JORNADA D’ANÀLISI
WHATSAPP, NOTÍCIES FALSES I POLÍTICA EN L’HORITZÓ ELECTORAL
Barcelona, 11 d’abril de 2019

La Jornada d'anàlisi sobre WhatsApp, notícies falses i política en l'horitzó electoral
té com a objectiu general crear un espai de debat sobre les implicacions que
té en la política el cada vegada més preeminent entorn digital. I servirà també
com a espai de presentació dels resultats obtinguts en la recerca realitzada per la
Càtedra Ideograma- UPF de Comunicació Política i Democràcia sobre l’ús de
WhatsApp com a eina d’informació política.
Avui en dia WhatsApp ha superat els 1.500 milions d'usuaris, ha aconseguit que
s'intercanviïn al dia més de 60.000 milions de missatges, però sobretot ha canviat
els hàbits comunicatius dels ciutadans. En aquest sentit, aquest canvi condiciona
especialment la informació que reben i l’opinió que emeten en període electoral
els ciutadans en aquesta xarxa social.
Però, fins a quin punt l'ús d'aquesta xarxa pot ser decisiu davant de l'horitzó
electoral? Com pot condicionar les estratègies dels partits polítics les xarxes
socials i quin paper juga en la difusió de notícies falses.
Així doncs, la jornada té com a objectius específics:
•
•
•
•

Explicar els resultats de recerques sobre l’ús de Whatsapp com a eina
d’informació política
Abordar els usos i implicacions polítiques de les fake news
Debatre sobre l'ús de WhatsApp en comunicació electoral
Reflexionar sobre l'ús de les xarxes socials en el context electoral

Comitè científic i organitzador:
Dr. Reinald Besalú Casademont
Sr. Santiago Castelo Heymann
Dr. Pere Masip Masip
Dr. Carles Pont Sorribes
Sr. Edgar Rovira Sebastià
Sra. Metzeri Sánchez Meza
Dirigit a:
Públic objectiu principal: acadèmics especialitzats, professionals de la
comunicació política, estudiants, persones interessades en la comunicació
política.
Dia: Dijous 11 d'abril de 2019
Horari: 10.00h a 13.15h.
Lloc: Sala 55.309 Campus de la Comunicació – Poblenou UPF. C/ Roc Boronat,
138 (08018, Barcelona)
Hashtag: #IDGUPFStudies
Organització i Col·laboració de la Jornada:
Organitza:

Col·laboren:

JORNADA D’ANÀLISI
WHATSAPP, NOTÍCIES FALSES I POLÍTICA EN L’HORITZÓ ELECTORAL
Barcelona, 11 d’abril de 2019
PROGRAMA
10.00 h

Benvinguda
Josep Fernández-Cavia, Director del Departament de Comunicació UPF

10:15 h

Presentació de resultats “Estudi sobre l'ús de WhatsApp com a eina
d'informació política”
Carles Pont i Reinald Besalú

10.45 h

WhatsApp: organització, activisme i mobilització
Antoni Gutiérrez-Rubí, Director Ideograma

11:15 h

Pausa, Coffe Break

11:30 h

Desinformació a WhatsApp. La perspectiva de l'usuari
Pere Masip. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna-URL

12.00 h

WhatsApp: espai de conversa privada o plataforma de propaganda
política
Silvia Martínez. Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

12:30 h

Taula rodona
Silvia Martínez, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Pere Masip, Blanquerna - Universitat Ramon Llull (URL)
Edgar Rovira, Ideograma
Reinald Besalú, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Modera: Carles Pont, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

13.15 h

Clausura de la Jornada

