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Fake news

Fake news 70% més de probabilitats de ser retuitejades
(MIT/Science)

—La premsa online (75,7 %) 

—Webs oficials (55,9%)

—Premsa impresa (52,3 %)

El 40% dels usuaris no les identifica

Els periodistes són els qui més perceben la falsedat en les imatges
(46,2%)

Els professionals sanitaris participen poc (5%)
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Negacionisme

• El negacionisme no és un moviment homogeni

—Neguen l'holocaust o l'arribada a la Lluna

—Terraplanistes

—Grafenistes

—Anti 5G

—Neguen el canvi climàtic

—Antivacunes/antivacunes ARNm 

—L’ultranegacionisme

—…

3



Espècies natives a les xarxes socials

•Anonimat i pseudonímia

•Follower

•Hater: odiador professional

• Troll: Amos de la veritat absoluta. No debat

•Bot: Compte automatitzada
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Experiència a Twitter sanitari (Oct. 22 a 
Gener 23; Foll 235 a 472)

Tuits fake news

negacionistes: 375

Haters: 275 Followers: 197

Respostes  i contra 

respostes: 677

Respostes Haters:  

588

Respostes  followers: 

99

Respostes 

professionals 

sanitaris: 36

Respostes 

professionals 

comunicació:  6

Respostes altres 

usuaris: 57 5
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Hater pseudonimitzat
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Troll pseudonimitzat



El problema des del periodisme

- La naturalesa de la notícia

- Clicks/visites

- Necessitat de respostes

- Inmediatesa

- Excés d'información

- Solucions
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Estratègies anti fake news

• 1. No et quedis només amb el titular/Llegeix-ho tot. 
Bibliografia

• 2. Busca la Font/Bases dades-Pubmed

• 3. Tracta les afirmacions molt sorprenents amb escepticisme.

• 4. Contrasta la información/consulta experts

• 5. No reenviis o difonguis informació que no hagis valorat
críticament

• Maldita.es
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Avís



Perquè els metges i els periodistes
desmenteixen poc els fake news?
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Everyone should engage with social media



Casos i coses
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1. La vacuna de la grip aumenta el risc de morir per 

Covid
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1. La vacuna de la grip aumenta el risc de morir 

per Covid
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1. La vacuna de la grip aumenta el risc de morir per 
Covid



17

1. La vacuna de la grip aumenta el risc de morir per Covid



2. No existeixen pacients assimptomàtics amb
Covid-19
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2. No existeixen pacients assimptomàtics amb
Covid-19
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3. No va haver-hi onades pandèmiques als

hospitals
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3. No va haver-hi onades pandèmiques als

hospitals
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3. No va haver-hi onades pandèmiques als

hospitals

Plaforscience ha confós

ingresos diaris per taxa

d’ocupació de les UCIs, 

estada Mitjana i índex de 

rotació



4. La falsa paradoxa africana
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4. La falsa paradoxa africana també la 
d’Haiti
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4. La falsa paradoxa africana també la 
d’Haiti



5. Les vacunes són la causa de l’excès de mortalitat?
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5. Les vacunes són la causa de l’excès de mortalitat?

Encara no se sap la causa amb certesa però no 
semblen les vacunes ARNm:

-Agost amb temperatures molt elevades?

-Manca de control de crònics i screening càncer durant

pandemia?

-Acumulatiu col.lectius vulnerables?
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6. S’está amagant la morbimortalitat de les 
vacunes Covid?
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Fake news

Dades VAERS falsejades. PCR?



7. Els vacunats no poden donar sang ?
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7. Els vacunats no poden donar sang ?
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8. Saturació hospitalaria Xina-Andorra
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9. Els virus no causen síndromes cròniques
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10. Vacunes i autisme. Wakefield returns
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10. Vacunes i autisme. Wakefield returns
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11. Les vacunes no serveixen
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11. Les vacunes no serveixen
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11. Les vacunes no serveixen
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11.Més vacunes ARNm més risc d’infecció i els pre prints
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12.Convulsions després de vacuna Pfizer



13.Costa més l’esport popular que l’alcoholisme
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14. Les vacunes costen més que acabar 
amb la fam al mon
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15. Els vacunats acaben a l’UCI
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16. Els vacunats acaben a l’UCI



Maldita.es





Esportistes morts per la vacuna?
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∑. No té final. Espanya va perdre per les 
vacunes
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