41. Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues Uvis mòbils en la 

porta de casa. Font: Facebook Newtral 
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Annex 42. Diputada del PP afirma que Madrid compta amb el 

pressupost sanitari més gran de la seua història. Font: Twitter Newtral 
 

 
 
 

 
Annex 43. Una taula compara els símptomes del coronavirus, la grip i 

el constipat. Font: Twitter Newtral 
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Annex 44. Irene Montero i Pablo Iglesias tenen dues Uvis mòbils en la 
porta de casa. Font: Twitter Newtral 

 

 
 


