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L’Observatori en xifres: 

● Més de 5.000 visites en menys de dues setmanes d’investigació. 

● Més de 300 peces analitzades. 

● Més de 100 seguidors en Facebook. 

● 6 investigadors/es, 5 capçaleres i dues setemanes d’observació. 

 

Després del treball fet, les que es presenten a continuació són les deu conclusions principals 
aconseguides per l'equip investigador: 

 

1. La campanya que finalitza demà pot considerar-se, des del punt de vista català, de 
perfil baix, faltada de continguts i conservadora. 

● Ni CiU ni el PSC han abordat en profunditat el debat identitari, de manera que 
els diaris no s'han fet ressò d'ell excepte excepcions. Tampoc l'eix esquerra-
dreta ha obtingut una rellevància substancial. 

● Els temes de campanya fonamentals han girat al voltant de qüestions 
econòmiques, encapçalades per la pertinència i les característiques d'un 
concert econòmic. 

● Temes que, en principi, podien haver tingut el seu espai, com el partit entre el 
FC Barcelona i el Reial Madrid CF, i la campanya en Internet, només han 
aparegut de manera anecdòtica. 

 

2. Els mitjans han reflectit la campanya personalista de CiU, centrada en Artur Mas, i la 
del PSOE, amb polítics de fora de Catalunya abrigallant constantment a José Montilla. 

● Artur Mes ha estat presentat en solitari en la majoria de les peces analitzades, 
mentre que José Montilla s'ha vist eclipsat pel suport que pretenien brindar-li 
els líders del PSOE. 

● Cap mitjà analitzat ha fet campanya activa a favor de José Montilla. 
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3. Les dones no ha aparegut com a part activa de la vida política catalana, sinó com a 
element de reclam. 

● Als actes de campanya de CiU i el PSC amb prou feines han aparegut dones amb 
capacitat executiva. 

● Els mitjans de comunicació han admès amb naturalitat la utilització del cos de 
la dona com a element anecdòtic o cridaner en diferents accions de campanya. 

● Els diaris analitzats han caigut en l'ús de formes masculines pretesament 
universals. 

 

4. Tots els mitjans han ofert una informació equilibrada sobre els candidats analitzats 
quant a rellevància. No així pel que fa a contingut. 

 

5. Avui ha estat el mitjà analitzat que amb més claredat s'ha implicat en el missatge de 
campanya d'Artur Mas. 

 

6. En El País, només quan les enquestes suggereixen que CiU fregarà la majoria absoluta 
es detecta un canvi de tendència en el tractament fotogràfic i discursiu que rep Artur 
Mas. 

● En la primera setmana de campanya, El País tendeix a afavorir José Montilla i 
presenta desfavorablement Artur Mas. En la segona, mostra al candidat de CiU 
de manera amable, somrient i fins i tot proper. 

 

7. La Vanguardia presenta Artur Mes constantment envoltat de senyeras, i Montilla més 
aviat secundat per ministres del Govern espanyol i fins i tot per Felipe González. 

● El diari manté una certa neutralitat a nivell discursiu però exposa elements 
icònics que es presten a una interpretació identitària. 

 

8. El Periódico de Catalunya interpreta l'acompanyament de membres del PSOE a José 
Montilla com un recolzament i no un desplaçament del candidat. 

 

9. El Mundo cobreix la campanya d'una manera tèbia i cautelosa. 

 

10. Els partits han dissenyat les seves respectives campanyes intentant adaptar-se a la 
cadència que proposen els mitjans de comunicació. 

● Els mitjans han tematitzat de manera coincident durant la campanya, i això pot 
explicar-se perquè els partits han facilitat la seva labor. 


