
Negacionisme – Com afecten les xarxes socials en el nostre 

dia a dia? 

 
Hui dia, gràcies a l’esforç de les generacions anteriors, tant homes com dones som lliures de pensar i 

seguir les nostres ideologies i estils de vida. La llibertat d’expressió és tan fonamental com 

necessària al segle XXI, encara que sempre hi haurà gent que malbarate la seua voluntat en creences 

una mica absurdes i perilloses. Una d’aquestes es coneix com a ''Moviment Negacionista'', és a dir, 

eixe col·lectiu que s’allunya de creure en la realitat que li ha tocat viure, ja que aquesta no el 

convenç. Aquests opten per formar les seues pròpies idees, quasi sempre radicals i controvertides, 

rebutjant fets científics sòlidament comprovats. Jo em pregunte si és realment racional fer-ho. El fet 

de negar la realitat que vius la farà canviar? Potser es creen la seua pròpia mentida per estar més 

còmodes en una societat que no pensa igual  i així autoprotegir-se. 

 

Actualment, els negacionismes més estesos estan relacionats amb la no existència del virus de la 

sida, el canvi climàtic o l’evolució de la raça humana. Un exemple dels més sonats, sens dubte, és 

d’aquells que neguen la COVID-19 o l'eficàcia de les vacunes. La multitud de morts i afectats per 

aquesta pandèmia és innegable. La ignorància sembla ser molt més còmoda que la dura realitat, ja 

que allunyats de ser bons escèptics, sempre posen en dubte les evidències aportades per la ciència, 

però mai les seues pròpies qüestions. Rebutgen teories d’una manera dogmàtica, però quasi sempre 

inundada per motivacions emocionals i psicològiques. Davant la complexitat del món que ens rodeja, 

no hem de buscar eixides que ens reconforten ,sinó facilitar la presa de decisions amb mesures ben 

fonamentades. 

 

A més, aquests moviments negacionistes realitzen propaganda i adoctrinament públic mitjançant les 

tant “beneficials” xarxes socials, camp de conreu idoni per convertir fets reals en “fake news” sols 

per a alimentar la seua popularitat. Així, multitud de missatges i vídeos hi han qüestionat la utilitat 

de les mesures sanitàries proposades per protegir la població. Això ha generat, una altra pandèmia 

també prou contagiosa: “La Infodèmia”. Aquesta ja ha propagat més de 1.100 faules i 

desinformacions. Els negacionistes aprofiten aquesta situació per a posicionar-se a les xarxes i 

alimentar les teories conspiratòries. Inclús recorren a falsos experts que manipulen les dades de les 

anàlisis, i cauen en fal·làcies lògiques i veritats contradictòries. Fer-ho deriva en conseqüències, ja 

que la vertadera realitat n’és una i n’és ben senzilla: el Coronavirus mata i les vacunes salven vides. 

Encara que no tinguen la capacitat de frenar al 100% els contagis, poden evitar moltes visites a 

l'hospital, i açò havia de se suficient per a frenar l’especulació. No és gens ètic generar divisió i 



malestar social, ja que ha sigut demostrat com els principals promotors d’aquestes idees han 

ocasionat greus perjudicis que, com sempre, han acabat afectant la població més vulnerable. 

 

Com a conclusió, cal comentar que la vertadera pandèmia i la més greu sempre serà la ignorància. En 

comptes de rebutjar allò que ens espanta  i buscar discursos còmodes, hem de començar a creure en 

una vacuna basada en l’educació, el respecte, la lectura i una correcta capacitat crítica. Aquesta 

última, ha d’ estar fonamentada amb arguments sòlids i coherents, ja que és irracional negar un fet 

que empíricament pot ser comprovat. És la tasca de l’educació fomentar-la mitjançant eines 

efectives i no nocives per a l’alumnat, com la divulgació de fonts científiques fiables, els debats i el 

diàleg. Ja que al cap i a la fi, negar l'evidència no és sinó un acte de covardia, i les societats més 

avançades estan formades per valents. 
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