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FONAMENTS TEÒRICS // CONTEXT DE LA INFORMACIÓ  I

Els mitjans
internacionals han 
prioritzat l'agenda
política i judicial, 
conseqüències
derivades del 
referèndum
independentista del 
primer d'octubre de 
2017

PREÀMBUL

La projecció mediàtica de Catalunya a nivell internacional el 2021 i 2022 ha 
reprès en certa manera els fils conductors de la seva actualitat previs a la 
pandèmia de la COVID-19, destacat eix vertebrador informatiu el 2020. No 
obstant això, el context internacional ha condicionat notablement l'espai
que l'agenda setting ha concedit a l'actualitat catalana en aquests dos 
exercicis, reduint-se dràsticament respecte a anys anteriors. Els efectes a 
nivell mundial de la pandèmia per la COVID-19, la guerra a Ucraïna, la 
campanya i eleccions presidencials als EUA, les dures negociacions per a la 
sortida del Regne Unit de la UE i la posterior crisi política, el relleu d'Angela
Merkel i les eleccions a Alemanya són algunes de les claus que han 
polaritzat l'actualitat internacional i reduït al mínim la possibilitat de 
generar visibilitat informativa per a altres assumptes, entitats o 
esdeveniments. 

CATALUNYA ALS MITJANS INTERNACIONALS. TEMES POLÍTICS

En relació amb l'actualitat de Catalunya, els mitjans internacionals han 
prioritzat especialment en aquests dos últims anys l'agenda política i 
judicial, conseqüències derivades del referèndum independentista del 
primer d'octubre de 2017, fins al punt d'eclipsar altres temes o fites
destacades a nivell cultural, social, econòmic, empresarial o fins i tot
esportiu. Des d'una perspectiva global aquest període ha ofert, més que 
anys anteriors, una imatge mediàtica esbiaixada i parcial de Catalunya, el 

seu territori i la seva ciutadania, amb escassa rellevància de personatges i 
entitats que no pertanyin a l'àmbit polític. L'absència d'altres temes 
rellevants amb cobertura internacional dificulta la construcció d'una marca 
de país fort i sobretot divers, ometent a l'opinió pública la percepció d'una
realitat catalana que sens dubte és molt més rica i variada que la imatge
projectada. No obstant això, hem de prendre en consideració dos aspectes
claus per a entendre aquesta projecció gairebé monolítica:

D'una banda, és evident que algunes fites informatives esdevingudes en el 
territori català no apareixen associades explícitament a la marca Catalunya, 
sinó a altres entitats geogràfiques locals, regionals o estatals. Quan es 
tracta d'informacions positives, l'absència d'un esment explícit al territori
català suposa una pèrdua d'oportunitats per obtenir visibilitat i notorietat
internacional dels seus principals ambaixadors de marca, ja siguin
personatges, empreses, institucions o altres entitats. No obstant això, 
també existeixen altres temes informatius negatius que han format part de 
l'agenda dels mitjans catalans i espanyols durant aquest període, i que 
afortunadament no han transcendit (crisi econòmica, augment de la 
inseguretat ciutadana, desenvolupament turístic massiu a Barcelona i el 
seu entorn, etc.).

Des d'una perspectiva global, durant aquest període s'ha evidenciat i 
intensificat en diferents fites informatives el continu enfrontament entre 
les administracions catalanes i espanyoles, tant en el pla polític com en el 
judicial.
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Les eleccions autonòmiques de febrer 2021 van propiciar un canvi en el 
Parlament català, marcat fins aquest moment pel lideratge de Junts per 
Catalunya. Encara que els socialistes catalans van ser la força més votada, 
no van disposar dels acords suficients per a formar govern, i van ser els
republicans d'ERC els qui van prendre el relleu amb el suport de Junts. A 
la pràctica aquest nou govern no ha modificat les seves principals
reclamacions al govern de Sánchez, en la mesura en què totes dues forces
polítiques van secundar i van impulsar el citat plebiscit i continuen exigint
el compliment efectiu del resultat dels comicis. No obstant això el relleu
en el govern sí que ha afectat la perspectiva dels principals líders polítics
encausats després del referèndum i al futur polític del Procés
d'autodeterminació pactat per totes dues forces polítiques. 

Un dels aspectes que permeten explicar l'evolució dels esdeveniments
polítics són les diferents circumstàncies en què es troben els líders polítics
del govern català que van impulsar aquell referèndum. La invocació al 
dret internacional i europeu d'alguns d'aquests líders ha propiciat una 
implicació jurídica de les institucions europees, un element clau que ha 
actuat com a altaveu mediàtic i que es troba present en moltes
informacions. En primer lloc, l'ex president de la Generalitat Carles 
Puigdemont, exiliat a Bèlgica des de 2017, és el personatge amb major
visibilitat durant tot el període analitzat. Encara que al setembre de 2021 
va ser arrestat a Sardenya, no han progressat les sol·licituds d'extradició
per al seu eventual processament fins que no es resolguin els diferents
recursos presentats sobre la seva immunitat diplomàtica com a membre 

del Parlament Europeu. D'altra banda, els líders republicans d'aquell
govern, encapçalats per Oriol Junqueras, en la seva major part processats, 
empresonats i després indultats pel govern de Sánchez, condiciona el 
marc de prioritats dels dos partits. Al març de 2021 tres membres del 
Parlament Europeu que van ser components d'aquell govern, Antoni 
Comín (ERC), Clara Ponsatí i Carles Puigdemont (Junts) han vist aixecada la 
seva situació d'immunitat a costa de la resolució d'un recurs judicial 
davant el TJUE. Sobre els tres existeix una euroordre per a la seva
extradició a Espanya, reclamació que també es va llançar sobre Lluís Puig 
(Junts) encara que va ser rebutjada per Bèlgica. Fora de Catalunya 
romanen altres ex diputats en diferent situació legal, però per als quals de 
moment no s'ha dictat cap ordre de detenció internacional: Marta Rovira 
(ERC), Anna Gabriel (CUP) i Meritxell Serret (ERC). Gabriel i Serret es van 
posar a disposició de la justícia per regularitzar la seva situació, i de fet
aquesta última s'ha tornat a incorporar a la vida política com a Consellera 
d’Acció Exterior i Unió Europea.

En tot cas des del govern d'Espanya en aquest període s'han dut a terme
diferents iniciatives per afavorir un clima de distensió, principalment
motivat per l'interès de comptar amb el suport d'ERC en l'aprovació dels
pressupostos generals de l'Estat i dels projectes legislatius més rellevants, 
especialment en matèria econòmica i social. 

La invocació al dret
internacional i 
europeu d'alguns
líders polítics, ha 
propiciat una 
implicació jurídica de 
les institucions
europees que ha 
actuat com a altaveu
mediàtic
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De l'escàndol per les 
escoltes a polítics en 
exercici mitjançant un 
sistema d'espionatge
denominat Pegasus 
només han 
transcendit les fites
informatives de major
intensitat

La més important es va produir al juny de 2021 amb l'anunci de Sánchez 
d'indultar a nou ex membres del govern de la Generalitat processats i en 
alguns casos empresonats per diferents delictes relacionats amb el 
referèndum de l’1-O: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Carme 
Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim 
Forn.

En el marc d'aquesta distensió s'identifiquen també els projectes
legislatius de reforma del delicte de sedició i de malversació, iniciatives 
que estan generant un intens debat polític a nivell nacional, fins i tot dins
dels partits que fan costat al govern espanyol. L'objectiu últim d'aquestes
reformes és facilitar un possible retorn a Espanya de Carles Puigdemont i 
de la resta d'encausats fora de Catalunya que permeti superar els
xantatges polítics futurs, i eventuals episodis amb imprevisibles 
conseqüències polítiques. En aquest sentit va resultar molt significativa la 
detenció de Carles Puigdemont a Sardenya, fita informativa al setembre
2021, on la seva eventual extradició va estar a punt d'amenaçar l'acord de 
govern entre ERC i el PSOE per entendre els republicans que l'executiu de 
Pedro Sánchez podria evitar el seu processament. 

A les predictibles tensions per la situació processal dels polítics catalans
requerits per la justícia espanyola, es va sumar al maig de 2022 l'escàndol
per les escoltes a polítics en exercici mitjançant un sistema d'espionatge
denominat Pegasus, trama destapada pel centre de recerca The Citizen
Lab i New Yorker. Les divergències en les exigències d'explicacions i 
responsabilitats a l'actual govern de Pedro Sánchez per aquestes escoltes 
també han contribuït a créixer les tensions polítiques internes a 

Catalunya. Des de l'exterior només han transcendit les fites informatives 
de major intensitat en aquest episodi, especialment en relació a la 
continuïtat del suport que ERC ha brindat al govern espanyol per a 
aprovar les principals iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats. Una 
vegada que s'ha confirmat la continuïtat d'aquest suport, aquest tema 
amb prou feines ha tornat a tenir visibilitat en mitjans internacionals. 

De manera paral·lela als fets específics vinculats al Procés, s'observa de 
manera recurrent als mitjans les referències a reivindicacions
independentistes d'altres territoris, on s'esmenta a Catalunya per 
comparació. En el període analitzat les més destacades apareixen en 
relació a les reclamacions d'Escòcia, en el marc del Brexit britànic amb el 
qual han mostrat rotundes discrepàncies les autoritats escoceses. No 
obstant això la rellevància d'aquest tema ha estat força discreta, 
considerant que el referèndum celebrat el 2014 es va saldar amb una 
victòria del No a la independència i que el govern conservador de Londres 
ha afirmat en nombroses ocasions la seva negativa a repetir un plebiscit
amb el mateix objectiu. També és rellevant prendre en consideració les 
primeres conseqüències d'aquella escissió, amb evidents elements que 
revelen un enfortiment de la Unió Europea, i els nombrosos problemes
econòmics i financers del Regne Unit. Amb menor visibilitat, en aquest
període apareixen algunes referències informatives gairebé anecdòtiques
a la situació de Llombardia, Baviera, Sardenya o Taiwan.
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CATALUNYA ALS MITJANS INTERNACIONALS. ALTRES TEMES

Deixant al marge el Procés independentista, i a una considerable
distància, apareixen els temes esportius amb diferents històries
repartides al llarg del període. L'entitat més destacada és el F.C.
Barcelona a través de diferents protagonistes icònics: la marxa de Messi
i posteriors rumors sobre el seu retorn, el protagonisme de Guardiola
en la prèvia a l'encreuament de Lliga de Campions amb el Reial Madrid i
el carisma de Joan Laporta, nou president del club. Tot just apareixen
referències a la divisió de futbol femení del club català o a la
candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.

Un aspecte molt ressenyable de la dificultat de l'agenda per diversificar
els seus temes el trobem en l'actualitat cultural, on tornen a emergir
algunes fites informatives vinculades al Procés independentista. El més
destacat és la denúncia per calúmnies de l'escriptor Javier Cercas a
diversos polítics de Junts per Catalunya que, després de la seva aparició
a una entrevista a TV3, el van acusar d'incitar una intervenció militar a
Catalunya. En aquest àmbit tot just arriben a transcendir altres fites
més amables, com la celebració de la Festa de Sant Jordi, el guardó de
l'Os d'Or del Festival de cinema de Berlín per a la pel·lícula “Alcarrás” de
Carla Simón o la presentació al Festival de Cannes de la pel·lícula
“Tourment sur les îles” del català Albert Serra.

També es poden observar, especialment entre els mitjans britànics,
alguns reportatges dirigits a divulgar i promocionar els encants turístics

catalans, encara que amb una presència discreta prenent en
consideració el potencial de la regió. En aquest aspecte els Pirineus i la
província de Tarragona són els enclavaments més destacats.

Al 2021 encara s'observa una apreciable visibilitat informativa a
propòsit dels efectes de la pandèmia per la COVID-19, i de les mesures
que Catalunya va adoptar per posar fre als contagis. L'aprovació del toc
de queda, les restriccions de mobilitat i el procés de vacunació van ser
protagonistes en informacions no específicament centrades en
Catalunya, sinó relacionades amb la situació de la malaltia en el conjunt
d'Espanya.

CONCLUSIONS

La projecció internacional de Catalunya als mitjans internacionals ha
reduït la seva visibilitat i notorietat respecte a anys anteriors
principalment pel context global. En paral·lel a aquesta manifesta
disminució de la petjada informativa s'ha observat un procés de
concentració temàtica, on el Procés d'independència i les
conseqüències polítiques i judicials del referèndum d'octubre de 2017
han estat les grans protagonistes. La situació legal dels polítics requerits
per la justícia espanyola i el seu recurs al dret internacional han estat el
principal vector de visibilitat del conflicte per als mitjans internacionals,
ometent altres aspectes destacats de l'actualitat política que sí han
tingut visibilitat en l'agenda mediàtica catalana i espanyola.

La projecció
internacional de 
Catalunya als mitjans
internacionals ha 
reduït la seva
visibilitat i notorietat
respecte a anys
anteriors
principalment pel
context global



9 9

FONAMENTS TEÒRICS // MARC CONCEPTUAL I

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ COM A CONFIGURADORS DE LA 
IMATGE EN L'AUDIÈNCIA
L'estudi de la conformació de l'opinió pública a través de les agendes dels
mitjans va tenir des dels seus inicis com a focus d'interès conèixer la 
relació entre els interessos de la premsa i les notícies que emetien les 
agències. Després d'això, la recerca es va dirigir a conèixer les influències
dels diferents mitjans de comunicació en confeccionar l'agenda pública. 
Finalment, la recerca es va dirigir a conèixer la influència de les 
organitzacions polítiques – en un sentit ampli- en la configuració
d'aquesta agència mediàtica.

La via més eficient per a la construcció d'un discurs informatiu sòlid, 
format i coherent sobre un actor, entitat o esdeveniment, s'aconsegueix a 
través del recurs als mitjans tradicionals i més concretament els escrits, ja 
sigui a premsa o a internet. El poder de la marca del propi mitjà, la seva
trajectòria i prestigi és determinant perquè l'audiència confiï en el seu
relat. Aquesta eficiència és més evident com més allunyats estan els fets
informatius de les audiències, com passa en els temes internacionals.
Des de la irrupció d'internet com a canal informatiu i sobretot de les 
xarxes socials com a manera de conèixer i posicionar-se davant de 
l'actualitat, s'ha qüestionat el paper dels mitjans tradicionals com a 
intermediaris entre els focus informatius i les audiències. 

Aparentment i gràcies als nous espais de comunicació que han portat les 
xarxes socials, apareix l'oportunitat de prescindir de la figura del 
gatekeeper i de la intermediació dels mitjans en la selecció de les notícies
que finalment arriben al públic. En un ambient de contestació social a les 
normes tradicionals, la possibilitat d'eliminar un intermediari no 
forçosament desitjat, s'associa a la idea de llibertat i d'independència de 

les audiències. Alhora, segons l'Eurobaròmetre 2022 la desconfiança dels
espanyols en la premsa se situa en el 56%, en la ràdio en el 48%, en la 
televisió en el 65%, en internet en el 64% i en les xarxes en el 72%. És
temptador, en aquest espai de desconfiança, buscar nous referents per a 
considerar-se “ben informat”.

Probablement l'aportació de frescor en la comunicació, la proximitat amb 
els esdeveniments i la identificació d'emissors i receptors ha jugat en 
benefici dels nous emissors digitals. Com a paradigma d'això, cal recordar 
com un tuiter va anar transmetent en directe l'operació contra Osama bin
Laden. A propòsit del Mundial de Catar, l'entrenador d'Espanya ha 
preferit emetre les seves opinions post partit a través d'una xarxa social 
en lloc de les rodes de premsa, per un presumpte conflicte amb els
mitjans.

Aquesta manera de comunicar-se dels propis actors de les informacions, 
sense intermediació amb el públic receptor d'aquestes resulta 
indubtablement més fresc i directe  per a aquesta mateixa audiència. Pero 
d’aquesta manera s’elimina la funció dels Mitjans i dels periodistes com a 
mediadors entre els successos i el públic, justament situats per a mostrar, 
interpretar i explicar allò que està passant, les claus i conseqüències. I 
sobre tot, complint la funció de control, fins i tot incomodant els
protagonistes de la informació, en nom de la transmissió de la veritat cap
a les seves audiències, com obliguen els codigs deontològics de la FAPE i 
del CIC.

Quan els fets informatius estan succeint en un àmbit distant (tant des del 
punt de vista físic, social o cultural), el recurs a les fonts directes sense cap
mena de verificació augmenta el risc de confondre i fins i tot de manipular 
les audiències.

La via més eficient
per construir un 
discurs informatiu
s'aconsegueix a través 
del recurs als mitjans
escrits.
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Des de fa uns anys, s'ha denunciat l'acció de xarxes d'autors bots dirigits
per Rússia per a desestabilitzar les democràcies occidentals, intervenint, 
fonamentalment, en els seus processos electorals com en les darreres
eleccions al Estats Units, a Itàlia, al referèndum del Brèxit o fins i tot en les 
darreres eleccions catalanes.

Amb motiu de la invasió russa d'Ucraïna, a les xarxes s'ha acusat els
testimonis en directe que exerceixen un paper similar als corresponsals
freelance de ser agents encoberts d'alguna de les dues parts en conflicte. 
Els dubtes i incerteses que poden generar és un clar obstacle per a discernir 
quan darrere d'aquests comptes apareixen periodistes formats i 
deontològicament correctes o quan són mers propagandistes amb 
interessos ocults.

CONSTRUCCIÓ DEL RELAT INFORMATIU. AGENDA SETTING, 
ESPIRAL DE SILENCI I AGENDA BUILDING
Per a descobrir com es configura a l'agenda dels Mitjans i com es pot influir 
en ella, és molt útil atendre prèviament l'agenda building: conèixer com
intervenen els diferents actors de cada àmbit i com, a través de les seves
posicions, impulsen i determinen l'agenda setting en l'audiència. 
Aprofundint en la teoria sobre l'agenda setting de Maxwell McCombs i 
Donald Shaw, segons la qual els temes i assumptes que tracta l'audiència
venen determinats pels que proposen els mitjans en la seva selecció de 
continguts de l'actualitat i la seva narració, es formula la teoria del framing
o emmarcat que ha formulat, entre d’altres, Sádaba (2006). Segons aquesta
revisió, els actors vinculats als esdeveniments de l'actualitat són els que 
determinen i emmarquen les seves accions, l'espai informatiu i el contingut
susceptible de ser noticiat. Així, caldria considerar diferents nivells

d'agència previs que configuren la forma i contingut que tracten els
mitjans.

En un primer nivell, el que correspon al concepte clàssic de l'agenda
setting, s'estableix la relació d'assumptes que el públic pensa i el que els
mitjans transmeten. McCombs i Shaw van estudiar la direcció d'aquestes
relacions i van concloure que la influència dels mitjans en les opinions
socials és major que el reflex mediàtic que tenen aquestes opinions dels
diferents col·lectius socials en els mateixos mitjans. És a dir, hi ha visions i 
postures que els mitjans proposen al públic per sobre del seu interés i hi ha 
posicionaments i opinions socials que no arriben a reflexar-se en la agenda 
dels mitjans perquè aquests no els inclouen per diversos motius o si ho fan, 
no els donen l’espai que els correspondria.
Segons si el públic és més conscient de les distàncies entre els continguts
que emeten els mitjans i els seus interessos o els dels grups dels quals
forma parts, pot aparèixer una desconfiança en la tasca mediàtica, que, 
lluny de complir la seva funció de transmetre i interpretar el que succeeix, 
corre el risc d'aparèixer com a manipuladora, per la qual cosa és normal 
desconfiar d'ella.
En aquest punt, cal esmentar la importància de l'espiral de silenci en la 
transcendència de les opinions i continguts susceptibles d'arribar a públics
massius. Segons la formulació d'Elisabeth Noelle-Neumann, la construcció
de l'opinió individual està fortament influïda per la social, de manera que 
quan les opinions personals no encaixen en les que es perceben com a 
socials, en un procés conscient, es prefereix optar pel silenci abans de 
pronunciar una opinió impopular.

L’interés dels actor 
mediàtics i politics és
traslladar la seva
agenda a les 
audiències
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D'aquesta manera, la configuració del marc informatiu en el primer nivell
de l'agenda (els mitjans expliciten de quins temes es parla i obvien els
que no) pot condicionar en quins aspectes s'opina, quedant dins de 
l'espiral i excloent uns altres a l'espai de silenci. 

A partir d'aquí, l'entrada de nous elements completa l'acció mediàtica, en 
el que s'ha definit com a agenda bulding. Aquesta agenda és una 
ampliació de l'agenda setting que comprèn la irrupció d'altres actors en la 
construcció de l'agenda que es proposa finalment al públic.

En aquest segon nivell, els mitjans destaquen determinades qualificacions
en els temes que tracten i oculten o minimitzen aquelles que consideren 
menys rellevants o que prefereixen evitar per diferents motius
habitualment relacionats amb les seves línies editorials. D'aquesta forma, 
estarien aportant uns elements de valoració relacionats amb les 
temàtiques abordades que les projectarien amb major o menor força en 
la seva audiència. Això, en un context de creixent presa de poder per part
del públic está generant un sentiment de desconfiança envers els Mitjans 
i els comunicadors con ja s’ha comentat.

En el tercer pas apareixen els elements que relacionarien les 
informacions amb circumstàncies i símbols socio-polítics reconeixibles
per a l'audiència. Aquestes relacions venen propiciades per agents
diferents dels mitjans de comunicació, sovint actors dels mateixos fets o 
tercers que participen de les informacions com a experts, veus
autoritzades o grups d’interés i que diuen la seva en la interpretació
d’aquests esdeveniments, potser per a reforçar els seus interessos.

Finalment, en el quart pas apareixerien els portaveus com a promotors
dels temes i símbols destacats en el pas anterior.

Així doncs, en la configuració de l'agenda informativa es veuen implicats
d’una banda els mitjans de comunicació, en el seu paper tradicional com
a  selectors i intèrprets de la informació, i d’una altra banda, altres agents
implicats, que tracten d'emmarcar aquests temes segons el seu interès i 
el del mateix públic, que tria i fins i tot tracta d'influir en el contingut de la 
pròpia agenda.
Val a dir que no tots els mitjans tenen un mateix paper en la configuració
de les agendes d’aquesta realitat mediàtica. Així, es poden reconèixer un 
conjunt de mitjans referents o d'elit, que tenen capacitat d’influir en la 
resta de mitjans quan aborden uns temes i en rebutgen uns altres. Així, a 
través d'un corpus petit, però ben seleccionat, es pot intuir la tendència
de la resta de mitjans, que els seguirien o, en tot cas, no gosarien
contradir el seu discurs.

En el conjunt de capçaleres seleccionades en aquest estudi s'ha atès les 
cobertures en cinc països afins des d'un punt de vista socioeconòmic i 
cultural, i considerant les posicions polítiques progressistes i 
conservadores, assimilables als països en qüestió.

S'ha localitzat un conjunt d'actors rellevants en les informacions que 
apareixen en el món polític fonamentalment, però també en altres
àmbits com el cultural, l'econòmic o l'esportiu. De l'anàlisi de la seva
presència es pot inferir com els grups d'interès situen en l'agenda les 
referències sobre els seus actors i com els relacionen amb les 
circumstàncies i símbols més pròxims. Com es veurà, la detenció de 
Puigdemont a Sardenya ha reobert el tema de l'abast de les polítiques 
judicials europees o la reactivació del conflicte en altres regions sense
Estat. 

Els mitjans més
destacats influeixen
en els continguts que 
aborda la resta de la 
premsa
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O a propòsit de les eleccions a Catalunya, com s'interpreta la notable 
irrupció de Vox en el Parlament català a conseqüència de la polarització
després del Procés independentista, com a forma de reagrupament del 
vot no catalanista i molt compromès.

L'activació informativa està, com no podria ser d'una altra manera, molt
lligada als successos de l'actualitat. Cada vegada que hi ha hagut un focus
d'interès, els mitjans analitzats en aquest conjunt de països han reaccionat
dedicant-li major espai en la informació tant per a explicar els
esdeveniments com per a donar les claus interpretatives a la seva
audiència, que no ha de conèixer forçosament el context on succeeix,  
encara més si es tracta de mitjans d’abast internacional.

En el cas de la detenció i petició d'extradició de Carles Puigdemont a 
Sardenya, els mitjans italians han atès el Procés independentista català, 
l'han relacionat amb el cas sard, per la vinculació amb l'Alguer i no obstant
això no s'ha citat el conflicte intern i les tensions amb regions com la 
Llombardia, el Vèneto o el Piemont que tracta de liderar la Lliga Nord. 

En paral·lel, en altres mitjans es fa referència als casos escocesos o fins i 
tot en el Frankfurter Allgemeine Zeitung es van analitzar els paral·lelismes
amb el cas bavarès, en ocasió de les eleccions alemanyes del mes de 
setembre de 2021.
Gràcies a l'anàlisi de les informacions sobre Catalunya publicades en els
deu mitjans internacionals seleccionats, s'ha pogut detectar, a més de 
quins temes han estat els més referits en el període 2021 i 2022, quins
actors apareixen referits en aquestes informacions i s'ha localitzat quines
fonts han emprat els periodistes per a elaborar-les.

A través d'aquests actors i fonts es pot inferir quins subjectes, grups o 
agents poden estar creant les agendes building al voltant de la presència

mediàtica de Catalunya en els mitjans. En els casos comentats, es percep
amb claredat com en temes com la detenció de Puigdemont a Sardenya, 
sectors independentistes d'altres regions europees han aconseguit
visibilitat per a les seves causes, o fins i tot grups mediàtics i capçaleres
s'han destacat com a referents en la recerca del cas Pegasus.

Cal establir un supòsit final que apareix en diversos estudis sobre la 
comunicació pública i que s'està tractant de demostrar empíricament. La 
pèrdua de força de l'agenda mediàtica en la configuració de l'agenda
pública. En diversos estudis sobre la configuració i transformació de les 
audiències, com el Digital News Report España, el IPSOS Global Advisor, el 
Marc general dels mitjans a Espanya, de la AIMC o el Panell d'Audiències
Rebold, s'observa una disminució del temps dedicat a la lectura i visionat
dels mitjans. Aquesta menor exposició de l'audiència als continguts
elaborats pels mitjans en els seus diferents formats apunta al fet que la 
configuració de l'agenda pública s'estaria modificant i que l'agenda setting
cediria espai a altres actors involucrats en la informació. Encara que no 
s'ha pogut quantificar i localitzar exactament com és aquest canvi i quin
pes específic té cada nou operador, sí que és necessari conèixer la 
intervenció de tercers actors com agències de comunicació, associacions, 
partits, lobbies i altres col·lectius d'interès en la configuració de l'espai
informatiu i de conversa pública.

El menor temps
d’exposició mediàtica
suposaria la  pèrdua
d’influència de les 
agendes
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DEFINICIÓ DELS MARCS GENÈRICS APLICATS A L’ ESTUDI
L'emmarcat de la informació o framing és un procés de contextualització
de les notícies a través de l'atribució o exclusió, transmissió i recepció de 
significats que permet contextualitzar-les, interpretar-les i avaluar-les. 
L'enquadrament suposa l'enfocament dels temes des d'una perspectiva i 
d'una manera determinada; associar-lo amb una agenda d'atributs; 
l'elaboració del discurs d'una manera específica, mitjançant elements
semàntics o gràfics; per a la construcció de la narració periodística basada 
en una idea organitzadora específica.

Segons la definició dels marcs genèrics establerta per Neuman, Just, i 
Crigler (1992) i readaptada per Semetko i Valkenburg (2000) es proposen
cinc enquadraments en els quals se situaria la informació.
Aquests enquadraments no sols no són excloents entre si, sinó que 
habitualment se sobreposen amb diferent intensitat. Així, una informació
pot aparèixer emmarcada principalment en l'espai del conflicte, però pot
referir-se a uns altres per les conseqüències que té, per exemple, en 
qüestions d'interès humà o en conseqüències econòmiques derivades del 
marc principal, en aquesta hipòtesi, el conflicte.
Breument es poden definir així:

-Atribució de responsabilitat: la informació atén i emfatitza els agents
com els causants de la situació que es planteja i també els agents que 
tenen l'atribució, la possibilitat o l'obligació de resoldre-la.

-Conflicte: es planteja la informació des de la polarització i 
l'enfrontament dels agents, persones o grups. Sol comportar l'ús de 
termes i recursos expressius que remeten a la competició i al 

llenguatge bèl·lic (Patterson, 1993; Valkenburg, Semetko i De Vreese, 
1999; D’Haenens i De Lange, 2001).

-Interès humà: s'enfoca la informació usant les emocions per a 
aproximar-se al receptor. Se sol personalitzar i fins i tot dramatitzar el 
contingut per a empatitzar amb major eficàcia amb el costat humà del 
públic (D’Haenens i De Lange, 2001).

-Conseqüències econòmiques: la informació es fixa en l'impacte
econòmic que té l'esdeveniment en la ciutadania en general o en algun
grup en concret. (D’Haenens i De Lange, 2001).

-Moralitat: la informació s'orienta segons les implicacions ètiques, 
morals o religioses que porta aparellades o apel·lant a quin hauria de 
ser el comportament social o individual davant els fets narrats. Com a 
recurs narratiu, se sol enfocar a través de cites textuals, de manera que 
s'atribueix aquesta avaluació a un altre actor diferent del periodista o 
del mitjà. (D’Haenens i De Lange, 2001).L’emmarcat

caracteritza les 
informacions i 
determina la seva
forma i sentit
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PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ AMEC

Des dels seus orígens, la gestió i el mesurament de la comunicació en 
mitjans s’ha vist mancada d'una metodologia independent, consistent
i compartida. De manera habitual, agències i marques han fet ús de 
pràctiques habituals en la indústria publicitària. Una de les més
habituals fins i tot en l'actualitat és l'ús recurrent de l'AVE o valor 
publicitari equivalent com a mètrica d'avaluació de l'impacte
aconseguit. Aquest indicador es basa en la suposada equivalència del 
valor que pot tenir una notícia o un contingut orgànic publicat en 
mitjans massius, amb el del cost d'una inserció publicitària en termes 
equivalents. Nombrosos estudis han demostrat que el valor real de la 
comunicació difereix notablement del cost d'un anunci o d'un
contingut publicitari, entre altres motius, perquè les condicions de 
publicació mai són replicables. El recurs reiterat d'aquesta mètrica ha 
generat una distorsió de la rellevància que realment té la comunicació
en mitjans guanyats (earned media), ja que l'audiència sempre
tendeix més a confiar en els continguts que identifica com a orgànics
o editats pel propi mitjà (no per la marca).

Amb tot, el major dèficit en la història del mesurament de la 
comunicació sempre ha estat l'absència d'un enfocament centrat en 
la seva decisiva contribució a la consecució dels objectius de negocis
de la marca o companyia. L'avaluació de l'impacte finalitzava amb 
freqüència en el recompte de la difusió, però no s'analitzava quin

efecte tenien els missatges i accions de comunicació en l'audiència a 
la qual anava dirigida, i menys encara en la contribució als objectius
de negoci de la pròpia marca.

Per a dotar als professionals de la comunicació d'uns estàndards de 
qualitat en la gestió de les relacions públiques el 1996 es va crear a 
Londres l'Associació Internacional per al Mesurament i Avaluació de la 
Comunicació (en anglès AMEC International Association for
Measurement and Evaluation of Communication). En els seus inicis
amb prou feines comptava amb set membres, però avui és una 
associació global amb diversos centenars de socis.

Durant aquest temps el seu major repte ha estat la definició d'una
metodologia o un marc d'actuació (framework) que deixés enrere
algunes pràctiques obsoletes i poc adequades per a mesurar l'eficàcia
de qualsevol comunicació, principalment aquelles que se centren en 
mesurar únicament el resultat de la difusió d'un missatge.

El major dèficit en la 
història del 
mesurament de la 
comunicació sempre
ha estat l'absència
d'un enfocament
centrat en la seva
contribució a la 
consecució dels
objectius de negocis
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Al 2017 AMEC va presentar per fi un marc integral de mesurament i
avaluació (Framework AMEC) on es descriuen una sèrie d'etapes o fases
que integren el cicle de la comunicació, l'objecte d'actuació o preguntes
que resol, juntament amb algunes mètriques específiques.

Aquest marc serveix també com a model de maduresa de les marques i
institucions que desitgen aplicar pràctiques d'excel·lència en la seva
comunicació. A mida que s'evoluciona en el mesurament cap a les etapes
més avançades, més a prop ens trobem de posar en valor la professió i el
valor de la comunicació.

Des de la seva creació Rebold va assumir aquest marc com a referència per
a la construcció del nostre particular enfocament de mesurament i
avaluació. No obstant això, la seva aplicació pràctica no sempre és senzilla i
requereix de solucions sovint específiques en funció del tipus d'activitat o
de negoci, el sector, les dades disponibles i els objectius estratègics. Per
aquest motiu, fer tangibles algunes d'aquestes fases en dimensions i
mètriques de mesurament requereix d'un procés de recerca global, i d'una
anàlisi específica de cada casuística en particular. A més la tendència en els
últims anys a multiplicar els canals d'informació amb noves plataformes
digitals obliga a considerar mètriques transversals o integrals, de manera
que el producte final sigui fàcilment interpretable i analitzable.
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En tot cas, i a causa de la complexitat de l'evolució en l'enfocament
de mesurament de la comunicació, resulta molt recomanable seguir
un itinerari de maduració progressiva i continu en el marc AMEC. És
a dir, en la mesura del que sigui possible, és aconsellable consolidar
el mesurament de la comunicació en cada etapa abans de considerar
saltar a l'etapa superior. Aquesta consigna és vàlida en totes les
fases, però especialment en la més habitual d'anàlisi de la difusió
dels missatges on sovint les marques solen limitar-se a una revisió
de mètriques quantitatives (nombre de publicacions, abast, etc.).
Per a aterrar millor les línies d'actuació en el mesurament de la
comunicació, el 2010 es van establir 7 principis de pràctiques
excel·lents, revisats posteriorment en 2020. Són anomenats els
principis de Barcelona:

1. Establir objectius és un requisit previ absolut per a la
planificació, el mesurament i l'avaluació de la comunicació.

2. El mesurament i l'avaluació han d'identificar els resultats, els
comportaments i l'efecte potencial.

3. S'han d'identificar els comportaments i l'efecte per als
interessats, la societat i l'organització.

4. El mesurament i avaluació de la comunicació ha d'incloure una
anàlisi tant qualitativa com quantitativa.

5. Els AVE no són el valor de la comunicació.
6. El mesurament i avaluació holística de la comunicació inclou

tots els canals pertinents, tant dins com fora d'Internet.
7. El mesurament i l'avaluació de la comunicació es basen en la

integritat i la transparència per a impulsar l'aprenentatge i els
coneixements adquirits.

En la metodologia aplicada per a la present anàlisi s'han contemplat
en la mesura del possible aquests principis: establint uns objectius
clars i definits, prioritzant l'enfocament qualitatiu sobre el
quantitatiu, ometent el valor econòmic publicitari com a mètrica
vàlida, i posant èmfasi en les claus que expliquen el relat informatiu
sobre Catalunya en els mitjans internacionals. No obstant això, i com
succeeix en l'anàlisi d'altres entitats, marques o conceptes, no
resulta senzill determinar fins a quin punt aquest relat informatiu
contribueix a generar en l'opinió pública una percepció o reputació
del territori i en quina mesura. En no poques ocasions l'únic mètode
possible és la realització d'enquestes de percepció sobre una mostra
representativa del públic objectiu, la qual cosa planteja nombrosos
problemes:

• Definició i caracterització del públic objectiu.
• Tamany de la mostra representativa per a remetre l'enquesta
• Elaboració d'un qüestionari asèptic i objectiu que permeti

recollir una impressió no dirigida per l'enquestador.
• Elecció del moment adequat per a l'elaboració del treball de

camp
• Accessibilitat i participació dels enquestats
• Complexitat en el tractament i extrapolació de dades al conjunt

de l'univers
• Risc d'introduir biaixos en la interpretació dels resultats.
• Dificultat per a repetir l'anàlisi amb regularitat, identificant

tendències i establint conclusions.

En 2010 es van establir 7
principis de pràctiques
excel·lents en el 
mesurament de la 
comunicació anomenats
els principis de 
Barcelona
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Amb tot, el més important dels inconvenients està sempre vinculat als costos inherents a aquesta mena d'estudis de
recerca de mercats. Tenint en compte la necessitat d'avaluar periòdicament l'impacte de la comunicació que es va
executant de manera contínua, aquests costos poden ser a vegades senzillament inassumibles per moltes companyies i
institucions.

D'acord amb aquests condicionants, s'han de considerar altres enfocaments metodològics per a determinar, si més no
indirectament, l'efecte que els continguts informatius en els mitjans poden tenir en l'opinió pública. Un dels més
recomanables és el mesurament directe de les interaccions generades en xarxes socials a les pròpies notícies publicades
en els canals dels mitjans. Encara que aquest enfocament inclou nombrosos biaixos, ja que no tot el públic objectiu
participa en la conversa social digital, es veu compensat per molts altres beneficis. La seva facilitat d'accés, explotació i
continuïtat, permeten obtenir una visió gairebé immediata de l'efecte que genera qualsevol missatge que arribi a les
xarxes socials. En el vigent informe no es contempla aquest enfocament de mesurament, però des de Rebold animem a
considerar-ho en el futur en pròximes edicions del mateix a fi d'oferir una visió més completa i enriquidora de l'impacte
mediàtic.

Un dels més
recomanables
enfocaments
metodològics és el 
mesurament directe de 
les interaccions
generades en xarxes
socials a les pròpies
notícies publicades en 
els canals dels mitjans
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OBJECTIU DE L’ANÀLISI
L'objectiu principal d'aquesta investigació és
detectar i valorar la imatge de Catalunya als
Mitjans internacionals segons la seva
presència recollida en un conjunt de Mitjans 
impresos durant els anys 2021 i 2022.

PERIODE D’ANÀLISI
Any 2021. Gener-Desembre
Any 2022. Gener-Novembre

MITJANS I PAÏSOS
Estats Units

• The Washington Post
• The New York Times

Regne Unit
• The Guardian
• The Daily Telegraph

Alemanya
• Frankfurter Allgemeine Zeitung
• Süddeutsche Zeitung

Itàlia
• Corriere della Sera
• La Repubblica

França
• Le Figaro
• Le Monde

PROTAGONISME INFORMATIU
Protagonisme rellevant: El subjecte d'anàlisi

és el principal referent informatiu o el 
comparteix en igualtat amb altres actors.

Menció: El subjecte d'anàlisi únicament
apareix de forma referencial a la informació. 

TO DE LA INFORMACIÓ
Positiu: El subjecte d'anàlisi apareix vinculat a 

conceptes i referències favorables per a la 
seva imatge.

Neutre: El subjecte d'anàlisi no està
caracteritzat en termes valoratius o bé s'hi
troben compensades les referències
positives i negatives.

Negatiu: l'aparició del subjecte es caracteritza
amb qüestions desfavorables o en un 
context perjudicial per a la seva imatge.

FONTS INFORMATIVES
1. Polítiques: personatges i partits de l'àmbit

català i espanyol. Es recullen les seves
declaracions, entrevistes i mencions com a 
textuals.

2. Mediàtiques: referències a mitjans de 
comunicació de qualsevol àmbit territorial i 
temàtica. En una segona capa d’anàlisi, s’ha
determinat quins mitjans apareixen, el seu
país d'origen i la seva tipologia informativa.

3. Acadèmiques i expertes: referències sobre 
universitats i professors, organismes, 
entitats i associacions especialitzades en 
àmbits professionals, socials, etc.

4. Esportives: les referides a esportistes, 
entrenadors, clubs i directius del món de 
l'esport.

5. Judicials: referències sobre decisions
judicials, expressions de la judicatura en 
qualsevol àmbit territorial.

6. Culturals: referències a artistes i 
personatges relacionats amb el món de la 
cultura, l'art i els espectacles.

7. Econòmiques: expressions dels actors del 
món econòmic, patronals, sindicats i 
empreses.
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Categories d’anàlisi

GÈNERES INFORMATIUS
1. Notícia
2. Articles i columnes d'opinió
3. Reportatge
4. Entrevista
5. Editorial

ÀMBIT INFORMATIU
1. Política
2. Economia
3. Societat
4. Cultura
5. Esports

TEMÀTIQUES I FETS INFORMATIUS
S’han establert dos nivells de classificació de 

la informació tenint en compte els
continguts noticiosos narrats.

Sota un grup de temàtiques de caràcter més
general s’han agrupat els fets informatius
que han marcat diàriament l'actualitat, i són
els que il.lustren més claramente els
continguts mediàtics.

D'aquesta manera es pot avaluar com els
temes relatius a Catalunya s'han anat
desenvolupant segons canvien els fets
noticiables.

MARCS INFORMATIUS
Atribució de responsabilitat: la informació

atén i emfatitza els agents que són els
causants de la situació que es planteja.

Conflicte: es planteja la informació des de la 
polarització i l'enfrontament dels agents, 
persones o grups.

Interès humà: s'enfoca la informació usant les 
emocions per a aproximar-se al receptor.

Conseqüències econòmiques: la informació
es fixa en l'impacte econòmic que té 
l'esdeveniment.

Moralitat: la informació s'orienta segons les 
implicacions ètiques, morals o religioses.

ACTORS A LES INFORMACIONS
S´ha fet una llista oberta dels principals

personatges públics que protagonitzen les 
informacions on es parla de  Catalunya als
mitjans internacionals.
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• Des del 2019, la distribució d’informacions per 
països està força repartida, al voltant del 20%, amb
una menor presència a la premsa dels Estats Units.

• El Regne Unit encapçala per nombre 
d’informacions els anys 2020 i 2022. El 2022 ha 
destacat per la cobertura del cas Pegasus, ja que 
The Guardian va ser un dels diaris darrere de la 
investigació sobre aquest cas i li va donar un gran 
protagonisme.

• L’any 2021, Alemanya és el primer, per la gran 
cobertura que fa el Frankfurter Allgemeine
Zeitung sobre les eleccions catalanes i 
secundàriament, sobre la negociació dels indults
als presos de l’1-O.

• Els diaris francesos han dedicat un 31% de notícies
a temes no polítics i en el cas de Le Monde, per 
exemple, s’obre a altres assumptes com el cinema.

• La premsa italiana va tenir com a focus particular la 
detenció de Carles Puigdemont a Sardenya.

• Des del 2019, l’esclat del conflicte sobiranista va 
posar la mirada dels mitjans internacionals sobre 
Catalunya, sobre tot l’any 2020.

• En els dos anys següents, els que són objecte de 
l’informe 2021-2022, ha caigut progressivament el 
volum de notícies, per la menor pressió
informativa, possiblement per un cert cansament
en aquest tema i per la invasió russa d’Ucraïna, que 
ha capgirat l’actualitat internacional arreu del món.

• Els mitjans han prioritzat els temes de l’actualitat
política sobre els socioculturals, els esportius o els
econòmics. Per això, a mida que hi ha hagut més
estabilitat institucional, Catalunya ha perdut espai
al focus informatiu internacional.

• Ara per ara, pels temes d’altres països i territoris és
complicat tenir espai a les seccions internacionals
dels diaris, tal i com mostra la reducció informativa 
i com han manifestat els periodistes entrevistats.

• Frankfurter Allgemeine Zeitung (18,8%) i The
Guardian (18,3%) són els dos mitjans que 
publiquen més informacions sobre Catalunya al 
2021 i 2022. Per a l’alemany, els principals temes 
han estat les eleccions i els indults, mentre que per 
al britànic destaca el cas Pegasus, els indults i les 
mesures de control de la Covid.

• Els dos italians van tenir una visibilitat molt major
l’any 2021 per la detenció de Puigdemont a 
Sardenya. Corriere della Sera publica el 66,7% de 
les seves notícies el 2021 i La Repubblica el 78,6%. 
Això confirma com la proximitat amb els successos
desperta l’interés dels mitjans de cada país. 

• Els dos amb menys notícies són els estadunidencs
The New York Times (55%) i The Washington Post 
(1,8%). La inclusió de temes polítics és escassa, 
sobre tot en el segon. El fet de ser diaris de fora de 
la UE disminueix l’interès tant per la distància física 
com per la manca d’un marc legal comú. 

CONCLUSIONS GLOBALS I

• Els mitjans internacionals han prioritzat
els temes de l’agenda política i judicial 
sobre els socials, culturals o esportius

• La rebaixa del conflicte polític dilueix
l’interés mediàtic internacional

• L’atenció per països es potencia per 
qüestions locals. Al Regne Unit, per una 
investigació de The Guardian  o a Itàlia, 
per la detenció a Sardenya de Carles 
Puigdemont

• Els mitjans han fixat la seva atenció en 
les eleccions catalanes, el cas Pegasus, 
els indults i la detenció de Puigdemont

• Els més destacats són FAZ (18,8%), The
Guardian (18,3%) i Le Monde (12,5%)



22 22

• El 56,4% de les informacions analitzades apareixen
signades. Per anys, en el 2021 són el 56% i en el 
2022 són el 56,4%. 

• Sandrine Morel (Le Monde), Karin Janker
(Süddeutsche Zeitung), Hans-Christian Rößler
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) i Mathieu de 
Taillac (Le Figaro), són els que més publiquen.

• Sandrine Morel, Karin Janker i Hans-Christian 
Rößler redueixen informacions l’any 2022. 

• Mathier de Taillac (Le Figaro) i James Badcock (The
Daily Telegraph) guanyen presència el 2022. Els dos 
diaris van prestar gran atenció al cas Pegasus.

• El punt d’inflexió per informacions el va marcar  
Karin Janker per les eleccions autonòmiques. És un 
tema també destacat en Hans-Christian RöBler
(FAZ) i Alessandro Oppes (La Repubblica).

• La informació sobre els indults va ser destacada per  
Sandrine Morel, Karin Janker i Mathieu de Taillac.

• L’actor principal és Pedro Sánchez, amb presència al 
43,5% de les informacions. Hi apareix en el 2021 pels
indults i en el 2022 pel cas Pegasus, que també 
afecta a 7 dels 10 principals actors de l’any.

• Carles Puigdemont presenta la segona presència
més destacada en un escenari concret, per la seva
detenció a Sardenya, on obté la major visibilitat.

• Pere Aragonès apareix en dos moments
comunicatius: les eleccions autonòmiques del 2021 i 
el cas Pegasus el 2022 (33%).

• Vox és el quart actor i apareix en el context
informatiu de les eleccions autonòmiques en 2021. 

• Oriol Junqueras sobresurt pels indults, i en menor 
mesura per la supressió del delicte de sedició.

• Salvador Illa té visibilitat el 2021 per les eleccions
autonòmiques, però desapareix de l’escenari
mediàtic en 2022.

• Entre 2019 i 2020, va produïr-se un increment del 
74,8% de les informacions amb subjecte informatiu
de Catalunya pels fets de l’1-O i les conseqüències
polítiques, jurídiques i penals.

• L'any 2021 hi ha una caigua de les informacions del 
73,9%, per les menors tensions sobre el Procés
independentista.

• Aquest retrocés en les presències informatives de 
Catalunya als mitjans internacionals prossegueix el 
2022, que es un 56% menor que l’any anterior. Es 
constata una reducció de temes polítics que està
obrint espai a altres temàtiques informatives.

• La pressió d’altres temes en l’àmbit internacional, 
amb la guerra a Ucraïna com a principal fita, i un 
cert cansament en el seguiment de la crisi
institucional per l’independentisme català ha reduït
l’interés dels mitjans pel dia a dia de la política 
catalana.

CONCLUSIONS GLOBALS II

• Pedro Sánchez ès l’actor més visible 
(indults i Pegasus)

• Carles Puigdemont apareix en segon
lloc (detenció a Sardenya)

• Les notícies signades arriben al 56,4%
• Els corresponsals més actius són S. 

Morel (Le Monde), K. Janker
(Süddeutsche Zeitung) i H. C. Rößler
(FAZ) i M. de Taillac (Le Figaro)

• Després de la notable fita de l’any 2020, 
cau la informació sobre Catalunya

• La menor pressió sobre el procés i la 
irrupció d’altres focus d’interés ha 
retret l’atenció sobre Catalunya
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CONCLUSIONS ANY 2021

• El francesos presenten dades similars, Le Monde un 
12% i Le Figaro un 10%, i els italians ho fan al 50%.

• Al febrer i juny hi ha el màxim d’informació per les 
eleccions, la formació de govern i per la voluntat de 
Pedro Sánchez d’impulsar els indults als condemnats
per l’1-O, destacant Frankfurter Allgemeine Zeitung
i The Guardian.

• Al setembre hi ha un gran augment informatiu als
mitjans italians per la detenció de Puigdemont a 
Sardenya. La Repubblica és el mitjà líder i el segón és
l’alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung.

• Alemanya concentra la informació el febrer, 
coincidint amb les eleccions a Catalunya.

• Estat Units aporta poques notícies, sobre els indults.
• França presenta més notícies al febrer (eleccions) i 

més moderadament al maig i juny (indults).
• Itàlia destaca per les notícies sobre la detenció de 

Carles Pugdemont a Sardenya.
• Regne Unit presenta la major intensitat al juny per la 

tramitació dels indults.

• D’una banda, al juny, l’indult dels condemnats per l’1-
O (44% de la informació sobre el Procés); i al 
setembre, la detenció de Puigdemont a Sardenya.

• De l’altra, les eleccions automòmiques al febrer i al 
mes de maig, amb l’elecció de Pere Aragonès com a 
President de la Generalitat.

• Les fites informatives han estat lligades a l’àmbit
polític en un 84%. La resta de temàtiques, com les 
culturals (3,3%) o turístiques (3%) tenen una 
presència difusa, eclipsades per la gran visibilitat que 
aconsegueix l’actualitat política. 

• Al juny, l’actor més visible és Pedro Sánchez en el 
context de l’aprovació dels indults pels fets de l’1-O.

• Al febrer, per les eleccions autonòmiques, la visibilitat
va recaure en el líder d’ERC, Pere Aragonès i el del 
PSC, Salvador Illa, guanyador de les eleccions, encara 
que la presidència va recaure en Aragonès.

• En el mes de setembre, Carles Puigdmemont va ser 
protagonista informatiu per la seva detenció a 
Sardenya, per l’euroordre que hi havia contra ell.

• Alemanya és el país on hi ha més
visibilitat (33%) , seguit de França (22%) i 
el Regne Unit (21%)

• Per diaris, els que publiquen més
informacions són Frankfurter Allgemeine
Zeitung (24%) i The Guardian (16%)

• Els fets derivats del Procés i les eleccions
autonòmiques són les dues temàtiques
més visibles

• Pedro Sánchez, Pere Aragonès, Salvador 
Illa, i Carles Puigdemont són els actors
més visibles als fets informatius claus

• El 71,8% de peces té fonts informatives 
per a refermar el seu discurs

• El 73,7% de peces són notícies
• El marc més visible és conflicte (35,1%)
• El to predominant és neutre en el 64,3% 

dels casos

• El 71,8% de notícies inclou una o més d’una font
informativa. La concentració més gran es produeix
en les peces sobre política: eleccions autonòmiques
(18,8% de referències); els indults (16,2%); la 
detenció de Puigdemont (8,9%).

• El gènere informatiu més habitual és la notícia
(73,7%), fonamentalment per reflectir l’actualitat
política, que també ha impulsat les peces d’opinió: 
0,8% en editorials i 11,7% d’articles d’opinió.

• Sobre els marcs el predominant és conflicte, amb el 
35,1%, per les referències a les eleccions
autonòmiques i per l'enfrontament després de la 
detenció de Puigdemont. El segueix atribució de 
responsabilitat amb el 23% degut a les negociacions
pels indults, una temàtica on també es percep de 
manera  secundària l'enquadrament de conflicte.

• El to informatiu global és positiu en el 18%, neutre 
en el 64,3% i negatiu en el 17,7%. Destaca Itàlia per 
favorabilitat amb el 29,5% i la major negativitat la 
trobem al Regne Unit (19,3%) i França (19%).
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• El descobriment del cas Pegasus ha determinat la 
visibilitat dels mitjans, amb The Guardian al 
capdavant per haver estat en el grup de capçaleres
que han investigar el cas. Això també ha situat el 
Regne Unit com el país amb més noticíes al voltant
de Catalunya el 2022.

• Els mesos d’abril i maig són els que concentren més
informacions pels esdeveniments al voltant del cas 
Pegasus. The Guardian va ser responsable del 33,3% 
de notícies sobre aquest cas, el Süddesustche
Zeitung del 18,2 % i Le Figaro del 15,2%.

• Tret d’Itàlia, a la resta de països el principal tema 
informatiu ha estat el cas Pegasus i ha disminuït el 
contingut polític en la seva cobertura informativa 
sobre Catalunya. A Itàlia, la primera temàtica és la 
política espanyola que afecta Catalunya, i en segon
lloc referències al futbol.

• La disminució d’informacions globals és més
pronunciada en els temes polítics, i permet obrir els
contiguts a un ventall de temàtiques fora de la política, 
que, malgrat això, encara representa un 51% del total.

• El moment de màxima presència informativa es va 
producir el maig a conseqüència de la crisi pel cas 
Pegasus. Els actors més visibles van ser Pedro Sánchez 
i Pere Aragonès, per la destitució de Paz Esteban, 
responsable del CNI, pel cas Pegasus.

• Al novembre hi ha un nou repunt informatiu per 
diversos temes: la retirada de Junts de la coalició de 
govern, que es queda sota el mandat d’ERC; l’anunci
de la reforma del delicte de sedició, i la continuació de 
les investigacions del cas Pegasus.

• Encara que amb menys visibilitat, destaquen també al 
novembre les referències a Pedro Sánchez, Pere 
Aragonès i Oriol Junqueras per  la tramitació de la 
supressió del delicte de sedició.

• El 61,5% de notícies fa referència a una o més d’una
font informativa. La menor pressió de temes polítics
ha suposat una baixada de referències a les fonts. El 
cas Pegasus concentra el 40% de les fonts (on
destaquen les polítiques i mediàtiques) i presenta  
una mitjana de més de dues fonts per notícia, per la 
complexitat d’aquest cas d’espionatge.

• El gènere predominant són les notícies, amb el 
76,1%, seguit pels reportatges, amb el 15,4%. 
Disminueixen les peces d’opinió.

• El marc més referit és moralitat, amb el 35,9%, molt
visible pel cas d’espionatge Pegasus. En segon lloc, 
conflicte (30,8%). Destaca interés humà (21,4%) que 
augmenta per la major proporció de continguts
socioculturals.

• El to informatiu global és positiu en el 22,2%, neutre 
en el 53% i negatiu en el 17,7%. Els Estats Units
destaquen amb el 40% de to positiu i només un 10% 
negatiu. El cas contrari es Alemanya, amb només un 
4,5% favorable i un 59,1% negatiu.

CONCLUSIONS ANY 2022
• El Regne Unit és el país que acumula 

més visibilitat (30,8%) , seguit de França
(27,4%) i Alemanya (18,8%).

• Per capçaleres, les més destacades són
The Guardian (23,9%), Le Figaro i Le 
Monde (13% respectivament).

• El cas Pegasus és la temàtica amb més
visibilitat (30%).

• Pedro Sánchez i Pere Aragonès.
concentren la major visibilitat per la seva
aparició al cas Pegasus i en menor grau, 
per la supressió del delicte de sedició.

• El 61,5% de peces té fonts informatives 
per a refermar el seu discurs.

• El 76,1% de peces són notícies.
• El marc més visible és moralitat (35,9%).
• El to predominant és neutre en el 53%.
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DADES GLOBALS Quin impacte global ha tingut Catalunya a nivell internacional?
2021 266 notícies 2022 117 notícies

33,5%

6,8%

21,8%

16,5%

21,4%

Informació

Alemanya

Estats Units

França

Itàlia

Regne Unit

18,8%

8,5%

27,4%
14,5%

30,8%

Informació

Alemanya

Estats Units

França

Itàlia

Regne Unit
68,8%

12,8%

2,6%

8,3%
7,5%

Seccions

Política

Societat

Economia

Cultura

Esports

59,8%
12,0%

3,4%

14,5%

10,3%

Seccions

Política

Societat

Economia

Cultura

Esports

Informació per mitjans

Frankfurter Allgemeine Zeitung 63

Süddeutsche Zeitung 26

The New York Times 15

The Washington Post 3

Le Figaro 26

Le Monde 32

Corriere della Sera 22

La Repubblica 22

The Guardian 42

The Daily Telegraph 15

Informació per mitjans

Frankfurter Allgemeine Zeitung 9

Süddeutsche Zeitung 13

The New York Times 6

The Washington Post 4

Le Figaro 16

Le Monde 16

Corriere della Sera 11

La Repubblica 6

The Guardian 28

The Daily Telegraph 8

• Més de la meitat de les notícies sobre Catalunya al 2021 es van publicar a Alemanya (33,5%) 
i Gran Bretanya (21,4%).

• El 68,8% de la informació es recull en la secció de política i destaca la poca repercussió en 
seccions d'oci com Cultura (6,3%) i Esports (7,3%).

• El Regne Unit (30,8%) i França (27,4%) són els líders en notícies, millorant la seva quota
respecte a l'any anterior, encara que en xifres reals tots els països redueixen les notícies.

• Cedeix la informació política amb un clar augment de la cultural (14,5%) i esportiva.
• Notable descens de les informacions als dos mitjans alemanys.

Fonts Informatives 2021
Polítiques 67,0%
Mediàtiques 28,8%
Acadèmiques i Expertes 16,8%
Esportives 7,3%
Culturals 6,3%
Sistema Judicial 5,8%
Econòmiques 1,0%

Fonts Informatives 2022
Polítiques 56,9%
Acadèmiques i Expertes 43,1%
Mediàtiques 41,7%
Culturals 9,7%
Esportives 6,9%
Sistema Judicial 5,6%
Econòmiques 2,8%
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DADES GLOBALS Quin impacte global ha tingut Catalunya a nivell internacional?
2021 266 notícies 2022 117 notícies

• 2021 presenta una negativitat del 17,7% relacionada amb les eleccions
autonòmiques  baixes previsions de participació per esgotament de l’electorat i
Covid, i, negativa de JxCat de donar suport a Pere Aragonès per formar govern.

• El mes més favorable és el juny Pedro Sánchez indulta els polítics per posar fi a la
crisi territorial i arribar a una cohesió social.

*Núvol de tags amb els titulars del 
mitjans el 2021

*Núvol de tags amb els titulars del 
mitjans el 2022
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• El 2022 augmenta el percentatge de negatives (24,8% respecte el total)  centrades als
mitjans alemanys i anglesos en relació al cas Pegasus durant els mesos d’abril i maig.

• Els impactes positius tenen més visibilitat al mes de maig i estan relacionats amb temes de
turisme, cultura i esports.

10 Principals Fets 2021
Eleccions autonòmiques Catalunya 19,2%
Indults 13,5%
Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 9,0%
Independència de Catalunya 8,3%
Esport- Futbol 6,0%
Restriccions pel Covid-19 a Catalunya 4,9%
Taula de diàleg (negociació) 3,0%
Detenció Pablo Hásel 3,0%
Turisme 3,0%
Puigdemont perd la immunitat parlamentària 2,6%

10 Principals Actors Presència 2022
Pedro Sánchez 38,9%
Pere Aragonès 29,2%
Margarita Robles 19,5%
Carles Puigdemont 15,0%
Mariano Rajoy 9,7%
Vox 8,8%
Pep Guardiola 5,3%
Santiago Abascal 4,4%
Oriol Junqueras 3,5%
Quim Torra 2,7%

10 Principals Fets 2022
Escàndol del software espia Pegasus 28,2%
Política espanyola 7,7%
Esport- Futbol 6,8%
Cinema 4,3%
Turisme 4,3%
Cultura popular (castellers, etc) 3,4%
Llibres 3,4%
Ingerència russa al referèndum del 1-O 3,4%
Independentisme escocès 3,4%
Supressió del delicte de sedició 3,4%

10 Principals Actors Presència 2021
Pedro Sánchez 43,5%
Carles Puigdemont 42,4%
Pere Aragonès 33,1%
Vox 18,3%
Oriol Junqueras 15,6%
Salvador Illa 12,5%
Quim Torra 10,1%
Pablo Casado 8,2%
Mariano Rajoy 8,2%
Joan Laporta 6,6%
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EVOLUCIÓ INFORMATIVA

0

10

20

30

40

50

60

G
en

er

Fe
br

er

M
ar

ç

Ab
ril

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

Ag
os

t

Se
te

m
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

em
br

e

De
se

m
br

e

G
en

er

Fe
br

er

M
ar

ç

Ab
ril

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

Ag
os

t

Se
te

m
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

em
br

e

De
se

m
br

e

2021 2022

Eleccions
autonòmiques
Catalunya 

Elecció de Pere
Aragonès com 
a President de 
Catalunya Escàndol del 

software espia
Pegasus 

Tramitació de 
la supressió
del delicte de 
sedició

Detenció de Carles 
Puigdemont a 
Sardenya

Negociació
dels indults
pels fets de 
l’ 1-O 

Quan succeeixen els fets?
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Eleccions autonòmiques
Catalunya

Febrer de 2021

Tramitació dels indults pels
fets de l’ 1-O

Juny de 2021

Detenció de Carles 
Puigdemont a Sardenya

Setembre de 2021

Escàndol del software espia
Pegasus 

Abril / Maig de 2022

Tramitació de la supressió
del delicte de sedició

Novembre de 2022

-És la principal fita informativa del 
període 2021-2022 (13%).
Al 2021 representa el 19% del focus
informatiu dels mitjans
internacionals sobre  Calalunya, un 
84%  amb caràcter protagonista.
-Alemanya és el país amb major
cobertura mediàtica, 55%, amb una 
preferència per Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (37%) sobre 
Süddeutsche Zeitung (17,7%). A 
distància es sitúa França (23%), 
amb Le Figaro com el mitjà
preferent (17,7%).
-El 75% de les informacions citen 
fonts específiques, majoritariament
polítiques, 43%.
-El 51% de les informacions estan
signades per periodistes. El 20% 
per Karin Janker, Hans-Christian 
Rößler.
- To majoritariament neutre, 
72,5%, amb un 7,8% de positivitat i 
un 19% de negativitat.

- És la 2ª fita informativa del 
període 2021-2022 (9,6%).
Al 2021 representa el 13% del focus
informatiu sobre Catalunya, un 
87% amb protagonisme destacat.
- Hi ha dos països amb cobertura 
preferent: Alemanya, 33% i molt a 
prop, Regne Unit, 30,6%.
- Per mitjans destaquen amb quasi
la meitat d’informacions, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung
(25%) i The Guardian (22%). 
- El 91% de les informacions citen 
fonts específiques,
majoritariament polítiques.
- El 60% del articles són signats per 
periodistes, el 15% corresponen a 
informacions de  Mathieu de 
Taillac; Karin Janker i Sandrine 
Morel.
- És la temàtica amb major ratio de 
positivitat amb un 40%.

- Tercera fita informativa de 
Catalunya en mitjans internacionals
al 2021, amb el 9% de volum, el 
100% protagonista. 
- El fet localitzat a Sardenya
condiciona una major cobertura per 
la premsa italiana, 54% del 
contingut, amb preferència per La 
Repubblica amb el 33%. Alemanya 
és el segon país per volum, 29%.
- El 75% de les informacions
presenten fonts específiques, 
majoritariament polítiques (57%) i 
10,7% judicials.
- El 58% del articles estan signats
per periodistes, tres d’ells
recurrents: Alberto Pinna; Hans-
Christian Rößler; Alessandro Oppes.
- Per tonalitat, el 79% és neutre, i hi 
ha un major equilibri entre negatiu 
(13,5%) sobre positiu (8,3%). 

- És la 4ª fita informativa del  
període 2021-2022 (9,6%). Al 2022 
representa el 28% del contingut, 
un 84% protagonista.
- Regne Unit amb el 36,4% del 
contingut és el país que suma 
major cobertura, amb The
Guardian com a mitjà preferent
(33%). Alemanya és segona , 30%, 
amb domini de SZ (18%).
- El 40% del articles estan signats
per periodistes, amb només tres 
recurrents: Karin Janker, Mathieu 
de Taillac, Raphael Minder.
- El 93% de les noticies detallen la 
font específica, majoritariament
politiques, 42%, però també 
mediàtiques, 25,4%, i 
acadèmiques, 23,7%, el que 
comporta que és el moment
mediàtic on les fonts són més
específiques i estan més
contrastades (diferents àmbits).
- És la fita més negativa, amb més
del 36% de valoració negativa.

- És la fita amb menor intensitat
informativa, només 3 noticies, 
concentrades al Novembre, amb
protagonisme secundari.
-La cobertura per país és
equilibrada, amb un 33% per 
Alemanya, 33% Regne Unit i 
33,% França.
-Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
The Guardian i Le Monde són els
únics mitjans en fer-se ressó de 
les negociacions obertes per tal 
de suprimir el delicte de sedició.
- Per fonts es citen acadèmiques, 
mediàtiques i polítiques.
-Les informacions són totes 
signades per periodistas 
habituals: Hans-Christian Rößler, 
Sandrine Morel i Sam Jones.
- És el moment comunicatiu amb 
més concentració de tonalitat 
neutre, el 100% de la informació.

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació

1 2 3 4 5
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Eleccions autonòmiques Catalunya                                                                           
Febrer de 2021 – Marc: “Conflicte”

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació-Primer Moment-2021

1 KPI’s

Volum:
51 notícies totals

49 Febrer 21

Principals Mitjans:
Alemanys 55%

Francesos 23,5%
Principals Fonts: 
Polítiques 57,8%

Mediàtiques 26,7%

Principals Actors: 
Pere Aragonès 33

Salvador Illa 30
Pedro Sánchez 27

Carles Puigdemont 27

Period.:50% signats
Principals:
Karin Janker

Hans-Christian Rößler

To : 
Negatiu 19%
Positiu 7,8%

Protagonisme : 
Principal 84%

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans sobre eleccions
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Tramitació dels indults pels fets de l’ 1-O
Juny 2021 – Marc: “Atribució Responsabilitat”

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació - Segon Moment-2021

2 KPI’S 2021

Volum:
31 notícies totals

Juny 21

Principals Mitjans:
Alemanys 33,3%

Regne Unit 30,6%
Principals Fonts: 
Polítiques 54%

Mediàtiques 25%

Principals Actors: 
Pedro Sánchez 36
Oriol Junqueres 17

Carles Puigdemont 17

60% signats
Principals:
Karin Janker

Hans-Christian Rößler

To : 
Positiu 40,5%
Neutre 59,5%

Protagonisme : 
Destacat 87%

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans sobre Indult
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Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya
Setembre de 2021- Marc: “Conflicte”

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació-Tercer Moment-2021

3 KPI’S 2021

Volum:
24 notícies totals
Setembre 2021

Principals Mitjans:
Italians 55%

Alemanys 29,2%
Principals Fonts: 
Polítiques 57%
Judicials 10,7%

Principals Actors: 
Carles Puigdemont 24

Pedro Sánchez 16
Pere Aragonès 11

58% signats
Alberto Pinna

Hans-Christian Rößler, 
Alessandro Oppes

To : 
Negatiu 12,5%

Positiu 8,3%

Protagonisme : 
Principal 100%

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans sobre Detenció a Sardenya
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Escàndol del software espia Pegasus 
Abril / Maig de 2022 – Marc: “Moralitat”                                                     

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació-Quart Moment-2022

KPI’S 2022

Volum:
37 notícies totals
10 Abril-19 Maig-4 nov

Principals Mitjans:
Alemanys 55%

Francesos 23,5%
Principals Fonts: 

Polítiques 42%
Mediàtiques 25,4% 

Acadèmiques .23,7%

Principals Actors: 
Pedro Sánchez 27
Pere Aragonès 24

Margarita Robles 20
Paz Esteban 10

40% signats
Preferents:

Karin Janker, Mathieu de 
Taillac i Raphael Minder

To: 
Negatiu 36,4%

Protagonisme : 
Principal 84,3%

4

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans sobre Escàndol Pegasus
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E    Tramitació de la supressió del delicte de sedició
Novembre de 2022 – Marc: “Moralitat”                                                          

TOP 5 - FETS INFORMATIUS
Cinc moments clau de la comunicació-Cinquè Moment-2022

KPI’S 2022

Volum:
3 notícies totals
Novembre 2022

Principals Mitjans:
Alemanys, anglesos, 

francesos

Principals Fonts: 
Acadèmiques, 

Mediàtiques i Políitiques

Principals Actors: 
Pedro Sànchez 3

Carles Puigdemont 3

100% signats
Únics:

Hans-Christian Rößler
Sandrine Morel

Sam Jones

To : 
100% neutre

Protagonisme : 
Secundari 100%

5

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans sobre tramitació sedició
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TOP TEMÀTIQUES INFORMATIVES 2021
Quines han estat les temàtiques amb més visibilitat i en quins periodes?

Temàtiques Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Procés -   -   6      -   4      36    3      -   24    3      -   1      77        
Eleccions autonòmiques Catalunya 3      36    3      1      12    -   -   -   -   -   -   -   55        
Relacions polítiques entre Catalunya i Espanya -   -   2      -   4      4      6      3      3      2      -   -   24        
Covid 4      1      -   2      1      1      6      4      -   -   1      1      21        
Esports -   1      9      2      3      -   -   1      3      1      -   1      21        
Independència Cat 1      5      2      1      3      -   -   4      -   -   1      -   17        
Difusió de la cultura catalana -   1      1      1      1      -   1      2      1      -   1      -   9          
Paral·lelismes Internacionals Independentistes -   -   2      -   2      -   -   -   3      1      -   -   8          
Turisme -   -   2      1      -   -   1      1      1      -   2      -   8          
Detenció de Pablo Hásel -   5      2      -   -   -   -   -   -   -   -   -   7          
Cas Pegasus -   -   -   -   -   -   1      -   1      1      1      -   4          
Successos Catalunya -   -   -   -   1      -   2      -   1      -   -   -   4          
Conflicte lingüístic -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   4      4          
Govern català -   -   3      -   -   -   -   -   -   -   -   -   3          
Altres - sense classificació -   -   -   -   1      1      -   -   -   -   -   -   2          
Economia -   -   -   1      -   -   -   -   -   -   -   -   1          
Medi Ambient -   -   -   -   1      -   -   -   -   -   -   -   1          
Totals 8 49 32 9 33 42 20 15 37 8 6 7 266      

2021

+ Intensitat informativa -

• Els diferents fets relatius al Procés i les Eleccions autonòmiques
a Catalunya concentren el 50% de la presència de Catalunya al 
món el 2021.

• El Procés és la primera temàtica per volum, 29% de la 
informació, amb dos esdeveniments rellevants: els indults (44% 
informació sobre Procés) amb publicació preferent al mes de 
juny, i la detenció de Puigdemont a Sardenya (30% informació) 
que es concentra particularment al Setembre.

• Les eleccions autonòmiques són la segona temàtica per volum, 
amb una alta concentració al febrer (votació el 14 de febrer) 
amb l’extinció del contingut a partir de maig, segon mes per 
rellevància , amb la fita de l’elecció de Pere Aragonès com a 
President de la Generalitat.

• Les eleccions autonòmiques a Catalunya concentren el 21% de 
la presència de Catalunya al món el 2021.

• El Procés és la primera temàtica per volum, 29% de la 
informació, i relacions polítiques entre Catalunya i Espanya
conforma el segon bloc amb volum superior a 20 notícies, amb
la meitat de la informació relacionada amb les negociacions
entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès en l’anomenada Taula de 
Diàleg (46% informació relativa a la temàtica). La Covid
presenta una important retallada amb només el 8% de la
informació, un espai relatiu similar a l’esport.

• A grans trets les fites informatives de 2021 han estat lligades a 
l’àmbit polític en un 84% dels casos. La resta de temàtiques, 
com difusió de la cultura catalana (3,3%) o turisme (3%) tenen
una presència difusa i poc remarcada en els mitjans analitzats.

36    9      2      -   
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TOP TEMÀTIQUES INFORMATIVES 2022
Quines han estat les temàtiques amb més visibilitat i en quins periodes?

Temàtiques Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Cas Pegasus -   -   -   12    19    -   -   1      -   -   3      35        
Difusió de la cultura catalana -   1      2      3      3      2      1      -   -   1      3      16        
Relacions polítiques entre Catalunya i Espanya 1      1      2      2      1      2      -   1      1      -   4      15        
Esports 1      2      1      1      4      1      2      -   -   -   1      13        
Paral·lelismes Internacionals Independentistes -   1      -   -   1      2      1      -   1      1      1      8          
Procés -   -   1      -   2      1      -   -   1      1      -   6          
Altres - sense classificació 2      1      -   1      -   -   -   1      -   -   1      6          
Turisme 1      -   -   -   -   -   -   2      1      -   1      5          
Successos Catalunya -   1      -   -   1      -   -   1      -   -   -   3          
Govern català -   -   -   -   -   -   -   -   -   3      -   3          
Medi Ambient -   -   1      -   1      -   -   -   -   -   -   2          
Covid 1      -   -   -   -   -   1      -   -   -   -   2          
Independència Cat -   -   -   -   1      -   -   -   -   -   -   1          
Economia -   -   -   -   1      -   -   -   -   -   -   1          
Conflicte lingüístic -   1      -   -   -   -   -   -   -   -   -   1          

Totals 6 8 7 19 34 8 5 6 4 6 14 0 117      

2022

36    9      2      -   

+ Intensitat informativa -

• El 2022 es redueixen les publicacions relacionades amb Catalunya 
(226 sobre 117) i es limiten el nombre de focus informatius.

• El cas Pegasus és la temàtica que obté la màxima visibilitat (30%) i 
representa un dels 5 moments comunicatius on la imatge de 
Catalunya en mitjans internacionals té un ressò destacat, amb les 
dues màximes concentracions d’informacions a l’abril (revelacions de 
la revista nord-americana The New Yorker i el diari espanyol El País, 
basades en una investigació de l'institut de recerca Citizen Lab de 
Toronto que confirmen la utilització de Pegasus) i al maig (destitució
de Paz Esteban, la cap de l'agència d'intel·ligència d'Espanya).

• La segona temàtica per volum, difusió de la cultura catalana (13,6% 
de la informació), es mostra desvinculada de l’àmbit polític, i obre 
l’oportunitat de desplegar una imagte de Catalunya més enllà de 
l’esfera política. L’àmbit cultural es fa un forat en una agenda 
mediàtica internacional molt pressionada per l’escenari polític (guerra 
Ucraïna, etc). Figures destacades en el camp cinematogràfic (Albert 
Serrà, Anna Simón) o referències relatives a tradicions culturals
(castellers, menció al dia de “San Giorgio” a Corriere della Sera),  
troben un espai mediàtic.

• La tercera temàtica, relacions polítiques entre Catalunya i Espanya
(12,8%), retorna la mirada a l’esfera política, amb la tramitació de la 
reforma de la llei de sedició (novembre).

• En resum, 2022 redueix volum, protagonisme destacat, i  
concentració mediàtica, a la vegada que obre de forma encara tímida 
un ventall de temàtiques no vinculades a l’esfera política que encara 
representa un 51% del contingut.
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ANÀLISI ACTORS CLAUS I ESCENARIS
Quins són els personatges més visibles a les notícies?

• L’actor principal per mencions mediàtiques als mitjans internacionals és Pedro Sánchez, amb presència en el 43,5% de les informacions analitzades. Compta amb dos escenaris
preferents, indults, que representa la major presència d’un personatge acotat a un escenari (segon Carles Puigdemont amb detenció a Sardenya). Al 2022 l’escenari que li 
proporciona major espai mediàtic és la temàtica quasi monolítica de l’escàndol del software Pegasus, que afecta 7 del 10 principals actors en les notícies publicades el 2022.

• Carles Puigdemont presenta la segona presència més destacada en un escenari concret, amb la fita de la detenció a Sardenya. És el moment comunicatiu on obté la major 
visibilitat.

• Pere Aragonès, presenta dos moments comunicatius preferents i amb una ràtio similar: eleccions autonòmiques a Catalunya el 2021, amb el 33% de presència, i l’escàndol
software Pegasus el 2022. Tots dos són els escenaris on aconsegueix destacar per visibilitat.

• Vox és el quart actor per presència global i l’escenari preferent és eleccions autonòmiques en el 2021.
• Oriol Junqueras obté una posició de visibilitat destacada amb la temàtica indults, i en menor mesura un paper representatiu amb supressió del delicte de sedició, únic tema 

polític fora de Pegasus.
• Salvador Illa obté una visibilitat destacada el 2021 amb eleccions autonòmiques, encara que desapareix de l’escenari mediàtic el 2022.
• Mariano Rajoy obté una presencia moderada, no arriba al 10%, amb major visibilitat per l’escàndol software Pegasus.
• Quim Torrà és vuitè per presència, amb la màxima visibilitat per les eleccions autonòmiques.
• Pablo Casado obté una presència reduïda, més visible el 2021, pel tema dels indults.
• Margarita Robles obté una presència global reduïda, concentrada el 2022 per l’escàndol software Pegasus.

Posició Principals Actors Presència 2021 Fets-Escenari Preferent Presència 2022 Fets-Escenari Preferent Total Presència
1 Pedro Sánchez 45,5% Indults 38,9% Escàndol sofware Pegasus 43,5%
2 Carles Puigdemont 42,4% Detenció Sardenya 15,0% Escàndol sofware Pegasus 34,1%
3 Pere Aragonès 33,1% Eleccions autonòmiques Catalunya 29,2% Escàndol sofware Pegasus 31,9%
4 Vox 18,3% Eleccions autonòmiques Catalunya 8,8% Escàndol sofware Pegasus 15,4%
5 Oriol Junqueras 15,6% Indults 3,5% Supressió del delicte de sedició 11,9%
6 Salvador Illa 12,5% Eleccions autonòmiques Catalunya 0,0% Sense presència 8,6%
7 Mariano Rajoy 8,2% Eleccions autonòmiques Catalunya 9,7% Escàndol sofware Pegasus 8,6%
8 Quim Torra 10,1% Eleccions autonòmiques Catalunya 2,7% Escàndol sofware Pegasus 7,8%
9 Pablo Casado 8,2% Indults 2,7% Política espanyola 6,5%

10 Margarita Robles 0,0% Sense presència 19,5% Escàndol sofware Pegasus 5,9%



39 39

• El punt d’inflexió per major volum es visibilitza a Frankfurter
Allgemeine Zeitung amb la presència de Carles Puigdemont
(detenció a Sardenya), seguit de Pedro Sánchez, Pere Aragonès i
Vox.

• Pedro Sánchez és l’actor amb major presència per Le Monde, The
Guardian, amb la segona posició per Pere Aragonès.

• Corriere della Sera i la Repubblica visibilitzen a Carles Puigdemont
per una temàtica amb proximitat geogràfica (detenció a Sardenya).

• El punt d’inflexió de máxima visibilitat el 2022 el representa The
Guardian, diari en creixement de mencions vinculades a Catalunya, i
té a Pere Aragonès com actor principal, seguit de Pedro Sánchez i, a
major distància, Margarita Robles (cas Pegasus).

• Frankfurter Allgemeine Zeitung i Le Monde són els diaris que
otorguen major espai a Pedro Sánchez.

• Margarita Robles i Paz Esteban aconsegueixen presència en The
Washington Post (Pegasus).

ACTORS PER  MITJANS
Com reflecteixen els mitjans els principals actors mediàtics?

2021 2022
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ANÀLISI ACTORS CLAUS
Quins han estat els actor amb més visibilitat i en quins períodes?

10 Actors Principals Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Pedro Sánchez 3     20   4     -  16   38   7     3     21   1     -  4     117     
Carles Puigdemont 4     20   13   -  11   22   5     5     27   2     -  -  109     
Pere Aragonès 3     23   3     -  13   18   6     2     15   -  -  2     85       
Vox -  21   3     -  3     15   2     -  1     1     -  1     47       
Oriol Junqueras -  10   4     -  5     18   1     -  2     -  -  -  40       
Salvador Illa 3     25   -  -  4     -  -  -  -  -  -  -  32       
Quim Torra 3     14   2     -  5     -  -  1     1     -  -  -  26       
Mariano Rajoy -  3     3     -  2     5     2     1     4     1     -  -  21       
Pablo Casado -  2     2     -  2     11   1     -  1     -  -  2     21       
Joan Laporta -  1     7     2     2     -  -  1     2     1     -  1     17       
Totals 16 139 41 2 63 127 24 13 74 6 0 10

2021

Tres actors i tres escenaris destacats el 2021
• El punt d’inflexió de màxima presència d’actors claus, es 

manifesta el juny amb Pedro Sánchez i l’aprovació de 
l’Indult per als 9 líders del Procés empresonats.

• Pere Aragonès i Salvador Illa són protagonistes el febrer
amb el primer escenari per presència global:  eleccions
autonòmiques a Catalunya.

• El tercer moment per visibilitat està vinculat amb Carles 
Puidmemont el Juny i particularemnt el setembre amb la 
detenció a Sardenya.

36    9      2      -   
+ Intensitat informativa -

10 Actors Principals Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Pedro Sánchez -   1      -   9      19    3      1      2      1      3      5      44        
Pere Aragonès 1      -   -   10    13    -   -   2      -   3      4      33        
Carles Puigdemont -   -   -   5      4      -   -   1      -   3      4      17        
Mariano Rajoy 1      -   -   3      1      2      -   1      -   2      1      11        
Paz Esteban -   -   -   -   10    -   -   -   -   -   -   10        
Vox -   2      2      2      1      2      -   -   1      -   -   10        
Pep Guardiola 1      -   -   1      3      -   1      -   -   -   -   6          
Gabriel Rufián -   -   -   -   5      1      -   -   -   -   -   6          
Santiago Abascal -   1      1      1      1      -   -   -   1      -   -   5          
Oriol Junqueras -   -   -   1      -   -   -   1      -   -   2      4          
Totals 3 4 3 32 57 8 2 7 3 11 16 0

2022

Un escenari que involucra 7 dels 10 actors claus el 2022
• El punt d’inflexió de màxima presència es representa el 

maig, amb els actors Pedro Sánchez i Pere Aragonès, amb
la destitució de Paz Esteban, “la cap de l'agència
d'intel·ligència d'Espanya”, pel cas Pegasus.

• A més distància hi ha una concentració lleu al novembre
amb Pedro Sánchez, Pere Aragonès i Oriol Junqueras per la 
tramitació del delicte de sedició.



go for bolder.

MITJANS I PERIODISTES

41
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ANÀLISI DE MITJANS
A quins mitjans es parla més de Catalunya?

• Els mitjans alemanys són els que més notícies
publiquen sobre Catalunya amb un 29% del total
 concentrats majoritàriament el 2021. Els
anglesos i francesos són els altres dos països
amb més visibilitat a les seves capçaleres (24% i
23% respectivament).

• El 66% de la informació es recull a la secció de
política i destaca la poca repercussió en seccions
d'oci com Cultura (10%) i Esports (8%). El pes
d’Alemanya, Regne Unit i França amb temes del
Procés, eleccions autonòmiques i cas Pegasus
fomenten aquesta distribució.

• Cal destacar el pes d’Itàlia en l’àmbit polític el
2021  motivat principalment per la detenció
de Carles Puigdemont a Sardenya.

• Regne Unit i EE.UU. tenen com a tema global
amb més visibilitat el Cas Pegasus. En el cas dels
mitjans britànics, The Guardian lidera el gruix de
contingut sobre aquest tema ( reaccions de
Pere Aragonès i Gabriel Rufián sobre les
informacions descobertes).
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INTENSITAT INFORMATIVA MITJANS – 2021 
Quins mitjans concentren més informacions mensualment

• Els mitjans alemanys són els que més visibilitat li donen a Catalunya el 2021 (33%), seguits dels francesos (22%) i anglesos (21%). Per capçaleres lideren Frankfurter Allgemeine
Zeitung amb un 24%, The Guardian (16%), Le Monde (12%) i Le Figaro (10%). Entre els mitjans italians, La Repubblica concentra quasi el 50% dels seus articles al setembre amb la
detenció de Carles Puigdemont.

• Els mesos de febrer i juny de 2021 lideren en volum d’informacions pel pes que otorguen els mitjans Frankfurter Allgemeine Zeitung i The Guardian van donar gran visibilitat a
les elecciones autonòmiques catalanes i posteriors negociacions per formar govern, i, l’anunci de Pedro Sánchez de l’arribada d’un moment de concòrdia a favor d’indultar els
polítics catalans encausats.

• Al setembre observem un volum rellevant als mitjans italians principalment, degut a la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya La Repubblica és el mitjà líder en visibilitzar
aquest fet, seguit de l’alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung.

• The Guardian és el segon mitjà líder en volum d’informacions centrat en els indults i les restriccions a Catalunya per la pandèmia de la Covid.

Mitjans Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Corriere della Sera -  2     2     1     5     4     -  2     4     2     -  -  22       
La Repubblica -  4     2     -  3     -  -  -  12   1     -  -  22       
Frankfurter Allgemeine Zeitung 4     13   9     -  5     12   8     -  8     1     2     1     63       
Süddeutsche Zeitung -  8     4     -  1     4     2     3     3     -  -  1     26       
Le Figaro 1     7     2     1     3     5     -  2     2     1     1     1     26       
Le Monde 1     5     4     2     5     3     4     2     3     2     -  1     32       
The Daily Telegraph -  1     2     2     5     2     1     -  -  1     -  1     15       
The Guardian 2     7     3     1     3     10   4     5     2     -  3     2     42       
The New York Times -  2     3     2     3     1     -  1     3     -  -  -  15       
The Washington Post -  -  1     -  -  1     1     -  -  -  -  -  3         
Totals 8     49   32   9     33   42   20   15   37   8     6     7     266     

2021
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INTENSITAT INFORMATIVA MITJANS – 2022 
Quins mitjans concentren més informacions mensualment

Mitjans Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Corriere della Sera -  -  -  2     3     1     1     2     -  -  2     11        
La Repubblica 1     -  -  2     -  -  -  1     2     -  -  6           
Frankfurter Allgemeine Zeitung -  -  2     4     2     -  -  -  -  -  1     9           
Süddeutsche Zeitung -  -  1     4     3     1     -  1     -  2     1     13        
Le Figaro 1     2     -  1     8     2     -  -  -  -  2     16        
Le Monde 1     2     -  1     3     2     1     -  1     2     3     16        
The Daily Telegraph -  1     1     1     1     1     1     1     1     -  -  8           
The Guardian 3     2     2     3     9     -  2     1     -  1     5     28        
The New York Times -  1     -  -  4     1     -  -  -  -  -  6           
The Washington Post -  -  1     1     1     -  -  -  -  1     -  4           
Totals 6      8      7      19    34    8      5      6      4      6      14    -   117      

2022

• Els mitjans anglesos són els que més visibilitat donen a Catalunya el 2022 (31%), seguits dels francesos (27%) i alemanys (19%). Per capçaleres lideren The Guardian amb un 24%,
Le Figaro (14%), Le Monde (14%) i Süddeutsche Zeitung (11%).

• Els mesos d’abril i maig de 2022 lideren en volum d’informacions pel pes que otorguen els mitjans The Guardian i Le Figaro van donar gran visibilitat a l’escàndol del software
espia Pegasus on van espiar a polítics catalans.

• Novembre és el tercer más amb més interés informatiu. Cal destacar tres temàtiques rellevants: l’ensorrament de la coalició autonòmica després de la retirada de Junts deixant el
govern en minoria sota el mandat d’ERC, Espanya anuncia la reforma del delicte de sedició, i, les investigacions per l’espionatge al cas Pegasus. Tot i que hi ha una acumulació de
temes rellevants en un mateix mes, es pot observar que no arriba a tenir la visibilitat de l’any anterior, tot i ser temes englobats en un marc de conflicte.

• El 50% dels mitjans al 2022 publiquen informacions sota el marc de “moralitat” per referir-se a notícies sobre el cas Pegasus.
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• La temàtica relacionada amb els indults representa el 31% del total de notícies
positives, visibilitzada principalmente per The Guardian, Frankfurter i Corriere
della Sera recullen la complexa decisió del Govern espanyol que obrirà el camí
a la reconciliació que ajudarà a trobar una solució política a la persistent crisi
territorial. Aquests tres mitjans són els que publiquen més notícies positives.

• Turisme i Taula de diàleg són els darrers grans temes positius amb un 8% de
representativitat cadascun (Le Figaro y Frankfurter).

TEMÀTIQUES PER TO I MITJANS – 2021
Com reflecteixen els mitjans els principals temes informatius?

1

2
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4

5

6

7

F E T S / M I T J A N S  N E G A T I U 2 0 2 1

• Els dos diaris alemanys concentren la negativitat envers les eleccions
autonòmiques catalanes  negativa del partit JxCat de donar suport a Pere
Aragonès per formar govern posant en evidència la relació entre tots dos partits
independentistes, guanyadors amb majoria absoluta.

• The Guardian es fa ressò de la negativa del Tribunal Suprem espanyol de permetre
nous tocs de queda per la Covid per considerar la mesura desproporcionada.
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Taula de diàleg (negociació)
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Eleccions autonòmiques Catalunya

Elecció de Pere Aragonés com a
President de Catalunya

Primera reunió de la "taula de
diàleg" entre Pedro Sánchez i Pere
Aragonés
Independència de Catalunya

Detenció de Carles Puigdemont a
Sardenya

Eleccions al FCBarcelona

Diada de Catalunya

1234567

Eleccions autonòmiques
Catalunya

Independència de Catalunya

Sentència del 25%
d'escolarització en espanyol

Detenció de Carles Puigdemont
a Sardenya

Detenció Pablo Hásel

Toc de queda pel Covid

Esport- Futbol

Ingerència russa al referèndum
del 1-O

Eleccions al FCBarcelona

Escàndol del software espia
Pegasus
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TEMÀTIQUES PER TO I MITJANS – 2022 
Com reflecteixen els mitjans els principals temes informatius?

• En positiu destaquen dos temes principalment reportatge sobre les meravelles d’Espanya, Catalunya concretament, com a destinació turística. Es presenten dades que mostren
que la comunitat italiana és majoritària a Catalunya (ressò al mitjà italià Corriere della Sera). Inclou reportatges sobre altres destinacions turístiques catalanes. Dintre del cinema
destaca l’Os d’Or entregat a Carla Simón per la pel·lícula Alcarràs.

• En negatiu el tema amb més visibilitat és l’escàndol pel cas Pegasus tots els mitjans publiquen la noticia excepte The Daily Telegraph i The Washington Post. S’observa l’interès
d’aquest tema vertebrat en el marc de moralitat, però també s’han pogut veure pinzellades de conflicte arran de la ruptura de la coalició de govern de la Generalitat.
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Escàndol del software espia
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Ingerència russa al
referèndum del 1-O

Ruptura de la coalició de
govern de la Generalitat

Llibres

Esbroncades a Guardiola al
Reial Madrid-Manchester
City
ERC vota "no" al pla
d'emergència per la guerra
d'Ucraïna
Espais urbans

Independentisme escocès

Xoc de trens a prop de
Barcelona



47 47

Periodistes i Fets Principals
Quins són els periodistes amb més presència?

• El punt d’inflexió per màxim volum està representat per Karin Janker amb el 
seguiment de l’ actualitat sobre les eleccions autonòmiques Catalunya. És un tema 
també destacat per Hans-Christian RöBler (Frankfurter Allgemeine Zeitung) i 
Alessandro Oppes (La Repubblica)

• La informació sobre la concessió de l’Indult té una posició destacada per Sandrine 
Morel, Karin Janker i Mathieu de Taillac.

10  Periodistes Principals Periodistes 2021 Periodistes 2022 Global
Sandrine Morel 7,1% 6,8% 7,0%
Karin Janker 6,0% 3,4% 5,2%
Hans-Christian Rößler 5,3% 1,7% 4,2%
Mathieu de Taillac 3,8% 5,1% 4,2%
James Badcock 1,5% 2,6% 1,8%
Stephen Burgen 1,9% 1,7% 1,8%
Alessandro Oppes 2,3% 0,0% 1,6%
Elisabetta Rosaspina 1,5% 1,7% 1,6%
Nicholas Casey 1,9% 0,0% 1,3%
Andrea Nicastro 1,9% 0,0% 1,3%

Informació- Periodistes Periodistes 2021 Periodistes 2022 Global
Noticies Signades 56,0% 57,3% 56,4%

• Sandrine Morel (Le Monde), Karin Janker (Süddeutsche Zeitung), Hans-Christian 
Rößler (Frankfurter Allgemeine Zeitung) i Mathieu de Taillac (Le Figaro), són els 
principals periodistes en configurar la crònica internacional sobre Catalunya al món.

• Sandrine Morel, Karin Janker i Hans-Christian Rößler redueixen informacions de 
2021 a 2022, mentre que altres dos periodistes, Mathier de Taillac i James Badcock 
(The Daily Telegraph) guanyen presència a 2022.

• En entrevistes amb Mathieu de Taillac i Hans-Christian Rößler, amdós corresponsals 
ens van explicar com l‘atenció als seus països per l‘actualitat catalana ha disminuït des 
del referèndum i els fets d‘octubre fins ara, tant per la pressió d‘altres temes 
internacionals com per la pròpia rebaixa de la tensió per l‘independentisme.
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CARACTERÍSTIQUES INFORMATIVES

Fonts informatives
Gèneres informatius
Marcs de la informació
Publicacions per dies de la setmana
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DADES GLOBALS – CARACTERÍSTIQUES INFORMATIVES

• El 71,8% de notícies inclou una font informativa o més. Els temes amb més ús de fonts
són els de l'agenda política: eleccions autonòmiques (18,8% de referències); els indults
(16,2%); la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya (8,9%) i altres temes sobre la
independència catalana (8,4%). Finalment, el futbol i les mesures de control de la
Covid 19 (5,8% respectivament).

• Té sentit que temes complexos i de gran importància, com els quatre sobre questions
polítiques, siguin els que sumin més volum de fonts (52,4% de fonts entre els quatre).

• Pel tipus de font, sobresurten les polítiques, amb el 67% del total. Destaquen les
declaracions, cites i entrevistes dels propis actors polítics que apareixen a les notícies.
Això evidencia que el major interès dels mitjans es relaciona amb l'actualitat política, i
que estan atents al Procés independentista i les seves conseqüències.

• Destaca que les fonts polítiques apareixen més referides al tema dels indults (25,7%)
que a les eleccions (13,6%). Probablement és la manera d’explicar la gran controvèrsia
d'aquesta mesura, defensada pel Govern català, pel govern espanyol i els seus socis
parlamentaris, però molt contestada pels grups conservadors i constitucionalistes.

2021

• Les fonts mediàtiques representen el 28,8% i també es refereixen, en gran manera, a 
qüestions polítiques amb els indults en primer lloc (25,5%), les eleccions (21,8%) i 
sobre el cas Pegasus (5,5%). Just abans, el primer tema no polític: el futbol (9,1%). La 
premsa internacional ha parat esment als mitjans de comunicació per acostar-se a 
l'actualitat catalana i sobresurt, al final del període analitzat, el cas Pegasus, descobert
per Citizen Labs, donat a conèixer per New Yorker i difós per un consorci de mitjans
internacionals.

• El gènere informatiu més habitual és la noticia, amb el 73,7% de les peces. L’actualitat
política ha marcat la visibilitat sobre Catalunya i els temes al voltant del Procés
independentista també han motivat un espai per expressar el posicionament d’alguns
mitjans (0,8% en editorials) i dels propis periodistes (11,7% d’articles d’opinió).

• Sobre els marcs (frames), sobresurt el recurs a les fonts polítiques en l'àmbit del 
conflicte, amb el 35,1%, per les referències en les eleccions autonòmiques i per 
l'enfrontament després de la detenció de Puigdemont. El segueix Atribució de 
responsabilitat amb el 23% degut a les negociacions pels indults, una temàtica on
també es percep de manera  secundària l'enquadrament de conflicte.
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DADES GLOBALS – FONTS INFORMATIVES

• El 61,5% de les notícies inclouen una font informativa o més. Són deu punts menys que
l'any anterior. La menor pressió informativa dels temes polítics ha suposat un menor
volum de notícies i una reculada en el recurs a les fonts, perquè la informació és molt
més senzilla d'interpretar per a l'audiència.

• En paral·lel, la irrupció del cas Pegasus (aparegut a finals de 2021), ha generat una
elevada concentració de les fonts per explicar les notícies d'aquest tema, amb
particular incidència en les fonts polítiques (per ser les víctimes d'aquest espionatge),
les mediàtiques (per haver estat les descobridores i difusores del cas) i les expertes
(per explicar el succeït).

• El cas de l'espionatge Pegasus concentra el 40,3% de les fonts. A gran distància
segueixen referències a la cultura popular i les tradicions, al turisme i a la participació
en la política espanyola (5,6% respectivament).

• Al detall, en el cas Pegasus, les fonts més referides són les polítiques (al 86,2% de les
notícies); les mediàtiques (51,7%); acadèmiques (48,3%); i finalment les judicials
(3,4%). La gran complexitat d'aquest tema es percep en l'elevat nombre de fonts

2022

referides, amb una mitjana superior a les dues fonts esmentades per informació.
• En termes comparatius, l'ús de fonts el 2022 experimenta dos moviments molt

evidents: d'una banda, cauen les referències a les fonts polítiques (del 67% al 56,9%)
per la menor presència de temes clarament polítics com a generadors de la petjada
mediàtica (2021: les eleccions i l'indult). Per un altre, augmenten les mediàtiques (del
28,8% al 43,1%), fonamentalment pel cas Pegasus.

• Les notícies, amb el 76,1% de peces, són el gènere més emprat, seguides pels
reportatges, amb el 15,4%. En ambdós casos, augmenten el seu percentatge sobre el
total, per la disminució informativa que ha repercutit sobre tot a les peces d’opinió.

• El marc informatiu més visible és moralitat (35,9%) present a les notícies sobre el cas
d’espionatge a polítitics amb el programa Pegasus. També es pot recordar en aquest
marc, que ERC va votar "no" al pla d'emergència per a la guerra d'Ucraïna. En segon
lloc, conflicte (30,8%), on sobresurten el temes esportius i diferents qüestions
polítiques al voltant de l’independentisme. Finalment creix interés humà (fins al
21,4%), per temes culturals i socials, que guanyen espai informatiu en detriment dels
polítics.
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FONTS INFORMATIVES (I)

• Al 68,7% de les notícies s'ha comptat amb una o més d'una font per a sostenir el relat
informatiu. Al 2021, hi ha un 71,8% de notícies que s’han referit a diferents fonts
informatives. Al 2022, es redueixen fins al 61,5%. Això s’explica perquè la reducció
informativa detectada entre períodes es produeix per la disminució de la pressió per 
temes d'actualitat complexos per a un lector forà que requereix la interpretació dels
esdeveniments (seccions d'opinió) i el recurs a experts i actors directes dels
esdeveniments (fonts).

• Les fonts més requerides els dos anys analitzats van ser les polítiques (67% en 2021 i 
56,9% en 2022), amb un volum real particularment elevat el 2021. Com s'ha reduït el
volum de notícies sobre temes polítics relativament complexos per a lectors aliens a 
l'àmbit català, el tipus de notícies requereix menys apel·lació a fonts per a ser explicades.

• D’altre banda, els mitjans van recollir les declaracions dels actors polítics implicats en 
aquestes notícies. Això permet suposar que els personatges polítics són reconeguts per 
les audiències dels mitjans analitzats. Val a dir que la detenció de Puigdemont a 
Sardenya va impulsar l'apel·lació a fonts jurídiques i legals (11 noticies, el 5,8% al 2021). 
Al 2022 les referències legals van representar el 5,6% (però amb només 4 notícies).

• Segueixen les mediàtiques, amb una dada global del 32,3% de presència, que desglossat
per anys és del 28,8% en el 2021 i del 41,7% en el 2022. Aquest increment tan notable 
(gairebé 13 punts més) té relació directa amb el tema més visible: el cas Pegasus 
d’espionatge a polítics. Les investigacions de The New Yorker i la difusió per un consorci
de mitjans, (entre ells The Guardian, Le Figaro o El País) els va donar una gran visibilitat
com a fonts informatives.

• En tercer lloc, les acadèmiques i expertes. El més habitual són cites de professors
universitaris i han estat esmentades en notícies sobre les eleccions, el context de 
l'independentisme, els indults i també en el cas Pegasus.

• De tot això es desprèn, d'una banda, que els mitjans internacionals a les notícies sobre 
Catalunya recorren a fonts autoritzades per justificar i enfortir el seu punt de vista  
informatiu. D’altra banda, el recurs a les fonts ha estat major al 2021, pel gran volum de 
notícies sobre temes polítics que es refereixen al marc (frame) “conflicte”, on és molt
útil comptar amb fonts fidedignes per a explicar els arguments de les parts.
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DADES GLOBALS – FONTS MEDIÀTIQUES

• Al 2021 i 2022 hi ha 101 referències a altres mitjans de comunicació com a fonts de 
les notícies. Concretament, en el 2021 va haver-hi 60 i en el 2022 van ser 41. En la 
construcció dels relats informatius, els mitjans internacionals es fixen preferentment
en els mitjans espanyols com a font per a conèixer l'actualitat catalana. Per l'àmbit
d'aquests mitjans, el 62,4% són mitjans espanyols, i d'ells, el 39,7% són d'origen català
amb La Vanguardia clarament destacada amb 19 notícies. Cal esmentar que només hi 
ha una referència a mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
concretament una de TV3.

• Els segueixen els mitjans britànics (11,9%) i els dels EE.UU (9,9%). Influeix clarament
el resultat de les recerques sobre el cas Pegasus realitzades per Citizen Law i 
revelades en un reportatge de The New Yorker. Entre el consorci de mitjans que es 
van referir a aquest tema destaca The Guardian (8 notícies), el propi New Yorker (3), 
The New York Times (4) i The Times (1).

• Els mitjans francesos (4 notícies) i alemanys (3 notícies), també es refereixen al cas 
Pegasus i secundàriament a altres assumptes com els indults, o la sentència sobre el 

25% de l'escolarització en espanyol.
• Els mitjans més referits són els més propers als àmbits on succeeixen els fets. El País 

apareix citat en continguts polítics en el 80% de les informacions; La Vanguardia en el 
76,5% i El Mundo en el 100%. En el cas dels temes esportius, per exemple, les 
referències es troben en els especialitzats Mundo Deportivo i Marca, a més de La 
Vanguardia i TV3. Encara que amb només una referència, mereix destacar-se una 
notícia amb cita a Religió Digital sobre la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell. 
Aquest cas il·lustra clarament com el mitjà en qüestió, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, va argumentar la seva notícia fent referència a un mitjà local i especialitzat, 
per a enfortir la credibilitat i solvència del que està explicant, tenin en compte la 
distància física i sociocultural de la seva pròpia audiència amb el fet informatiu.

• Es conclou que a les notícies dels mitjans internacionals s’empren amb precisió les 
possibles fonts segons els temes i àmbits informatius als que fan referència.
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DADES GLOBALS – GÈNERES  INFORMATIUS

• La notícia es el tipus d'article sobre Catalunya més habitual en els mitjans
internacionals analitzats. En termes acumulats representa el 74,4%. Els reportatges es 
situen en segon lloc, amb el 12,5% i a prop els articles i columnes d'opinió, amb el 
10,2%. Les editorials representen tan sols el 0,5%.

• El 2021 els gèneres d'opinió acumulaven el 12,4% de les informacions mentre que en 
el 2022 es queden en el 6,8%, i sense cap referència a editorials. La disminució global 
de la informació sobre Catalunya entre 2021 i 2022 és més acusada en les peces 
d'opinió que en les informatives. De fet, les notícies augmenten en 2,4 punts i els
reportatges en 4,1 punts.

• D'això es conclou que mentre l'atenció mediàtica internacional disminueix
globalment, l'interès se centra molt més en les notícies esdevingudes (amb dos clars
successos com va ser la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya i el descobriment
del cas d'espionatge Pegasus) que en la posició que prenen els mitjans i els
periodistes sobre aquests assumptes.

• Pel seu valor qualitatiu, es valoren particularment les entrevistes a personatges
catalans que poden ser bons transmissors de la imatge de Catalunya. Dins del context
informatiu general, són especialment interessants les de l'escriptor Javier Cercas i del 
traductor Xavier Pàmies al Süddeutsche Zeitung.

• Els mitjans italians han destacat per les entrevistes a líders de l'independentisme, 
com les de Carles Puigdemont i Pere Aragonès a La Reppublica i la de Jordi Turull a 
Corriere della Sera.

• A més d'aquests tres diaris, només hi ha un altre més que inclou entrevistes. És Le 
Figaro, on Mathieu de Taillac va entrevistar a Carmen Calvo, que en les seves
respostes va fer referència a la victòria socialista a les eleccions catalanes i al respecte 
a la legalitat institucional.

• Es percep una oportunitat per a comunicar en l'àmbit internacional la imatge de 
Catalunya a través de personatges rellevants sobretot dels mons culturals, artístics, 
científics i socials.
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DADES GLOBALS – MARCS  INFORMATIUS

• En l'informe de la presència informativa de Catalunya en els mitjans internacionals en 
2021 i 2022 s'ha proposat una anàlisi dels marcs (frames) informatius en els quals
s'han situat les notícies. Per a determinar el marc més adequat, s'ha considerat el més
destacat en cada peça informativa, però cal tenir en compte que en moltes ocasions
en una mateixa notícia es detecta un marc principal i algun altre de manera 
referencial o menys rellevant.

• L'any 2021, el marc més referit per a la informació ha estat conflicte, amb el 56,8% de 
les notícies. Els temes vinculats directament amb el Procés i les seves conseqüències, 
així com les eleccions al Parlament, que havien de retornar la normalitat institucional 
a Catalunya. El segon marc el 2021 és atribució de responsabilitat. Com a temes 
rellevants sobresurt el de la presidència de Pere Aragonès després del procés
electoral i les negociacions per a la consecució dels indults als condemnats per l’1-O.

• El focus informatiu el 2022 és substancialment diferent en termes de volum de 
notícies i de temes, com s'ha vist en apartats anteriors, i també sobre els marcs
informatius d'aquests. El més cridaner és com cedeix molt notablement el marc
conflicte (només un 30,8%, i creix moralitat (35,9%) i en menor mesura, interès
humà (21,4%).

• La menor pressió informativa sobre el Procés motiva la baixada en conflicte, mentre
que l'esclat del cas Pegasus d'espionatge a polítics independentistes i a membres del 
Govern s'emmarca en moralitat. Finalment, el creixement relatiu de les temàtiques
culturals i turístiques, a més d'algunes de tipus social, que puntualment es van 
publicar (com la mort d'una nena per una calamarsada, o la renúncia del bisbe
Novell), impulsen el marc sobre interès humà.



55 55

DADES GLOBALS – PUBLICACIONS PER DIES DE LA SETMANA

• Els mitjans internacionals han focalitzat la seva atenció en els esdeveniments
vinculats a l'actualitat política, que impacten en el dia en què es produeixen i solen 
allargar-se en els posteriors. Per la gran presència dels continguts polítics relacionats
tant amb el Procés com per les seves conseqüències polítiques i judicials, que 
comprenen les eleccions, el nomenament de Pere Aragonès, i els indults als
condemnats per l’1-0, no es detecten focus particularment relacionats amb els dies
de publicació. Per això no s'observa un patró en la distribució de les publicacions pels
dies de la setmana.

• Si que crida l'atenció que en el 2021 el cap de setmana concentra el 31,6% de les 
notícies, amb el diumenge com el dia on es concentren més notícies. Encara que no hi 
ha una dada decisiva, sí que s'ha detectat que el diumenge sobretot i el dissabte en 
menor mesura, hi ha més referències a assumptes polítics, esportius i culturals i que 
es concentra major proporció d'articles d'opinió i de reportatges sobre aquests
assumptes.

• Això confirmaria que en cap de setmana es reserva més espai a continguts diferents
dels merament polítics i també a peces informatives d’opinió i d’interpretació. Tal 
com ha apuntat el cap d'internacional del diari ARA, Francesc Millan, és habitual que 
als caps de setmana hi hagi més oportunitats per a publicar temes socioculturals i no 
tan ajustats a l'actualitat diària.

• El 2022 el descens del volum total de notícies impacta significativament en les 
publicades en cap de semana (encara que els dissabtes creix lleuerament, baixen
notablement els diumenges). Sobresurt que el dijous concentra el 31,6%. La major
aportació de notícies es relaciona amb el descobriment del cas Pegasus al maig. 
L'impacte relacionat amb esports només té una incidència particular els dimecres i 
dijous, sobretot en 2021, pels partits de Champions i les referències a l'entrenador
català del Chelsea, Pep Guardiola.

• Aquestes dades estan en línia amb els comentaris de Francesc Millan de l’ARA i 
poden ser una oportunitat per potenciar continguts sobre Catalunya sobre 
temàtiques culturals i socials o valoratives sobre aspectes sociopolítics.
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ZOOM PAÏSOS
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VISIÓ GLOBAL PER PAÏSOS
Quins fets han tingut més visibilitat als mitjans de cada país?

• Alemanya, amb el 29% del volum, conforma la principal empremta mediàtica, amb
un mitjà principal, Frankfurter Allgemeine Zeitung (19% d’informacions) i un que 
ocupa el 5è lloc per projecció, Süddeutsche Zeitung, amb el 10,1%. Les 5 principals
temàtiques es relacionen amb continguts polítics.

• Regne Unit és el segon país per empremta mediàtica, amb una posició destacada de 
The Guardian (en creixement des de 2021) amb el 18,3% del contingut, de caire 
gairebé totalment polític. The Daily Telegraph és el diari europeu analitzat amb
menor ressò mediàtic i també el que publica més temes sobre esport i turisme a la 
visió de Catalunya. 

• Le Monde és el  tercer rotatiu europeu per presència, i el que aconsegueix el repte 
d’introduir la temàtica Cinema en el Top 5 de temes preferents. Le Figaro és el quart
mitjà per volum, amb un ampli seguiment de les eleccions a Catalunya i l’escàndol
Pegasus.

• Corriere della Sera  i La Republica presenten un volum similar, tots dos estan molt
condicionats pel contingut de la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya, amb un 
reduït espai per l’Esport, més ampli en La Repubblica.

• Els mitjans d’Estats Units presenten l’empremta mediàtica més feble, i la més
allunyada de l’actualitat política, amb un tímid espai dedicat a continguts culturals.

Regne Unit 24%
The Daily Telegraph 6,01%

Esport- Futbol 5
Turisme 3
Indults 3
Eleccions al FCBarcelona 2
Independentisme escocès 1

The Guardian 18,28%
Escàndol del software espia Pegasus 13
Restriccions pel Covid-19 a Catalunya 8
Indults 8
Eleccions autonòmiques Catalunya 4
Turisme 4

Alemanya 29% França 23,50%
Frankfurter Allgemeine Zeitung 18,80% Le Monde 12,53%

Eleccions autonòmiques Catalunya 19 Independència de Catalunya 4
Indults 9 Política espanyola 4
Independència de Catalunya 6 Escàndol del software espia Pegasus 4
Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 4 Cinema 3
Escàndol del software espia Pegasus 4 Eleccions autonòmiques Catalunya 3

Süddeutsche Zeitung 10,10% Le Figaro 10,97%
Eleccions autonòmiques Catalunya 9 Eleccions autonòmiques Catalunya 9
Escàndol del software espia Pegasus 6 Escàndol del software espia Pegasus 5
Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 3 Indults 4
Indults 3 Independència de Catalunya 4
Independència de Catalunya 3 Restriccions pel Covid-19 a Catalunya 2

Estats Units 7,30% Itàlia 15,93%
The New York Times 5,48% Corriere della Sera 8,62%

Escàndol del software espia Pegasus 3 Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 5
Procés- Anàlisi (actual o retroactiu) 2 Indults 4
Turisme 2 Política espanyola 4
Altres - sense classificació 2 Eleccions autonòmiques Catalunya 3
Cultura popular (castellers, etc) 1 Esport- Futbol 3

The Washington Post 1,83% La Repubblica 7,31%
Esport- Futbol 2 Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 8
Indults 1 Esport- Futbol 4
Fenòmens atmosfèrics 1 Eleccions autonòmiques Catalunya 3
Cultura popular (castellers, etc) 1 Ingerència russa al referèndum del 1-O 2
Altres - sense classificació 1 Independència de Catalunya 2
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INTENSITAT INFORMATIVA PER PAÏSOS
Quins països concentren més informacions mensualment?

Països Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Alemanya 4     21   13   -  6     16   10   3     11   1     2     2     89       
Estats Units -  2     4     2     3     2     1     1     3     -  -  -  18       
França 2     12   6     3     8     8     4     4     5     3     1     2     58       
Itàlia -  6     4     1     8     4     -  2     16   3     -  -  44       
Regne Unit 2     8     5     3     8     12   5     5     2     1     3     3     57       
Totals 8     49   32   9     33   42   20   15   37   8     6     7     266     

2021

Països Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Totals
Alemanya -  -  3     8     5     1     -  1     -  2     2     22        
Estats Units -  1     1     1     5     1     -  -  -  1     -  10        
França 2     4     -  2     11   4     1     -  1     2     5     32        
Itàlia 1     -  -  4     3     1     1     3     2     -  2     17        
Regne Unit 3     3     3     4     10   1     3     2     1     1     5     36        
Totals 6      8      7      19    34    8      5      6      4      6      14    -   117      

2022

La diferent intensitat informativa mostra el focus d’interès preferent de 
cada país el 2021
• Alemanya concentra la informació de 2021 el mes de febrer, coincidint

amb les eleccions a Catalunya. El rotatiu alemany Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, és el que dona mes cobertura mediàtica a 
l’esdeveniment. L’altre moment comunicatiu és el juny, coincidint amb
la concessió dels indults.

• Estats Units aporta un contingut reduït, amb major concentració
temàtica en els indults.

• França presenta una major intensitat mediàtica al febrer (eleccions) i 
més moderada al maig-juny (indults).

• Itàlia queda condicionada per l’alta intensitat d’informació amb la 
detenció de Carles Pugdemont a Sardenya (setembre)

• Regne Unit presenta la major intensitat al juny coindicint amb la 
tramitació de l’indult als politics catalans.

Tots els països perden intensitat informativa el 2022, i tots concentren 
visibilitat al voltant del cas Pegasus.
• Alemanya marca el tercer moment per intensitat informativa a l’abril

coincidint amb l’anunci del cas Pegasus.
• Estats Units concentra les informacions al maig, amb notícies sobre 

Pegasus, però també de difusió cultural.
• França protagonitza el moment amb major intensitat al maig (Pegasus), 

seguit de prop del Regne Unit, segon país mes actiu en relació al cas 
Pegasus.

• Italià perd concentració mediàtica, més visible a l’abril- maig amb
informació dispersa sobre política i cultura.



59 5959

ZOOM ALEMANYA
Conclusions • Alemanya, amb el 29% del volum, conforma l’empremta mediàtica principal, amb un mitjà

destacat, Frankfurter Allgemeine Zeitung, amb el 19% de les informació i un altre que ocupa  
el cinquè lloc per projecció, Süddeutsche Zeitung, amb el 10,1%. Les cinc principals
temàtiques de tots dos es relacionen amb continguts polítics.

• El 2021 aconsegueix la major empremta mediàtica amb el 33,5% del contingut. Per 
intensitat informativa els mesos de febrer i juny lideren en volum d’informacions pel pes 
que otorguen a dues temàtiques molt presents en l’agenda mediàtica: les eleccions
autonòmiques i el seguimient sobre la concessió dels indults.

• Sobre les eleccions a Catalunya. Alemanya és el país amb una major cobertura mediàtica, el 
55%, amb preferència per Frankfurter Allgemeine Zeitung (37%) sobre Süddeutsche Zeitung
(17,7%). 

• Pel que fa a la segona temàtica (indults),  hi ha dos països amb cobertura preferent: 
Alemanya, amb el  33% del total, i  molt a prop, Regne Unit, amb el 30,6%. Per mitjans
destaquen, amb quasi la meitat d’informacions, Frankfurter Allgemeine Zeitung (25%) i The
Guardian (22%). 

• El 2022, seguint la tendència marcada per la crònica internacional, amb escenaris de 
rellevància que resten protagonisme a Catalunya, es redueix del 33,5% al 18,8% el ratio 
d’informació dels mitjans alemanys, amb un creixement del rotatiu Süddeutsche Zeitung
que arriba fins a un 60% de la cobertura mediàtica, per damunt de Frankfurter Allgemeine
Zeitung, que redueix cobertura fins al 40%.

• El fet principal de 2022 per a tots dos rotatius és el cas Pegasus. Regne Unit, amb el 36,4% 
del contingut, és el país que suma una major cobertura, amb The Guardian com a mitjà
preferent (33%) i  Alemanya és segona per volum (30%) amb domini de Süddeutsche 
Zeitung (18%).

• Les fonts principals han estat les polítiques i les mediàtiques. En tots dos mitjans destaquen 
les fonts polítiques als anys 2021 i 2022, seguides per les mediátiques, que en el cas del 
Frankfurter Allgemeine Zeitung el 2022 són el  83,7% i quasi doblen les polítiques (42,9%).

• Els marcs més visibles han estat conflicte, amb el 59,5%, i a considerabe distancia atribució
de responsabilitat amb el 17,1% i moralitat, amb el 15,3%.

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans d’ Alemanya:
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ZOOM ALEMANYA 
2021

4

13

9

5

12

8 8

1 2 1

8

4
1

4
2 3 3

1

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2021

Evolució de la informació
Frankfurter Allgemeine Zeitung Süddeutsche Zeitung

2

4

2

11

4

3

1 1

2

1

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2822

Evolució de la informació
Frankfurter Allgemeine Zeitung Süddeutsche Zeitung

33,5% 66,5%Alemanya

Informació Resta de països

18,8% 81,2%Alemanya

Informació Resta de països

Capçalera Informació SoV

Frankfurter Allgemeine Zeitung 63 70,8%

Süddeutsche Zeitung 26 29,2%

2022

Capçalera Informació SoV

Frankfurter Allgemeine Zeitung 9 40,9%

Süddeutsche Zeitung 13 59,1%

Fets 2021 Frankfurter Allgemeine
Zeitung

Süddeutsche
Zeitung

Eleccions autonòmiques Catalunya 19 9

Indults 9 3

Independència de Catalunya 5 3

Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 4 3

Puigdemont perd la immunitat parlamentària 3 2

Fets 2022 Frankfurter Allgemeine
Zeitung

Süddeutsche
Zeitung

Escàndol del software espia Pegasus 4 6

ERC vota "no" al pla d'emergència per la guerra d'Ucraïna 2

Esbroncades a Guardiola al Reial Madrid-Manchester City 2

Altres - sense classificació 1

Independentisme escocès 1

Fonts
Frankfurter 
Allgemeine Zeitung

Süddeutsche 
Zeitung

Polítiques 63,8% 68,2%
Mediàtiques 36,2% 27,3%
Acadèmiques i Expertes 23,4% 13,6%
Culturals 0,0% 4,5%
Esportives 2,1% 9,1%
Sistema Judicial 8,5% 4,5%
Econòmiques 2,1% 0,0%

Fonts
Frankfurter 
Allgemeine Zeitung

Süddeutsche 
Zeitung

Polítiques 42,9% 66,7%
Mediàtiques 85,7% 44,4%
Acadèmiques i Expertes 28,6% 44,4%
Culturals 0,0% 0,0%
Esportives 0,0% 22,2%
Sistema Judicial 14,3% 0,0%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Marcs preferents

• Conflicte (66,3%)
• Atribució de responsabilitat (21,3%)

Tonalitat

Positiu 11,2%
Neutre 71,9%
Negatiu 16,9%

Marcs preferents

• Moralitat (59,1%)
• Conflicte (31,8%)

Tonalitat

Positiu 4,5%
Neutre 36,4%
Negatiu 59,1%

2022
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ZOOM REGNE UNIT
Conclusions

• Regne Unit és el segon país per empremta mediàtica, amb el 24% del contingut sobre 
Catalunya, i una posició destacada de The Guardian (en creixement des de 2021) amb
el 18,3% del contingut global, de caire gairebé tot polític. L’altre rotatiu britànic, The
Daily Telegraph, és el diari europeu analitzat amb menor ressò mediàtic, però també 
és el que ofereix més temes no estrictament polítics, deixant espai per a l’esport i el 
turisme. 

• El 2021 Regne Unit representa un 21,4% de la cobertura total sobre Catalunya, amb el 
lideratge del rotatiu The Guardian (73,7%) sobre The Daily Telegraph (26,3%). La  
major intensitat d’informació es produeix al juny coindicint amb la tramitació dels
indults als politics catalans. Regne Unit és el segons país per cobertura del contingut
amb el 30,6% (molt a prop d’Alemanya, 33%). Per mitjans destaquen amb quasi la 
meitat d’informacions, Frankfurter Allgemeine Zeitung (25%) però també The
Guardian (22%). 

• El 2022, en tendència inversa a la resta de països, hi ha un creixement relatiu de 
Regne Unit, que arriba a ser el primer país per informació mediàtica. Els continguts
sobre Catalunya arriben fins al 30,8%, amb un ratio similar entre rotatius, 77,8% (The
Guardian), davant un 22,2% (The Daily Telegraph). Els mesos d’abril i maig de 2022 
lideren en volum d’informacions coincidint amb les informacions de l’escàndol del 
software espia Pegasus. Regne Unit amb el 36,4% del contingut és el país que suma 
major cobertura, amb The Guardian com a mitjà preferent (33%).

• Les fonts més visibles als mitjans britànics són les polítiques, les mediàtiques i les 
acadèmiques i expertes. Al Daily Telegraph sobresurten les fonts polítiques mentre
que a The Guardian predominen les fonts mediàtiques i les acadèmiques. Cal tenir
present que The Guardian ha estat un dels mitjans que ha donat a conèixer el cas 
Pegasus i per això el seu cas fa més referència a les fonts mediàtiques i acadèmiques.

• Els marcs més presents són conflicte en el 33,3% de notícies i interés humà, en un 
20,4%.

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans de Regne Unit:
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ZOOM REGNE UNIT 
2021 202221,4% 78,6%Regne Unit

Informació Resta de països

30,8% 69,2%Regne Unit

Informació Resta de països

Capçalera Informació SoV

The Daily Telegraph 15 26,3%

The Guardian 42 73,7%

Capçalera Informació SoV

The Daily Telegraph 8 22,2%

The Guardian 28 77,8%

1
2 2
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2
1 1 1

2
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1
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4
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Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2021

Evolució de la informació
The Daily Telegraph The Guardian

1 1 1 1 1 1 1 1

3
2 2

3

9

2
1 1

5

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2022

Evolució de la informació
The Daily Telegraph The Guardian

Fets 2021 The Guardian The Daily Telegraph
Indults 8 3
Restriccions per la Covid-19 a Catalunya 7
Eleccions autonòmiques Catalunya 4 1
Esport- Futbol 1 4
Independència de Catalunya 3 1

Fets 2022 The Guardian The Daily Telegraph

Escàndol del software espia Pegasus 11 1
Turisme 2 2
Política espanyola 2 1
Independentisme escocès 1 1
Esport- Futbol 1 1

Fonts
The Daily 
Telegraph

The 
Guardian

Polítiques 72,4% 42,9%
Mediàtiques 34,5% 85,7%
Acadèmiques i Expertes 17,2% 28,6%
Culturals 10,3% 0,0%
Esportives 0,0% 0,0%
Sistema Judicial 6,9% 14,3%
Econòmiques 3,4% 0,0%

Fonts
The Daily 
Telegraph

The 
Guardian

Polítiques 57,1% 66,7%
Mediàtiques 42,9% 44,4%
Acadèmiques i Expertes 0,0% 72,2%
Culturals 0,0% 5,6%
Esportives 14,3% 0,0%
Sistema Judicial 14,3% 5,6%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Marcs preferents

• Conflicte (36,8%)
• Atribució de responsabilitat (24,6%)

Tonalitat

Positiu 19,3%
Neutre 61,4%
Negatiu 19,3%

Marcs preferents

• Moralitat (36,1%)
• Conflicte (27,8%)

Tonalitat

Positiu 25%
Neutre 58,3%
Negatiu 19,3%
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ZOOM FRANÇA
Conclusions

• França és el tercer país per volum relatiu, amb el 23,5% de les informacions
publicades. Le Monde és el  tercer rotatiu europeu per presència. Le Figaro és el 
quart mitjà per volum, amb un ampli seguiment de les eleccions autonòmiques a 
Catalunya i l’escàndol Pegasus.

• El 2021, França representa el 21,8% del contingut, i és segona per volum, molt a 
prop de Regne Unit amb el 21,4%. L’aportació mediàtica per volum és molt
semblant, amb el 55,2% per el rotatiu Le Monde, i amb el 44,8% per Le Figaro. 
França presenta una major intensitat mediàtica al febrer (eleccions) i més moderada 
al maig-juny (indults). Le Figaro és el mitjà amb major aportació a les dues
temàtiques claus en aquest període: eleccions i indults.

• El 2022 creix el volum relatiu que aporten els rotatius francesos a la imatge de 
Catalunya, i arriba al  27,4% de volum, situant-se en segona posició per volum per 
darrera de Regne Unit, i per davant d’Alemania. L’aportació dels rotatitus s’equilibra
al 50% per mitjà. França protagonitza el moment amb major intensitat al maig
(Pegasus), seguit de prop del Regne Unit, segon país mes actiu amb informacions al 
voltant de Pegasus, amb un ampli seguiment per part de Le Figaro, segon rotatiu
amb més cobertura d’aquest tema després de The Guardian, líder per espai
mediàtic en la que és la temàtica més rellevant de 2022. Le Monde té un seguiment
dels esdeveniments polítics més moderat, encara que obre el ventall de continguts, 
amb un espai per a la información cultural, amb especial focus al cinema.

• Destaquen les referències a fonts polítiques i acadèmiques i expertes. L’any 2021 les 
fonts polítiques representen més del 70% tant a Le Figaro com a Le Monde i en 
segon lloc hi ha les mediàtiques. Pero en el 2022, les fonts polítiques arriben al 70% 
a Le Figaro i al 54,5% a Le Monde, mentre les acadèmiques disparen la seva
visibilitat, amb un 20% a Le Figaró i un 72,7% a Le Monde.

• Els marcs més presents en les información són: conflicte, al 40,0% d’nformacions, 
atribució de responsabilitat al 21,1% i moralitat al 18,9%.

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans de França:
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ZOOM FRANÇA 
2021 202221,8% 78,2%França

Informació Resta de països

27,4% 72,6%França

Informació Resta de països

Capçalera Informació SoV

Le Figaro 26 44,8%

Le Monde 32 55,2%

Capçalera Informació SoV

Le Figaro 16 50,0%

Le Monde 16 50,0%

Fets 2021 Le Figaro Le Monde

Eleccions autonòmiques Catalunya 9 3

Independència de Catalunya 3 4
Indults 4 2
Taula de diàleg (negociació) 2 2
Política espanyola 3

Fets 2022 Le Figaro Le Monde
Escàndol del software espia Pegasus 5 2
Cinema 1 3
Cultura popular (castellers, etc) 1 1
Política española 1 1
Supressió del delicte de sedició 1

1
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2 2
1 1 11
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2021

Evolució de la informació
Le Figaro Le Monde

1
2

1

8

2 2
1
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1
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1 1
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Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2022

Evolució de la informació
Le Figaro Le Monde

Fonts Le Figaro Le Monde
Polítiques 70,6% 72,7%
Mediàtiques 29,4% 27,3%
Acadèmiques i Expertes 29,4% 13,6%
Culturals 5,9% 9,1%
Esportives 5,9% 9,1%
Sistema Judicial 5,9% 0,0%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Fonts Le Figaro Le Monde
Polítiques 70,0% 54,5%
Mediàtiques 0,0% 27,3%
Acadèmiques i Expertes 20,0% 72,7%
Culturals 10,0% 9,1%
Esportives 0,0% 9,1%
Sistema Judicial 0,0% 9,1%
Econòmiques 10,0% 0,0%

Marcs preferents

• Conflicte (50%)
• Atribució de responsabilitat (29,3%)

Tonalitat

Positiu 17,2%
Neutre 63,8%
Negatiu 19%

Marcs preferents

• Moralitat (37,5%)
• Interès humà (25%)

Tonalitat

Positiu 21,9%
Neutre 65,6%
Negatiu 12,5%
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ZOOM ITÀLIA
Conclusions

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans d’ Itàlia.

• Itàlia ha concentrat el 15,9% de les notícies publicades. Per anys, el 2021 va arribar 
al 16,5% i l’any 2022 va baixar al 14,5%.

• Corriere della Sera destaca lleugerament per publicacions (33) per sobre de La 
Repubblica (28). Tots dos han destacat com a primer tema informatiu la detenció
de Carles Puigdemont a Sardenya. En el cas de Corriere della Sera els temes 
polítics han estat els més rellevants, mentre que per La Repubblica, a més dels
temes polítics també destaquen les notícies esportives.

• El 2021 els dos mitjans italians van publicar el mateix nombre de notícies, 22, però
els moments de les publicacions són molt diferent. La Repubblica concentra 12 
informacions el mes de setembre, coincidint amb la detenció de Puigdemont. 
Corriere della Sera, que també va estar atent a aquest tema, té el seu pic
informatiu al maig, per temes polítics on destaca el recolzament de Puigdemont al 
rei del Marroc per la crisi migratòria a Ceuta.

• El 2022 hi ha únicament 17 informacions, amb Corriere della Sera destacat amb 11 
d’elles. Per mesos, a l’abril es van publicar quatre notícies (dues per mitjà) per 
referències literàries en relació al dia de Sant Jordi. Al maig es van publicar tres 
informacions, totes a Corriere della Sera sobre temes polítics.

• Ambós mitjans tenen com a temàtica més destacada la política. El tema més
visible va ser la detenció a Sardenya de Carles Puigdemont.

• Per a Corriere della Sera, els marcs més referits són conflicte (54,5%) i atribució de 
responsabilitat (27,3%). A La Repubblica, el conflicte també es el primer (82,1%).

• Durant els dos anys, els marcs mes presents han estat conflicte (per les eleccions i 
el context del Procés)  i atribució de responsabilitats, (principalment per la 
detenció de Puigdemont a Sardenya).
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ZOOM ITÀLIA 
2021 2022

Fets 2021 Corriere della Sera La Repubblica
Detenció de Carles Puigdemont a 
Sardenya 5 8

Eleccions autonòmiques Catalunya 3 3
Indults 4 1
Esport- Futbol 1 3
Procés- Anàlisi (actual o retroactiu) 1 1

Fets 2022 Corriere della Sera La Repubblica

Política espanyola 2 2

Esport- Futbol 2 1

Ingerència russa al referèndum de l’1-O 1 1

Altres - sense classificació 2

Artistes plàstics 1

16,5% 83,5%Itàlia

Informació Resta de països

14,5% 85,5%Itàlia

Informació Resta de països

Capçalera Informació SoV

Corriere della Sera 22 50,0%

La Repubblica 22 50,0%

Capçalera Informació SoV

Corriere della Sera 11 64,7%

La Repubblica 6 35,3%

2 2
1

5
4

2
4

2
4

2
3

12

1
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2021

Evolució de la informació
Corriere della Sera La Repubblica

2

3

1 1

2 2

1

2

1

2

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2022

Evolució de la informació
Corriere della Sera La Repubblica

Fonts Corriere della Sera
La 
Repubblica

Polítiques 66,7% 68,8%
Mediàtiques 25,0% 12,5%
Acadèmiques i Expertes 0,0% 0,0%
Culturals 8,3% 12,5%
Esportives 8,3% 6,3%
Sistema Judicial 0,0% 12,5%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Fonts Corriere della Sera
La 
Repubblica

Polítiques 33,3% 50,0%
Mediàtiques 33,3% 50,0%
Acadèmiques i Expertes 33,3% 0,0%
Culturals 33,3% 0,0%
Esportives 33,3% 0,0%
Sistema Judicial 0,0% 0,0%
Econòmiques 33,3% 0,0%

Marcs preferents

• Conflicte (72,7%)
• Atribució de responsabilitat (18,2%)

Tonalitat

Positiu 29,5
Neutre 54,5
Negatiu 15,9%

Marcs preferents

• Conflicte (52,9%)
• Atribució de responsabilitat (23,5%)

Tonalitat

Positiu 29,4%
Neutre 41,2%
Negatiu 29,4%
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Conclusions

*Núvol de tags amb els titulars del mitjans d’ EEUU

• Als Estats Units es troba el 7,3% de les informacions publicades. L’any 2021 van 
representar el 6,8% mentre que al 2022 pugen fins el 8,5%.

• The New York Times és el mitjà més rellevant amb 21 notícies en els dos anys, 
mentre que The Washington Post es queda en 7 informacions en total. En 
comparació amb les capçaleres dels altres països, els nord-americans són els que 
publiquen menys informacions però també els que tracten menys temes polítics
per oferir continguts sobre altres temàtiques. 

• L’any 2021 els temes que han tractat tenen un carácter més aviat genèric (anàlisi
al Procés, turisme, cultura),  que no pas concret pels esdeveniments de l’actualitat
(indults o la detenció a Sardenya de Carles Puigdemont). Igualment, l’any 2022 el 
cas Pegasus destaca lleugerament per sobre d’altres temes de caire més genèric
(cultura popular, llengua o esports). Cal destacar que The New York Times es va fer
ressò de la demanda del 25% de classes en castellà per a un infant i d’un accident
de trens a les rodalies de Barcelona.

• Degut a l’escàs volum informatiu no es visibilitza gairebé cap punt àlgid en 
l’evolució informativa que hagi atret l’atenció dels diaris. Únicament al maig del 
2022, hi van haver tres notícies sobre el cas Pegasus.

• Els marcs informatius destacats van ser: en el 2021 conflicte (55,6%) i en el 2022 
interés humà (40%). 
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2021 20226,8% 93,2%

Estats
Units

Informació Resta de països

8,5% 91,5%
Estats
Units

Informació Resta de països

Capçalera Informació SoV

The New York Times 15 83,3%

The Washington Post 3 16,7%

Capçalera Informació SoV
The New York Times 6 60,0%
The Washington Post 4 40,0%

2

3

2

3

1 1

3

1 1 1

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2021

Evolució de la informació
The New York Times The Washington Post

1

4

11 1 1 1

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

2022

Evolució de la informació

The New York Times The Washington Post

Fets 2021 The New York Times The Washington Post
Indults 1 1
Procés- Anàlisi (actual o retroactiu) 2
Turisme 2
Llibres 1
Detenció de Carles Puigdemont a Sardenya 1

Fets 2022 The New York Times The Washington Post
Escàndol del software espia Pegasus 3
Cultura popular (castellers, etc) 1 1
Llengua 1
Xoc de trens a prop de Barcelona 1
Esport-futbol 1

Fonts
The New 
York Times

The Washington 
Post

Polítiques 63,6% 100,0%
Mediàtiques 27,3% 50,0%
Acadèmiques i Expertes 27,3% 50,0%
Culturals 9,1% 0,0%
Esportives 9,1% 0,0%
Sistema Judicial 0,0% 0,0%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Fonts
The New 
York Times

The Washington 
Post

Polítiques 25,0% 0,0%
Mediàtiques 75,0% 100,0%
Acadèmiques i Expertes 25,0% 0,0%
Culturals 50,0% 100,0%
Esportives 0,0% 0,0%
Sistema Judicial 0,0% 0,0%
Econòmiques 0,0% 0,0%

Marcs preferents

• Conflicte (55,6%)
• Atribució de responsabilitat i Interès

humà (16,7%)

Tonalitat

Positiu 22,2%
Neutre 61,1%
Negatiu 16,7%

Marcs preferents

• Interès humà (40%)
• Conflicte i Moralitat (30%)

Tonalitat

Positiu 40%
Neutre 50%
Negatiu 10%
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VISIÓ DELS PERIODISTES ESPECIALITZATS A CATALUNYA
La visió dels corresponsals i els periodistes d’internacional

En aquest informe hem pogut comprovar que l'interès informatiu per 
Catalunya en mitjans internacionals ha disminuït significativament en 
comparativa amb anys anteriors.

Per tractar d´esbrinar a què pot ser degut hem realitzat breus
entrevistes a corresponsals d'aquests mitjans a Catalunya/Espanya i els
arguments que exposen es repeteixen i principalmente són dos:

• El context internacional d'aquests dos últims anys ha 
proporcionat grans temes informatius de caràcter internacional 
amb els quals és molt difícil competir (guerra d'Ucraïna, Covid, 
crisi energètica...).

• La tensió informativa esdevinguda per l’1-O ha anat perdent
intensitat a mida que els esdeveniments han anat retornant a 
Catalunya a un certa normalitat i estabilitat.

Aquests titulars sintetitzen converses amb aquests corresponsals que 
van girar al voltant de quatre eixos principals: característiques de la 
seva corresponsalia, particularitats en la tasca d'informar sobre 
Espanya i Catalunya, interès dels lectors del seu rotatiu sobre 
informacions d'àmbit català i, finalment, la seva opinió sobre 
Catalunya i el seu interès informatiu.

Destaquem l'entrevista a Mathieu de Taillac, Foreign Correspondent
in Spain a Le Figaro & Radio France.  El corresponsal francès va afirmar 
que l'atenció per Catalunya a França ha disminuït de la mateixa

manera que ha succeït en els mitjans espanyols. El que va succeir a 
Catalunya a causa del referèndum va ser una cosa anormal, i va 
provocar una allau d'informacions. Va ser una cosa desmesurada i el 
que estem veient aquests últims anys és una tornada a la normalitat
de l'interès que pugui despertar una regió potent d'un país europeu.  
Al mateix temps, l'actualitat espanyola i catalana lluita amb altres
grans temes internacionals. Col·locar qualsevol contingut no referent a 
les principals crisis globals és molt complicat i quan competeixes amb 
una cosa així, és molt difícil col·locar temes d'àmbit nacional o 
regional.

En aquest mateix sentit, Hans-Christian Roessler, corresponsal del 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, ens va explicar que, en general, es 
pot dir que l'interès per Catalunya a Alemanya, especialment per la 
política i el conflicte, és més baix que mai. Els esdeveniments locals i 
els grans temes internacionals no deixen espai per a temes interns
d'altres països.

Els anys més forts
del secesionisme
van configuar un 
relat periodístic
molt potent que 
va atraure
periodistes i 
lectors de tot el 
món.
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VISIÓ DELS PERIODISTES ESPECIALITZATS A CATALUNYA
Per a tenir una perspectiva més completa, decidim comptar amb la 
visió d'un professional, expert en política internacional a Catalunya i 
vam entrevistar Francesc Millan, Cap d'Internacional al diari ARA. En 
la conversa volíem constatar si les principals conclusions extretes de 
les anteriors entrevistes serien aplicables en un mitjà català respecte 
a altres regions europees.  Volíem saber, en primer lloc, si els grans
temes absorbeixen la majoria de l'espai dels continguts internacionals
del seu mitjà i és per això que els temes regionals europeus tenen
més difícil cabuda; i, en segon lloc, si  havia observat que hi hagués
menor demanda i peticions de col·legues d'altres països d'informació
sobre Catalunya.

Sobre l'interès internacional ens va comentar que va haver-hi un punt
d'inflexió amb el Procés, el moment amb major impacte internacional 
de Catalunya que es recordi. Tots els mitjans estaven centrats en l’1-0 
a causa del protagonisme i a l'impacte del que estava succeint en una 
regió d'un dels principals països d'Europa. Es va produir un fenomen
curiós, per primera vegada en les seves carreres molts periodistes
informaven des d'aquí. Va haver-hi enviats especials de centenars de 
mitjans de tot el món i es va promoure molt la figura del fix i del 
col·laborador. A més, es van multiplicar les peticions de col·legues
estrangers per a servir com a fonts per als seus mitjans. Els anys forts
del moviment secessionista s'han estabilitzat pels conseqüents
esdeveniments. El 2017 va ser excepcional pel fet que el relat
periodístic era molt potent i interessava a periodistes i lectors de tot
el món. Era un moviment popular dins d'un país de la UE amb un 
escenari, actors i escenaris fora del comú. Tenia molta càrrega
periodística, pel seu simbolisme.

Sobre l'agenda dels mitjans, va afirmar que l'actualitat es va 
interrompre amb la invasió russa d'Ucraïna. Després de molts anys es 
desenvolupa de nou una guerra en territori europeu i qualsevol

assumpte d'un altre país passa a segon pla. La secció d'internacional
de qualsevol mitjà es converteix en monotemàtica pel fet que tenim
una guerra al costat de casa.
Això fa que no només es releguen temes regionals o nacionals, sinó
temes globals. Per exemple, l'anunci de la candidatura de Trump per 
a una possible reelecció queda desdibuixat perquè aquest mateix dia
cauen unes bombes a Polònia. A això hem de sumar que venim de la 
crisi de la Covid i ens trobem amb dues grans crisis de repercussions
diverses i que afecten molts àmbits, dues crisis que tenen moltes
conseqüències geoestratègiques, socioeconòmiques, etc. És un 
moment d'excepcionalitat total, és molt difícil bregar amb dues crisis 
globals consecutives que se solapen.
Per a acabar, intentem conèixer com és la seva tasca com a Cap
d'Internacional en el seu diari i com fixa l'agenda de la seva secció, 
per a intentar entendre alguns resultats del nostre estudi. Sobre 
aquest assumpte ens va explicar que sempre té preferència
l'actualitat i això fa que estiguin molt lligats als esdeveniments
globals. A més, ens va comentar que a l'hora de dissenyar el 
contingut, busquen l'equilibri geogràfic mundial. Més enllà dels
temes d'actualitat informativa, va destacar altres aspectes com la 
dificultat d'entrada per a altres continguts, fora del dia a dia de la 
informació que, no obstant això també poden generar interès en 
l'agenda informativa. O també que tenen majors oportunitats aquells
continguts que es generen en l'àmbit pròxim als corresponsals i 
també  els que poden publicar-se en els caps de setmana, quan la 
secció d'internacional disposa de més espai i permet donar cabuda a 
altres temes i formats no tan pressionats per l'actualitat diària. 
Finalment, va destacar la importància dels continguts signats per 
periodistes als quals l'audiència atorga major credibilitat.

La guerra a Ucraïna
ha trastocat
l'interès de la 
premsa
internacional, ara 
gairebé
monotemàtica
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COMPARATIVA
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• En la seqüència d'anys analitzats es percep clarament l’avenç entre 2019 i 2020, amb un 
increment del 74,8% de les informacions amb subjecte informatiu de Catalunya. Aquest
creixement en el volum d’informacions es relaciona directament amb l'eclosió del 
moviment sobiranista que culmina amb els fets del 1-O i les seves conseqüències
polítiques, jurídiques i penals.

• L'any 2021, primer del focus d'aquest informe, es percep una davallada informativa del 
73,9%, paral·lela a les menors tensions al voltant del Procés. Malgrat la irrupció d'altres
temes al voltant d'aquestes tensions, com la negociació dels indults als condemnats o el 
cas d'espionatge Pegasus que van patir polítics catalans i del gabinet de Pedro Sánchez, 
els mitjans internacionals han prestat menys atenció a l’actualitat catalana una vegada 
s’ha suavitzat el conflicte institucional.

• Aquesta tendència continua l’any 2022, amb una caiguda informativa que es xifra en un 

56% comparat amb 2021. Representa la dada més baixa dels quatre anys considerats en 
aquesta comparativa.

• Segons el percentatge de notícies anuals per països, al 2019, tret dels Estats Unis, la 
resta es mou en volumns similars, pero sobre del 20% d’informacions. L’any 2020 
destaquen el mitjans britànics, receptius a les tensions independentistes pels
paral·lelismes amb el cas escocès.

• L’any 2021 els més destacats són els mitjans alemanys, molt atents a les eleccions al 
Parlament de Catalunya i a la negociació dels indults. 

• L’any 2022 els mitjans del Regne Unit tornen a ser els més visibles (30%) i els francesos
s’apropen (26%), en ambdós casos impulsats en primer lloc pel cas Pegasus i en segon
lloc per temes socioculturals: als mitjans britànics per notícies sobre turisme i als mitjans
francesos sobre cultura.
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• L’any 2021 les notícies derivades del Procés i dels fets de l’1 d’octubre han estat les més
rellevants, amb el 41% dels continguts publicats als mitjans internacionals sobre 
Catalunya. El segon tema més destacat han estat les eleccions al Parlament de Catalunya 
i la posterior arribada a la presidència de la Generalitat de Pere Aragonès. Destaca també 
la menor pressió informativa pe la Covid, un cop apaivagada la part més greu d’aquesta
emergència sanitària.

• Al 2022 la rellevància informativa ha estat relacionada amb el cas Pegasus (29,9%), del 
que va començar a parlar-se’n a finals del 2021 (1,5%). Els temes sobre l’actualitat
política representen el 16,2%, i en tercer lloc es situen els temes culturals amb el 13,7%, 
el percentatge més elevat dels quatre anys analitzats.

• Tot i l’esclat del cas Pegasus, la davallada de la pressió pels temes independentistes ha 
suposat un descens en el global informatiu i un canvi en les temàtiques informatives, on
guanyen espai temes menys conflictius com els culturals, els de turisme i els esportius.
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2019 2020 2021 2022• El protagonisme informatiu més rellevant es troba l’any 2021
(66,5% de les informacions), per la cobertura que van fer sobre
les eleccions catalanes, els termes de negociació pels indults i
per la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya.

• En el 2022 disminueix la presència protagonista fins al 43,6%,
on està molt destacat el tema de l’espionatge del cas Pegasus i
en menor mesura els temes culturals.

• Els gèneres informatius augmenten en percentatge des de 2019
i arriben al seu màxim el 2022, amb un 89% de les peces. En
paral.lel, les peces d’opinió, molt fluctuants en aquests quatre
anys, es queden al 8%, el segon resultat més baix del període.




