OPINIONS CONTRASTADES – JORDI CÀNOVAS
Participants: Ascensión Rodriguez, Charo González, Marisol Herrero, Martine
Calsina, Gregorio Galea, Josep Villón i Jordi Cànovas.
Donada l'amplitud del contingut, durant el col·loqui les opinions freqüentment
han derivat cap a altres temes però, finalment, el resultat encara que minso
ha estat satisfactori.
S'ha comentat la gran quantitat d'informació que, a causa de l'actual situació
política, es rep en aquests dies i que molts, sense molestar-se a contrastar-la,
divulga sense objeccions, principalment a través de les xarxes socials.
S'ha exposat com a exemple el cas de Toni Soler, que va abandonar twitter fa
uns anys a causa de la quantitat d'insults i vexacions rebudes per aquest
mitjà i que ha tornat a utilitzar de nou aquesta aplicació. En una entrevista en
la ràdio ha comentat aquest tema exposant que cada dia, bloqueja entre 30 o
40 persones a causa dels insults que rep d'ells. La locutora del programa li
explica que existeix un programa que detecta els falsos seguidors, denominats
bots, que son automatismes dirigits per programadors generalment pagats,
utilitzats per manipular l'opinió, modificar un debat, etc. i li indica que dels
seus 296.000 seguidors, més de 92.000 són falsos i generats per comptes
ficticis i destinats a l'enviament d'opinions contràries a la que ell manifesti,
una vegada detecten una paraula clau que figuri entre els seus llistats.
Això ens dóna una idea del difícil que és contemplar com a verídica una
notícia rebuda a través de qualsevol xarxa social i el difícil que ens és verificar
la seva autenticitat.
S'ha comentat també la desinformació general que s'està efectuant amb el
partidisme manifest de les cadenes de tv i la premsa d'àmbit estatal i,
especialment de TV1, que fins i tot ha tergiversat fets i ha visualitzat notícies
expressades en català amb traduccions que no tenien res a veure amb el que
es deia. Cal no oblidar que aquesta cadena està controlada pel PP, amb
nombroses denúncies per part dels seus treballadors sobre la manipulació
sistemàtica de notícies.
Altres mitjans afins i que estan també molt condicionats per les subvencions
que reben, són els canals de tv com Antena 3 i La Sexta o diaris com
La Razón, que pertanyen a ATRESMEDIA (l'accionista més gran dels quals és
el Grupo Planeta de la família Lara) o Telecinco i Cuatro del
grup MEDIASET (propietat de Silvio Berlusconi), entre d'altres.
S'ha exposat el cas de veure una notícia en TV3, posteriorment veure la
mateixa en altres cadenes estatals, i estar explicada de forma contrària, molt
diferent, o treta de context, o utilitzant les "mitges veritats" que donen com a
resultat desvirtuar aquesta notícia; o ressaltar notícies sobre Catalunya,
ignorant no obstant això, notícies de major importància sobre la corrupció en
el PP i al Govern, que no es comenten en cap informatiu ni diari.
Ens considerem "afortunats" per poder accedir a les "dues parts" d'opinió a
Catalunya, de manera que els catalans podem verificar les informacions i
decidir com és a parer nostre, la més verídica d'elles, tenint en compte que
totes les fonts són interessades i "escombren cap a casa"

Hem parlat també sobre les boles que ens arriben, com el que els immigrants
reben més ajudes que els espanyols, arribant a la conclusió que el que
succeeix, generalitzant, és que els que nouvinguts es molesten a saber a què
tenen dret i com aconseguir-ho i ho sol·liciten, mentre que els de casa per
vergonya o esperant que ens ho portin a casa, lluitem poc per fer-ho.
No que cal obviar per això, que els immigrants disposen de més recursos per
justificar la seva falta d'ingressos "legals" malgrat ser una part important en
l'economia submergida, mentre que els espanyols ho tenen molt més difícil en
aquest aspecte.
Una altra bola comentada per ser també molt estesa, és que als comerços
propietat d'estrangers se'ls permet obrir més hores que als nacionals. Sobre
això s'ha exposat que el que fa aquesta gent és treballar totes les hores
permeses, ja que els seus costums dicten que el principal en la vida és
treballar, mentre que per als comerciants espanyols a més de treballar, també
és molt important la seva vida privada i familiar, treballant les hores marcades
pels diferents convenis per a una jornada laboral que tant va costar
d'aconseguir.
De tot això es va deduir que és molt difícil detectar què és veritable, fals o com
verificar-ho, però que hauríem d'esforçar-nos a fer-ho.
Concloem que el més important en aquests casos és el nostre criteri personal,
tenint en compte que hauríem de descartar tot el que ens cregui dubtes o que
ens sigui difícil de verificar. Només tenint en compte si la font ens és de
confiança i si valorem que la informació val la pena de compartir, hauríem de
publicar-la.

