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1. Com compaginar l’interès de l’audiència amb l’interès dels editors 
del TN. La dificultat d’explicar-ho en imatges. 

a. Molts dels temes mèdics, sobretot els que fan referència a 

malalties corrents, atrauen l’atenció de l’audiència. Perque són 

propers, perquè ens hi podem trobar en el dia a dia, perquè tenim 

familiars malalts, perquè en el fons tots tenim por de patir un 

càncer o qualsevol altra malaltia. Però moltes vegades són difícils 

de portar a la tele, perquè en un minut i mig has de condensar 

molta informació difícil de transmetre, de dificl vocabulari i dificil 

explicació, perquè les imatges mèdiques no són gens atractives, 

perquè a vegades has de preservar la identitat dels pacients, i 

perquè moltes vegades, precisament per aquests motius, hi ha un 

pànic a la bata blanca. Això que fa? Que haguem de triar molt i 

molt bé els temes que venem a un TN 

 

2. L’allau d’informacions, convocatòries i estudis que rebem: com 
separar el gra de la palla. Criteris d’avaluació, contrast i descart. 

a. Un dels problemes que ens trobem als informatius és la de decidir 

què és noticia i què no. Això ho hem de fer en absolutament tots 

els temes, però crec que en les informacions mèdiques això és 

més exagerat. Diàriament rebem convocatòries de roda de 

premsa, estudis publicats a les més prestigioses revistes, notícies 

sobre avenços mèdics, operacions pioneres, investigacions 

científiques, d’arreu. A l’hora de destriar-les, tenim dos criteris 

fonamentals : rellevància per la població i proximitat. Si 

descobreixen la vacuna de la sida a Hong-Kong, és de rellevància 

munidal, però si un equip xinès desxifra el genoma de l’ós panda, 

ni és rellevant per nosaltres ni ens és pròxim. Aquest és el primer 



criteri. El segon és saber de quines imatges i testimonis disposem 

i verificar si és notícia o no ho és. Normalment, si són els nostres 

hospitals de referència o els nombrosos centres d’investigació 

que tenim els que ens convoquen, acostumem a fer-los cas i 

intentem informar-ne. Si són informacions de fora, el que fem és 

mirar de contrastar-ho amb els nostres referents: els truquem i els 

preguntem: aquell estudi que surt publicat a Nature sobre l’ús de 

cèl·lules mare, és important o no, és nou o ja se sabia, té 

aplicació directe sobre malalties o és una fase molt preeliminar? 

 

b. Hi ha 66 dies mundials, dies europeus, setmanes mundials, de 

reconeixement de malalties o temes relacionats amb la salut. Un 

cada cinc dies. Està clar que no podem estar fent un reportatge 

de cada un d’aquestes efemèrides. Sobretot perquè al final cansa 

i perquè segurament l’any passat ja haviem n’haviem fet un 

reportatge. La cosa és: què podem aportar de nou. Quina 

investigació és prou potent perquè aquest any si que n’estiguem 

al cas? Això costa de fer entendre a les associacions de malalts, 

que amb tota la seva bona fe, i que treballen constantment lluitant 

contra una malaltia, volen que es conegui les seves 

problemàtiques. N’hi ha que gairebé són cita ineludible: el dia 

mundial de lluita contra la sida o el dia mundial sense tabac.  

 

3. La responsabilitat del periodista: Com informar sense crear falses 
expectatives. 2 exemples recents: la vacuna de la malària i la 
vacuna del VIH 

a. Tenim la gran responsabilitat de no crear falses esperances en la 

nostra audiència. I quan informem d’avenços mèdics, hem de ser 

molt conscients que moltes vides en depenen, i no podem anar 

prometent alegrement nous tractaments o noves vacunes que 

potser els malalts no arribaran a tenir mai. Hem de ser molt 

curosos en dir terminis, i a vegades, renunciar a informacions 

perquè es troben en una fase molt inicial de les experimentacions.  



b. Portem des del 2004 parlant dels avenços en la investigació de la 

vacuna de la malària i de que és imminent la seva distribució 

massiva entre la població africana. I periòdicament, aquests 

terminis es van prorrogant, i els mitjans, sense adonar-nos-en, 

anem “picant” i n’anem informant. Que si el 2007, que si el 2008, 

ara que si el 2012… Al final, cal que fem una mica d’autocrítica i 

valorem que l’únic que fem és desorientar la població, i en el fons, 

perdem credibilitat. El mateix ha passat amb la vacuna de la sida. 

Tenim grans experts a Catalunya treballant en aconseguir-la, i 

acabarà arribant, però a vegades donem per certes informacions 

que cal posar en quarentena. I en això, en el nostre exercici 

d’intentar contrastar tot el que ens arriba, a vegades els propis 

experts tampoc ens hi ajuden 

 


