
Pasos para contrastar unha noticia

A desinformación, en forma de bulos e noticias falsas, existiu desde sempre, pero

coa aparición da internet e o avance das novas tecnoloxías da comunicación, a súa

capacidade para chegar e influenciar aos usuarios creceu exponencialmente. Neste

artigo aprenderemos a identificar as fake news a partir de varios exemplos para

que sexamos capaces de identificalas, denuncialas e non deixarnos manipular por

elas.

Se  lemos  o  xornal  ou  a  prensa  dixital,  é  probable  que  nos  atoparamos  co  termo

coñecido como fake news. Este concepto, que traducido quere dicir noticias falsas, fai

referencia á información falseada e creada coa intención de desinformar, confundir e/ou

manipular  aos  usuarios.  O  obxectivo  é  simple:  difundir  informacións  falsas  ou

parcialmente certas a través de todas as canles posibles (prensa, radio, televisión,

redes sociais, chats, blogues, etc.) para influenciar á poboación.

Coa aparición das redes sociais e outras aplicacións de mensaxería instantánea, que

facilitan  a  comunicación  e  o  intercambio  de  mensaxes,  a  expansión  deste  tipo  de

publicacións creceu moito nos últimos anos. O seu impacto é tal, que chegou a influír na

opinión  dos  cidadáns  sobre  temas  sanitarios

(https://maldita.es/malditaciencia/20210401/afirmaciones-falsas-imagen-mascarillas-

bozales-letales-enferman-matan/).

Por que ocorre isto? As fake news chámannos a atención porque se centran en alterar a

verdade e destacar aspectos  ideolóxicos,  morbosos ou historias protagonizadas por

personaxes  ou  institucións  públicas  relacionadas  con  feitos  controvertidos  ou

sorprendentes.  O  seu  contido  polémico  provoca  a  indignación  ou  o  interese  da
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sociedade  en  xeral,  que  provoca  que  os  usuarios  suban  as  súas  propias  historias,

reaccións e interactúen cos contidos compartidos e producidos, tanto por medios de

información como por outros usuarios.

Precisamente, gran parte da viralización destes contidos débese á personalización que

fan as redes,  baseándose nas nosas interaccións, gustos e contas ás que seguimos.

Ademais,  a  publicidade  que  recibimos  tamén  está  baseada  nestas  interaccións,  así

como a nosa actividade en liña en xeral. Por iso, cando alimentamos esta viralización

estamos tamén expoñéndonos aínda máis á desinformación.

Lamentablemente, un bulo viaxa moitísimo máis rápido por Internet que unha noticia

real, e gran parte da culpa témola os propios usuarios, que non nos paramos a pensar

se a noticia ou publicación que recibimos e compartimos está debidamente contrastada

e contén información real. Estes bulos adoitan estar manipulados para tratar de dar

maior credibilidade e chamar a atención, por exemplo, mediante o uso de imaxes e

vídeos  falsos  utilizando  a  personaxes  famosos

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/01/deepfakes-como-se-aprovechan-

de-esta-tecnologia-para-enganarnos).

Exemplos de noticias falsas

Existen moitas variantes de noticias falsas que se viralizan a través de diversas canles,

aínda  que  con  maior  incidencia  en  medios  dixitais,  redes  sociais  ou  aplicacións  de

mensaxería instantánea.

Vexamos algúns exemplos de fake news que podemos atopar por Internet:

• Artigos en medios dixitais:
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• Publicacións en redes sociais:

• Mensaxes que se reenvían por mensaxería instantánea (chats):



Pasos para contrastar unha noticia

Para identificar calquera tipo de noticia falsa ou falta de rigor o único que debemos

facer é dedicar uns minutos para lela con detalle e seguir os pasos que mostramos a

continuación:

1. Analizar  o  medio  que  publicou  a  noticia  e  a  fonte  de  información,  e

contrastala.  No caso dunha web de noticias, a maioría de publicacións veñen

asinadas por un autor, así como as fontes que utilizou para redactala. Podemos

utilizar  esta información para contrastar  a veracidade da mesma, así  como a

reputación tanto do medio como do autor.

Unha rápida procura por Internet do nome do medio informativo (nome da web

ou  empresa)  permitiranos  atopar  webs  que  desmintan  as  súas  publicacións.

Tamén  poderemos  coñecer  a  opinión  que  outros  usuarios  teñen  sobre  este

medio.

2. Revisar a URL. Do mesmo xeito, é conveniente analizar a URL que acompaña á

noticia para descartar que se trate dunha web que estea a suplantar a doutro

medio dixital con boa reputación. Podemos mirar se dispón dun certificado de

seguridade e se empeza por HTTPS.

No seguinte exemplo podemos ver  unha noticia  falsa,  pero que foi  publicada

nunha web con certificado de seguridade, polo que podemos deducir que a web é

real:



3. Ler  a  noticia  enteira  e  non  deixarnos  levar  polo  titular.  Por  exemplo,  na

noticia anterior o titular afirma unha cousa, pero debemos revisar o contido da

mesma  e  as  declaracións  da  persoa  afectada  para  detectar  posibles

incoherencias no fío argumental da noticia.

É  común  que  as  noticias  falsas  utilicen  titulares  ou  contidos  polémicos  ou

morbosos, ou nos que interveñan personaxes famosos para chamar a atención

dos usuarios. O que conseguen con isto é que compartamos a noticia cos nosos

coñecidos antes de pararnos a analizar o seu contido e comprobar se se trata

dun feito real ou unha invención.

No exemplo, o titular resaltou unhas declaracións de Bill  Gates bastante polémicas,

quizais debamos continuar lendo para asegurarnos da súa fiabilidade.

Antes de proceder a compartir o contido convén que nos fagamos algunhas preguntas

en relación á noticia:

• Coñecemos a reputación do medio onde publicou a noticia ou do autor? Cunha

rápida  ollada  podemos  comprobar  se  se  trata  dun  medio  fiable  ou  está

relacionado coa propagación de bulos.

• Canto fai que se publicou a noticia? É posible que sexa unha noticia antiga que

fose rescatada pola súa relación con acontecementos actuais, como é o tema da

inmigración ou casos sanitarios.

• Cal pode ser o motivo polo que crearon esta noticia? Beneficia ou prexudica a

algún grupo ou persoa en concreto? Se é un ataque directo ou beneficia a alguén

en concreto, é posible que esa sexa a súa intención e non informar os usuarios.

• Axústase  o  titular  ao  contido  da  noticia?  Ás  veces  utilízase  un  titular  moi

rechamante cun contido que pouco ou nada ten que ver con el.

4. Localizar  a  fonte  e  comprobar  a  súa  fiabilidade.  Moitos  artigos  e  noticias

compartidos en redes ou aplicacións de mensaxería adoitan citar algunha fonte

no corpo da mensaxe. Se buscamos a fonte na internet poderemos ver se é fiable

ou non, e se foi usada noutros artigos ou medios de comunicación.



Tamén é moi útil buscar o titular ou o autor da noticia e ver se outros medios

fanse eco da mesma ou a desmenten.

No exemplo vemos como se cita como fonte a CNBC e unha entrevista concedida

por  Bill  Gates  (https://www.cnbc.com/video/2020/04/09/watch-cnbcs-full-

interview-with-microsoft-co-founder-bill-gates-on-past-pandemic-

warnings.html). Se buscamos no noso buscador favorito “entrevista Bill  Gates

CNBC”,  o  máis  probable  é  que  non  tardemos  en  atopar  a  fonte  orixinal,  e

veremos como se terxiversaron parte das súas declaracións.

5. Comprobar  o  formato.  Moitas  veces  non  se  toma  moito  tempo  á  hora  de

redactar a noticia falsa ou coidar o aspecto da mesma. Podemos atopar malas

traducións,  erros  ortográficos e gramaticais  ou mesmo o uso de imaxes con

pouca calidade.

6. Analizar as imaxes. É común que as notificas falsas e bulos apóiense en imaxes 

e vídeos que foron manipulados previamente para darlles maior credibilidade. En 

ocasións, esta manipulación pasa pola edición dalgún elemento destacado do 

vídeo ou imaxe, mentres que noutras baséase en realizar unha montaxe para que

apareza un personaxe público ou famoso. Neste último caso, é común o uso da 

tecnoloxía deepfake 
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(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/01/deepfakes-como-se-

aprovechan-de-esta-tecnologia-para-enganarnos) para conseguir resultados 

case perfectos.

Por sorte, existen ferramentas que poden axudarnos a identificar este tipo de fraudes e

manipulacións,  por  exemplo,  Google  imaxes  (https://images.google.com/)  ou

FotoForensics (http://fotoforensics.com/).

Se buscamos na fonte orixinal, darémonos conta de que a imaxe non corresponde coa

que subiu no seu momento Messi. Ademais, se utilizamos as ferramentas anteriores,

darémonos conta de que foi manipulada.

Se por algún casual, aínda tivésemos algunha dúbida razoable, na internet atoparemos

diversas  plataformas,  como  Maldita.es  (https://maldita.es/),  Newtral

(https://www.newtral.es/zona-verificacion/fact-check/)  ou  VerificaRTVE

(https://www.rtve.es/noticias/verificartve/),  entre outras,  dedicadas a  desmentir  este

tipo de noticias. Tamén as redes sociais incorporan medios para denunciar (https://es-

es.facebook.com/help/572838089565953) este tipo de contidos e publicacións e evitar

que se viralicen.
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Desde  a  OSI,  canle  especializada  en  cidadáns  de  INCIBE,  queremos  lembrar  que  é

responsabilidade dos usuarios traballar para facer da internet un lugar libre de fake

news,  bulos  e  outro  tipo de fraudes.  Por  tanto,  a  próxima vez  que nos  compartan

algunha ligazón  a  unha  noticia  ou  mensaxe,  apliquemos  os  pasos  que  vimos  neste

artigo e demostremos que somos capaces de aplicar unha mirada crítica e o sentido

común.

Ademais, na web Da Oficina de Segurirdad del Internatua (OSI) atoparás todo tipo de

recursos  para  saber  como actuar  ante  as  informacións  falsas  que  podamos  recibir

(https://www.osi.es/es/campanas/bulos-fake-news-fraudes).

Ante calquera dúbida, INCIBE pon á túa disposición a Liña de Axuda en Ciberseguridade,

017, gratuíta e confidencial.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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