
 

 

SABADELL COMUNICA!! 
Els nois i noies tenen la paraula 
Àmbit 1. La informació en els mitjans de comunicació 
 

 

Els nois i noies que participen a l’activitat de l’ajuntament de Sabadell “Els nois i noies tenen la paraula”, pensem 

que: 

 

La comunicació forma part de la nostra vida quotidiana, tots i totes ens sabem comunicar, tot el dia ens 

comuniquem, no només amb paraules també amb mirades, gestos per tant la comunicació és molt important i 

indispensable.  

 

Els mitjans de comunicació que més s’utilitzen són: La televisió, l’ordinador, el telèfon, la radio, el diari i la carta. El 

més utilitzat avui en dia és :la televisió i l’internet (l’ordinador), tot i que creiem que els nens i nenes mirem poc 

les notícies. 

 

A través dels mitjans de comunicació rebem molts tipus de comunicacions i per fer-ne un bon ús hem de decidir 

què mirem. Si sempre en féssim un bon ús dels mitjans ens ajudaria a estar informats i no serien avorrits. Per tant, 

els mitjans de comunicació afecten molt a la nostra vida. En alguns casos positivament, ja que ens permeten estar 

informats del que passa arreu del món. De vegades negativament, perquè ens fan veure el que volen i alteren el 

nostre punt de vista.  

 

Primer de tot volem dir que no ens agrada quan ens sentim manipulats pels mitjans de comunicació o quan 

sentim que ens volen enganyar. 

 

En relació a la informació creiem que: 

D’una mateixa noticia se’n fan diferents enfocs, ens sembla bé perquè així les persones poden triar el mitjà que 

més s’ajusta a la seva manera de pensar. Però no ens sembla bé quan a més de fer un enfoc diferent, s’afegeixen 

les opinions dels periodistes i es diuen mentides. PER TOT AIXÒ CREIEM QUE PER CONÈIXER MILLOR LA REALITAT 

CAL CONSULTAR VÀRIES FONTS D’INFORMACIÓ. 

 

Creiem que abans de publicar una notícia els periodistes han d’informar-se bé i pensar que si no tenen tota la 

informació o no n’estan segurs, poden publicar una notícia falsa. Estem en contra d’aquest tipus de notícies 



 

 

perquè causen alarma social i s’utilitzen per manipular la societat. Per això també pensem que abans de publicar 

notícies, haurien de passar per un control. 

 

En relació amb els anuncis creiem que: 

Al nostre voltant hi ha molts anuncis i molta publicitat, no només hi ha anuncis als mitjans de comunicació, sinó 

que també els veiem en els autobusos, taxis, camions, roba...  

Creiem que els anuncis ens  ajuden a saber que hi ha la mercat i hi ha anuncis que ens agraden. 

Però hi ha anuncis que no ens agraden, són els que: 

 Exageren els productes i després t’emportes una decepció i et sens enganyat.  

 Persuadeixen al públic infantil i inciten al consumisme exagerat.  

 Hi ha anuncis que poden afectar al comportament de les persones, per exemple: els anuncis d’aprimar poden 

portar a malalties com l’anorèxia o la bulímia. 

 

Sobre el tractament de la violència ens els mitjans de comunicació: 

Alguns de nosaltres creiem que no cal ensenyar en les fotografies tots els detalls i que cal vetllar per la intimitat 

de les persones. Uns altres considerem que s’ha de mostrar tot el que ha passat, sense filtre. Que no tallin ni 

eliminin fragments de les fotos. 

UNS QUANTS CREIEM QUE SI HI HA IMATGES D’UNA DESGRÀCIA S’HAN DE MOSTRAR TAL COM SÓN SEMPRE QUE 

LA FAMÍLIA O AFECTATS HI ESTIGUIN D’ACORD. 

SI EL TEXT ESTÀ BEN ESCRIT NO CALEN FOTOS MORBOSES 

Creiem que els interessos econòmics i empresarials dels mitjans de comunicació no haurien d'estar per sobre de 

tot, amb l'objectiu "de vendre més", no tot és correcte, sobretot en notícies que afectin al menor i al dolor de les 

víctimes. 

 

Internet: 

Tothom pot tenir accés, i per això no s’ha de confiar de totes les informacions que hi podem trobar De vegades 

pots trobar mentides però si en fas un bon ús o t’expliquen com fer-ho també serveix per a la vida quotidiana. 

 

PROPOSTES PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: 

Proposem: 

 Proposem que la informació en els anuncis sigui més clara (no a la lletra petita). 

 Que redueixin la publicitat a la televisió, sinó es fa massa llarg i avorrit. 

 Que el mitjans no es prestin a donar notícies falses encara que no guanyin tants diners. 

 Que no amaguin la veritat per motius polítics o econòmics. 



 

 

 Els titulars i les noticies siguin certes, no han de crear incertesa. Que no s’exageri i diguin la veritat.  

 Procurar que no es perdi informació “pel camí” d’algunes noticies. 

 Que comprovin que la informació que tenen és certa. 

 Evitar que puguin manipular les imatges de les notícies. 

 Que els pares, mares o tutors hagin de donar el consentiment perquè els seus fills surtin en els mitjans de 

comunicació , en el cas que la notícia afecti la dignitat dels menors. 

 Pensem que és molt important respectar a les víctimes que poden sortir en premsa escrita fotografiades o a la 

televisió en els telenotícies. Alguns pensem que no haurien de sortir mai perquè fereixen la sensibilitat de les víctimes i 

els seus familiars, d’altres però pensem que veure-ho ens ajuda a conèixer la realitat i a ser conscients del que passa. 

És complicat arribar al consens sobre aquest tema, per això que creiem que una possible solució és que els directius 

dels mitjans de comunicació cada vegada que aprovessin una imatge, anunci o vídeo pensin en els familiars, es posin 

en la seva pell i reflexionin sobre que els agradaria que s’emetés si fos un familiar seu.  

 Proposem que els mitjans de comunicació facin un filtratge dels temes que es tracten i mirin de millorar els 

horaris en relació als programes. 

 Proposem crear pàgines webs on no hi puguin penjar mentides. Que hi hagi un control. 

 Proposem que es creï un anti –SPAM  per a tots els ordinadors. 

 Els programes escombraries no respecten res, i els fan en horaris que els poden veure els nens. Caldria 

protegir els menors d’aquests programes ja que afecta a l’educació.  

 LES NOTÍCIES HAN DE SER CLARES I NO ENS HAN DE FER DUBTAR. SI VOLEN POSAR LA SEVA OPINIÓ 

PERSONAL QUE HO FACIN A PART. 

 

PROPOSTES PER L’AJUNTAMENT: 

Hi ha gent amb més dificultat d’accés als nous mitjans de comunicació, perquè tinguin una major igualtat en la 

possibilitat d’accedir-hi, ens agradaria que: 

 Es pactés amb les companyies telefòniques una baixada de preus per a les connexions d’Internet. 

 Posar ordinadors per tota la ciutat per tal que la gent pugui informar-se (biblioteca, hospital, residències, 

centres cívics,...). 

 Oferir els ordinadors d’escoles i instituts, fora de l’horari dels centres, per a tots els ciutadans. 

 Que hi hagi igualtat entre l’escola pública i la concertada pel que fa a la quantitat d’ordinadors i la connexió a 

Internet. 

 Afavorir locals públics amb material informàtic i accés a internet en barris marginals, perquè tothom tingui 

accés a les noves tecnologies. 

 Aprofitar espais tancats de la ciutat (antigues fàbriques per exemple) per crear espais públics per connectar-

se a Internet i fer més biblioteques que ara és l’únic lloc on podem accedir a Internet. 



 

 

 QUE EN TOTS AQUESTS ESPAIS HI HAGI WI-FI 

 Impulsar una campanya de recollida d’ordinadors vells per al tercer món. 

 Fer una pacte amb una empresa de disseny d’ordinadors per ordinadors que tinguin un funcionament més 

senzill per la gent gran. Així també el cost serà més reduït i la gent gran els podrà adquirí. 

Un cop ens hem adonat de la importància de la identificació de les fonts a Internet i de la necessitat de rigor en la 

informació, proposem a l’Ajuntament 

 Les pàgines WEB de Sabadell intentar que vagin firmades PER L’AUTOR O AUTORA. 

 L’administració pública hauria de regular les pàgines web que poden vulnerar la sensibilitat de les persones, 

sobretot la dels menors (pàgines pornogràfiques per exemple), per tal que fossin de pagament i per limitar els seus 

horaris de visita. 

 Intentar fer un pacte amb el DIARI DE SABADELL i EL PUNT per tal que no surtin nens i nenes a les fotos. 

 Fer una llei per sobre del codi deontològic dels periodistes que reguli el tractament dels menors per sobre de 

la llibertat d’expressió. 

 Arribar a acords amb les cadenes de televisió: 

 per tal de reduir el temps dels anuncis. 

 per fer les novel·les més llargues. 

 per tal que es facin més sèries d’humor, de bon humor. 

 perquè els horaris de les sèries no siguin sempre tan tard. 

 perquè programin pel·lícules d’actualitat. 

 En agradaria que l’Ajuntament proposés a les cadenes de televisió eliminar els programes “teleescombraries”. 

 

 

Nota: 

Les frases escrites en MAJÚSCULES són les propostes que els nois i noies van consensuar en els grups de treball de 

la 1ª Trobada d’Intercentres. 

Les frases  escrites en CURSIVA són els comentaris i propostes que es varen consensuar durant el plenari de la 1ª 

Trobada d’Intercentres. 


