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Les plataformes tecnològiques i la lluita contra les fake news
Assumir responsabilitats, oferir educació digital i fer bon periodisme formen part
de la solució a un problema creixent

1. Presentació
Dues grans entitats de referència de l’europeisme a Catalunya, DIPLOCAT i l’Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC), han sumat esforços per organitzar conjuntament el debat virtual “Les
plataformes tecnològiques i la lluita contra les fake news”. L’acte forma part del segon cicle DIPLOCAT
Digital Talks, que vol acostar Catalunya al món i abordar els grans temes de l’agenda global. La secretària
general de DIPLOCAT, Laura Foraster, recorda que les dues entitats fa anys que col·laboren en el
premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, el guardó que cada any reconeix un o una periodista
pel seu compromís amb Europa, i el debat actual és “una passa més en la bona entesa” entre totes dues
organitzacions.
Aquest resum de l’acte manté el fil argumental cronològic que va seguir la discussió i que es pot veure
íntegrament aquí.

una notícia.

La discussió arrenca amb una exposició sobre la
situació als EUA, on la victòria de Donald Trump a
les eleccions presidencials de 2016 va fer aparèixer amb tota la cruesa l’impacte de la desinformació
sobre la ciutadania. Posteriorment, es trasllada el focus sobre la Unió Europea i la seva estratègia
per fer front a aquest fenomen, que en un primer moment es va veure com a llunyà, però de seguida,
amb qüestions com el Brexit, va arribar al cor mateix del vell continent. Una tercera aportació del
debat versa sobre el paper dels anomenats ‘verificadors’, que són organitzacions que s’encarreguen
de rastrejar les xarxes i assenyalar el contingut que podem considerar desinformació. A Catalunya,
per exemple, tenim Verificat, representada avui per Susana Pérez-Soler. Finalment, fruit del debat i
les aportacions fetes pels mateixos ponents i les del públic assistent virtualment, s’aporten algunes
estratègies per combatre i fer front a la desinformació.
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De la desinformació se n’ha parlat moltíssim i gairebé podríem dir que ja està tot escrit. Per això,
la discussió es vol focalitzar en el rol que juguen les grans plataformes digitals en la creació i la
propagació de les “notícies falses”. Aquesta terminologia no és del tot precisa, perquè des d’un punt
de vista estrictament periodístic, si una notícia és falsa automàticament deixa de ser una notícia. La
responsabilitat de les plataformes com Twitter o Facebook i el seu poder sobre el flux de continguts
informatius a les xarxes, apunta Laura Foraster, en un moment en què els mitjans de comunicació
han perdut l’hegemonia en la distribució de notícies, ens han de preocupar a tots. I és per això que
cal afavorir la distribució d’informació fiable, com
apuntaven la Comissió Europea i el Parlament
Europeu fa uns anys, i confiar en la producció
Des d’un punt de vista
professional de notícies com a eines per lluita
estrictament periodístic,
contra la desinformació. De ben segur, conclou
si una notícia és falsa
Laura Foraster, que d’aquesta discussió en sorgiran
estratègies per fer-hi front.
automàticament deixa de ser
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2. Les plataformes digitals i les notícies
falses

3. Donald Trump: amb ell va començar
tot?
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És interessant recordar una anècdota de l’estiu de 2016, explica Gustau Alegret, de quan Donald Trump
acabava de guanyar la nominació del partit republicà i encara no havia acceptat la nominació d’una
manera formal. Una de les grans periodistes dels Estats Units, Lesley Stahl, que treballava al programa
‘60 Minuts’, li va fer una entrevista a la Torre Trump de Nova York i, fora de micròfon, la periodista li
va preguntar: “Escolti, senyor Trump, aquesta retòrica, aquesta insistència que vostè té per qualificarnos d’enemics i apel·lar a les notícies falses... ara que ja ha guanyat la nominació suposo que passarà
pàgina… perquè ja cansa!” . I la resposta de l’aleshores candidat republicà va ser molt reveladora i
explica, segons Alegret, la psicologia del personatge. Li va dir: “Miri, sap vostè per què ho faig? Ho faig
per desacreditar-la a vostè i a tots els periodistes del món, perquè d’aquesta manera aconsegueixo que
quan vostè escrigui notícies negatives sobre mi, ningú no se la cregui”. En resum, Trump buscava que
quan els grans mitjans de comunicació publiquessin una informació negativa sobre ell, fos veritat o
mentida, s’estengués sempre una ombra de dubte sobre aquella notícia.
Gustau Alegret apunta també que Donald Trump no ve del món del compromís amb la veritat, ve del
món de l’espectacle, que no necessàriament s’ha d’emmirallar en la veritat. Ell va contribuir a accelerar i
estendre les notícies falses, primer com a estratègia política i, posteriorment, més enllà d’aquest àmbit.
Va declarar la guerra del “tot s’hi val” i les plataformes digitals hi van contribuir perquè, de la mateixa
manera que els polítics i els mitjans de comunicació
es necessiten, el populisme necessita de les xarxes
Per què se li ha de suspendre
socials, ja que construeix la seva narrativa sobre
les notícies falses que hi circulen. La diferència és
el compte a Donald Trump?
que el periodisme ben fet, davant dels polítics que
Per què no pot dir el que
menteixen, fa la seva feina i filtra les notícies, però
vulgui? Quin paper hem de
en canvi les xarxes socials no ho fan. Les xarxes
socials canalitzen i amplifiquen informacions sense
tenir els usuaris? Hem de
contrastar, i tot plegat va provocar que quan Donald
creure tot el que veiem?
Trump va guanyar les eleccions el 2016, hi hagués un
punt d’inflexió.
La victòria de Trump, analitza Alegret, va crear un model per a altres populismes del món, en què
l’objectiu no era convèncer amb propostes polítiques sinó dividir, radicalitzar, confrontar i crear una
ombra de dubte sobre l’oponent tot apel·lant a les passions més baixes. Aquí recorda exemples de la
campanya com el “Lock her up” , quan Donald Trump parlava de Hillary Clinton, o quan parlant dels
immigrants mexicans Trump deia: “They are bringing crime, they are bringing drugs” . I afegia: “Potser sí
que alguns són bones persones”. Aquest va ser un model que, gràcies al seu èxit electoral, es va estendre
i internacionalitzar, i va fer encendre les alarmes de les democràcies mundials. ¿Com pot ser que als
Estats Units, una de les grans nacions lliures, hagi guanyat un populista ignorant, mentider i allunyat
dels valors d’aquest país i fins i tot dels propis valors conservadors republicans? Així és com s’obre el
debat sobre la regulació o l’autorregulació de les grans plataformes tecnològiques. Segons Alegret,
Silicon Valley li va veure les orelles al llop amb la victòria de Trump i, a vegades més com un intent de
rentar-se la cara que altra cosa, es va començar a implicar en aquesta lluita. Així van néixer les iniciatives
de Facebook o de Twitter per avisar els ciutadans que determinades notícies eren falses i, com un pas
més i davant l’enuig popular, les plataformes tecnològiques arriben a eliminar determinats continguts i
suspendre comptes. Però per què se li ha de suspendre el compte a Donald Trump? Per què no pot dir
el que vulgui? Quin paper hem de tenir els usuaris? Hem de creure tot el que veiem?

4. La UE: de mirar-s’ho des de fora a
actuar
La Unió Europea afronta tard però sobretot desorganitzada el debat sobre la desinformació un cop es
consuma la victòria de Donald Trump als EUA, segons l’anàlisi que fa Carme Colomina. Ni la percepció
del risc que suposa la desinformació ni el marc legislatiu per fer-hi front no són homogenis entre els
estats membres. Des d’Alemanya, on hi ha una legislació molt clara contra el discurs d’odi, fins a França,
on la legislació permet tancar un mitjà de comunicació si es demostra que ha difós desinformació
amb finançament des de l’exterior en campanya electoral, passant per Suècia, on tancar un mitjà de
comunicació és impensable.
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Què ha fet la Unió Europea? Què ha fet tenint en compte que no té competències en aquest camp i que,
per tant, els que legislen són els estats membres? Entre altres accions, reflexiona Colomina, ha forçat
les plataformes tecnològiques a asseure’s a la taula
de negociació. Ho ha fet amb la potència i el poder
de persuasió que li dona ser un paraigües que aplega
El que ha fet la UE és crear
500 milions de persones i negociar amb Facebook
un codi de bones pràctiques,
representant això no és el mateix que fer-ho si ets
que és voluntari, però que
un estat de 15 milions de persones, per posar un
exemple. Per tant, el que ha fet la UE és crear un codi
per primera vegada fa que les
de bones pràctiques , que és voluntari, però que per
plataformes tecnològiques
primera vegada fa que les plataformes tecnològiques
s’asseguin a parlar sobre
s’asseguin a parlar sobre qui és el propietari real dels
continguts que elles fan circular. En aquest sentit, hi
qui és el propietari real dels
ha hagut una evolució per part de les plataformes
continguts que elles fan
des de la seva posición inicial, quan deien que elles
circular.
no eren responsables del contingut perquè elles no
el generaven, i ara aquesta idea ha quedat totalment
superada.
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A Brussel·les, explica Colomina, s’ha fet una evolució des del 2016, moment en què es pren consciència
del que està passant amb la victòria de Donald Trump, l’escàndol de Cambridge Analytica i, sobretot, la
campanya del Brexit, el referèndum que acabarà propiciant la sortida del Regne Unit de la UE. També
és important recordar que aleshores encara ressonaven els efectes del conflicte d’Ucraïna, que esclata
el 2015, i que porta els estats bàltics a demanar a Brussel·les que faci alguna cosa amb el bombardeig
de desinformació que arriba des de Rússia. Així és com la UE es posa en marxa i, en els primers anys,
des del 2016 al 2018, fixa la terminologia i determina com actuarà en aquest camp. Durant aquests dos
anys, la desinformació és un problema que es considera que ve de l’exterior, bàsicament de Rússia, però
això comença a canviar quan es veu que en aquest món hiperconnectat i global no hi ha un dins i un fora,
sinó que la capacitat d’influir, la disrupció, també és interna. Quan els que repliquen la desinformació
són plataformes o partits polítics d’àmbit purament europeu és quan es veu que el problema no és
només exterior i la UE es veu forçada a accelerar el seus plans.

5. El dilema de la censura o la
dictadura dels algoritmes
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L’acceleració provocada per la pandèmia del coronavirus que ens ha portat a digitalitzar les nostres
relacions socials, les laborals, la conversa pública o el lloc on ens informem, ha situat de nou les
plataformes sota el focus i això les ha obligat a reaccionar. Ha estat una reacció que, per Colomina,
té molt de resposta reputacional, perquè han quedat assenyalades amb el dit, especialment per part
d’organitzacions com la UE, però també l’ONU o l’OMS, que els han reclamat un compromís contra la
infodèmia, la desinforamció sobre la pandèmia. És un canvi de rol de les plataformes que genera molts
dubtes, perquè la resposta immediata de les plataformes ha estat el control i l’eliminació de contingut
o el tancament de comptes. Això genera un nou problema ètic, perquè hem erigit aquestes plataformes
tecnològiques en guardianes del contingut. Cal recordar en aquest punt que aquestes plataformes es
venen com espais de relació i interactuació social, quan en realitat són empreses privades que, com a
tals, busquen principalment el benefici econòmic. Per tant, des d’un punt de vista acadèmic, hi ha molts
experts que consideren aquest nou rol de les xarxes socials sobre el contingut com una qüestionable
privatització de la censura.
Per tant, la Unió Europea es troba que quan mira de controlar el contingut per lluitar contra la
desinformació, acaba posant en risc la llibertat d’expressió, un dels valors clau de les grans democràcies
occidentals. De fet, dins mateix de la UE, s’han fet lleis per limitar la desinformació en temps de la
covid-19 que, en el cas d’Hongria, acabaven servint per limitar la dissidència política o les crítiques al
govern. Així doncs, les institucions europees han fet un canvi d’aproximació quan es tracta de lluitar
contra la desinformació, de manera que cada vegada menys es posa al centre el control del contingut, i
es pensa molt més en limitar la capacitat de propagació de la desinformació que tenen les xarxes socials,
és a dir, en els algoritmes. Uns algoritmes que, per
Colomina, són els responsables d’amplificar el poder
La Unió Europea es troba que
i la capacitat de penetració d’aquesta desinformació.
I justament aquí les grans plataformes tecnològiques
quan mira de controlar el
continuen sent molt opaques, perquè prefereixen
contingut per lluitar contra
centrar-se en el contingut, en fer veure que fan coses,
la desinformació, acaba
mentre mantenen en secret l’arquitectura algorítmica
que potencia la penetració i l’impacte de continguts
posant en risc la llibertat
sense credibilitat o de fonts no fiables.
d’expressió, un dels valors

clau de les grans democràcies
Sobre aquest punt concret dels algoritmes, Susana
Pérez-Soler coincideix en exigir transparència. Caldria
occidentals.
que Facebook i Twitter expliquessin mitjançant quins
mecanismes es viralitza un contingut, quina és la
fórmula que fa que aquesta informació corri tant ràpidament. Sempre tenint en compte que aquestes
plataformes estan dissenyades per ‘segrestar’ la nostra atenció i això té conseqüències tant a nivell
de la nostra acció política com en les nostres relacions interpersonals. Per exemple, la reproducció
automàtica dels vídeos de YouTube. Qui li ha donat permís a la plataforma per fer-ho? O el fet que la
‘reputació’ de cadascú de nosaltres a la xarxa sigui tan visible: el nombre de seguidors que tens, quantes
vegades un missatge teu es comparteix a Twitter i Facebook... Tot això que dona aquesta ‘dopamina’
als usuaris cada cop que veuen centenars de retuits. De fet, Instagram ha començat a fer una prova i
ha tret aquesta informació per la pressió que genera sobre la gent jove. Hi ha molts programadors de
Silicon Valley que estan posant en evidència aquestes pràctiques i Pérez-Soler recomana el documental
‘The Social Dilemma’ a Netflix com una bona mostra de com s’ho fan els dissenyadors i programadors
d’aquestes plataformes tecnològiques per captar la nostra atenció.

6. Verificat: la xarxa catalana de
verificadors
Verificat és una fundació sense ànim de lucre que apareix el 2019 en la campanya de les eleccions
municipals a Barcelona com una resposta a la desinformació, que és un dels principals reptes que
tenen avui les democràcies. Susana Pérez-Soler detalla que una de les principals eines per frenar la
desinformació són les plataformes que verifiquen la credibilitat de les informacions que es difonen per
les xarxes, els coneguts com a ‘verificadors’, que la mateixa Unió Europea ha promogut. Verificat és
reconegut per la International Fact-checking Network,
que podem considerar l’agència de qualificació
dels verificadors reconeguts dels diferents estats
Una de les principals eines
membres de la UE. A l’Estat espanyol hi ha dues
per frenar la desinformació
plataformes més que tenen aquest reconeixement,
són les plataformes que
que són Maldito Bulo, una altra fundació sense ànim
de lucre igual que Verificat, i Newtral, una societat
verifiquen la credibilitat de les
limitada propietat de la periodista Ana Pastor.

Per què és necessari Verificat? Estem vivint, segons Pérez-Soler, un canvi de paradigma de la
comunicació tradicional a la comunicació digital i, en aquest nou escenari, hi ha un excés d’informació,
una infoxicació. No tenim la possibilitat de consumir i pair tots els continguts que ens arriben mitjançant
l’entorn digital. A més, els periodistes han perdut el monopoli de la informació i ja no creen, ni produeixen,
ni difonen els continguts en exclusiva. I encara cal destacar que hi ha una greu crisi de credibilitat al
darrere de la desinformació, ja que els professionals que actuaven com a intermediaris en el camp de
la informació han entrat en crisi amb l’arribada d’internet. Si ara ja no anem al metge i despatxem els
nostres problemes de salut amb el doctor Google, amb la informació passa el mateix: ja no consultem la
capçalera periodística de referencia, sinó que anem a Twitter o a Facebook. I ja no mirem quina és la font
d’una informació, sinó que de seguida tenim el dit sobre el botó de retuit i compartim una informació
que ha motivat alguna mena d’emoció en el nostre interior, sovint negativa, d’ira o de ràbia.

Les plataformes tecnològiques i la lluita contra les fake news
Assumir responsabilitats, oferir educació digital i fer bon periodisme formen part
de la solució a un problema creixent

Què fa Verificat? Utilitza una metodologia fixa per
contextualitzar la informació que circula per internet.
De fet, és una metodologia bastant semblant a la del
periodisme, ja que la idea de base és recórrer a la font
primària, identificar-la, intentar contactar amb ella,
mirar bases de dades per contrastar la informació, etc.
I ho fa de manera reactiva, és a dir, a diferència del que
fan els mitjans de comunicació tradicionals, on un periodista per iniciativa pròpia proposa fer una notícia
o un reportatge en profunditat, els verificadors actuen a partir del que veuen a les xarxes socials, ja sigui
a Twitter o a Instagram, o el que veuen que circula com a cadenes de missatges de propagació massiva
per WhatsApp. Una altra de les diferències amb el periodisme és que els verificadors treballen sobre
qualsevol contingut que es faci viral. Mai es parteix de la base que una informació no és prou rellevant
per ser verificada. Verificat ha treballat fins i tot sobre informacions que diuen que el coronavirus es
cura amb lleixiu, per exemple, ja que l’accés a les fonts primàries i la contextualització no sempre són a
l’abast de tothom.
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informacions que es difonen
per les xarxes, els coneguts
com a ‘verificadors’, que la
mateixa Unió Europea ha
promogut.

7. Receptes (algunes) per fer front a la
desinformació
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Susana Pérez-Soler apunta que no hi ha solucions fàcils a problemes que són molt complexos, però sí
que sigui quina sigui la resposta, ha de ser compartida. D’entrada, hi ha una responsabilitat per part del
legislador, o sigui que cal començar a regular d’alguna manera, encara que sigui molt mínimament. Tenint
en compte, com apuntava Carme Colomina, anteriorment, que aquestes plataformes tecnològiques
que hem consensuat que són l’opinió pública digital resulta que realment són empreses privades. I
aleshores, una empresa privada pot censurar? Això no correspondria als poders dels estats? Caldria
clarificar aquestes noves circumstàncies.
També hi ha una part de responsabilitat de les pròpies plataformes tecnològiques, que hem vist que han
fet un canvi en el propi relat des de l’any 2016, quan van ser acusades de promoure la desinformació
i ajudar Donald Trump en la seva arribada al poder. Però aquí cal ser molt curosos, perquè només
valorem la part negativa de les xarxes socials, quan en realitat en tenen una de molt positiva i és que
ajuden a donar veu a molts moviments que abans eren invisibles, en l’antic paradigma de comunicació
tradicional. Estem parlant de moviments per la igualtat de gènere, que ara són més visibles gràcies
a etiquetes com el #MeToo, o la lluita contra el racisme als Estats Units amb el #BlackLivesMatter,
o el moviment contra el canvi climàtic. De manera que cal anar alerta quan deixem en mans de les
plataformes digitals la responsabilitat sobre la moderació de continguts.
Carme Colomina també coincideix en el fet que no
s’ha de caure en la criminalització de les xarxes socials.
El periodisme és part de la
Tot i ser crítica amb el paper de les xarxes socials, amb
la poca transparència dels algoritmes, és veritat que
solució i els mitjans també
són una oportunitat per garantir la pluralitat de veus
han d’ajudar els ciutadans a
en l’esfera pública, sobretot per a les comunitats i
distinguir què és mentida i què
grups menys representats socialment, per fer pressió,
és veritat.
per tenir presència allà on no havien pogut accedir
quan imperaven els monopolis de la informació des
de determinats poders o des de determinats mitjans.
L’exemple més clar és que cada vegada que hi ha revoltes o malestar social en determinats països, el
primer que fan els governs és tancar Twitter. En tenim exemples a Egipte o Turquia, on el president
Erdogan és molt ràpid a l’hora de tallar Twitter quan intueix que hi ha algun malestar social. Això porta
com a reflexió afegida que veiem internet com si fos una sola cosa, però hi ha molts internets al món, i
moltes maneres de concebre la xarxa. No tothom concep internet com un espai obert, també hi ha un
internet controlat i hi ha xarxes socials sota el control d’autocràcies digitals. I tot això es fa evident, per
exemple, en trobades com la que va fer l’ONU el desembre de 2019 per regular el cibercrim, i va quedar
clar que aquestes pràctiques il·lícites estaven relacionades, per a les grans democràcies occidentals,
amb el haqueig de comptes bancaris, mentre que per a països com ara Rússia era una qüestió de
dissidència política.
Tornant a la qüestió de com fer front a la desinformació, hi ha el paper que han de fer els mitjans de
comunicació i la ciutadania. Susana Pérez-Soler atribueix als mitjans i les noves plataformes, com
Verificat, la feina de contrastar i verificar les informacions que corren per les xarxes, però també
creu que la ciutadania s’ha d’implicar en una nova alfabetització mediàtica digital. Cal desconfiar
d’informacions que generin sentiments contradictoris, desconfiar d’una captura de pantalla que arriba
per WhatsApp, saber que no tota la informació s’ha de compartir sense ni tan sols llegir-la. Els ciutadans
també han de participar en aquest procés de verificació anant a buscar les fonts d’origen de les notícies

i determinar si és de confiança, i discernir entre fonts fiables i no fiables. Gustau Alegret reivindica el
paper de l’educació, una educació entesa com un procés i no com una cosa que s’imposa a la societat
d’una manera homogènia. Perquè no és el mateix un adolescent nascut en l’era digital que una persona
de 40 anys o una de 60. També es consumeix internet de manera diferent: uns consumeixen en digital i
els altres encara tendeixen a buscar el paper.
Carme Colomina posa en valor el periodisme com a solució a la desinformació, el bon periodisme.
Perquè en aquest procés de desinformació es poden crear molts graus diferents de confusió. Per això
els anglesos fan aquesta diferenciació entre ‘disinformation’, ‘misinformation’ i ‘mal-information’. La
precarització i la descontextualització quan el ritme informatiu no s’atura mai i la manca de mitjans
no permet anar fins a les fonts d’informació, poden acabar portant el periodisme a la confusió, a
vegades sense ni tan sols saber-ho. En aquest sentit, la pandèmia han estat una oportunitat per al bon
periodisme, perquè hi ha hagut més necessitat d’informació que mai, especialment de fonts creïbles i
fiables, just en un moment on hem tingut molta sobreexposició a la desinformació.
Cal tenir present que els mitjans de comunicació i els periodistes fan diàriament desenes de vegades
la feina de verificadors de notícies. De la seva experiència, Gustau Alegret explica que se’n fa un fart
d’agafar notícies que són populars a les xarxes per posar-les en context i desacreditar un líder polític
que falseja o amaga part de la realitat. “Hem construït un gran mur” , repetia Donald Trump sovint, quan
en realitat només s’han construït de nova creació 8 quilòmetres de tanca en 4 anys, d’una frontera que
té 3.000 quilòmetres. Aquesta és la realitat i aquesta és la dada que no pot amagar l’incompliment de
Trump respecte a la seva promesa electoral.
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El debat es va obrir a la participació del públic, que hi va aportar preguntes i reflexions sobre algunes
de les idees que havien sorgit. Entre elles, aquesta necessitat d’implicar periodisme i ciutadania en la
lluita contra la desinformació, però també governs i autoritats supranacionals. La batalla, queda clar,
és en diferents fronts i adopta diferents formes i circumstàncies, com ha quedat exemplificat durant el
debat, que es clou amb un agraïment als ponents, al públic i a les entitats coorganitzadores, DIPLOCAT
i l’APEC.
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de la solució a un problema creixent

Alegret també crida l’atenció sobre les notícies falses que s’aprofiten de l’estètica i la presentació
dels mitjans tradicionals. Per exemple, es crea un domini que podria ser “tarragonanoticies.com”, es
presenta com una pàgina d’informació, però s’hi publiquen notícies falses amb aparença d’una notícia
construïda amb criteris periodístics. Alegret coincideix amb Carme Colomina que és evident que el
periodisme és part de la solució i que els mitjans també han d’ajudar els ciutadans a distinguir què és
mentida i què és veritat. Susana Pérez-Soler confirma que arriba molta desinformació que té forma
de notícia periodística i també insisteix que la clau és dotar la ciutadania d’eines pròpies. Si veiem una
capçalera que es diu “tarragonanoticies.com”, és tan senzill com cercar a Google o la Viquipèdia què diu
sobre aquest mitjà per veure si existeix. És aquesta petita educació mediàtica digital la que cal reclamar
perquè tota la ciutadania, no només els periodistes, siguin capaços de distingir fonts fiables i fonts no
fiables i donar més credibilitat als mitjans de comunicació tradicionals.

Annex. Participants
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> GUSTAU ALEGRET

Periodista. Treballa als Estats Units pel canal internacional de notícies NTN24.
És director i presentador de Club de Premsa i Cuestión de Poder, dos programes
de televisió diaris d’anàlisi, entrevistes i informació. És guanyador de tres premis
Emmy, expert en comunicació política i corporativa, i Media Leader del World
Economic Forum (WEF). Té més de 20 anys d’experiència treballant en diversos
mitjans de comunicació a Espanya i els EUA. Va ser corresponsal de RAC1 a
Washington des de 2007 fins al 2017. Abans, va treballar com a periodista a
Ràdio Intereconomia, Ona Catalana Ràdio, l’agència Europa Press, COM Ràdio,
Plataforma Digital (Canal +) i Catalunya Ràdio, entre d’altres mitjans. Va ser
director de comunicació al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat i assessor en comunicació estratègica al Banc Interamericà de
Desenvolupament (BID) i al gabinet de comunicació corporativa Intermèdia
GdC. Es va llicenciar en Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra (1997), va
cursà el Programa Executiu de Direcció Estratègica de Comunicació d’ESADE
(2006) i l’Executive Certificate Program ‘Business Administration and Professional
English’ de la Universitat de Georgetown (2008).
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> CARME COLOMINA

Investigadora principal especialitzada en Unió Europea, desinformació i política
global del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), a més d’editora
i membre del Consell Editorial. També és professora associada del Col·legi
d’Europa a Bruges, Bèlgica, on imparteix un curs sobre la gestió de la comunicació
a la Unió Europea, i a la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències
de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un curs de
postgrau en estudis de la Unió Europea per la UOC, ha estat corresponsal a
Brussel·les i, posteriorment, cap de la secció internacional a Catalunya Ràdio i al
diari ARA. A més, és col·laboradora habitual a diversos mitjans de comunicació.
Com a enviada especial, ha cobert cimeres internacionals i conflictes polítics a
una vintena de països, i ha treballat com a consultora en diversos projectes de
comunicació en l’àmbit europeu i euromediterrani. Abans d’unir-se a CIDOB,
també va ser responsable de cooperació interregional a la Secretaria d’Afers
Exteriors de la Generalitat. És la presidenta de l’Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC) i membre del Consell Consultiu de DIPLOCAT.

> SUSANA PÉREZ-SOLER

Periodista i doctora en Comunicació per la Universitat Ramon Llull. Estudia la
manera en què la tecnologia transforma el periodisme, principalment la seva
pràctica però també el seu consum. Professora de Periodisme digital a la Facultat
de Comunicació Blanquerna, escriu sobre la transformació digital dels mitjans en
publicacions especialitzades i en el bloc Tecnología Humana de La Vanguardia.

Coordinadora d’Educació a Verificat, el primer fact-checker de Catalunya. Ha
publicat ‘Periodismo y redes sociales. Claves para la gestión de contenidos digitales’
(Editorial UOC, 2017).

> MARC VIDAL

Moderador i relator
Llicenciat en Ciències de la Informació a la UAB i postgrau en Periodisme Digital a
la UPC, és actualment periodista de la secció de Política dels serveis informatius
de Catalunya Ràdio. Anteriorment havia estat cap de la secció d’Internacional
del diari ARA i corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les. A aquesta
emisora ha dirigit diversos programes informatius diaris, com l’Informatiu del
Migdia, o especialitzats, com Economia i Empresa. És membre de l’Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC).
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Entitats membres del consorci
Institucions públiques i entitats municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Conselh Generau d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

Entitats de l’àmbit empresarial
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- Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
(PIMEC)

Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu
- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)
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- Confederació de Cooperatives de Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

- Universitat de Vic · Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)

