
 

 
 
 

TREBALL DE FINAL DE GRAU 2018-2019 
 
 
 
 
LA INFLUÈNCIA DE LES FAKE NEWS EN LA POLÍTICA 

 
EL CAS DE LES ELECCIONS 

PRESIDENCIALS DELS ESTATS 
UNITS (2016) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alumne: Iván Beas Vilas  

Grau: Periodisme 
Professor: Jordi de San Eugenio Vela 
Curs: 2018-2019 
 



TREBALL DE FINAL DE GRAU 2018-2019. UVIC-UCC 

 1 

Índex 

1. INTRODUCCIÓ GENERAL 2 
1.1. JUSTIFICACIÓ 2 
1.2. ABSTRACT 3 
1.3. OBJECTIUS DEL TREBALL 4 
1.4. HIPÒTESI D’INVESTIGACIÓ 4 
1.5. METODOLOGIA 5 
1.6. ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL TREBALL 5 

2. LES FAKE NEWS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN 
L’ACTUALITAT 7 
2.1. MARC TEÒRIC 7 
2.2. SIGNIFICAT DE LES FAKE NEWS 8 

2.2.1. EL TRASTORN DE LA INFORMACIÓ 9 
2.2.1.1. ELS TRES TIPUS DE TRASTORNS DE LA INFORMACIÓ 9 
2.2.1.2. ELS ACTORS I LES FASES DEL TRASTORN DE LA INFORMACIÓ 10 
2.2.2. SIGNIFICAT DE LES FAKE NEWS 11 
2.2.3. EL PROBLEMA NEOLÒGIC 12 
2.2.4. LA DESINFORMACIÓ, EL SIGNIFICAT VERTADER 12 
2.2.5. LA CATEGORITZACIÓ DE LES FAKE NEWS, SEGONS CLAIRE WARDLE 13 

2.3. LES MOTIVACIONS PER CREAR FALSEDATS 14 
2.3.1. LA LLISTA DE LA DESINFORMACIÓ 15 

2.4. HISTÒRIA DE LES FAKE NEWS 16 
2.4.1. L’ECOSISTEMA DE LA INFORMACIÓ 18 
2.4.2. LA GUERRA DE LA INFORMACIÓ 19 

2.5. LA LEGISLACIÓ DE LES FAKE NEWS 20 
2.5.1. EL PLA D’ACCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 21 
2.5.2. ELS ACTIVISTES DIGITALS 23 
2.5.3. ESPANYA Y LES FAKE NEWS 23 

3. ESTUDI DE CAS: FAKE NEWS A LES ELECCIONS 
PRESIDENCIALS DELS EE.UU DEL 2016 25 
3.1. EXPLICACIÓ DEL CAS: 25 
3.2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CAS 27 
3.3. ANÀLISI DE CONTINGUT 28 
 3.3.1. ASPECTES A REMARCAR 28 
 3.3.2. CASOS I EXEMPLES 30 
3.4. RESULTATS 40 

4. CONCLUSIONS 42 

5.  FONTS D’INFORMACIÓ 46 
5.1. BIBLIOGRAFIA 46 
5.2. WEBGRAFIA 46 
 

 



LA INFLUENCIA DE LES FAKE NEWS EN LA POLÍTICA 
 EL CAS DE LES ELECCIONS PRESIDENCIALS DELS EE.UU. (2016) 

 

 2 

1. Introducció General  
1.1. Justificació 

 
En la interconnectada societat que actualment estem vivint cada dia rebem tones i més 
tones d’informació de qualsevol tipus com per exemple publicitat, els famosos memes, 
missatges o els avisos que et poses per recordar el que has de fer. El que ha afavorit tot 
això de la interconnexió és la tecnologia i els seus avenços, i ens permet viure més 
còmode.  
 
Aquesta nova manera de veure la societat també té un punt periodístic: la inclusió de 
les xarxes socials a la nostra vida ha permès que els mitjans de comunicació puguin 
agafar una característica molt important i necessària com és la immediatesa. Ara podem 
rebre les noticies, la informació que ens donen i els fets que ocorren d’una manera més 
ràpida.  
 
Per aquest motiu, estem vivint ara mateix en la societat de la informació, un concepte 
creat pel sociòleg japonès Yoneji Masuda als anys setanta i que és aquella en la qual les 
tecnologies faciliten la creació, distribució i manipulació de la informació i juguen un 
paper essencial en les activitats socials, culturals i econòmiques1. Però la societat en la 
que vivim, que permet estar connectats entre nosaltres, també té una cara obscura.  
 
Dintre de les tones d’informació que podem rebre cada dia no sempre alguna té el punt 
de veracitat que es necessita. En moltes ocasions, la informació periodística que ens 
arriba no és veritat, no és veraç. Les famoses Fake News que han començat a tenir més 
ressò mediàtic en els últims anys son presents en els ordinadors, els mòbils i les xarxes 
socials.  
 
I aquí ens trobem. Les Fake News cada vegada tenen més protagonisme en processos 
de la societat i, com moltes accions, afavoreixen a un o a un altre. Propagar una noticia 
falsa es tan senzill com només prémer el botó de compartir a Facebook o prémer el botó 
de retuit a Twitter, i tothom que et segueixi ho veurà. La ignorància de les persones en 
aquestes situacions permet que fer aquestes passes sigui molt fàcil  
 
El meu Treball de Fi de Grau consistirà en analitzar tota aquesta situació e intentar treure 
interrogants sobre aquesta qüestió innovadora. La secció més afectada per aquest 
fenomen és la política, i aquest serà l’enfocament que es doni en el treball per entendre 
millor el que es vol tractar. Mitjançant l’estudi de cas sobre les Fake News a les eleccions 
presidencials dels Estats Units del 2016 es podrà demostrar com aquest fenomen ens 
afecta a tots quan menys ho esperem.  

 

 

                                                 
1 Wikipedia (octubre del 2018). Sociedad de la Información.   
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
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1.2. Abstract 
 
My Final Project will be to analyse this whole situation and try to ask questions about 
this innovative issue. The section most affected by this phenomenon is politics, and this 
will be the approach that is given in the work to better understand what is to be dealt 
with. Through the case study on the Fake News in the 2016 presidential elections, the 
United States will be able to demonstrate how this phenomenon affects everyone when 
we least expect it. 
 
At present, the Fake News abound us, camouflaged in the form of real news and even 
from video and photography. There are many objectives to be able to handle this type 
of manipulation and there are many fields in which they are affected, such as the sport 
or the economy. Social networks have made it possible for this phenomenon to be very 
difficult to stop; his ability to reach the masses with ease and with massive diffusion 
makes it difficult for false news to spread. 
 
However, the bombing of false news in our social networks is a more complex situation 
than it seems. There is always an interest behind it and that is what we are going to 
investigate. We will focus mostly on politics, source of many of the false news we see 
today. In particular, to put a practical case, the US presidential election in 2016, year in 
which Donald Trump again popularized the term Fake News, which was presented and 
in which he was related to this false news to destabilize public opinion 
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1.3. Objectius del treball  
 
En el marc d’aquest Treball de Fi de Grau, he decidit dividir els objectius del treball en 
un de general per després dictar una sèrie d’objectius específics. Per tant l’objectiu 
general marcat per aquest Treball de Fi de Grau és el següent:  
 

- Trobar un significat més acurat del que són les Fake News i analitzar com és la 
seva influencia en la política mitjançant un estudi de cas  

 
Després de revelar quin és l’objectiu general passem als objectius més específics del 
meu Treball de Fi de Grau. 
 

- Per què existeixen les Fake News? 
- En què xarxes socials s'utilitzen més? 
- Que es busca amb les Fake News? 
- Perquè la gent s’ho creu? 
- Perquè la gent ho comparteix? 
- Com es pot parar aquest fenomen? 
- Pot anar a més aquest fenomen? 
- Qui ho fabrica? 
- Qui les difon? 
- Qui les viralitza? 
- Quina influencia política té les Fake News? 
- Perquè son perilloses? 
- On és el periodisme davant les Fake News? 
- Qui surt guanyant?  

 
El motiu pel qual aquests objectius establerts és perquè aquest tema encara és molt 
actual e innovador. No s’ha establert un significat concret, s’han fet pocs estudis i poca 
recerca sobre les Fake News. La temàtica d’aquest Treball de Fi de Grau no gaudeix de 
molta informació al respecte ja que va adquirir notorietat en aquests últims anys. Aquest 
treball servirà per resoldre dubtes sobre aquest tema.  
 

1.4. Hipòtesi d’Investigació 
 

- Les Fake News distorsionen la realitat amb la viralitat i la difusió immediata?  
- La complicada detecció de les Fake News pot provocar ingerències en molts 

processos polítics? 
 
Aquestes són les meva preguntes d’investigació que uneix tot el que es vol explicar en 
el meu TFG. Les Fakes News i la seva popularitat són un tema molt innovador i del que 
s’ha parlat poc. Malgrat la seva historia, que es remunta al segle XIX, s’ha començat a 
tractar amb més cura i amb més importància degut a la seva utilització.  Un dels àmbits 
en el que és més utilitzat és a la política. Per tal d’afectar els processos polítics amb 
l’objectiu d’afavorir algun interès ideològic o econòmic, és un arma que pot ser molt útil.  
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1.5. Metodologia  
 
Pel meu Treball de Fi de Grau utilitzaré diverses tècniques d’investigació per poder 
explicar correctament el fenomen de les Fake News.  
 

- Revisió Bibliogràfica/Investigació documental: La revisió de la literatura 
vinculada a les Fake News és una part important del treball.  

- Entrevistes semi-estructurades: Un altre mètode per aconseguir informació i 
poder completar el treball. L’entrevista d’experts en la matèria i també de 
periodistes reconeguts per donar el seu punt de vista és una manera d’incloure 
informació valuosa el treball. Les entrevistes s’han fet a:  

- Jaime Andreu-Romeo: funcionari jubilat de la Comissió Europea 
especialitzat en fenòmens de les xarxes socials, comunicació i Fake 
News. S’entrevista per veure una visió de com Europa tracta aquesta 
delicada situació de la desinformació. 

- Marc Amorós: expert en Fake News, comunicació i escriptor del llibre 
Fake News: la Verdad de las Noticias Falsas. Es pretén aportar una visió 
clara del que és i com afecta a les persones les noticies falses. 

- Maria Blanco (Newtral): periodista d’una de les webs de verificació de 
noticies falses més famosos a Espanya i també de fact-checking. S’intenta 
veure quin és el treball i quin servei fan a les persones. 

- David Fernández (Maldita.es): periodista d’un dels referents en el fact-
checking i la verificació de les noticies falses, Maldita.es. S’intenta veure 
quin és el treball i quin servei fan a les persones. Aquesta entrevista no 
ha estat enregistrada perquè l’entrevista ho ha demanat així. 

- Observació/Anàlisi de contingut: El mètode d’observació estarà a la part 
pràctica del treball. Serà una de les parts empíriques del treball. S’ observarà una 
mostra representativa de les noticies falses que s’han fet de les eleccions 
presidencials dels Estats Units del 2016. La mostra objecte d’anàlisi ha estat 
seleccionada per la seva incidència (difusió) a la xarxa. Es crea una plantilla 
d’anàlisi basada en diferents documents i experts citats al treball.  
 
La plantilla explica de que tracta la noticia, el mitjà que ho ha publica, quin grau 
de fiabilitat té el mitjà que ho publica, la data de publicació. L’anàlisi en si està 
basat en els estudis de la Dra. Claire Wardle, que ha creat una categorització de 
les noticies falses i una llista per poder trobar com es desinforma i que s’explicarà 
durant el treball. Aquestes dues representacions esmentades són dos bons 
exemples per poder descobrir noticies falses. 
 
1.6. Estructura i continguts del treball 

 
L’estructura del treball està dividit en tres parts:  
 

- Introducció General: Una introducció de que es tractarà al TFG i una pinzellada 
ràpida sobre el fenomen de les Fake News. La justificació, els objectius, les 
hipòtesis i la pregunta d’investigació estan en aquest apartat 
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- 1a part. Les Fake News i la seva influència actual: Aquesta primera part del 
treball serveix per posar els fonaments teòrics del meu TFG. S’explica en que 
consisteix aquest fenomen de les Fake News amb definicions,  dades, exemples 
i estudis de com afecta a les persones. Es farà un marc teòric sobre el tema i es 
respondran preguntes sobre aquest tema. 

- 2a part. Estudi de cas: Les Fake News a les Eleccions Presidencials dels EE.UU al 
2016. La segona part del treball consisteix en aplicar tot el marc teòric creat i 
tota l’explicació feta en un cas. Les Eleccions Presidencials dels EE.UU al 2016 
van ser el començament del ressò d’aquest fenomen que cada vegada va a més. 
S’analitzarà una mostra noticies falses difoses, els canals, les tècniques, l’impacte 
i el seu descobriment. Mitjançant l’anàlisi i tècniques com el Fact-Checking, es 
podrà explicar que vivim en un món ple de noticies falses.  
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2. Les Fake News i la seva influència en l’actualitat 

2.1. Marc Teòric 
 
Les persones que tenen menys de 30 anys no llegeixen diaris, no posen la televisió 
diàriament o no escolten la ràdio2. La tecnologia d’Internet ha fet que els mitjans de 
comunicació tradicionals convinguin en un segon pla. Immediatesa i rapidesa són dues 
de les característiques més importants que ens permet consumir noticies directament. 
I això, és una font directe de Fake News. 
 
En el moment en el que es diu aquesta paraula, la gent ho associa directament, però cal 
destacar que el primer problema que ens trobem es neològic. Un problema que no 
permet entendre amb claredat el concepte que té i el que l’envolta. Molts també 
anomenen les Fake News com Desinformació.  
 
Per sort, les persones adultes i d’avançada edat segueixen fidels. Tot i això, el futur del 
paper corre un perill molt recurrent i es veuen condemnats a canviar de rumb. La font 
del jovent són les xarxes socials com Facebook o Twitter, l’epicentre de creació i difusió 
de noticies falses, i de fet, son ells els que es decanten per aquestes falsedats per què 
consideren que no estan informats, millor dit, no els interessa l’actualitat3.  
 
I aquí trobem un altre problema. Hi ha poca diferenciació i significació sobre aquest 
concepte, en joves i adults. És una cosa que és necessari de saber degut al recent 
creixement de la utilització d’aquesta tècnica dissuasiva per manipular i desinformar a 
les persones. Un dels punts d’aquest treball serà trobar solució a aquest dubte.  
 
El fenomen de les Fake News va a més, gràcies en part a la campanya del president dels 
Estats Units, Donald Trump. Però la detecció d’aquestes, tot i tenir bones eines com el 
Fact-Checking, encara és bastant complicada. Un usuari no pot veure a vista d’ull si és 
una noticia certa o falsa. Hi ha punts que ens fa caure una noticia com les imatges. “Un 
80% del que veiem el recordem i només el 20% del que llegim” (Amorós. 2018). 
 
Les Fake News busquen fastiguejar a algú altre, sigui de l’àmbit que sigui, malgrat que 
el que més ressò mediàtic ha tingut és l’àmbit polític. i busquen interessos: interessos 
econòmics per lucrar-se e ideològics per manipular l’opinió pública4. Els creadors de de 
noticies falses no ho fan perquè volen, sinó perquè són persones interessades. No 
només això, i és que ara utilitzen xarxes socials o portals digitals per informar-se, llocs 
fàcils per colar falsedats.  
 

                                                 
2 Marchi, Regina (2012). With Facebook, Blogs and Fake News, Teens Reject Journalistic 
“Objectivity”. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859912458700?casa_token=82-
ZM5xdvbgAAAAA%3A7niHpZwAvOLeU7kglT9lH-BgBOQaZsdIQeZJ-
afuP3TQfGxd7WllQROLO-xKDQ8fCOhtXLlWHCpL&journalCode=jcia 
3 Marchi, Regina (2012). With Facebook, Blogs and Fake News, Teens Reject Journalistic 
“Objectivity”. 
4 Amorós, Marc (2018). Fake News: La Verdad de las Noticias Falsas. Plataforma Digital. 
Barcelona 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859912458700?casa_token=82-ZM5xdvbgAAAAA%3A7niHpZwAvOLeU7kglT9lH-BgBOQaZsdIQeZJ-afuP3TQfGxd7WllQROLO-xKDQ8fCOhtXLlWHCpL&journalCode=jcia
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859912458700?casa_token=82-ZM5xdvbgAAAAA%3A7niHpZwAvOLeU7kglT9lH-BgBOQaZsdIQeZJ-afuP3TQfGxd7WllQROLO-xKDQ8fCOhtXLlWHCpL&journalCode=jcia
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859912458700?casa_token=82-ZM5xdvbgAAAAA%3A7niHpZwAvOLeU7kglT9lH-BgBOQaZsdIQeZJ-afuP3TQfGxd7WllQROLO-xKDQ8fCOhtXLlWHCpL&journalCode=jcia
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Investigacions recents apunten a la creixent popularitat d’informatius satírics com The 
Colbert Report (TCR), The Daily Show (TDS) o The Tonight Show (HBO) i altres 
produccions satíriques i la dependència creixent del públic com a font de notícies i 
informació5. Això dona a pensar que, pels joves, les Fake News es refereixen als 
programes de televisió d'entreteniment que parodien notícies utilitzant sàtires per 
debatre els assumptes públics.  
 
Tot aquest tema ja ha arribat, fins  i tot, als governs polítics de molts països. La Unió 
Europea ja s’ha posat en marxa per veure e intentar controlar aquest fenomen, amb 
estudis i baròmetres6. Molts europeus consideren que poden detectar el que és una 
noticia falsa o una no, un debat que s’ha començat a tractar al carrer.  
 
Els mitjans de comunicació tradicionals també han posat l’alerta en aquest tema. Estudis 
demostren que aquest tipus de mitjans son els menys exposats a les noticies falses, però 
creuen que això podria canviar amb el temps7. Clarament, els que son més vulnerable 
son els mitjans digitals, clarament demostrat com a difusors sense donar-se compte. 
Però encara hi ha un lloc més vulnerable com són les xarxes socials. 
 
Un simple botó pot difondre qualsevol noticia falsa. Amb aquesta premissa molts 
creadors de Fake News comencen a fer la seva feina: distorsionar la societat i l’opinió 
pública. No només les grans xarxes socials com Twitter (com a creador de la agenda 
informativa) son difusors de contingut enganyós, sinó que ara també arriba a la 
missatgeria instantània, com Whatsapp8. 
 
Però, perquè s’ha tornat a fer famós aquest terme i s’ha popularitzat aquest mètode? 
Eleccions per la presidència dels Estats Units al 2016. Donald Trump i Hillary Clinton 
lluitaven per un jocós lloc a la Casa Blanca quan van començar a proliferar Fake News 
contra Clinton, una manera tan fàcil com compartir davant molt gent virtualment. 
Estudiar el cas, el gran cas que va destapar aquestes teories i tècniques és la segona part 
d’aquest TFG.  
 
Ens trobem en un món en el que la digitalització i la societat de la informació ja formen 
part de les nostres vides. Ja no és una utopia, sinó una realitat. Apareixen noves 
tècniques de manipulació i la millor trobada fins ara és el de les Fake News. Un simple 
botó podria manipular a qualsevol persona que llegeixi.  
 
2.2. Significat de les Fake News 
 

                                                 
5 Marchi, Regina (2012). With Facebook, Blogs and Fake News, Teens Reject Journalistic 
“Objectivity”. 
6 European Comission (Febrer, 2018). Flash Barometer 464: Fake News and online 
disinformation 
7 Estudio de Comunicación i Servimedia (Juny, 2018). Influencia de las Fake News en la opinión 
pública. https://www.slideshare.net/MercedesUlloaLlanza/informe-fake-newsinfluencia-de-las-
noticias-falsas-en-la-opinin-pblica 
8 B Palomo, J Sedano (2018): “WhatsApp como herramienta de verificación de fake news. El 
caso de B de Bulo”. Revista Latina de Comunicación Social, 73, pp. 1384 a 1397. 
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1312/71es.html 

https://www.slideshare.net/MercedesUlloaLlanza/informe-fake-newsinfluencia-de-las-noticias-falsas-en-la-opinin-pblica
https://www.slideshare.net/MercedesUlloaLlanza/informe-fake-newsinfluencia-de-las-noticias-falsas-en-la-opinin-pblica
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1312/71es.html
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Abans de donar un significat a les Fake News, s’ha d’explicar com arriba a les persones i 
els motius d’aquesta. La Dra. Claire Wardle i Hossein Derakhshan van estudiar d’una 
manera científica aquest fenomen i van donar una sèrie d’explicacions sobre el 
fenomen, començant pel trastorn de la informació.  
 
2.2.1. El trastorn de la informació 
 
El marc conceptual de les Fake News té un nom: el Trastorn de la Informació9, que es 
desglossa en tres parts.  
 
1) Els tres tipus de trastorns de la informació: dis-informació, informació errònia i mala 
informació 
2) Les Tres Fases del Trastorn de la Informació: Creació, Producció i Distribució 
3) Els Tres Elements del Trastorn de la Informació: Agent, Missatge i Intèrpret 
 
2.2.1.1. Els tres tipus de trastorns de la informació 
 
Gran part del discurs sobre "notícies falses" combina tres nocions: informació errònia, 
desinformació i mala informació. Però és important distingir missatges que són 
veritables d'aquells que són falsos i missatges creats, produïts o distribuïts per "agents" 
que pretenen fer mal per aquells que no són: 
 

- Dis-informació: Informació falsa i creada deliberadament per fer mal a una 
persona, grup social, organització o país. 

- Informació incorrecta: Informació falsa, però no creada amb la intenció de 
causar danys. 

- Mala informació: Informació basada en la realitat, utilitzada per infligir danys a 
una persona, organització o país. 

 
A l’estudi, es posen exemples de les últimes eleccions franceses, en les que Emmanuel 
Macron va guanyar. Aquí els exemples: 

- Dis-informació: la creació d'una sofisticada versió duplicada del periòdic Le Soir, 
amb un fals article que afirmava que Macron estava sent finançat per Aràbia 
Saudita. 

- Informació Incorrecta: L’atac als Camps Elisis del 20 d’abril de 2017 va ser 
desencadenant de moltes noticies falses. Les persones que compartien aquest 
tipus de contingut rares vegades ho fan per causar danys. Més aviat, per ajudar 
i ser útil.  

- Mala Informació: quan els correus electrònics d'Emmanuel Macron eren es va 
filtrar el divendres abans de la votació del 7 d'agost. La informació continguda 
als correus electrònics era real, tot i que la campanya de Macron suposadament 
incloïa informació falsa per disminuir l’impacte 

                                                 
9 Wardle, Claire i Derakhshan, Hossein (27 de setembre de 2017). Information Disorder Toward 
an interdisciplinary framework for research and policymaking. Consell Europeu. 
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-
2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982 
 

https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982
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2.2.1.2. Els actors i les fases del trastorn de la informació 
 
En intentar comprendre qualsevol exemple de trastorn d'informació, és útil 
considerar-ho en tres elements: 
 

- Agent: Qui van ser els "agents" que van crear, produir i distribuir l'exemple, i 
quina era la seva motivació? 

- Missatge: Quin tipus de missatge ha estat? Quin format va prendre? Quins eren 
els característiques? 

- Intèpret: Quan algú va rebre el missatge, com ho van interpretar missatge? 
Quines accions, si n'hi ha, van prendre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La intersecció entre informació falsa, falsa i incorrecta s'adreça al voltant dels conceptes de falsedat i dany. 
Font: Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking 

Els actors del trastorn de la informació 
Font: Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for 

research and policymaking 
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Aquests actors fan una sèrie de passos/fases que permeten fer el procés del trastorn 
de la informació  
 

- Creació: El missatge es crea. 
- Producció: El missatge es converteix en un producte multimèdia. 
- Distribució: El missatge es distribueix o es publica. 

2.2.2. Significat de les Fake News 
 
Quan parlem d’aquest concepte i d’aquesta unió de paraules, podem trobar 
connotacions que canvien d’una manera o un altra el significat. Molts prestigiosos 
diccionaris tenen també la seva i, de fet, consideren que és una paraula molt buscada 
en l’actualitat.  
 
El diccionari de la Universitat de Cambrigde considera que les Fake News són “històries 
falses que semblen notícies, difoses a Internet o utilitzant altres mitjans, generalment 
creades per influir en opinions polítiques o com una broma”. Amb aquest concepte 
expliquen que és una falsedat. 
 
D’altra banda, trobem la definició del Diccionari Collins. “Informació falsa, sovint 
sensacional, difosa sota l’aparença d’una cobertura de premsa”. Curta però directe. 
Aquesta va ser la paraula de l’any 2017 segons el propi diccionari. Perquè? Doncs perquè 
la popularitat que li va donar Donald Trump va fer augmentés en un 365% la seva cerca.  
 
Però aquesta paraula s’ha convertit en un arma de doble fil. Una de les persones més 
estudioses sobre aquest fenomen, la doctora Claire Wardle, creu que el terme s'ha 
convertit en una arma que polítics i col·lectius utilitzen per atacar-se uns a altres volent 
fer veure que tenen la veritat absoluta. A més, no explica la complexitat de la situació i 
genera confusió en els debats mediàtics i polítics. 
 
Tampoc defineix bé el fenomen: si pensem en “notícies falses” ens ve al cap un format 
determinat: un article, amb el seu titular, la seva foto i el seu desenvolupament i el 

Les fases del trastorn de la informació. Font: Information Disorder Toward an interdisciplinary for research and policymaking 
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problema és infinitament més ampli: memes, captures, vídeos, àudios... aquesta és la 
desinformació a la qual més exposats estem.  
 
Per tant, com ho podem anomenar i definir? De moment ho podríem dir d’una manera 
molt clara: les Fake News són més que informacions tendencioses o manipulades, són 
mentides. Per fer una definició més acurada, podríem fer-ho de la següent manera.  
 
Les Fake News són informacions falses dissenyades per fer-se passar per noticies amb 
l’objectiu de difondre un engany o una desinformació deliberada per obtenir una fi 
determinada, habitualment de tipus polític o financer.  
 
Però el problema arriba quan hi ha alguns teòrics no volen parlar d’aquest terme. 
Trobem un problema neològic.  
 
2.2.3. El problema neològic  
 
Claire Wardle, una de les persones que més està estudiant el fenomen, considera que 
tot el món considera que ens referim com a Fake News a la desinformació. Als experts 
en aquesta matèria no els hi agrada dir noticia falsa perquè no hi ha un consens clar 
sobre aquesta definició.  
 
El terme Fake News s’ha convertit en un arma de doble fil que polítics i col·lectius 
utilitzen per la seva pròpia fi amb l’objectiu de demostrar tenir la veritat absoluta. La 
paraula crea confusió en la societat i política, a més de no explicar la complexitat que té 
aquesta situació en la actualitat.  
 
Aquest problema amb la paraula provoca també una confusió en les persones: si 
pensem en Fake News, molts pensen en el format determinat de l’article. Tot i que 
aquest problema és encara més gran com memes, captures, vídeos... aquesta és la 
desinformació a la que més estem exposats. I la desinformació seria la paraula més clara 
per parlar d’aquest fenomen.  
 
2.2.4. La Desinformació, el significat vertader  
 
Segons la RAE, desinformar té dos significats:  
 

- Donar informació intencionadament manipulada al servei de certs fins 
- Donar informació insuficient o ometre-la 

 
Els experts parlen de desinformació perquè no només es tracta d’una cosa que és 
purament fals, sinó tant a allò mancat de context, com per exemple un article satíric. Si 
una persona no sap del context quan llegeix una noticia així, se l’ha pot creure com una 
noticia real.  
 
Quan parlem de Fake News, les persones també limitem a un format definit, com una 
noticia. Com he mencionat abans, aquest problema es molt més gran del que ens 
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pensem, ja que no només les noticies poden manipular, sinó que també altres formats 
com les fotografies o vídeos son objectes de desinformació.  
 
Per tant, ¿hem de canviar el terme de Fake News per Desinformació? La resposta és que 
no és necessari. Es pot dir com es vulgui, però hem de remarcar que si volem parlar que 
si tractem el gran problema que comportar aquest tipus de manipulació hem de parlar 
de desinformació. Fake News el podríem dir com una paraula associada a desinformar, 
però que no dona tota la realitat de la situació.  
 
El portal FirstDraft News10, un portal creada per l’experta Claire Wardle en el que es 
parla del mètodes de manipulació, Fake News i desinformació, considera que aquesta 
última paraula és la que més defineix aquest món. Pel portal, la definició de 
desinformació més acurada es la següent.  
 
“La fabricació o manipulació deliberada de contingut audiovisual incloent la creació 
intencionada de rumors i teories de la conspiració”. 
 
Els motius els va donar la pròpia doctora Wardle amb Hossein Derakhshan en l’informe 
(esmentat anteriorment) pel Consell Europeu Information Disorder Toward an 
interdisciplinary framework for research and policymaking11 
 
“Ens abstenim d'utilitzar el terme “Fake News”, per dues raons. En primer lloc, 
lamentablement és inadequat per descriure el complex fenomen de la contaminació de 
la informació. El terme també ha començat a ser apropiat pels polítics de tot el món per 
descriure a les organitzacions de notícies la cobertura troben desagradable. D'aquesta 
manera, s'està convertint en el mecanisme pel qual els poderosos poden atacar, 
restringir, soscavar i burlar la premsa lliure ". 
 
2.2.5. La Categorització de les Fake News, segons Claire Wardle  
 
L’experta en desinformació i una de les persones que més ha estudiat en aquest terme, 
Claire Wardle, va publicar un article a FirstDraftNews.com12 en el que, mitjançant els 
seus estudis, categoritzava aquest fenomen en set tipus de noticies falses que 
desinformaven.  
 

                                                 
10 First Draft News. firstdraftnews.org 
11 Wardle, Claire and Derakhshan, Hossein (27 de setembre de 2017). Information Disorder 
Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. European Council. 
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-
2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982 
12 Wardle, Claire (14 de març de 2017). Fake News: es complicado. FirstDraftNews.com 
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/ 
 

https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666?_ga=2.225798236.712365953.1546885374-162390837.1544617982
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/
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Esquema de Categorització de les Fake News. Foto: FirstDraftNews.com 
Segons aquest esquema, els tipus de mala informació i desinformació són els següents:  
 

- Sàtira o Parodia: aquell que no vol fer mal per enganyar a la gent. Aquest tipus 
de noticies és fan per humor.  

- Contingut enganyós: aquell que permet utilitzar la informació d’una manera 
enganyosa per incriminar a algú o alguna cosa 

- Contingut Impostor: aquell en el que es suplanta font genuïnes  
- Contingut Fabricat: aquell que és nou, però ha estat dissenyat expressament per 

enganyar i perjudicar  
- Connexió Falsa: aquell que elements com el titular o les imatges no confirmen 

el contingut de la noticia 
- Context Fals: quan el contingut de la noticia es difon amb informació falsa 
- Contingut Manipulat: quan la informació o imatges es manipulen per enganyar 

l’usuari  
 

2.3. Les Motivacions per crear falsedats 
 
El periodista i creador de Bellingcat, un portal d’investigació online per a periodistes, 
Eliot Higgins, va intentar estudiar i investigar quines són les motivacions principals per 
les persones per desinformar a les persones i crear Fake News. En una conferencia TED 
a Amsterdam13, Higgins va donar quatre raons per la creació i difusió de Fake News, 
anomenant-les “The Four P”.  
 

- Passió 
- Propaganda 
- Partidisme 
- Pagament 

                                                 
13 Eliot Higgins (2017). Finding the Truth in a Post-Truth World. TEDxAmsterdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=mozxTk3Brqw 

https://www.youtube.com/watch?v=mozxTk3Brqw
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Els motius de Higgins van quedar molt clars. Les quatres P tenen diverses explicacions:  
 

- Passió: es demostra en aquelles notícies referides a temes molt mediàtics, on els 
usuaris s'identifiquen i es posicionen fàcilment. Per aquest motiu, tenen 
potencial per adquirir un to groc i sensacionalista.  

- Partidisme: busquen influir o modificar la conducta o el pensament dels usuaris. 
Un gran exemple són les eleccions presidencials dels EE.UU dels 2016, que 
veurem en la segona part del treball.  

- Propaganda i Pagament: ambdós motivacions van juntes, segons Higgins. S’ha 
demostrat que les Fake News tenen una fi propagandística perquè permet 
arribar a moltes persones en poc temps. El fenomen dels clics també està 
associat als diners i és que cada clic on es punxa una noticia falsa és una quantitat 
guanyada gràcies als anunciants. A més a més, també s’ha descobert que moltes 
empreses posen en valor la compravenda de les dades dels usuaris. 

 
La Dra. Claire Wardle va anar més enllà. Basant-se en la llista que va fer el seu company 
Higgins, ella va trobar quatre motivacions més perquè les persones creïn i difonen Fake 
News en la societat de la informació.  Les altres quatre motivacions que va trobar Wardle 
les va ajuntar amb les de Higgins per formar la “Llista de la Desinformació”.  Wardle va 
trobar, com a motivacions per la creació de falsedats:  
 

- Periodisme Deficient 
- Provocació 
- Profit 
- Poder o Influencia Política  

 
2.3.1. La Llista de la Desinformació 
 

 
 
La Llista de Desinformació és una llista en el que s’ajunten les motivacions trobades per 
Higgins i Wardle amb els tipus de noticies falses que trobem. Amb aquesta llista es pot 
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veure la connexió que hi ha entre una noticia i quina podria ser la seva fi cap al usuari o 
lector.  
 
A continuació, s’explica quines són aquestes connexions entre motivacions i Fake News: 
 

- Periodisme Deficient: una connexió i context falsos i un contingut enganyós 
demostren que la noticia ha tingut una voluntat diferent a la d’informar.  

- Parodia: clarament, aquestes noticies busquen l’humor, per tant el podem 
combinar amb la sàtira, el contingut impostor a més de que és un contingut 
fabricat per algú que no busca desinformar.  

- Provocació: en molts casos, sobretot en política, les noticies poden ser per 
provocar. El contingut impostor, manipulat i fabricat per algú, a més del seu 
llenguatge i tècnica d’escriure fan que pugui ser una provocació. 

- Passió: en temes molt mediàtics es sol fer un context fals per intentar captar a 
més seguidors 

- Partidisme: per afavorir a una ideologia, alguna corrent de pensament, un 
contingut enganyós i fals es bo per fer una noticia falsa 

- Profit: per treure algun profit d’un tema sobre qualsevol cosa, més per beneficis 
econòmics, connexió falsa, contingut impostor a més de que ha estat fabricat 
per un periodista 

- Poder o Influència Política: la política i el poder de moltes empreses també 
són objecte de fabricació de Fake News. Contingut enganyós, fals, manipulat 
i fabricat, és un dels més utilitzats per fer noticies falses. 

- Propaganda: per difondre una idea concreta, la propaganda és una de les 
maneres més útils. Contingut enganyós, fals, impostor, manipulat, fabricat. És el 
més complert per desinformar.   
 

2.4. Història de les Fake News 
 
¿Creuen que les noticies que el concepte de les Fake News ve de l’actualitat? Creuen 
erròniament. De fet, segons el Papa Francesc en una conferencia 52 Jornada Mundial 
titulada "La veritat us farà lliures (Jn 8, 32). Fake news i periodisme de pau", va ser la 
serp “l'artífex de la primera fake news", a l'enganyar Eva, barrejant veritat i mentida, 
amb un objectiu clar.  
 
Per començar parlant d’aquest tema, citem a Jacob Soll en un article en el que parlava 
de la “brutal” historia de les Fake News. “El sensacionalisme sempre es ven bé. A 
principis del segle XIX, es van començar a produir els diaris moderns, però també les 
històries falses per augmentar la circulació d’aquestes. Una noticia falsa que va ser el 
detonant d’aquesta pràctica va ser la "Gran lluna de la Lluna". Al 1835, el New York Sun 
va afirmar que hi havia una civilització alienígena a la lluna i amb això es va establir com 
a diari líder i rendible”14 

                                                 
14 Jacob Soll (18 de desembre de 2016). The Long and Brutal History of Fake News. POLITICO 
Magazine. https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-
214535 
 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535
https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-214535
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El material informatiu fals i distorsionat no és exactament una novetat. Ha estat part de 
la història mediàtica molt abans que els mitjans socials, des de la invenció de la 
impremta. La primera noticia falsa que es reconeix data de 1475 a Trento, Itàlia: Un nen 
de 2 anys anomenat Simonino havia desaparegut, i un predicador franciscà, Bernardino 
da Feltre, va donar una sèrie de sermons al·legant que la comunitat jueva havia 
assassinat al nen. Els rumors es van estendre ràpidament. Abans de temps, Feltre 
afirmava que el cos del nen havia estat trobat al soterrani d'una casa jueva. En resposta, 
el bisbe de Trento, Johannes IV Hinderbach, va ordenar la detenció i tortura de tota la 
comunitat jueva de la ciutat. Quinze d'ells van ser considerats culpables i cremats a la 
foguera. La història va inspirar comunitats circumdants per cometre atrocitats similars. 
 
A la dècada de 1890, els periodistes i periòdics rivals de Joseph Pulitzer i William Hearst 
van competir amb el públic a través del sensacionalisme i els rumors com si fossin fets 
reals, una pràctica coneguda en aquella època com a "periodisme groc", aquesta és la 
primera vegada es que veu la paraula Fake News15. Les seves incertes notícies van jugar 
un paper important, per exemple, en liderar el EE.UU a la Guerra de Cuba de 1898.  
 
Una de les motivacions per als periòdics de 1890 que participen en el periodisme groc 
és el mateix que avui dia per als creadors de notícies falses: les notícies exagerades amb 
títols amb impactes que reben atenció i donen clics promovent la venda de publicitat. 
En la forma de mitjans de comunicació tradicionals, la majoria de la gent ha après millor 
que fer resums de notícies tan seriosament com ho va fer en l'època de periodisme groc. 
 
Les Fake News van ser la ordre del dia durant els períodes bèl·lics. Va ser utilitzat per 
màquines de propaganda nazi per construir fervor antisemita. Va jugar un paper en la 
Il·lustració, quan la falsa explicació de l'Església catòlica del terratrèmol de Lisboa de 
1755 va provocar que Voltaire es pronunciés contra el domini religiós. A la dècada de 
1940 als Estats Units, el sentiment racista va portar a la publicació d'històries falses 
sobre les suposades deficiències i delictes dels afroamericans. 
 
La difusió de falsedats per distorsionar la visió de la realitat del receptor i modificar la 
seva conducta ha existit des de sempre, molt abans de la creació de les xarxes socials. 
En molts capítols de la historia mundial, mitjançant informació falsa es manipulava a les 
masses per afavorir una causa o una altra.  
 
L’única diferencia que podem trobar amb l’actualitat és la seva manera de difusió. Es 
tracta de transmetre, amb el suport dels mitjans de màxima difusió, un discurs creïble 
capaç de captar l'atenció del públic, basant-se en estereotips i prejudicis i suscitant 
emocions per mobilitzar i induir opinions, decisions i accions. És indubtable que això ja 
passava molt abans de l'aparició de Facebook i Twitter. 
 
Si parlem del seu àmbit polític, això no ho ha inventat Donald Trump com molts pensen. 
La difusió de notícies falses ja hi era present a les quartes eleccions presidencials nord-
                                                 
15 Merriam-Webster. (23 de març de 2017). The Real Story of Fake News. Merrian-Webster.com. 
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news 
 

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news
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americanes cap al 1800, quan John Adams, successor de George Washington, va voler 
repetir mandat, com el seu antecessor. Se'l va acusar entre altres coses de donar suport 
a l'aristocràcia o de voler instaurar la monarquia, casant al seu fill John Quincy Adams 
amb una filla del rei d'Anglaterra. Tot era mentida. 
 
El rebombori de les Fake News s’ha donat en molts casos, però quan van arribar Donald 
Trump i les eleccions generals de EE.UU al 2016, la popularitat de la paraula que es va 
esmentar després de molt temps, va tornar a generar el creixent fenomen que ara vivim 
en l’actualitat.  
 
Encara més rebombori va agafar quan una petita localitat de Macedònia van començar 
a guanyar diners difonent noticies falses per grups de Facebook. A Veles, molts joves van 
començar a guanyar molt sense importar les conseqüències que van portar.16La 
informació errònia, el gir, la mentida i l'engany existeixen per sempre. Però el que els 
experts van descobrir va ser un matrimoni únic entre els algorismes de les xarxes socials, 
els sistemes de publicitat, les persones preparades per guanyar diners i unes eleccions 
que van agafar una nació i gran part del món. 
 
No importa qui va començar la notícia falsa, la notícia falsa en la seva forma moderna 
és diferent de les formes històriques de tonteries periodístiques en els mitjans de 
comunicació tradicionals. La velocitat a la qual es divideix i la magnitud de la seva 
influència el situa en una categoria diferent dels seus cosins històrics. Hi ha tres parts 
úniques per a notícies falses modernes que la fan diferent de les varietats més antigues 
de reportatges intencionadament exagerats o falsos: qui, què i com. 
 
2.4.1. L’ecosistema de la informació  
 
Com hem dit molts cops, la paraula Fake News no es correcta per esmentar les noticies 
falses i la seva difusió. La raó per la qual tenim dificultats amb un reemplaçament és 
perquè es tracta de més que les novetats, és tot l'ecosistema complet d'informació. I el 
terme falso no arriba a descriure la complexitat dels diferents tipus d'informació errònia 
(difusió involuntària d'informació falsa) i la desinformació (creació i difusió deliberada 
d'informació que es coneix és falsa). 
 
Per entendre el veritable ecosistema d'informació, hem de dividir-ho en tres elements: 
 

• Els diferents tipus de contingut que es crea i es difonen: depenent del tipus 
d’informació que s’escriu i del que es vol parlar, la noticia es pot encarar d’una 
manera o d’una altra. Les Fake News es troben en qualsevol tipus de peça 
informativa, com una noticia i en qualsevol tipus de tema, com el polític. Molts 
temes de l’actualitat són objecte de creació de noticies falses 

• Les motivacions de qui creen aquest contingut: com hem comentat en un punt 
anterior, sol haver-hi diferents motivacions d’aquells que creen les noticies 

                                                 
16 Wendling, Mike. (22 de gener de 2018). The (Almost) Complete History of Fake News. BBC 
News. https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-42724320. 
 

https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-42724320
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falses. Majoritàriament, el que es vol aconseguir és el benefici de la persona o 
canviar l’opinió pública d’una tema recurrent amb la invenció de falsedats 

• Les formes en què es divulga aquest contingut: en l’antiguitat, la difusió de 
falsedats es feia pels mitjans de comunicació tradicionals. Però ara, amb el món 
interconnectat gracies a Internet i la immediatesa de les xarxes socials, els clics i 
la rapidesa s’han convertit en un factor important. Les formes han canviat molt. 
 

2.4.2. La guerra de la Informació  
 
Generar contingut ràpid per aconseguir el màxim benefici amb una capacitat de difusió 
elevada ha fet que els mitjans tradicionals i d’internet competeixen per veure qui és el 
que arriba primer. La investigadora Danah Boyd ho fa palpable amb un concepte que 
s’ha utilitzat molts cops en l’antiguitat: la Guerra de la Informació.17 
 
El concepte de la Guerra de la Informació consisteix en l'ús de la informació amb 
l'objectiu d'aconseguir una avantatge competitiva, com volen fer les Fake News de 
moltes maneres. El concepte s’utilitzava més en el períodes bèl·lics, ja que pot consistir 
en recollir informació tàctica, confirmar la veracitat de la informació pròpia, en la 
distribució de propaganda o desinformació per a desmoralitzar l'enemic i el públic, en 
minar la qualitat de la informació de l'enemiga de la força i en negar oportunitats de 
recollir informació a les forces enemigues. 
 
Tornant a l’explicació de Boyd, el concepte s’ha utilitzat per començar una creuada 
contra el anomenen “generadors de falsedats”. Parafrasejant el mentor del nou 
moviment de l’extrema dreta als Estats Units, Steve Bannon, hi ha una guerra 
d’informació entre mitjans, persones amb influencia i també els lectors, que molts cops 
tenen esperit crític o no. Les paraules que exactament Bannon va remarcar les va fer a 
un periodista durant una entrevista amb el New York Times18. “Vostè és del partit de 
l'oposició. El partit de la oposició no és el Partit Demòcrata... El partit de l'oposició és la 
premsa”.  
 
La creuada de Donald Trump contra els mitjans de comunicació també ha afavorit que 
hi hagi una guerra d’informació, perquè els periodistes han vist com el seu treball s’ha 
limitat per les treves que posen moltes organitzacions. Aquest motiu ha fet perdre, 
segons Boyd, la objectivitat de molts periodistes, un greu problema. 
 
Aquest greu problema no només s’ha expandit pels mitjans, sinó també per les agencies 
de noticies. Per a Danah Boyd, les agencies han estat entrenades per centrar-se en 
informar i mantenir un model conceptual de normes malgrat que no estan ben 
equipades per comprendre que poden tenir un paper en aquesta guerra, que les seves 
accions i decisions estan perfilant la forma en què es produeix la guerra. 

                                                 
17 Boyd, Danah (27 de gener de 2017). The Information War Has Begun. Zephoria/Apophenia. 
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2017/01/27/the-information-war-has-begun.html 
18 Grynbaum. M, Michael. (26 de gener de 2017). Trump Strategist Stephen Bannon Says 
Media Should ‘Keep Its Mouth Shut’. New York 
Times.https://www.nytimes.com/2017/01/26/business/media/stephen-bannon-trump-news-
media.html?smid=tw-share&_r=1&mtrref=t.co 

http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2017/01/27/the-information-war-has-begun.html
https://www.nytimes.com/2017/01/26/business/media/stephen-bannon-trump-news-media.html?smid=tw-share&_r=1&mtrref=t.co
https://www.nytimes.com/2017/01/26/business/media/stephen-bannon-trump-news-media.html?smid=tw-share&_r=1&mtrref=t.co
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La manipulació dels mitjans de comunicació per obtenir beneficis i el canvi d’ideologia 
ha evolucionat amb el pas del temps. Les estratègies que han pres els hackers, els 
hoaxers i els haters s'han tornat més sofisticats. Les campanyes s'han tornat més 
intenses. I ara molts dels actors més compromesos a minar intermediaris d'informació 
institucionalitzats es troben a l'oficina més poderosa del país. Estan fent guerra als 
mitjans i els mitjans de comunicació no saben què fer més que informar-ne. 
 
Certament hauríem de preocupar-nos per les persones (inclosos periodistes) que 
difonguin informació errònia sense adonar-se, però molt més preocupants són les 
campanyes sistemàtiques de difusió d'informació que es coneix és falsa. Els intents 
anteriors d'influir en l'opinió pública depenien de les tecnologies de transmissió "d'un a 
molts", però les xarxes socials permeten que la propaganda s'enviï directament a usuaris 
que, més probablement, accepten i difondran un particular missatge. 
 
Hem construït un ecosistema d'informació on la informació pot volar a través de les 
xarxes socials. La gent segueix buscant als arquitectes de les xarxes tècniques per 
resoldre el problema. Segurament que aquestes empreses poden fer molt per frenar 
alguns dels grups que han capitalitzat el que està passant per obtenir guanys financers. 
Però les batalles sobre ideologia i atenció seran molt més complicades. 
 
El que està en joc no és "notícies falses". El que està en joc és la capacitat creixent 
d'aquells que es comprometen amb l’odi i la crítica destructiva que ha existit durant 
molt de temps. Han evolucionat amb el panorama de la informació, fent-se sofisticats 
per aprofitar les eines disponibles per assolir el poder, l'estat i l'atenció. I aquells que 
busquen una agenda progressiva i inclusiva, aquells que volen combatre-ho per formar 
una unió més perfecta, no s'han mantingut. 
 
2.5. La legislació de les Fake News 
 
La desinformació no està legislada, encara. Les Fake News no tenen una llei que les aturi 
perquè parin la seva activitat. Però, mica en mica, van veient que això ha de tenir una 
regularitat, malgrat les seves complicacions i dificultat. La Unió Europea va fer un 
eurobaròmetre en el que va constatar que un 66% confia més en els mitjans de 
comunicació tradicionals que els digitals. Dintre dels països de la Unió, Espanya és la que 
més impacte rep de les noticies falses de manera setmanal amb un 78% 19 
 
En un món en el que els mitjans tradicionals continuen sent pioners malgrat la gran força 
dels digitals, els governs semblen no estar interessats en legislar per les falsedats 
al·legant la problemàtica que pot ser pel seu caràcter general i la dificultat de parar la 
difusió d’aquesta. 
 
S’ha començat a fer avenços en lleis contra les falsedats. En països com Alemanya, 
Canadà, França o la Índia han fet lleis per intentar regular el seu poder massiu i difusió 

                                                 
19 European Comission. Flash Eurobarometer 464. Fake News and Disinformation Online. Abril 
de 2018. PDF.  
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de les noticies falses. La Unió Europea no ha fet cap llei de control contra les noticies 
falses, però estan posant les bases amb un pla d’acció per una llei contra les Fake 
News.20 
 
En els països europeus la tendència d’aquest tipus lleis és quasi la mateixa: el control 
del que es parla a les xarxes socials. Això si, la seva funció es diferent la una de l’altre, 
però tenen totes una diana cap als gegants tecnològics com Facebook o Twitter 
 

- A Alemanya, l’objectiu és el control de les xarxes socials per complir les 
prohibicions que té el país en matèria de delictes d’odi21. Les sancions demanen 
l’eliminació immediata de la publicació i el risc d’una multa que pot arribar als 
50 milions d’euros. És el primer país europeu que fa una llei així. Però, un recent 
estudi considera que no és efectiu per parar la desinformació.22 

- En canvi, França23 si que ha fet una llei en contra de les Fake News, però mirant 
per la vessant política i les eleccions. Modificaria varies lleis antigues com la de 
la llibertat de comunicació de 1986, però el seu objectiu es lluitar contra la 
desinformació durant períodes electorals.  
 

2.5.1. El pla d’acció de la Unió Europea 
 
La legislació d’aquest fenomen de les noticies falses, segons els experts, sol ser bastant 
complicada. El pla d’acció europeu està dividida en quatre pilars, que es divideixen en 
deu punts per, en un futur, poder legislar. Està basat i pensat més per les eleccions 
europees d’aquest any 2019.24 
 
Pilar 1: Millorar les capacitats de la Unió 
 

- 1: amb vista a les eleccions del Parlament Europeu de 2019 en particular, però 
també a una perspectiva a més llarg termini, l'Alt Representant, en cooperació 
amb els Estats membres, reforçarà els grups de treball de la comunicació 
estratègica i les delegacions de la Unió a través de personal addicional i nous 
eines necessàries per detectar, analitzar i exposar activitats de desinformació. 
Els Estats membres haurien, si escau, actualitzar la seva capacitat nacional en 
aquest àmbit, i donar suport a l'augment dels recursos necessaris per als grups 
de treball de la comunicació estratègica i les delegacions de la Unió. 

                                                 
20 European Comission. Pla d’Acció contra la Desinformació. 5 de Desembre de 2018. PDF.  
21 Deustcher Bundestag (2017). Controversia sobre el Proyecto de Ley contra los Delitos de 
Odio en Internet. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw20-de-soziale-
netzwerke/505074   
22Claussen, Victor (març del 2018). La lucha contra el odio a y las Fake News:  la Ley de 
Aplicación de la Red (NetzDG) en Alemania en el contexto de la legislación europea. 
MediaLaws.eu. http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2018/10/3_2018_claussen.pdf 
23 Assemblée Nationale (7 d’abril de 2018). Proposción de Ley contra las Noticias Falsas. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/propositions/pion0799.asp?_ga=2.166948472.712365953.1546885374-
162390837.1544617982 
24 European Comission. Pla d’Acció contra la Desinformació. 5 de Desembre de 2018. PDF.  
 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw20-de-soziale-netzwerke/505074
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw20-de-soziale-netzwerke/505074
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2018/10/3_2018_claussen.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0799.asp?_ga=2.166948472.712365953.1546885374-162390837.1544617982
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0799.asp?_ga=2.166948472.712365953.1546885374-162390837.1544617982
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0799.asp?_ga=2.166948472.712365953.1546885374-162390837.1544617982
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- 2: l'Alt Representant revisarà els mandats dels grups de treball de comunicació 
estratègica per als Balcans Occidentals i Sud per permetre abordar la 
desinformació amb eficàcia en aquestes regions. 

 
Pilar 2: Respostes coordinades i conjuntes contra la Desinformació 
 

- 3: el març de 2019, la Comissió i l'Alt Representant, en cooperació amb els Estats 
membres, establiran un Sistema d'Alerta Ràpida per fer front a les campanyes 
de desinformació, treballant de prop amb les xarxes existents, el Parlament 
Europeu, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord i el G7 Mecanisme de 
resposta ràpida. 

- 4: amb vista a les properes eleccions europees, la Comissió, en cooperació amb 
el Parlament Europeu, intensificarà els seus esforços de comunicació sobre els 
valors de la Unió i polítiques. Els Estats membres haurien de reforçar 
significativament els seus propis esforços de comunicació sobre els valors i les 
polítiques de la Unió. 

- 5: la Comissió i l'Alt Representant, en cooperació amb els Estats membres, 
reforçaran les comunicacions estratègiques de la Unió. 

 
Pilar 3: Mobilitzar el sector privat per combatre la desinformació 
 

- 6: la Comissió vetllarà per un seguiment íntim i continu de l'aplicació del Codi de 
pràctiques. Quan sigui necessari i, en particular, a la vista de les eleccions 
europees, la Comissió impulsarà un compliment ràpid i efectiu. La Comissió 
realitzarà una avaluació exhaustiva a la conclusió del període inicial d'aplicació 
del Codi de 12 mesos. Si la implementació i l'impacte del Codi de pràctica 
resulten insatisfactoris, la Comissió pot proposar noves accions, incloses accions 
de caràcter normatiu. 
 

Pilar 4: Sensibilització de la societat europea 
 

- 7: amb vista especialment a les eleccions europees de 2019, però també a llarg 
termini, la Comissió i l'Alt Representant, en cooperació amb els estats membres, 
organitzaran campanyes específiques per al públic i capacitacions per als mitjans 
de comunicació i els creadors de l'opinió pública. la Unió i el seu veïnat per donar 
a conèixer els efectes negatius de desinformació Els esforços per recolzar el 
treball dels mitjans de comunicació independents i el periodisme de qualitat, així 
com la recerca de la desinformació, es continuarà amb la finalitat de 
proporcionar una resposta integral a aquest fenomen. 

- 8: els Estats membres, en cooperació amb la Comissió, haurien de donar suport 
a la creació d'equips de realitzadors independents i d'investigadors 
multidisciplinaris específics, coneixement d'entorns d'informació locals per 
detectar i exposar campanyes de desinformació a través de diferents xarxes 
socials i mitjans digitals. 

- 9: com a part de la Setmana de l'Alfabetització dels mitjans de comunicació de 
març de 2019, en cooperació amb els Estats membres, la Comissió donarà suport 
a la cooperació transfronterera entre els mitjans de comunicació professionals 
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de l'alfabetització i el llançament d'eines pràctiques per a la promoció de 
l'alfabetització mediàtica per al públic. Els Estats membres també haurien 
d'aplicar ràpidament les disposicions de la Directiva sobre serveis audiovisuals, 
que tracten l'alfabetització mediàtica. 

- 10: A la vista de les properes eleccions europees de 2019, els Estats membres 
haurien d'assegurar un seguiment eficaç del paquet d'eleccions, especialment la 
Recomanació. La Comissió seguirà de prop com es du a terme el paquet i, si 
escau, proporcioni suport i assessorament rellevants. 

 
2.5.2. Els activistes digitals  
 
Davant la inacció de molts governs davant aquest fenomen considerat com una 
“malaltia digital”, moltes associacions posen en el seu punt de mira les Fake News. Cada 
vegada són més els que es consciencien més amb aquest fenomen, però els primers que 
ho van fer es la plataforma Xnet.25 
 
Aquesta plataforma explica en l’informe #FakeYou a crear un marc normatiu per 
combatre el creixent fenomen de les Fake News. Senyalen que els principals culpables 
d’aquest fenomen són els governs, els partits polítics, les corporacions i els mitjans de 
comunicació de masses. A més, demana que hi hagi verificació de tot per no estar 
enganyats.  L'informe exigeix que, quan aquests altaveus de la societat incompleixin el 
compromís d'honestedat i transparència en la informació, se'ls penalitzi si no segueixen 
els següents punts, entre altres: 
 
• Mostrar la traçabilitat, fiabilitat i detall de totes les fonts i dades emprades amb, 

almenys, una font alternativa. 
• Proporcionar una anàlisi de les associacions d'idees no sustentada per cap dada 

empírica. 
• Revisar la veracitat de les declaracions. 
• Autoavaluar la fiabilitat de la informació aconseguida. 
• Indicar de forma detallada les fonts de finançament, les afiliacions, els mètodes de 

treball i de verificació. 
 

2.5.3. Espanya y les Fake News 
 
A Espanya no hi ha una llei ni cap proposta que, actualment, lluiti contra les Fake News. 
Si que trobem la llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual 
reconeix el dret a rebre una comunicació audiovisual plural26. És important assenyalar 
que parla de comunicació i no d'informació. La llei també parla que tots tenim el dret a 
conèixer la identitat del prestador del servei de comunicació audiovisual. 
 

                                                 
25 Xnet-x.net (14 de marzo de 2019). Fake News y Desinformación. Monopolios de la 
Manipulación Informativa. Barcelona. https://xnet-x.net/informe-fake-news-desinformacion/  
26 Boletín Oficial del Estado (BOE) (1 d’abril de 2010). Ley 7/2010. 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-
consolidado.pdf?_ga=2.183389798.1164297649.1547454580-162390837.1544617982 

https://xnet-x.net/informe-fake-news-desinformacion/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf?_ga=2.183389798.1164297649.1547454580-162390837.1544617982
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf?_ga=2.183389798.1164297649.1547454580-162390837.1544617982
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Un punt que podria parlar de les noticies falses a Espanya és la llei 29/2009, de 30 de 
desembre estipula que es deslleial “l'omissió o ocultació de la informació necessària 
perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament 
econòmic amb el degut coneixement de causa”.27  
 
Si parlem clarament de Fake News, el PP va presentar l’any 2011 el que seria la primera 
proposició formal d’aquest fenomen. Demanava al Govern Espanyol impulsar 
l'elaboració de “mètodes per determinar la veracitat d'informacions a internet i es 
proposava identificar-les mitjançant un segellat que servís d'avís davant els ciutadans de 
potencials notícies falses.28 A l’abril del 2018, el PSOE va presentar una esmena a la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) en el que demanava que hi hagués possibilitat 
d’eliminar aquell contingut d’Internet que estigui considerat com a Fake News.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Boletín Oficial del Estado (BOE) (31 de desembre de 2009). Ley 29/2009. 30 de diciembre, 
modificación del régimen legal de la competencia desleal y la publicidad para la mejora de la 
protección de consumidores. https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/30/29/dof/spa/pdf 
28 Partido Popular (18 de desembre de 2017). Proposición No de Ley para garantizar la 
veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet. 
http://www.gppopular.es/wp-content/uploads/2017/12/171219-PNL-Noticias-
falsas.pdf?_ga=2.192694762.1164297649.1547454580-162390837.1544617982 
29 El PSOE propone crear “protocolos efectivos” para eliminar noticias falsas de la red. 4 de abril 
de 2018. https://elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522769049_750606.html 
 

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/30/29/dof/spa/pdf
http://www.gppopular.es/wp-content/uploads/2017/12/171219-PNL-Noticias-falsas.pdf?_ga=2.192694762.1164297649.1547454580-162390837.1544617982
http://www.gppopular.es/wp-content/uploads/2017/12/171219-PNL-Noticias-falsas.pdf?_ga=2.192694762.1164297649.1547454580-162390837.1544617982
https://elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522769049_750606.html
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3. Estudi de cas: Fake News a les eleccions presidencials 
dels EE.UU del 2016 
3.1. Explicació del cas: 

 
Les eleccions presidencials celebrats als Estats Units l’any 2016 van ser un punt d’inflexió 
en el que es refereix a la popularitat de les Fake News. Amb l’arribada de Donald Trump 
com a candidat i els seus vincles i les seves polémiques que podrien provocar conflictes 
d’interessos, és un bon moment per aquells que volen manipular la opinió pública i 
controlar a les masses.  
 
La popularització d’aquest terme s’ha fet present en els mitjans de comunicació de 
masses en l’actualitat. Però són les xarxes socials les que més perilloses en quan a les 
noticies falses es refereixen, i es que la seva funció de propagació màxima en un món 
interconnectat ha permès que corrin pel món amb un sol clic.  
 
Per a aquells que volen fer fake news pels seus propis interessos o per interessos d’uns 
tercers és perfecte: propaguen a gran nivell una falsedat i, a sobre, poden guanyar diners 
amb facilitat. Un pla perfecte que va començar a tenir rebombori a les eleccions 
presidencials dels EE.UU al 2016, de nou.  
 
Es diu de nou perquè això ja va existir en èpoques passades, quan la propaganda política 
era present a la l’Alemanya nazi o en molts punts del món. Ara, ha evolucionat i s’ha 
convertit en un mètode més fàcil d’enviar i més difícil de detectar i controlar.  
 
Als Estats Units, les Fake News tenen un significat més potent. Els conceptualitzem com 
a senyals distorsionades sense correlació amb la veritat. Les falses notícies sorgeixen en 
equilibri, ja que és més econòmic que proporcionar senyals precises, ja que els 
consumidors no poden inferir la precisió sense cost i perquè els consumidors poden 
gaudir de notícies partidistes. Les notícies falses poden generar utilitat per a alguns 
consumidors, però també imposen costos privats i socials, fent que els consumidors 
puguin inferir el veritable estat del món, per exemple, fent que els votants siguin més 
difícils de deduir quin candidat electoral prefereix. 
 
El focus de preocupació ha canviat amb les xarxes socials. Les plataformes de 
mitjans socials com Facebook tenen una estructura dramàticament diferent a les 
tecnologies mediàtiques anteriors, sense filtres y amb una connexió directa amb 
qualsevol persona. 
 
Donald Trump vs. Hillary Clinton van ser els dos candidats (republicà i demòcrata) per 
aquestes noves eleccions. La irrupció de Donald Trump en l’escena política del país més 
influent del món va ser una sorpresa per molts que van veure com les sospites en molts 
aspectes del seu passat i present.  
 
Entre els correus de Hillary Clinton, el PizzaGate, els affairs sexuals de Donald Trump en 
el passat i molts altres casos polèmics fan que les Fake News hagin estat un tema més 



LA INFLUENCIA DE LES FAKE NEWS EN LA POLÍTICA 
 EL CAS DE LES ELECCIONS PRESIDENCIALS DELS EE.UU. (2016) 

 

 26 

que destacat dintre de la campanya, les eleccions i el mandat actual de Trump a la Casa 
Blanca, on encara està fent una “purga” contra els periodistes que pensen diferent a ell.  
 
Després de les eleccions de 2016, una preocupació específica ha inundat l’actualitat del 
periodisme: Fake News, tal com s'ha anomena ara degut a que circula a les xarxes 
socials. Les evidencies i els últims estudis recents mostren que:  
 
1) El 62% d'adults nord-americans aconsegueixen notícies sobre mitjans socials30 
2) Les notícies falses van ser més àmpliament compartides a Facebook que les notícies 
principals més populars històries31 
3) Moltes persones que veuen notícies falses i les creuen (Silverman i Singer-Vine 
2016).32 
4) Les notícies falses més discutides tendeixen a afavorir Donald Trump que a Hillary 
Clinton. 
 
En aquesta segona part del treball explicarem com van afectar les noticies falses a les 
eleccions del 2016. Mitjançant l’anàlisi de les noticies emprades en diferents mitjans 
nord-americans, explicant la seva historia que hi ha darrera i en que ha acabat, donarem 
un punt de vista diferent.  
 
Les Fake News van ser un dels temes més importants i parlats durant la campanya i post 
campanya de les eleccions presidencials. El volum de noticies falses va ser tan gran que 
el fenomen del Fact-Checking va agafar més èmfasi i més importància en els mitjans. 
Malgrat això, encara hi ha portals webs, siguin satírics o no, que utilitzen com a eina de 
clics les Fake News. En aquest anàlisi, portem un recull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Gottfried, Jeremy i Shearer, Elisa (26 de maig de 2016). News Use Across social media 
platforms in 2016. Pew Reasearch Center. http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-
across-social-media-platforms-2016/ 
31 Silverman, Craig (16 de novmebre de 2016). This Analysis Shows How Viral Fake Election 
News Stories Outperformed Real News on Facebook. Buzzfeed News. 
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-
real-news-on-facebook 
32 Silverman, Craig i Singer-Vine, Jeremy (6 de desembre de 2016). Most Americans Who See 
Fake News Believe It, New Survey Says. Buzzfeed News 
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/fake-news-survey 

http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/
http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/fake-news-survey


TREBALL DE FINAL DE GRAU 2018-2019. UVIC-UCC 

 27 

3.2. Contextualització del cas 
 

Les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016 van tenir lloc el 8 de novembre de 
2016. Les eleccions van determinar els electors del Col·legi Electoral dels Estats Units i 
el candidat presidencial que rebés la majoria dels vots per part d'aquest cos de 
compromissaris electes per ser el 45è president dels Estats Units. El president i 
vicepresident electes, Donald Trump i Mike Pence, respectivament, van prendre 
oficialment possessió del càrrec el 20 de gener de 2017.  
 
La sèrie de les eleccions primàries i assemblees es va dur a terme des de l'1 de febrer al 
14 de juny de 2016 als 50 estats, el Districte de Colúmbia, i els territoris dels Estats Units. 
Donald Trump, empresari de Nova York, fou proclamat candidat oficial pel Partit 
Republicà a les eleccions generals el 19 de juliol de 2016 a la convenció nacional a 
Cleveland, Ohio.  
 
Hillary Clinton, la Secretària d'Estat des 2009 a 2013 de Nova York, fou proclamada 
candidata oficial pel Partit Demòcrata a les eleccions generals el 26 de juliol de 2016 a 
la convenció a Filadèlfia, Pennsilvània. 
 
Amb 62.979.879 (45%) de vots, Trump i Pence van guanyar les eleccions. Curiosament, 
Hillary Clinton va aconseguir més vots, 65.844.954 (48%), però el president electe va 
guanyar en els estats amb més pes, segons la llei electoral americana. Donald Trump va 
prendre càrrec del seu nou lloc el 20 de gener de 2017. 
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3.3. Anàlisi de contingut  
 

3.3.1. Aspectes a remarcar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comencem l’anàlisi de contingut mostrant aquesta gràfica creada pel portal Buzzfeed 
News, en el que explica com la gent ha anat canviant la tendència cap a les noticies 
falses.  
 
Cal destacar que als Estats Units, la xarxa social Facebook és considerada una de les fonts 
de noticies més consultades pels ciutadans. Ens demostra clarament que la tendència 
de les noticies falses amb contingut viral ha fet possible que hi hagi més difusió que les 
noticies d’un mitjà reconegut com el New York Times. Les xarxes socials se han convertit 
en l’arma perfecta per difondre noticies falses.  
 
El meu anàlisi es basarà en la següent plantilla que he creat. Abans de començar a 
mencionar els punts d’anàlisi, cal destacar que hi haurà dos punts basats. una 
categorització de la Dra. Claire Wardle ha explicat en la seva pàgina web 
FisrtDraftNews.com. A més, per completar l’anàlisi, utilitzarem de la “llista de la 
desinformació” per explicar quin tipus de objectius volen demostrar amb aquesta 
noticia falsa.  
 
Sense més dilació explicaré punt per punt la plantilla creada per l’estudi de cas del meu 
treball. He creat aquesta plantilla perquè crec que és una bona manera de veure pas 
per pas com es una noticia falsa, com impacta a les persones i la seva capacitat difusora. 
 

Comparativa de les noticies a les eleccions dels Estats Units més compartides a Facebook. 
Font: Buzzfeed News 
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- Mitjà o Xarxa Social: mitjà pel qual es va publicar la noticia falsa. No 
necessàriament ha de ser un mitjà el que faci aquesta noticia falsa, i és que molts 
cops també es veuen que són les pròpies xarxes socials les que creen aquestes 
noticies que, a vegades, creen possibles teories de les conspiració. És fa aquesta 
diferenciació perquè trobem molts casos en no estan a cap mitjà de comunicació 
i si en una xarxa social. 

- Media Fact Check: aquest apartat està creat per analitzar quin tipus de lloc web 
és el que publica la noticia i si aquest web pot ser fiable o no com a font de 
noticies i opinions. Tot, segons el verificador de fonts de noticies Media 
Bias/FactCheck33, el més creïble del món, segons el New York Times. És una bona 
manera de poder veure com són els mitjans que informen de les noticies falses i 
quin és el seu grau de credibilitat. 

- Data de publicació: Data en el qual es va publicar la noticia falsa 
- Difusió: número exacte de vegades en el que s’ha difós la noticia falsa. Per 

aquest apartat, he escollit el número de vegades que s’ha difós per la xarxa social 
Facebook perquè en aquell any (2016) va ser la xarxa social més utilitzada per 
sobre de Twitter i Instagram. Actualment, continua sent una de les més 
utilitzades als Estats Units. 

- Categoria: segons els 7 tipus de mala informació de la Dra. Claire Wardle de 
FirstDraftNews.com34, categoritzaré quin tipus de mala praxis informativa 
s’utilitza per demostrar que la noticia és falsa. És un manera clara i senzilla de 
categoritzar les Fake News degut a la complexitat del fenomen i la poca 
informació que hi ha. 

- Llista de Desinformació: també basat en el article citat de la Dra. Claire Wardle, 
explicaré quin és l’objectiu d’aquests mitjans per publicar les noticies. L’he 
anomenat Llista de Desinformació perquè són maneres de poder desinformar el 
lector i treure profit. Els interessos d’aquells que falsejen la informació es poden 
veure mitjançant aquesta llista. 

- Explicació: explicar la noticia. De que tracta, el perquè de la publicació, moment 
de les eleccions, etc. Una bona explicació de la noticia i les evidencies que hi ha 
dóna entendre si la noticia és falsa. 

- Anàlisi: analitzar d’una manera més detallada i explicar els motius pel qual 
aquesta noticia és falsa basant-se en la categorització i objectius del mitjà (Llista 
de la Desinformació), de FirstDraftNews.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 The Most Comprenshive Media Bias Resource. Media Bias/Fact Check: 
https://mediabiasfactcheck.com/ 
34 Wardle, Claire (14 de març de 2017). Fake News: es complicado. FirstDraftNews.com 
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/ 
 

https://mediabiasfactcheck.com/
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/
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3.3.2. Casos i Exemples 
 
Ex. núm.1: "WikiLeaks confirms Hillary sold weapons to ISIS… Then drops another 
bombshell" (WikiLeaks confirma que Hillary Clinton va vendre armes a Estat Islàmic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjà o Xarxa Social: The Political Insider (thepoliticalinsider.com) 
 
Media Fact Check: The Political Insider és un lloc web de notícies i opinions polítiques 
més propers al conservadorisme. Les noticies publicades sempre afavoreixen a la dreta 
nord-americana i poden ser poc fiables i, de vegades, publiquen teories de conspiració 
de dreta. Aquesta font ha de qüestionada i verificada degut al seu component ideològic.  
 
Data de publicació: 4 d’agost de 2016 
 
Difusió: 789.000 vegades (font: Buzzfeed News) 
 
Categoria: Context fals, contingut enganyós, contingut impostor 
 
Llista de la Desinformació: Periodisme Deficient i Partidista. 
 
Explicació: El primer exemple a analitzar va ser un dels mes compartits a tres mesos de 
les eleccions presidencials. En un primer moment, cal destacar que The Political Insider 
es un mitjà digital més propers al conservadorisme i al partit conservador, es a dir, més 
proper a Donald Trump.  
 
La noticia va ser una falsedat del mitjà (no satíric) en el que assegurava que el portal 
WikiLeaks, pàgina web famosa per filtrar documents secrets de molts dels departaments 
del govern dels Estats Units i dirigit per Julian Assange, confirmava que, durant el 
mandat de Clinton com a secretaria d’Estat nord-americà, va vendre armes al ISIS.  

Font: WikiLeaks.com 
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No se sap l’origen d’aquesta noticia però és una noticia falsa perquè, després de saber 
com es va construir i les incongruències d’aquesta es va poder demostrar. En realitat, la 
noticia ve d’una declaracions del creador de la pàgina web, Julian Assange, en el que 
assegurava que Clinton va aprovar l’enviament d’armes a Líbia al 2011 i etzibava que 
aquestes armes van acabar en mans dels gihadistes. En cap moment, la va acusar de 
finançar el grup terrorista. 
 
Anàlisi: Es considera que aquesta noticia falsa té l’objectiu de desprestigiar a la 
candidata demòcrata i la seva campanya. Per tant, podem dir que noticia falsa té un 
caire partidista en favor dels interessos del partit conservador i també per la línia 
editorial del mitjà. 
 
Que sigui partidista, significa que això és un exercici de periodisme deficient, perquè es 
un clar suport a una banda quan s’intenta ser objectiu. També cal destacar que associa 
aquesta noticia a un context fals, ja que s’ha tergiversat les paraules de Julian Assange 
en quan a l’autorització d’enviar armes, no vendre-les.  
 
En vers d’aquestes paraules d’Assange, també podem dir que el contingut és enganyós 
per el que intenta explicar l’article. Tergiversar les declaracions per afavorir a un 
col·lectiu és el que es semblar buscar amb aquesta noticia, a més d’aconseguir visites, 
alimenta l’extremisme d’un bàndol com és el republicà.  
 
Amb la utilització d’Assange com a font genuïna per construir la noticia i amb l’objectiu 
del mitjà, el contingut impostor també és una característica dintre d’aquesta noticia 
falsa. A part de ser enganyós, utilitzen a una font pels seus propis interessos, sense que 
hagi dit el que és, i és que s’ha suplantat les paraules d’Assange per enganyar a l’usuari. 
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Ex. núm 2: El #PizzaGate 

 
Xarxes Socials: Twitter, Facebook 4chan i Reddit (publicat després per diversos mitjans) 
 
Data de publicació: 30 d’octubre de 2016 
 
Difusió: 600.000 vegades (font: NBC.com) 
 
Categoria: contingut fabricat, contingut manipulat 
 
Llista de la Desinformació: Profit polític, propaganda. 
 
Explicació: El segon exemple que menciono exactament no es una noticia falsa, però va 
ser font generadora d’aquestes. Es més una teoria de la conspiració contraria a la 
candidatura de Hillary Clinton.  
 
El PizzaGate va sorgir després que WikiLeaks publiqués correus electrònics del president 
de la campanya de Hillary Clinton, John Podesta, ex cap de gabinet dels Estats Units, en 
el que es van trobar informació secreta del govern de Barack Obama. Xarxes socials com 
Twitter y comunitats en línia com 4chan van començar a teoritzar sobre els possibles 
dobles significats que es podrien deduir dels intercanvis.  
 
Es va decidir ràpidament que els correus electrònics sobre reunions socials relacionades 
amb la "pizza" eren codi per a una cosa molt més fosca: una xarxa secreta de tràfic de 
persones i explotació sexual infantil que era coordinat per la pròpia Clinton i que incloïa 
a membres d’alt nivell de la campanya en les eleccions properes. En molts dels correus 
es referien a la pizzeria Comet, de Washington i asseguraven que el seu cap, James 
Alfentis, era també un dels que dirigia aquesta xarxa. 
 
De fet, després d’investigar les afirmacions, el Departament de Policia Metropolitana 
del Districte de Columbia va caracteritzar l’assumpte com una "teoria fictícia de la 
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conspiració". El New York Times, Fox News i el Washington Post tampoc han trobat cap 
activitat il·lícita al restaurant. Tot i això, diversos mitjans digitals pro Donald Trump van 
publicar això i mitjans coneguts com la CNN van mencionar la noticia.  
 
El rebombori va ser tan gran que, fins i tot, un supremacista blanc, Edgar Maddison, de 
28 anys, després d’alimentar-se d’aquesta teoria i de veure els mitjans que donaven la 
noticia, es va presentar a la pizzeria amb un arma i va amenaçar amb disparar a tothom 
si no li deia on eren els nens. Finalment, no va serr res més que una amenaça 
 
Tot i ser una teoria, la he volgut posar dintre dels exemples de Fake News degut a que 
els mitjans tradicionals i digitals no només són objecte de noticies falses, sinó que les 
xarxes socials i les comunitats en línia com Reddit també són creadors de falsedats.  
 
Anàlisi: El contingut d’aquesta historia va ser de profit per Donald Trump, que la va 
donar per bona i va intentar atacar a la seva rival. Clarament, el seu contingut és 
totalment fabricat i és que això es considerat una teoria de la conspiració, perquè es va 
relacionar un logo de la pizzeria amb un tema d’assumpte nacional i confidencial. Això 
no és ni considerat una noticia falsa. 
 
De fet, va ser un dels punts clau de la seva victòria, i és que el cas dels correus privats va 
ser un escàndol que va sacsejar els Estats Units. No només va afectar a ella, sinó que el 
més perjudicat va ser el seu cap de gabinet, John Podesta. Els usuaris que van crear 
aquesta teoria van fabricar aquesta historia, per tant, es considerat com un contingut 
fabricat. Només els mitjans de contingut satíric ban informar d’aquesta noticia 
esmentant que era tot fals i basat en el trobat en les xarxes socials.  
 
També va ser una manera de fer propaganda contra Clinton. Durant aquest procés, es 
va assegurar diferents fal·làcies contra ella i es deia que jugava amb la informació per 
desacreditar-la com a candidata.  
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Ex núm. 3: "Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for president" (El Papa 
Francesc sorprèn al món donant suport a Donald Trump) 
 

 
 
Mitjà: WTOE5 News i Ending The Fed (endingthefed.com) 
 
Media Fact Check (Ending The Fed): és un lloc web de noticies que afavoreixen més a 
l'extrema dreta. Hi ha poca informació derivada i constrastada de la majoria d’articles, 
per tant, consisteixen en propaganda o notícies falses. 
 
Data de publicació: 3 d’octubre de 2016 
 
Difusió: 960.000 vegades (font: BuzzFeed News) 
 
Categoria: Connexió falsa, contingut fabricat, contingut impostor 
 
Llista de la Desinformació: propaganda, periodisme deficient, partidisme 
 
Explicació: Aquest anàlisi el començaré amb una pregunta. ¿Dos persones totalment 
diferents poden arribar a entendre’s? Amb la història que ara exemplificaré, ho sembla, 
però tot es fals. El Papa Francesc no ha donat suport a l’arribada de Donald Trump a la 
Casa Blanca 
 
La historia va ser publicada originalment en una pàgina web de noticies anomenat 
WTOE5 News el passat 3 d’octubre, abans de ser copiada per un popular lloc de notícies 

Font: Reuters 
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falses, Ending the Fed. El 8 de novembre, la història havia aconseguit que 960.000 
usuaris de Facebook ho hagués compartit a la xarxa. 
 
WTOE5 News ha tancat el seu lloc web. No obstant això, quan estava en funcionament, 
va admetre obertament la fabricació de continguts i fins i tot va tenir una renúncia a la 
seva pàgina web dient: "la majoria dels articles de wt0e5news.com són sàtira o pura 
fantasia. Ending The Fed, que té una tendència sempre ha fet noticies falses cap als 
demòcrates, ha eliminat la seva versió web, però continua publicant notícies falses i 
augmentant la seva audiència a Facebook, on actualment té més de 350.000 seguidors. 
 
Durant una conferència de premsa el 2 d'octubre, el Papa Francesc va parlar 
públicament sobre les eleccions dels Estats Units per primera vegada i va dir que "mai 
no vaig dir cap paraula sobre les campanyes electorals" i que hi havia "dificultats" amb 
els dos candidats. Francesc també es va oposar als perills de les notícies falses el 7 de 
desembre en una entrevista amb el belga Catholic Weekly, que els va qualificar de 
"malaltia". 
 
Anàlisi: Aquesta noticia es pot dividir de dues maneres diferents: la primera és la 
connexió falsa per poder fer la noticia i per posar un suport fort com el Papa a favor de 
Donald Trump, cosa que mai ha ocorregut. Com he esmentat, Francesc només va 
assegurar que mai va dir alguna cosa sobre els candidats ni les campanyes electorals. 
Això també pot ser considerat com a contingut impostor, ja que s’han suplantat fonts.  
 
Cal destacar que si mai s’ha dit el que explica la noticia, es pot considerat com a 
contingut fabricat, perquè s’ha creat la noticia sense fonts concretes e inventant tot el 
seu contingut.  
 
Aquests mitjans que utilitzen la mala praxis informativa ho fan per afavorir una corrent 
ideològica. En aquest cas, afavoreix més als conservadors de Donald Trump. Aquesta 
noticia la podem considerar per la propaganda, perquè envia informació que es falsa i 
que desprestigia a un col·lectiu amb mentides i falsedats. Clarament, també podem 
destacat que aquesta noticia és partidista, només va a favor d’un partit polític. 
 
El conjunt d’aquestes males pràctiques fa possible esmentar que això és un exemple 
més de periodisme deficient. 
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Ex. núm. 4: "Ireland is now officially accepting Trump refugees from America" (Irlanda 
està acceptant els refugiats de Trump d'Amèrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjà: Winning Democrats (http://winningdemocrats.com/) 
 
Media Fact Check: és un pàgina web totalment defensor de l’esquerra. Demostra un 
càrrega ideològica severa en la redacció de textos i en la història. A més, les seves 
noticies no són contrastades i solen tenir una qualitat pobre. Són considerats una Font 
molt questionada i productors propaganda per a l'esquerra. 
 
Data de publicació: Maig de 2016 
 
Difusió: 810.000 vegades (font: The Journal) 
 
Categoria: Contingut Fabricat, Contingut Enganyós 
 
Llista de la Desinformació: periodisme deficient, partidisme, provocació, influència 
política 
 
Explicació: Aquesta és la primera noticia falsa que defensa més als demòcrates de Hillary 
Clinton que no els conservadors de Donald Trump. En la meva recerca, com veuran 
després, la gran majoria de Fake News analitzades afavoreixen més a la dreta que a 
l’esquerra. Però no totes, i aquest es l’exemple. 
 
En realitat, la noticia no és més que una falsedat per afavorir als demòcrates. Ni tan sols 
esmenta a Irlanda, sinó que fa referència a Inishturk, una petita illa de la costa d’Irlanda, 
que no té res a veure sobre la política d’immigració irlandesa, ja que no forma part del 
país.  
 
A més a més, per posar més èmfasi en el descontent de la gent en vers Donald Trump, 
l’article va fer referència a com el Canadà va adoptar una política d’immigració de portes 

 

Font: Ireland.com 
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obertes per als nord-americans descontents, cosa que no es veritat.. No obstant això, la 
història va generar que 810.000 usuaris ho comparteixin a Facebook. 
 
Anàlisi: aquesta noticia demostra de nou que hi ha un contingut fabricat 
premeditadament, perquè no hi ha evidencies ni demostracions sobre que els americans 
vulguin emigrar tant a Irlanda com el Canadà si Donald Trump guanyés les eleccions. Es 
pot veure que es una estratègia per capgirar la opinió pública a favor dels demòcrates 
 
El contingut també pot induir a l’engany perquè busca el fet de la immigració i el junta 
amb la situació americana en aquell moment quan Trump va iniciar la carrera cap a la 
presidència. No hi havia molt de sentit en això, més que les crítiques de Trump i la seva 
promesa de fer un mur amb Mèxic. De fet, no confirmen les fonts d’aquesta noticia 
 
Si ho relacionem amb la llista de Desinformació, aquesta noticia es pot considerar com 
una provocació per aquells conservadors que ho llegeixen i veuen com un atac a la 
política del president i una noticia de por pels demòcrates. Pretén crear un clima de 
crispació i tensió.  
 
No només pot ser considerat així, sinó que també es una manera de fer propaganda per 
fer mal a una corrent política. Cal destacar que de les noticies falses que he trobat, 
aquesta és la única que va en contra del partit republicà i de la línia conservadora. Es 
estrany trobar noticies a favor de Clinton que no siguin dels grans mitjans a favor dels 
demòcrates.  
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Ex núm. 5: "FBI director received millions from Clinton Foundation, his brother’s law 
firm does Clinton’s taxes" (El director de l'FBI va rebre milions de Clinton Foundation, 
el despatx d'advocats del seu germà fa els impostos de Clinton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjà: Brietbart News/Ending The Fed (breitbart.com) 
 
Media Fact Check (Brietbart News): mitjà defensor de l’extrema dreta i de les polítiques 
de Donald Trump. És un lloc web conegut degut al seu llenguatge emocional i la seva 
defensa als conservadors i atacs als demòcrates. És una font molt qüestionable que s’ha 
de verificar, malgrat que utilitzen fonts com Bloomberg o Variety. Se l’ha detectat alguns 
cops noticies falses, però la seva càrrega ideològica sempre està present.  
 
Data de publicació: Juliol de 2016 
 
Difusió: 536.000 vegades (font: CNBC) 
 
Categoria: Contingut Fabricat, Contingut Manipulat, Contingut Impostor 
 
Llista de la Desinformació: partidisme, poder e influencia política, profit polític 
 
Explicació: Aquest va ser un altre Fake News per a Ending The Fed, però sembla que 
molts dels continguts provenen de les notícies de la dreta i de Breitbart News, el mitjà 
de dretes dirigit per un dels ideòlegs de l’extrema dreta nova: Steve Bannon. Tot el que 
realment es pot comprovar és que el director del FBI, James Comey, ha treballat per a 
organitzacions del passat que han donat diners o s'han associat amb la Fundació Clinton. 
 

Font: New York Times 
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Fins ara, Brietbart no ha pogut demostrar cap prova en la qual Comey va participar 
directament o es va beneficiar de qualsevol de les transaccions. Quant a la reivindicació 
dels impostos, Peter Comey és contractat per DLA Piper, un despatx d'advocats 
multinacional. Segons Breitbart, DLA Piper va dur a terme una auditoria independent de 
la Fundació Clinton el 2015, encara que no hi ha evidències que recolzin aquesta 
afirmació. 
 
L’únic vincle clar entre DLA Piper i la Fundació Clinton és un dels socis de la firma, Kathy 
Keneally. Abans d'incorporar-se a l'oficina de DLA Piper a Nova York el 2014, Keneally va 
treballar com a fiscal general adjunt de la divisió fiscal del departament de justícia. 
Durant el seu temps a la DOJ, Keneally va dur a terme una revisió de quatre anys de la 
declaració de la Fundació Clinton entre el 2010 i el 2013. 
 
Anàlisi: podem veure que en aquest cas podem trobar que això és un contingut 
manipulat en favor dels conservadors. El contingut és fabricat perquè, tot i que hagi una 
relació entre la fundació i els implicats, no s’ha trobat cap prova o evidencia que 
demostri que Comey va rebre milions de dòlars de manera fraudulenta i només és per 
desprestigiar al director del FBI i a la candidata demòcrata. 
 
D’altre banda, el contingut és manipulat perquè hi ha coneixença de la relació entre 
ambdues parts, però no s’aporten les proves i no es demostra que el que informa sigui 
cert. Per tant, no hi ha veracitat en la informació, el que ens dona a pensar que el 
contingut, a part de ser fabricat, ha estat manipulat pels interessos republicans.  
 
Per últim, el contingut és impostor per suplantar fonts genuïnes. Recercant quines fonts 
van utilitzar, citen a Bloomberg i a NBC com a fonts de la noticia. No obstant això, no hi 
ha cap prova en el que ambdós mitjans van donar la noticia sobre Comey i la Fundació 
Clinton.  
 
La relació d’aquestes males pràctiques desinformatives demostren que aquesta noticia 
mostra ser partidista, perquè vol afavorir a una corrent única, a més de que hi ha 
influencia política (Steve Bannon és l’ideòleg de la política de la extrema dreta que 
Donald Trump propugna). Amb aquesta noticia falsa, es busca el profit polític per 
desprestigiar a Clinton i el seu entorn.  
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3.4. Resultats  
 
Després d’analitzar els cinc casos pràctics, exemples de noticies falses en les eleccions 
presidencials dels Estats Units el 2016, els seus components i la seva difusió a la xarxa, 
els resultats d’aquest estudi de cas són tres, i són els següents:  
 

1. Més cap a la esquerra cap a la dreta 
 
Com podem observar a l’estudi de cas explicat, la majoria de noticies falses que han 
circulat durant aquells mesos anteriors a les eleccions són relats que afavoreixen més a 
la corrent republicana, és a dir, més a favor de Donald Trump, que no a la corrent 
demòcrata, amb l’objectiu de desprestigiar la campanya de Hillary Clinton.  
 
En la majoria de noticies que he vist per poder escollir els que conformen l’estudi de cas 
es demostra aquesta tendència: quatre de les cinc noticies de l’anàlisi de continguts són 
a favor de la ideologia conservadora i les idees de Trump, mentre que només una és 
favorable a les polítiques de Clinton. Hi ha una clara tendència al republicanisme i poden 
haver-hi moltíssims factors com la ideologia de la ciutadania, l’opinió sobre els 
candidats, etc. 
 
Això es pot associar, per exemple, a les ingerències polítiques de Rússia que estan 
investigades per part dels Estats Units i de la relació que podria tenir el president Donald 
Trump. En tot moment, es pot veure com aquestes noticies tenen l’objectiu de canviar 
la opinió pública de les persones i són considerades un dels motius pel qual l’actual 
president va guanyar.  
 
No se sap ni l’origen ni el perquè d’aquesta creació de les noticies més que aconseguir 
beneficis amb els clics i també un canvi en l’opinió publica de les persones com he 
esmentat. De fet, una historia de noticies falses que demostra que guanyes diners 
afavorint a una corrent (en aquest cas la republicana) és a la localitat de Veles, a 
Macedònia, on la majoria dels seus habitants es van dedicar a fer noticies falses pro-
Trump.3536 Per tant, podem dir que la dreta/republicanisme ha pogut tenir un paper 
important dintre d’aquest fenomen en un intent de desprestigi a l’adversari. 
 

2. Pàgines web poc conegudes amb vinculacions radicals.  
 
Tot i que aquest fenomen de les Fake News ha anat cada vegada a més des que el propi 
Trump va tornar a popularitzar la paraula quan els rotatius més destacats publicaven 
escàndols que l’afectaven, es demostra que els principals mitjans nord-americans, com 
són el New York Times, el Washington Post, entre d’altres no cauen les moltes noticies 
falses que circulaven per Internet.  

                                                 
35 Kirby, Jane Emma (5 de desembre de 2016). The city getting rich from fake news. BBC.com. 
https://www.bbc.com/news/magazine-38168281 
36 Silverman, Craig, Lester-Feder, J. Cvetkovska, Saska I Belford, Aubrey (18 de juliol de 2018). 
Macedonia’s Pro-Trump Fake News Industry Had American Links, And Is Under Investigation for 
Possible Russia Ties. https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-
conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert 

https://www.bbc.com/news/magazine-38168281
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert
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En el cas de les noticies falses hem pogut observar que són pàgines web de noticies que 
tenen poca repercussió i visites a internet. També són portals web en el qual només es 
publiquen noticies en el que no hi ha una objectivitat, sinó que defensen fermament 
una idea fins el punt que moltes vegades defensen la radicalitat de la ideologia ja sigui 
d’esquerres o dretes.  
 
Majoritàriament, aquestes pàgines web han estat creades per parlar sobre idees 
polítiques, defensar-les, inclòs per crear teories de la conspiració sobre qualsevol ítem 
per tal de desprestigiar al rival de la corrent contrària. Tot i això, poques vegades podem 
veure algun mitjà conegut entre els defensors de la ideologia (The Political Insider o 
Breitbart News). 
 
No obstant això, es pot veure clarament que la seva exposició només és gran quan fan 
alguna noticia que no sigui veraç i és falsa. La conclusió del perquè són pàgines web poc 
conegudes és que busquen el benefici, la rendibilitat màxima i els clics mitjançant el 
sensacionalisme radical i la difamació.  
 

3. La capacitat de viralitat, el canvi d’opinió pública i el benefici 
 
Gràcies a com ha canviat Internet i a l’aparició e impacte que han tingut les xarxes socials 
a la societat actual, aquestes noticies han pogut arribar molta gent i tenir molt d’impacte 
en el pensament de molts. El que és “viral” és el que la gent ha compartit moltes vegades 
en les seves xarxes socials, i si és cert o no, ja depèn del propi usuari.  
 
Això passa amb les noticies falses. Hi ha tantes maneres de poder colar qualsevol noticia 
sigui certa o no que els usuaris no tenen temps o no volen verificar la realitat del relat 
que ens ensenyen, motiu pel qual ens poden ficar moltes noticies falses. Així és com 
aprofiten els creadors de Fake News per viralitzar-se sense que ens donem compte.  
 
S’ha de reconèixer que es molt difícil veure amb una primera ullada si la noticia que 
llegim i compartim es certa o falsa. De fet, el que busquen molts d’aquestes pàgines 
webs és un canvi de la opinió pública i afavorir una corrent, sigui com sigui, des de la 
sàtira fins a la radicalitat.  
 
Però, com he mencionat anteriorment en el apartat anterior, mitjançant la falsedat i la 
radicalitat busquen sobretot benefici i rendibilitat, com una empresa qualsevol. La seva 
manera de subsistir en Internet és mitjançant el clic, i utilitzant tècniques com el 
clickbait, imatges impactants o acusacions sense fonaments, molta gent pica i entrar. 
Un clic amb el dit ja és diners pels creadors de la pàgina i és molt senzill. 
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4. Conclusions 

Atesa l’explicació feta del meu Treball de Final de Grau i l’estudi de cas de les noticies 
falses a les eleccions presidencials dels Estats Units del passat 2016, procedeixo a 
explicar les conclusions que he arribat després de fer aquest treball. Tot i ser un tema 
que cada vegada encara té més ressò mediàtic, encara podem trobar molts dubtes sobre 
aquest fenomen.  
 
Les Fake News son un fenomen que sempre ha estat present en la nostra societat. Els 
famosos “bulos” o les noticies, imatges o informacions falses que s’han publicat en molts 
mitjans amb les seves respectives rectificacions. A la història hi ha molts casos de 
noticies falses, sigui a l’Edat Mitjana o en l’actualitat, i en molts temes destacats. (tornar 
a redactar) 
 
Però, per què ha agafat embranzida aquest fenomen latent en la nostra societat? La 
resposta es per la tecnologia imperant i, cada vegada, més moderna a més de la 
mecanització en el procés de creació de les noticies falses. La tecnologia cada vegada 
està millor i hi ha maneres molt senzilles de poder falsejar la informació i enganyar a les 
persones.  
 
D’altra banda, podem dir que hi ha una mecanització en el procés de les noticies falses. 
Hem pogut observar que hi ha una tendència clara a la creació de les noticies i un 
objectiu concret, aspecte de la que parlarem després. Un titular amb molt de “morbo” i 
un cos de la noticia amb molta càrrega ideològica és la plantilla clara per una noticia 
falsa. Moltes, de fet, també poden estar acompanyades per una imatge manipulada. 
 
El que podem dir és que hi ha moltes maneres de manipular i desinformar a les persones 
mitjançant les noticies falses. Directament, assegurar que una fotografia és d’un lloc 
concret i es demostra que no és així, ja està desinformant. (Repensar). 
 
Abans, la millor manera de difondre era el famós boca a boca. Algú feia córrer el rumor 
cap a altres persones i sense contrastar, es difonia cap a altres fins arribar a tothom. Les 
Fake News es poden aprofitar per això, però han trobat un altre manera més ràpida i 
que pot arribar a més gent, i aquestes són les xarxes socials. 
 
Amb un simple botó es pot difondre una falsedat: aquesta es la premissa a seguir quan 
parlem de les xarxes socials i la seva amplia difusió. Amb un mòbil i disposar un 
pensament per poder canviar l’opinió pública de les persones... . Així és com funciona 
aquest fenomen, i el principal problema és que no hi ha una solució.  
 
La tecnologia emprada en l’actualitat fa que hi hagi la possibilitat de falsejar i 
desinformar a les persones, però no ha trobat cap manera per poder eradicar i parar la 
desinformació que es crea i la mentida que impera en moltes xarxes socials com 
Facebook. Hi ha plans, intents, opinions, però de moment no hi ha accions per poder 
parar-ho. Tecnològicament parlant, no hi ha cap enginy per subsanaro. la política sembla 
que tampoc hi ajuda. Actualment, és difícil trobar una tècnica per parar aquest fenomen, 
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que no sigui el fact-checking de les associacions com Maldita i Newtral aquí a Espanya. 
El Fact-Check, el treball dels periodistes que contrasten, és la manera més eficaç en 
l’actualitat.  
 
S’ha explicat com és aquest fenomen i com s’ha implantat molt en la societat digital, 
malgrat que aquest concepte cada vegada es dona més importància, només és un petit 
tast. El fenomen de les Fake News només ha començat i promet anar a més. Com la 
tecnologia dels mòbils, la creació de les noticies cada vegada va a més per la difusió 
(viralitat) i la rapidesa de creació.  
 
Si mirem quines xarxes socials són les més utilitzades per la difusió d’informació 
falsa, n’hi ha una que està per sobre de les altres, i és Facebook. Tot i que la seva 
popularitat al món ha anat baixant en picat, als Estats Units continua tenint èxit... 
i és el que menys controlat està. Prova d’això són els casos que han sortit sobre 
venda de dades, a més que la gran majoria de noticies falses són compartides per 
aquesta xarxa social. Malgrat això, cal destacat que, en l’actualitat, és Whatsapp qui 
té més facilitats i on es propaguen més noticies falses37. 
 
Les facilitats de Facebook fan que sigui fan que sigui la xarxa social més utilitzada per 
aquests tipus de situacions. Tot i que sabem quina és el canal més utilitzat dintre de 
les xarxes socials, cal saber també quina és la ideologia més seguida per 
aquelles persones/mitjans de comunicació que intenten desinformar. S’ha pogut 
comprovar que, malgrat ambdues ideologies (demòcrates/republicans) utilitzen 
aquest recurs, són els de la dreta, els republicans, és que fan més ús reiteratiu 
d’aquesta estratègia en la política americana.  
 
I en aquest cas té molta incidència el paper que va tenir Donald Trump en la campanya 
de les eleccions presidencials dels Estats Units l’any 2016, l’estudi de cas emprat per fer 
aquest Treball de Fi de Grau. l perquè parlem d’ell? Perquè va tornar a popularitzar la 
paraula Fake News i també va començar una campanya contra els mitjans que pensaven 
diferent a la lògica Trump.  
 
Aquesta campanya, tot i ser contra grans corporacions com la CNN, va ser la tònica de 
la seva carrera cap a la Casa Blanca. Aquesta estratègia va ser creada pel guru de la nova 
extrema dreta, Steve Bannon, que ha seguit VOX a Espanya i que als Estats Units va 
aconseguir força adhesions. Malgrat que va ser una campanya negativa cap als mitjans 
tradicionals, molts també van posar l’ull sobre la veracitat de les informacions de molts 
portals web.  
 
Són els propis polítics els que donen més visibilitat a les noticies falses per poder 
desprestigiar una ideologia, polític o partit. Potser sigui perquè els interessa més o 
menys que difonguin falsedats d’unes persones o altres per alguna necessitat, però es 
pot dir que en molts punts del món no hi ha interès en legislar les Fake News.  
 

                                                 
37 Kalogeropoulos, Antonis (2018). The Rise of Messaging Apps for News. Reuters Institute. 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/the-rise-of-messaging-apps-for-news/ 
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Potser sigui perquè esperen a que la tecnologia avanci per poder fer unes lleis fermes, 
potser sigui pels interessos de grans poders. Malgrat això, la intenció de molts és fer una 
llei que pugui mitigar aquesta tendència. Com he explicat, ja hi ha plans contra aquest 
fenomen, però hi ha pocs països que s’han posat mans a l’obra amb lleis clares per 
combatre la desinformació. Un exemple és Malàisia, que es condemna fins a 4 anys de 
presó per divulgar noticies falses.  
 
Per tant, a les preguntes d’investigació ja hem trobat resposta. Les Fake News 
distorsionen la realitat amb la viralitat i la difusió immediata? Si, la difusió de les 
persones permet que això sigui un problema per la seva detecció i la gent no contrasti 
ni pugui saber la seva veracitat. 
 
La segona pregunta: la complicada detecció de les Fake News pot provocar ingerències 
en molts processos polítics? Mitjançant l’estudi de cas hem pogut veure que això 
és correcte i es va demostrar en les eleccions presidencials dels Estats Units l’any 
2016. Amb el desprestigi del rival i també altres noticies que la gent va creue van 
fer possible que hi hagués una ingerència política favorable al partit republicà i un 
canvi de l’opinió pública. 
 
Les entrevistes d’aquest treball també han ajudat i molt en poder arribar a les 
conclusions. Per ser més clars, tots els experts consultats coincideixen que els partits 
polítics tenen un arma ideològica i poderosa, a més de que en processos electorals, les 
noticies falses tenen una incidència gran, sense especificar si a la intenció de vot o a la 
mobilització.  
 
La paraula dels experts consultats per aquest treball també ens demostra que el 
fenomen canvia amb el temps, muten així a tècniques més sofisticades i amb l’objectiu 
de ser difícils de detectar i ser un arma encara més poderosa del que és en l’actualitat. 
Els experts recalquen que amb una educació sobre com veure la informació seria més 
senzill poder detectar noticies falses. 
 
Per acabar aquest Treball de Fi de Grau, m’agradaria fer dos pensaments: el primer, una 
reflexió sobre nosaltres, els periodistes, i la nostra feina davant aquest fenomen que 
cada vegada és més extens i difícil de detectar. La nostra feina és explicar què passa 
d’una manera clara, rigorosa i veraç, i les Fake News atempten contra la normalitat 
periodística.  
 
Malauradament, hi ha molts mitjans i molts periodistes, sigui per interessos econòmics, 
polítics o ideològics, que no fan una reflexió profunda sobre aquest fenomen i 
continuen sense contrastar les noticies, vital pel periodisme en l’actualitat i una 
manera de poder recuperar la confiança perduda en el temps en l’activitat 
periodística. La prova es que el 2018, 26 països tenen “exèrcits de periodistes” per 
donar informació a favor del govern de torn.38 

                                                 
38 Freedom House (2018). Freedom on the Net 2018: The Rise of Digital Authoritarianism. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018/rise-digital-authoritarianism 
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Aquesta poca confiança s’explica perquè, moltes vegades, les noticies falses es creen 
d’una forma voluntària per canviar l’opinió pública de les persones i de la societat. Tot 
sembla indicar que cal replantejar-se els paràmetres a partir dels quals s’ha vingut 
desenvolupant l’activitat periodista al llarg de la seva història, tinguem en compte, 
especialment, l’efecte de digitalisme i les xarxes socials i la seva incidència sobre les 
rutines periodístiques.  
 
Per això, es necessari que el rigor torni a la majoria de mitjans, buscar la bona informació 
i no buscar els clics ni buscar el benefici. Es fa necessària la lluita contra les noticies falses 
i la seva ràpida difusió per les xarxes socials. Hem de ser nosaltres, els periodistes, els 
que hem de conscienciar-nos amb aquesta situació per intentar mitigar el fenomen.  
Hi haurà tecnologia que pugui parar això en un futur proper, però si nosaltres mateixos 
no ens hi posem de veritat, no hi haurà cap tecnologia vàlida.  
 
Per últim, una dada: el 2022, la meitat de la informació que circularà serà falsa. Això ens 
demostra que, com diu Marc Amorós, el fenomen Fake News han arribat per quedar-se 
i promet anar cada vegada a més i amb més dificultat de detectar-ho.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Gartner (3 d’octubre de 2017). Top Predictions for IT Organizations and Users in 2018 and 
Beyond. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-10-03-gartner-reveals-top-
predictions-for-it-organizations-and-users-in-2018-and-beyond 
 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-10-03-gartner-reveals-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2018-and-beyond
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-10-03-gartner-reveals-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2018-and-beyond
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