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Útil pràctic per a associacions

Què són?

Les notícies falses (fake news) són bulos que consisteixen en presentar fets
falsos com si foren reals i difondre’ls a través dels mitjans de comunicació o
les xarxes socials.

Què busquen?

Bulos, notícies
falses, mentides i
manipulació

Es realitzen amb la intenció deliberada d’enganyar i manipular decisions i
conductes d’una comunitat per a tindre un benefici polític o econòmic, o
desprestigiar o enaltir a una institució, entitat o persona.

Com les difonen?

Mitjançant les granges de clics, perfils falsos en xarxes socials, compra
de seguidors, inversió en campanyes publicitàries. Per fer-vos una idea, la
compra de 1.000.000 de seguidors pot costar al voltant de 3.500 €
Processos on han influït les noticies falses? Tenim exemples com el Brèxit,
Trump, Bolsonaro, processos de pau a Colòmbia...

Quins són els temes més recurrents?
Immigració, violència de gènere, temes polítics o crisis institucionals.

Què puc fer des de la meua associació?

No
compartisques
immediatament
Pren-te el teu
temps i llegeix amb
deteniment.

Verifica
la notícia

Si algú diu que està
plovent i l’altre diu que
no, obri la finestra per a
comprovar-ho.

Mira la font

Qui ho diu?

Sospita sinó s’indica
la font, enllaços o
referències a altres
textos.

És de confiança?
Ho diu un expert
reputat o en cita
d’alguns altres?

Comprova
la data

Educa’t en
el pensament
crític

Té dades
objectives i
fiables?

Està basat en estudis
o fonts científiques o
demostrables?

fake
news
Compte amb
els titulars
alarmistes o
espectaculars

Fan ús d’una tècnica
anomenada clickbait,
generen expectatives
sobre fets irreals o
inacabats.

Parla de bulo o
desinformació

No utilitzes el
neologisme
blanquejador de
fake news, és menys
correcte i no identifica
tan clarament la
mentida.

Desconfia si la notícia
no té data.

Sembra el
dubte metòdic

Llegeix i informa’t en
fonts d’informació
alternatives,
aconsegueix dades per
a argumentar, que no
et prenguen el pèl.

Desconfia, sobre tot
quan el bulo senyala
com a culpable dels
teus mals o de la
teua associació a un
col·lectiu vulnerable.

Eines i recursos contra les Notícies Falses
Maldito bulo

https://maldita.es/malditobulo/

Tragabulos

https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/a

Fake news detector

https://fakenewsdetector.org/es

