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Títol de la iniciativa :
Creació d’una Comissió No Permanent sobre l’estratègia autonòmica i mesures per fer
front a la desinformació en línia.
Contingut de la iniciativa :
En aquets moments la desinformació, “noticies falses” (fake news) obulos, revesteix una
importància crucial per a la salut de la nostra societat i de la nostra democràcia.
Hi ha una cosa que no podem negar, les noticies falses, i l’objectiu que persegueixen de
desestabilització econòmica, social o política o també d’influència, no son una novetat dels temps
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que vivim, la novetat d’aquest temps es la velocitat de la seva propagació a les xarxes, tant per
canals públics (Facebook o Twiter) com canals privats (WhatsApp). Aquesta propagació massiva
en l’actual crisi sanitària, cerca encara més aquest objectiu de desestabilització econòmica, social
i política.

El terme “noticia falsa” (fake news) va ser designat Paraula de l’Any 2017 en el Diccionari Collins,
per la presència ubiqua d’aquest concepte, que ha augmentat el seu us en un 365% des de 2016.
La desinformació es defineix com la informació falsa, inexacta o enganyosa dissenyada i
promoguda per causar intencionalment dany públic o amb finalitat de lucre.
A finals de 2018, el Reuters Institute va publicar un estudi que distingia tres categories de noticies
falses; les noticies inventades, per a guanya doblers o desacreditar a altres; les noticies basades
en fets a les que es dona un gir per a adaptar-les a un pla específic; i noticies amb les que la gent
no es sent còmode o no esta d’acord.
Tots veiem com en aquests moments, les noticies falses, revesteixen una gran importància en
l’agenda política pel fet de que, malauradament cada dia hi estan més presents, i perquè suposen
una greu amenaça a la convivència i a la nostra democràcia.
La velocitat amb la que la desinformació s’expandeix i cerca i troba espais i racons des d’on
arribar i intentar influir en un públic, també cada vegada més extens, podem dir que ha adquirit la
categoria de desafiament global.
La desinformació s’està utilitzant com a eina de fragmentació política, de divisió social, de
desestabilització política, econòmica i social dels països, per això es tracta d’un fenomen global,
que preocupa també de manera global.
Davant d’aquest panorama global, la Unió Europea ha posat en marxa distints plans per combatre
la desinformació, des de mesures que es reflecteixen a la Directiva Audiovisual (UE) 2018/1808
del Parlament i del Consell de 14 de novembre de 2018; a la creació del Grup de Treball East
StratCom.
La Comissió ha plantejat l’enfocament europeu, i algunes eines autoreguladores per a combatre la
desinformació en línia. Facebook, Google, Twiter, Mozilla o Microsoft han signat el Codi de Bones
Pràctiques contra la desinformació. També ha creat unitats especialitzades en la detecció de
mentides, o als del acords amb empreses per a implicar-les en la guerra contra els bulos, i ha
creat el grup EU vs Desinformació, un equip especialitzat en combatre les mentides i mitges
veritat que la premsa russa difon sobre Europa i que ha detectat el primer semestre de 2019 mil
casos de desinformació, front als 434 del mateix període de l’any 2018.
Per tant i en base a aquesta estratègia el paper dels governs, no ha de ser decidir que es vertader
o que es fals, la censura institucional mai ha estat el camí ni tampoc ha servit per contrarestar la
desinformació, i en aquests moments no es una excepció.
Les autoritats públiques hem de ser conscients de que el major antídot contra la desinformació es
un ecosistema de medis de comunicació sostenible, amb continguts de qualitat i autoregulació
ètica. Necessitam promoure, més que mai, el periodisme ètic i el periodisme d’investigació,
precisament perquè sigui aquest periodisme el que lluiti i reveli les noticies falses.
La Federació Europea de Periodistes ha abordat aquest problema global, i des de la premissa de
que la censura no es el camí, ha proposat un conjunt de mesures contra la desinformació per
salvaguardar la diversitat i la sostenibilitat de l’ecosistema europeu de medis de comunicació,
basat en cinc pilars:
- Millora de la transparència en línia.
- Promoure l’alfabetització mediàtica e informativa pera a contrarestar la desinformació i ajudar als
usuari a navegar en l’entorn dels medis digitals.
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- Desenvolupar eines per capacitar als usuaris i periodistes a fer front a
fomentar un compromís positiu amb les tecnologies de la informació.

la desinformació i

- Salvaguardar la diversitat i la sostenibilitat de l’ecosistema europeu del medis de comunicació
- Promoure la continuïtat de la investigació sobre desinformació a Europa per avaluar les mesures
adoptades pels distint agent i ajustar constantment les respostes.
Front a aquest problema la preocupació es centra en la resposta política que s’està i s’ha de
donar des d’Europa, des d’Espanya, i des de la nostra Comunitat Autònoma.
I es evident que el desenvolupament de les estratègies i mesures per fer front a les fake news,
també passa per treballar conjuntament amb els sindicats de periodistes i medis de comunicació.
També una part de l’estratègia ha de passar per l’alfabetització digital de la població i pel
desenvolupament d’eines d’informació, control i detecció a disposició del medis de comunicació;
així com en les línies que marca la Directiva Europea Audiovisual i que ha de ser transposada per
part dels Estats membres.
En aquest sentit Espanya ha iniciat els tràmits de transposició de la directiva, però en aquets
moments encara no s’ha realitzat, per la qual cosa, ara es el moment de que aquesta transposició
aprengui dels fets que vivim, de que el seu enfocament sigui el tendent a protegir els nostre
sistema social i democràtic de les noticies falses, de protegir la nostra societat.
Al mateix temps, el Parlament de les Illes Balears en exercici de les competències que li atribueix
l’Estatut d’Autonomia i el seu propi reglament, ha de ser un del actors de la vida política de la
nostra Comunitat Autònoma com a representant del poble de les Illes Balears, ha de participar del
debats dels assumptes que preocupen a la ciutadania, i a més, ha de fer aquets debats de forma
participada, per la qual cosa entenen que es donen les circumstancies oportunes per crear una
Comissió no permanent que permeti, conjuntament amb sindicats de periodistes i mitjans de
comunicació, crear un espai de debat i diàleg, per tal de definir l‘estratègia i mesures per fer front
a la desinformació en línia.
Per la qual cosa, a la vista de l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb els articles 60, següents i concordants del
Reglament de la pròpia cambra, acorda la creació d’una Comissió No Permanent sobre
l’estratègia autonòmica i mesures per fer front a la desinformació en línia, d’acord amb les
següents disposicions:
1.
2.
3.

a) L’objecte de l’estudi serà el de definir una estratègia autonòmica i les mesures a
implantar per tal de fer front a la desinformació en línia, de manera conjunta, tant amb
els mitjans de comunicació, com també amb els sindicats de periodistes.
b) Les regles d’organització de la comissió seran les disposicions dels Reglament del
Parlament de les Illes Balears per a les comissions permanents.
c) El termini de finalització de les seves tasques serà el de la finalització del treball
definit al seu objecte i, en tot cas, en el termini d’un any des de la seva constitució.

2.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern d’Espanya al desenvolupament de la
legislació estatal en sintonia amb la política sobre desinformació de la Unió Europea.
3.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern d’Espanya a crear un grup de treball amb les
comunitats autònomes per afavorir el procés participació d’aquestes en el procés de construcció
de la l’estratègia per aturar la difusió de noticies falses en línia.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure el debat
professional i públic respecte a la desinformació i les formes per combatre-la, així como
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l’alfabetització digital.

Mercedes GARRIDO I
RODRÍGUEZ

Josep CASTELLS I BARÓ

Maria Esperança SANS I REGIS Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Assabentament grup,

Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Sílvia TUR I RIBAS
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