El color
de les
notícies
El tema escollit i l’ús
de les paraules acaben
posicionant bona part
de les informacions
L’anàlisi qualitativa de les 2.586 notícies
–1.717 (un 66,4%) de diaris catalans i 869
(un 33,6%) de diaris de Madrid– aparegudes durant les tres darreres Diades i
el 9N permeten observar com la major
part de les notícies (ja sigui per la selecció de temes, pel punt de vista i l’ús del
llenguatge o directament per la defensa
implícita d’una determinada opció
ideològica) acostumen a correspondre’s
amb la línia editorial del mitjà en què
han estat publicades. Així, el que hauria
de ser un reflex de la realitat, sovint
acaba convertint-se en una manera de
posicionar-se a favor o en contra del
procés sobiranista.

Notícies dels diaris de Catalunya

62%

favorables al procés

23% neutrals
11% contràries al procés
4% partidàries de la tercera via

el conjunt
d'informacions
sobre
la tercera via
no arriben
a un 5%

71,5%

contràries al procés

19,1% neutrals
4,9% partidàries de la tercera via
4,5% favorables al procés

Les notícies
negatives
dels mitjans
conservadors
de Madrid
superen el 83%

RÀNQUING DE DIARIS PER PERCENTATGES DE LES INFORMACIONS
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Notícies dels diaris de Madrid
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