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Estat de la qüestió: Entrevista a Nicco Mele

• Entrevista a Nicco Mele, director del Shorenstein Center on Media, 

Politics and Public Policy, centro de investigación académica de la 
Kennedy School of Government. (https://shorensteincenter.org/).

• http://agendapublica.elpais.com/necesitamos-algoritmos-que-
privilegien-la-calidad
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Entrevista a Nicco Mele: Diagnosi

• Les xarxes socials és el camp de batalla fonamental de la 
desinformació. Els canals d’informació convencionals són els 
centres de propaganda. I els governs, els llocs de comandament.

• La informació de les xarxes socials és opaca, desconeixem certs 
fluxos d’informació.

• Amplificació provocada pels mitjans de comunicació 
convencionals, d’allò inicialment transmès a les xarxes.

• L’àmbit de la política (el poder) està especialment contaminat.
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Entrevista a Nicco Mele: Diagnosi

• Les rectificacions són contraproduents: tendim a recordar allò fals (la 
xafarderia, el rumor).

• L’objectiu final és que perdem la fe en la nostra capacitat d’obtenir 
veritats objectives pel debat públic. Vivim un procés d’anti-il·luminació.

• La desestabilització de les institucions democràtiques occidentals ha 
estat en marxa durant força temps, i és una barreja interrelacionada de 
tecnologia que es centra en empènyer cap al poder als individus i deixar 
fora a les institucions; la gasiveria individual, institucional i corporativa; 
una espècie de declivi de la confiança en les institucions públiques de la 
democràcia que s’ha anat erosionant lentament durant més de 30 anys; i 
també una espècia de perillosa manca de serietat per part de l’electorat. 
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Entrevista a Nicco Mele: Solucions

• Mètode 1. Desacreditar els canals de comunicació i les males
pràctiques en la disseminació de notícies (que falsegen o que aporten
informació d’escassa qualitat.

• Mètode 2. Privilegiar i promoure la informació de qualitat (i els seus
canals).

• Mètode 3. Promoure algoritmes que privilegien la qualitat, no la
confiança (que només fomenta l’adhesió, però no la crítica).

• Mètode 4. Promoure narratives alternatives: més context, més
completes, menys arquetípiques.
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Entrevista a Nicco Mele: Solucions

• Mètode 5. Fomentar un ecosistema de verificació dels fets.

• Mètode 6. Fomentar una “autoritat” de tipus obert, honesta, amb un
llenguatge del poder distint, no demagògic, no hiperbòlic.

• Mètode 7. Contextualitzar els biaixos (xoc cultural, valors,
internacional), no estereotipar-los.

• Mètode 8. Exigir regulació de l’àmbit transnacional a la privacitat, la
desinformació, els monopolis de les empreses tecnològiques, ... Un
nou contracte social (la GDPR de la UE un bon estàndard).

• Mètode 9. Conscienciar el consentiment explícit per l’ús de les teves
dades (no és no).
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Estat de la qüestió: El Baròmetre Edelman

• Edelman és una empresa de comunicacions global que col·labora amb 
empreses i organitzacions per evolucionar, promoure i protegir les seves 
marques i reputació. Amb més de 6.000 persones implicades en més de 60 
oficines arreu del món, s’ofereixen estratègies de comunicació que donen 
als seus clients la confiança de liderar, actuar amb seguretat i guanyar la 
confiança duradora dels seus grups d'interès. Desenvolupen idees potents i 
expliquen històries magnètiques que es mouen a la velocitat de les 
notícies, són de impacte immediat i transformen la cultura.

• El baròmetre Edelman sobre la confiança (Edelman Trust Barometer) és un 
dels seus productes més reputats. Es fa anualment i mesura en quins 
elements tenen més o menys confiança els ciutadans europeus. El del 2018 
es va centrar en la incidència de les fake news.
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BARÒMETRE EDELMAN 2018:

- Més de 33.000 persones, de 28 
països, europeus.

- 7 de cada 10 enquestats estan
realment preocupats per les fake

news.

- Un 65% reben informació on-line

cada dia.

- Un 63% no saben destriar entre 
una informació contrastada i un 
rumor.

- Un 59% no saben si la notícia
procedeix d’un mitjà de 
comunicació o d’un bot.

- Un 59% no saben destriar què és
veritat i què és mentida.

Karma PEIRÓ: https://www.periodistes.cat/capcalera/fum-o-futur 8
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Amb qui confien els ciutadans europeus?

• Segons el Baròmetre Edelman 2018 (vegeu imatge anterior):
• Un 63% del enquestats confiaven en els tècnics experts.
• Un 61% en els acadèmics experts.
• Un 39% confiaven en els periodistes.
• Un 35% confiaven en els governs i els oficials governamentals.

• La distància entre professionals del periodisme i altres tècnics
experts, a nivell de percepció, és molt gran. Des de la nostra òptica,
per tant, aprofitar aquesta confiança és important als efectes de
reforçar la nostra capacitat de referència també en la verificació de
l’autenticitat dels documents, la informació i les dades. I, per tant,
també de les notícies.
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El periodisme, els governs

• Com sigui, els màxims productors de notícies i els principals difusors
de documentació, dades i informació, a diari, és el periodisme, els
mitjans de comunicació i, els canals, les xarxes socials i la premsa
digital. Conscients d’aquesta situació, els propis periodistes tenen
eines pròpies per combatre una plaga que ... ells també alimenten.

• De totes maneres, a la llum de les investigacions de Xnet i Simona Levi
a #FakeYou, els principals productors de notícies falses i
desinformació són els governs, els polítics, els lobbies, les grans
empreses multinacionals i, en definitiva, qui ostenta poders “més
poderosos” a nivell mundial.
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El periodisme, els governs

• El periodisme és el principal productor de notícies i, per culpa dels
interessos i algunes pressions a les línies editorials, així com a una
situació de profund canvi de model econòmic, la desconfiança els
acaba afectant.

• Entrevista a Alan Rusbridger per destriar quins són els dubtes i els
problemes que han d’afrontar.
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Estat de la qüestió: entrevista Alan Rusbridger

• Entrevista a Alan Rusbridger, cap d’edició i editori del The Guardian

(1995-2015).

• https://www.ara.cat/en/Alan-Rusbridger-best-business-model-trust-
quality_0_2352964802.html
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Entrevista Alan Rusbridger: Diagnosi

• El periodisme busca l’honestedat més que la veritat? Crec que el què
hem de fer és buscar la millor versió disponible de la veritat. Però “la
veritat” no té un valor absolut. Més que buscar la veritat, cal mirar
de ser veraç.

• La majoria de les xarxes són una forma diàleg. Joc crec això, tu em
contradius, llavors et dono les proves del què dic, tu em respons que
pots anar més enllà ..., crec que aquestes són tècniques de confiança
– i per fomentar la confiança- que la gent fa servir avui dia en la
comunicació diària. El periodisme ha de dialogar, no imposar, per
recuperar la confiança.
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Entrevista Alan Rusbridger: Diagnosi

• Això que surtin líders a intentar deslegitimar deliberadament la
premsa dient “ells són falsos i nosaltres som reals, ells menteixen i
nosaltres diem la veritat” és una cosa nova i molt preocupant. La
única sortida: establir una pràctica del periodisme en la qual la gent
cregui, i treballar amb un llistó tan alt com sigui possible. Dir coses
que són certes i estan basades en dades.

• Les mentides afectes (i condicionen) el negoci, agradi o no. El millor
model de negoci és la confiança i la qualitat.
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Entrevista Alan Rusbridger: Diagnosi

• A l’era moderna és molt difícil suprimir informació completament, i
això és bo. Quan la gent diu avui dia que internet és terrible i els
diaris són meravellosos, o els diaris són terribles i internet és
meravellós, has d’acabar admetent que les dues coses són certes.

• Respostes simples a preguntes complexes? Crec que el periodisme ha
de ser prou complex per reflectir la mena de decisions que ha de
prendre un govern, però també ha de intentar ser tan simple com
sigui possible perquè la gent ho entengui millor. Ara bé, la gent vol
complexitat?
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Entrevista Alan Rusbridger: Diagnosi

• No vull (ni demano) que em cregueu per qui sóc, sinó que mireu les
dades que aporto. Ah, i per cert, deixaré que em responguis (i
escoltaré el què em dius)!
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El periodisme, els governs

• ¿Quines eines de combat utilitza el periodisme contra la
desinformació?

• El fact-checking.

• El periodisme de dades.

• Els verificadors.
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Eines de combat: Fact-checking

• Fact-checking: la tasca periodística de confirmar i comprovar els fets i 
les dades que s’usen per part de polítics, personalitats, governs, els 
propis mitjans de comunicació i tot tipus d’altres publicacions. 
L’objectiu és detectar errors, inconsistències i, evidentment, 
mentides, enganys i falsetats.

• Conegut com a fact-checking, fact-fraking o watchblog.

• Molt habitual històricament a la premsa nordamericana, a la premsa 
europea s’ha acabat estenent els darrers anys amb l’adveniment de la 
problemàtica de les fake news. Però és sobretot a partir del 2016 que 
els departaments de fact-checking o directament capçaleres 
dedicades només a “verificar” que ha pres moltíssima volada. 
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Eines de combat: Periodisme de Dades

• Periodisme de Dades: una tipologia de fact-checking que està 
especialitzada en l’explotació de dades i bases de dades públiques o 
privades, per a l’obtenció de tendències, disseminació i distribució del 
vot, situació dels feminicidis, i qualsevol altra tipologia d’investigació 
dedicada a exposar resultats després d’analitzar sitges de big data.

• D’ençà del 2014 s’observa a Espanya i Catalunya un especial 
increment d’aquesta especialització del periodisme, entesa també 
com una adaptació de la professió a l’ús de les noves tecnologies i les 
noves formes d’aparació de les dades, la informació i els documents.
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Eines de combat: Verificadors

• Verificadors: ens organitzats on els periodistes es dedicat a verificar 
en temps gairebé real les dades, la informació i els documents que els 
mitjans de comunicació, les personalitats, els polítics, els governs i 
tota persona pública transmet durant el desenvolupament de les 
seves tasques habituals. Apareixen con a contrapunt a la velocitat en 
què les notícies falses comencen a córrer per les xarxes socials. No 
són departaments específics de la premsa (en aquest cas parlaríem de 
departaments de fact-checking), sinó d’ens que prenen la 
consideració pràcticament d’una capçalera autònoma i independent. 
Són relativament recents a Espanya i Catalunya, però des de principis 
del segle XXI, ja se’n troben als EEUU.
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MALDITA (España)

NEWTRAL (España)
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CROSSCHECK (França) COMPROVA (Brasil)
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FAKTISK(Noruega)
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FACTCHECK (USA)



VERIFICA’T (Catalunya)
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https://doblecheck.cr/
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https://www.repretel.com/actualidad/campan
a-busca-combatir-noticias-falsas-fake-news-
157665
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Verificadors: bàsics segons Laura Zommer

• Article de Laura Zommer (Chequeado), on es pregunta ¿Com la 
verificació de dades pot guanyar la desinformació?

• https://www.ara.cat/opinio/laura-zommer-com-verificacio-dades-
pot-guanyar-lluita-desinformacio_0_2348165299.html
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Verificadors: bàsics segons Laura Zommer

• Segons els verificadors de dades de Washington Post, el president 
nord-americà Donald Trump, ha fet més de 13.000 declaracions falses 
o enganyoses des del 2016. ¿La verificació de dades pot combatre 
aquests volums?

• Els verificadors de dades són importants per dues coses:
• Contrarestar els efectes de la desinformació.

• Recuperar la fe en les fonts fiables.
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Verificadors: bàsics segons Laura Zommer

• Gairebé 200 organitzacions de verificació de dades del món tenen la 
presumpció que brindar a la població informació correcta sol 
convèncer-la i permet corregir una visió falsa.

• Però n’hi ha prou amb aquestes organitzacions? Hi ha massa 
desinformació circulant i no es pot controlar tota.

• ¿Quines solucions cal aportar?
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Verificadors: solucions segons Laura Zommer

• 1. La verificació de dades ha de constituir-se en organització, no en 
mera capçalera o departament de premsa tradicional.

• 2. Els verificadors han d’involucrar-se amb els polítics, els mitjans 
tradicionals, les plataformes de xarxes socials i altres institucions per 
reduir l’oferta de desinformació.

• 3. Sol·licitar a figures públiques correccions oficials.

• 4. Presentar queixes davant d’organismes normatius.
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Verificadors: solucions segons Laura Zommer

• 5. Treballar amb companyies tecnològiques per trobar maneres de 
prevenir la circulació més generalitzada de desinformació, també 
entre fronteres internacionals.

• 6. Identificar fonts d’informació fiable, i dirigir-hi els seus lectors i 
seguidors.

• 7. Treballar amb escoles i altres plataformes educatives per ajudar a 
ensenyar a la gent a identificar comentaris falsos o enganyosos. 
Promoure el pensament crític.

• 8. Millorar l’accés a la informació pública fiable.
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Eines de combat: Bones pràctiques

• Bones pràctiques (preventives): proposades pel periodisme i d’altres 
professionals que volen generar confiança o trobar maneres per 
desvelar les falsedats, les incongruències, o simplement aproximar-se 
a les notícies amb capacitat d’anàlisi crític.
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Una investigación de The New York Times y Poynter recomienda a los cibernautas detectar estos aspectos para comprobar 
la veracidad de la información que están leyendo:

Comprueba la dirección web. También conocido como el URL, el lector debe detectar cuando el portal sea sospechoso, es 
decir, cuando tenga una terminación aparte, además del “.com”. Como ejemplo, abcnews.com es la versión correcta, 
mientras que la versión Fake New es abcnews.go.com.

Investigar el nombre del sitio. Los portales de Fake News creados para ser verdaderos, tienen regularmente nombres 
realistas, que por fortuna ya han sido señalados como falsos. Al buscar el nombre en Google detectarás rápidamente si este 
sitio ya fue tachado de “Fake”.

Buscar pistas nuevas. Los creadores de estos sitios usan logotipos y diseños innovadores para engañar y atraer lectores. Lo 
recomendable es revisar cuidadosamente estos aspectos y tratar de encontrar un diseño deficiente o imágenes borrosas, 
porque en ocasiones las Fake News usan logotipos que se asemejan, pero al final son falsos.

Desconfiar cuando veas demasiados anuncios. Si el portal de noticias que revisas tiene demasiados anuncios publicitarios, 
es decir, pop-ups o banners intermitentes, el sitio podrá no ser Fake New pero no es un sitio de información seria, ya que 
los propietarios del sitio web solo quieren generar ganancias con clicks.
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Encontrar los marcadores de los sitios de noticias establecidos. Si el portal de noticias carece de este aspecto, es porque su información 
es sospechosa.

Fechas de publicación. Un portal de noticias siempre genera noticias en minutos o en horas, sin embargo, los sitio de Fake News tiene 
noticias atrasadas, e incluso de años atrás.

Fuentes. Como lector de noticias siempre tienes que encontrar los hipervínculos de la historia que estás leyendo, y si este carece de 
fuentes, es probable que la información sea inventada.

Consistencia. Es necesario comprobar si el título coincide con lo que está en el texto, ya que algunos cibernautas comparten artículos sin 
leerlos, por lo que algunos creadores de Fake News solo se enfocan en crear cabezas llamativas y una imagen con diseño, pero la 
información puede ser poco convincente.

Copiar la imagen y buscarla en el buscador de imágenes de Google. Lo recomendable es hacer click del sitio sospechoso de noticias que 
estás leyendo y copiar el URL para pegarlo en Google imágenes y realizar una nueva búsqueda. Si se trata de una imagen antigua o
manipulada, los resultados de la búsqueda enumerarán todos los sitios de donde se extrajo la imagen o fotografía.

Verificar cuándo y dónde se registró el sitio. Existen buscadores para detectar la procedencia del portal que estamos leyendo, por 
ejemplo: whois.icann.org o who.is y ahí detectarás cuándo se creó el sitio. La sospecha comenzará si el portal es nuevo porque pudo 
haber sido creado como respuesta a un evento noticioso reciente. Otro factor para detectar un Fake New es si el portal es con información 
de cierto país pero la procedencia del servidor proviene de países tachados de paraísos fiscales, como Macedonia o Islas Caimán, entonces 
la información que muestra es sospechosa.
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https://doodleeducation.com/?prod
uct=fake-news-poster
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http://www.docto
roz.com/article/ho
w-spot-fake-news-
social-media-
feeds

37



https://www.huffingtonpost.com/entry/fake-
news-guide-
facebook_us_5831c6aae4b058ce7aaba169
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http://library.sewanee.edu/fakenews/
spotting
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http://aub.edu.lb.libguides.com/Fak
e-News
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http://s3.amazonaws.co
m/libapps/accounts/169
93/images/CRAAP_infog
raphic.png
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https://epthinkta
nk.eu/2017/04/0
2/fake-news-and-
the-eus-
response/
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Eines de combat: altres mecanismes

• Efecte del polígraf fals (Bogus pipeline): utilitzar “el polígraf com a
placebo”, és a dir, fer creure que tens proves contra algú que l’altra no
sap, i que l’acaba induint a dir la veritat i no persistir amb una
presumpta mentida. Per exemple, mostrar un document com a prova
o simplement fer creure que tens el document, anant de “farol”. Això
provoca que qui potser a mantingut certes idees, les acabi variant
optant per precisar-les, canviar-les o desmentir-les definitivament.
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Eines de combat: altres mecanismes

• Trampa per canaris (Canary trap): enviar un missatge aparentment
idèntic a diverses persones, però que en realitat té algunes variants
en cada cas. Si aquest missatge ve filtrat per algun dels receptors,
pots identificar qui és el “traïdor”.

45



Eines de combat: altres mecanismes

• Llei de Cunnigham (Cunningham’s law): la millor manera de saber la
resposta correcta a internet no és formular una pregunta sinó posar la
resposta incorrecta. En altres paraules, la desinformació involuntària,
a vegades, permet configurar la informació vertadera. El nom deriva
de Ward Cunningham, el pare de les wikis, precisament perquè la
viquipèdia (la mare de totes les wikis) és un portal perfecte per
abocar informació “perfeccionable”.
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Eines de combat: altres mecanismes

• El pot de mel (Honeypot): es tracta d’un esquer usat per atraure els
pirates informàtics. L’esquer acostuma a tenir la forma de dades
vulnerables, que els professionals de la ciberseguretat vetllen perquè
no rebin un accés no autoritzat. Si un hacker interacciona amb el pot
de mel, saben que un pirata informàtic es troba a darrera de l’atac.
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Eines de combat: altres mecanismes

• Lògica del bullidor [de propostes] (Kettle Logic): propi d’estratègies
de defensa judicial es tracta d’argumentar diferents situacions
alternatives o possibilitats interpretatives volgudament inconsistents,
per a generar dubtes raonables a qui s’està interpel·lant. Aquesta
tècnica pot acabar provocant que l’interpel·lat acabi dubtant de
respostes i acabi aclarint algun punt significatiu dels fets succeïts o de
la realitat esdevinguda.
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Eines de combat: polítiques i legislacions

• “Europa desperta davant la desinformació (i Espanya també).”

• http://agendapublica.elpais.com/europa-despierta-ante-la-
desinformacion-y-espana-tambien/
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Eines de combat: polítiques i legislacions

• No us perdeu el capítol “Polítiques públiques i legislacions” del llibre 
#FakeYou de Simona Levi. Hi proposa tenir en complet, en primer lloc, 
la següent:

• Declaración conjunta sobre libertad se expresión y “noticias falsas" 
("Fake News") desinformación y propaganda (2017), proposada per 
l’ONU:http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=
1056&lID=2
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