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LLIBRE CODIS TESI DOCTORAL 

 

A. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA UNITAT DE REGISTRE: 

 

-Ciutat: Ciutat a la que fa referència la notícia. 

-Titular: Cita textual del titular de la notícia. 

-Pàgina de publicació: Pàgina en la que apareix publicada la notícia. 

-Data de Publicació: Data en format dd/mm/aaaa 

 

B. DADES FORMALS DE LA UNITAT DE REGISTRE: 

 

-Presència del tema en portada:  

1=si 

2=no 

-Volum de la peça: 

1= més d’una pàgina. 

2= pàgina complerta. 

3= més de mitja pàgina. 

4= mitja pàgina. 

5= menys de mitja pàgina. 

6= columna/ mitja columna.  

7= breu. 



 

-Signatura: 

1=Redactor 

2=Agència 

3=Redactor/Agència 

4=Redacció 

 

C. CARÀCTER GENERAL DE LES FONTS:  

 

-Nombre de fonts utilitzades en la peça: Nombre de fonts que s’han utilitzat per 

elaborar el relat informatiu. S’hi inclouen les que s’atribueixen explícitament i 

les que es dedueixen pel context. 

 

-Direcció del flux informatiu Observar si la informació que llegim està generada 

per l’ajuntament o bé si aquest respon a una informació generada per altres 

actors.  

1= L’equip de govern de l’ajuntament és la font principal de la notícia i el 

generador d’informació/l’ajuntament desenvolupa o afegeix informació a un 

tema propi publicat amb anterioritat. 

2= L’equip de govern de l’ajuntament respon a una notícia prèvia generada per 

altres actors (oposició, associacions culturals, associacions veïnals...). 

3= Altres: Quin? 

4= No definit 

 



-Origen de la informació:  Determinar, a partir de la notícia, l’origen de la 

informació que la configura. La informació pot provenir de la cobertura d’una 

roda de premsa o d’un ple municipal, d’un acte oficial...Si no, pot ser que sigui 

un tema generat pel gabinet de comunicació o bé un tema propi desenvolupat 

pel diari. També hem de tenir en compte la possibilitat de que sigui un tema 

generat des d’altres mitjans de comunicació, d’altres actors polítics o d’actors 

de la societat civil.  

1= Informació documental generada pel GCM (comunicat). 

2= Tema propi a petició del diari. 

3= Roda de premsa. 

4= Ple municipal. 

5= Acte o esdeveniment extern. 

6= Notícies d’altres mitjans. 

7= Comunicat extern oposició 

8= Comunicat extern altres, 

9= Altres: Quins? 

10= No determinable. 

 

-Proporcionalitat de les fonts: Aquest ítem fa referència a l’equilibri existent 

entre les fonts que proporcionen informació per a l’elaboració del relat 

informatiu. Intentem constatar si, per elaborar informació sobre un municipi, les 

fonts oficials tenen més, igual o menys presència que les fonts alternatives.  

1= Més fonts de l’equip de govern municipal.  

2= Igualtat de fonts. 

3= Més fonts alternatives.  

4= No conflictivitat. 



 

-Contraposició informació principal: En aquesta categoria recollim si la 

informació principal és contraposada per alguna font alternativa. És a dir, si el 

relat informatiu que proposa la informació principal té resposta per part d’una 

font alternativa. La resposta no necessàriament ha de ser conflictiva, pot ser 

una font que aporti informació addicional. En qualsevol cas ha de ser una font 

que respongui o complementi d’alguna manera allò que aporta la font principal. 

1= Si 

2= No 

3= No contraposable 

4= No determinable 

-Tractament de la informació: Aquesta categoria conté una valoració subjectiva 

del mode en que es tracta la informació. L’objectiu és intentar copsar la idea 

general del missatge i plantejar-se si està escrit des d’una òptica positiva cap a 

l’ajuntament o si bé és negativa.  

1= Positiva 

2= Neutra 

3= Negativa 

4= Sense determinar 

 

-S’identifica o es pot deduir la presència d’informació aportada pel GCM?  

1= Si  

2= No 

3= No determinable 

 



D. CARACTERÍSTIQUES DE LES FONTS:  

 

-Atribució: (Segons la classificació de Mar de Fontcoberta) 

1=Atribució directa. (El mitjà identifica explícitament la font i cita la informació 

que ha proporcionat. EX: “El president del govern ha assegurat que baixaran 

els impostos”) 

2=Atribució amb reserves. ( no se cita explícitament a la font però se la situa en 

un context i poden citar-se les seves informacions. EX: “fonts del ministeri de 

l’interior...” o “fonts properes a l’equip de govern” 

3=Atribució de reserva obligada. (El mitjà no menciona a la font i cita les 

informacions com si fossin seves) (Sobretot en el cas d’informacions 

proporcionades per agències informatives o bé pels Gabinets de Comunicació).  

Nota: S’ha eliminat l’atribució “off the record” perquè no es pot detectar en un 

anàlisi de contingut, ja que no s’indica en la peça. 

 

-Caracterització tipològica de les fonts:  

 

-Identificació de la font: Identificar, en la mesura del possible, qui ha aportat la 

informació a partir de la qual s’ha elaborat el relat informatiu.    

 

-Tipus de font:  En aquest ítem intentem establir quina tipologia té la font que 

ha aportat informació. Al tractar de temes relatius a la ciutat les possibilitats són 

molt àmplies. Tanmateix, cal diferenciar dos grans tipus. D’una banda, aquelles 

fonts que, d’una manera o d’una altra, són institucionals, i més en concret, que 

formen part de l’ajuntament. El segon gran grup està format per tots aquells 

actors que no formen part del govern municipal, encara que puguin formar part 

del consistori, com per exemple els partits polítics a l’oposició. També d’altres 

institucions, com la Generalitat o la Diputació, entrarien en aquesta categoria. 



Finalment, hi incloem també les fonts privades, és a dir, ciutadans, 

associacions veïnals, i d’altres possibles interlocutors amb els mitjans.  

1= Font institucional: Informació institucional (aportada pel GCM: comunicats 

de premsa, dossiers i d’altra documentació). Declaracions de representants 

municipals. 

-Fonts privades:  

2= Partits polítics a l’oposició. 

3= Altres institucions: generalitat, diputació... 

4= Associacions de veïns i entitats ciutadanes. 

5= Particulars. 

6= Altres 

 

-Protagonisme o antagonisme de la font: En aquest ítem intentem establir si la 

font intervé de manera proactiva en l’elaboració del discurs informatiu, o bé si 

actua de manera reactiva, és a dir, en resposta a informacions anteriors que 

l’afecten i sobre les que vol donar la seva versió.  

1= Protagonisme 

2= Antagonisme 

 

-Espai destinat a cada font: Comptar només el nombre de fonts, tot i ser 

representatiu, no acaba d’aportar els matisos necessaris per a un correcte 

estudi sobre les fonts. En aquest sentit, és necessari fer un petit esment al 

nombre de paràgrafs dedicats a cadascuna de les versions sobre un fet 

determinat.  

1= Un paràgraf 

2= 2 paràgrafs 



3= 3 paràgrafs 

4= més de 4 paràgrafs.  

 

-Exclusivitat: En aquest darrer ítem, intentarem esbrinar fins a quin punt la 

informació que apareix als mitjans és pròpia, és a dir, l’ha elaborat el periodista 

del mitjà en qüestió per iniciativa pròpia i usant les seves pròpies fonts, o bé si 

la informació prové d’una font que l’ha aportada a tots els mitjans per igual, a 

través de tot tipus de mecanismes: rodes de premsa, comunicats, declaracions 

als mitjans...Generalment, els mitjans ja s’encarreguen de deixar clar al lector 

que les declaracions que recull són exclusives, ja que això dóna prestigi i 

representa un valor afegit respecte d’altres mitjans.  

1= Font pròpia 

2= Font comuna 


