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1. INTRODUCCIÓ 

 

Els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en la creació d’idearis col·lectius. Els 

mitjans donen forma i sentit a la realitat que ens envolta i per això, han de ser especialment 

curosos amb la cobertura de certs temes com la immigració. La present recerca és una anàlisi 

profunda i pràctica sobre la cobertura mediàtica de la campanya “Tancarem el Centre 

d’Internament d’Estrangers (CIE)” de la zona Franca de Barcelona. Els CIE són sovint oblidats 

pels mitjans de comunicació i per la societat. Recentment, les morts de diversos interns i les 

denúncies per part d’associacions sobre les condicions dels centres han atret l’opinió pública. 

L’objecte d’estudi és la cobertura que 4 diaris catalans generalistes van fer de la campanya per 

tancar el CIE entre el setembre i l’octubre de 2014.  S’ha escollit el centre de la Zona Franca 

perquè, tot i que pugui semblar que la recerca és d’àmbit local, en realitat permet elevar la 

reflexió a nivell europeu. Hi ha centres d’internament d’estrangers per tota Europa que responen 

a una determinada política migratòria.  

Els estudis i els codis de bones pràctiques en matèria d’immigració han proliferat en els darrers 

anys. La present recerca fa un pas més i divideix l’anàlisi en tres parts: 

 En primer lloc, es realitza una aproximació crítica als principis legals i normes 

administratives que legitimen l’existència dels CIE 

 En segon lloc, s’extreuen les matrius ideològiques dels 4 mitjans analitzats 

 En tercer lloc, s’entrevisten els periodistes que han cobert de primera mà el CIE de 

Barcelona per analitzar la seva lògica professional 

Els resultats, tot i les diferències entre mitjans, permeten extreure exemples de bones pràctiques, 

una sèrie de mancances comunes i recomanacions que volen contribuir a millorar la tasca 

periodística per aconseguir un tractament més acurat i profund de la immigració. Cal agrair 

especialment als 8 periodistes entrevistats per compartir el seu temps i la seva feina. I finalment, 

gràcies infinites al tutor de la recerca, en Xavier Giró Martí, per la seva ajuda i guia al llarg de la 

investigació. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Inicis de l’actual política migratòria a Espanya i Europa  

Fins al 1980 l’entrada i establiment a Espanya de persones estrangeres estava menys regulada 

que en el present i s’aconseguia amb certa facilitat: 

“en España la inmigración era una cuestión inexistente en el ámbito institucional, el país 

seguía con la vista puesta en la emigración de españoles al extranjero. La importancia 

estructural del turismo para la economía española a partir de los años 60, y el escaso 

volumen de inmigración extranjera permitieron la existencia de una regulación laxa de los 

requisitos de entrada al país” (Colectiu IOÉ. 2001:4) 

Segons l’estudi Política migratoria española en el marco europeo (Colectiu IOÉ. 2001:5), van 

ser dos els elements que van canviar aquesta realitat: el deteriorament de la situació econòmica 

del país i la negociació de l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, que suposava 

la possibilitat d’un mercat interior europeu i obria així el debat sobre el control de fronteres 

comunes exteriors. El 1985 es firmà l’acord Schengen entre Alemanya, França, Bèlgica, 

Holanda i Luxemburg. Espanya s’hi acabà adherint el 1991 (BOE Nº 81, 1994). L’objectiu 

principal de l’acord, segons el seu redactat, era suprimir els controls de fronteres interiors entre 

el països signants i “assegurar els controls de les fronteres exteriors per garantir la seguretat dels 

ciutadans” (Comisión Europea, 2011). A partir d’aquell moment, les mesures relacionades amb 

la immigració i els ciutadans de “tercers països” es converteixen en una qüestió de seguretat, “lo 

que entraña una presión directa de la UE hacia la necesidad de elaborar una política de control 

de fronteras más rígida”. (Agrela, B. 2002, 4).  Altres autors com Zapata-Barrero afirmen que es 

va destacar “tan solo la dimensión negativa de la inmigración, como generadora de 

delincuencia, de redes ilegales etc, como amenaza” (2001:8). Durant els anys 90, acords com el 

Tractat de Maastricht (1992), el Tractat d’Amsterdam (1998) o el Consell Europeu de Tampere 

(1999) van posar el focus en la immigració com a fenomen global. 
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2.2 Recorregut per la legislació espanyola 

 

En aquest context, Espanya promulga la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros 

(1985) i el seu reglament (1986). La llei protegia els drets dels residents legals, tot i que amb 

certes limitacions, però no garantia “la estabilidad jurídica, el derecho de permanencia 

indefinida, el de reagrupación familiar ni abordaba cuestiones relacionadas con la integración 

social de los inmigrantes” (Colectiu IOÉ. 2001:5). Considerada en aquell moment com una de 

les lleis d’estrangeria més dures d’Europa (Agrela B. 2002:5), la seva rigidesa va respondre més 

aviat a una maniobra forçada per la UE que a una pressió migratòria real, ja que aquesta era 

encara incipient.  

 

L’any 2000 es va produir una reforma per adequar la llei de 1985 a la realitat del país. Així va 

sorgir la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social. Aquesta nova llei donava un gir a la política migratòria, amb 

objectius com la integració laboral dels immigrants o l’equiparació de drets entre espanyols i 

estrangers. (Villena Rodríguez, M. 2003). A més, “va pretendre la regularització dels 

immigrants que ja estaven establerts a Espanya i la creació de quotes d’immigrants amb 

l’objectiu de buscar una millor integració”, segons afirma María Villena Rodríguez a 

Demografía, mercado de trabajo y política de inmigración - España vs. UE. També reconeixia 

un dret fonamental reconegut al Conveni Europeu de Drets Humans: la reagrupació familiar. 

Finalment, la llei no es va desenvolupar  i en el seu lloc, el govern va aprovar la Llei 8/2000, 

que representava una retallada de drets dels immigrants, ja que establia clares diferències entre 

immigrants amb i sense papers. “Es una Ley que únicamente se centra en el control de los flujos 

de inmigrantes y en el establecimiento de vías de expulsión de los que se encuentran residiendo 

ilegalmente en España, cerrando así las posibilidades que la anterior Ley les concedía para 

regularizar su situación” (Villena Rodríguez, M. 2003). Des de llavors fins a l’actualitat, s’han 

produit diverses reformes de llei sobre el text original (LO 8/2000, 14/2003 i 2/2009). 

Amb l’objectiu de frenar l’entrada d’immigrants i com a país membre de la UE, Espanya es va 

acollir a la legislació migratòria establerta pel Parlament Europeu que el 2008 va aprovar la 

Directiva Europea sobre les normes i procediments dels estats membres pel retorn dels 

nacionals de tercers països en situació irregular. Aquesta normativa va ser coneguda com  la 

Directiva de Retorn i va estar concebuda pels organismes europeus com una eina per lluitar 

contra la “immigració il·legal”. Des de llavors s’han establert una sèrie de mesures pel retorn 

forçat (expulsions) dels immigrants. Diversos actors treballen per la seva implementació, com el 

Sistema d’Informació Schengen, l’Agència Europea per la Gestió de la Cooperació Operativa en 
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les Fronteres Exteriors (FRONTEX), l’EUROPOL i la CEPOL (Escola Europea de Policia per 

la Cooperació Transfronterera). A més, s’ha multiplicat la creació dels CIE (CIDOB, 2012:3). 

Les ONG i associacions la van denominar Directiva de la Vergonya, “debido a que bajo el 

amparo de esta, y mediante las leyes de extranjería de cada país, se instrumentalizan las 

normativas de control y exclusión de la población migrada” (CIDOB. 2012:3). A Espanya la 

directiva es va incorporar amb la reforma de la llei d’estrangeria de 2009, la qual cosa va 

suposar el reforç de les mesures de control de frontera, l’increment del temps màxim 

d’internament dels immigrants de 40 a 60 dies i l’enduriment de les sancions a qui acollís o 

donés feina a immigrants en situació irregular (Ley Orgánica 2/2009, BOE Nº 299). 

2.3 Els CIE 

 2.3.1 Origen i definició 

 

Els Centres d’Internament per Estrangers (CIE) es van crear a Espanya oficialment l’1 de 1985 

mitjançant una ordre ministerial per executar la normativa exposada en la primera Llei Orgànica 

d’Estrangeria. L’article 26.2 assenyalava:  

“Acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no 

tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de 

expulsión mientras se sustancia el expediente”.  

L’article 60 de la mateixa llei afirmava que els CIE “no tendrán carácter penitenciario y estarán 

dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios”. Així doncs, tal com afirma JJ 

Órdoñez Gutiérrez a Món Jurídic,  “la naturalesa jurídica dels centres i de l’internament  com a 

tal és doble: el caràcter no penitenciari del centre i la funció essencial preventiva i cautelar amb 

la finalitat de garantir l’execució de l’expulsió” (2014). En realitat, als CIE els immigrants estan 

detinguts perquè han comès una falta administrativa (no tenir en regla els papers) però no un 

delicte. Per això l’Observatori de Drets Humans de la Universitat de Barcelona afirma que és 

una mesura inconstitucional perquè “es detenen persones pel que són i no pel que han fet” 

(2003). 

Actualment hi ha 8 centres repartits per tot el territori  espanyol amb un total de 2.572 places. 

Depenen del Ministeri de l’Interior i estan gestionats pel Cos Nacional de Policia. Són els 

funcionaris d’aquestes institucions administratives els que decideixen qui és susceptible 

d’obtenir el permís de residència i qui pot ser expulsat. L’últim informe per a la prevenció de la 

tortura publicat pel Defensor del Poble revela que un total de 9.002 immigrants van ser privats 
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de llibertat en algun dels vuit Centres d’Internament d’Estrangers durant l’any 2013. Segons un 

estudi de l’associació Pueblos Unidos, durant el 2013 el 54% d’interns del CIE de la Zona 

Franca van ser posats en llibertat (2014:19).  Ens trobem, per tant, davant una conclusió. 

L’internament no aconsegueix complir amb la seva funció cautelar. En realitat, més de la meitat 

de les persones que passen per un CIE no arriben a ser expulsades del país.  

2.3.2 Procediment d’expulsió 

El procediment d’expulsió a Espanya s’inicia amb batudes policials. Segons l’estudi del 

CIDOB: “Las redadas policiales son un mecanismo de control social que tanto para los 

migrantes como para otros colectivos se basan en estereotipos, en este caso en el étnico”. És el 

que Brandariz anomena “profiling ètnic”, qualsevol persona és sospitosa només per les seves 

característiques físiques (2011:110). En els casos en què finalment s’emet una ordre d’expulsió, 

la Policia de Migració és l’encarregada de traslladar l’intern a l’aeroport, port o estació de tren 

amb destí a la ciutat a la qual serà deportat. Cal assenyalar que en molts casos els interns no són 

informats amb antelació de la data i el lloc prevists per la seva devolució. A més, acostumen a 

ser enviats a ciutats diferents a la de residència. Respecte al cost que suposen les expulsions per 

a l’Estat, l’informe emès per la Cambra de Diputats (Alba Navarro, 2012) assenyala que “la 

valoración aproximada del coste de la expulsión de un inmigrante asciende a la cantidad de mil 

ochocientos siete euros con cuarenta céntimos (1.807,40€)”. A aquesta quantitat cal sumar el 

cost diari de cada intern (uns 17 euros per persona) més les despeses de personal de seguretat, 

control i manteniment dels centres (Alba Navarro, 2012: 3). 

Per altra banda, els immigrants que no han pogut ser expulsats són deixats en llibertat i es 

troben als llimbs jurídics: ni poden ser expulsats ni regularitzats.  Això es deu a una paradoxa de 

la llei d’estrangeria. L’article 62.3 afirma que “las personas que no han podido ser expulsadas 

por motivos jurídicos o por otras consideraciones deberán ser puestas en libertad”, mentre que 

l’article 58 de la mateixa llei afirma que “la [orden de] expulsión conllevará, en todo caso, la 

extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo 

de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en 

España del extranjero expulsado”. Per això els immigrants amb ordre d’expulsió però que no 

han pogut ser expulsats han d’esperar entre 5 i 7 anys per iniciar un altre tràmit de regulació, 

anys durant els quals poden ser detinguts novament.  
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 2.3.3 Realitat dels CIE i drets humans 

Les persones retingudes als CIE comparteixen com a denominador comú no tenir la 

documentació necessària per residir legalment a Espanya, però existeixen diferències 

significatives respecte a les seves condicions personals. Segons l’estudi Los centros de 

internamiento de extranjeros en España: Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-

sociales de la CIDOB, dins els CIE es barregen persones que han estat interceptades durant el 

viatge, persones que ja es troben establertes al nostre país i tenen llaços familiars o laborals i 

persones que han comès algun delicte.  

A més a més de no complir amb la funció per la qual van ser creats, els CIE operen com a 

presons, o fins i tot tenen pitjors condicions de vida a causa de la deficient regulació del seu 

funcionament intern (Pueblos Unidos, 2011; De la Serna y Villán, 2011). El 2009 diverses 

entitats com CEAR, SOS Racisme i Ferrocarril Clandestino van tenir accés a les dependències 

internes per realitzar informes. Els informes de les ONG  corroboren l’existència de cel·les 

d’aïllament i recullen testimonis de maltractament físic i fins i tot tortura (Pérez-Sales, 2009: 

134). La Defensora del Poble, Maria Lluisa de Cava de Llano, després d’una visita realitzada el 

gener de 2012, va manifestar que “dado que los internos están en los CIE por no tener papeles, 

los policías deberían limitarse a la vigilancia externa del centro mientras que, en el interior, los 

funcionarios deberían ser sobre todo trabajadores sociales”. A més, la Defensora del Poble va 

insistir en la falta de càmeres de videovigilància, fet que impossibilita tenir un control exhaustiu 

sobre el que succeeix dins el centre (Cebeiro, 2012). 

2.3.4 Nou reglament 

El 2014 es creà finalment una normativa reguladora. El Real Decreto 162/2014 de 14 de març 

de 2014 és la norma que actualment defineix l’existència i el funcionament dels CIE. Els canvis 

són més aviat minsos. L’article 2 del Reial Decret defineix els centres com a “establecimientos 

no penitenciarios” i l’article 3 afirma que “el ingreso y estancia en los centros tendrá 

únicamente finalidad preventiva y cautelar”. Com a novetats, les ONG són les encarregades de 

l’assistència social, hi haurà serveis jurídics dins els centres i els interns tindran dret a 

entrevistar-se amb el director del centre. A més, el CIE de Barcelona disposa ara de dos jutjats 

de vigilància que es fan càrrec de les denúncies interposades pels interns de la Zona Franca. Per 

moltes associacions, els canvis no són suficients i la nova normativa “ha perdut la gran 

oportunitat d’avançar en la protecció dels drets dels interns” (Belgrano Marcelo, 2014). Altres 

van encara més enllà: 
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“la crítica al Reglamento de los CIE se apoya en cuestiones de principio que van mucho 

más allá de problemas concretos en reconocimiento y garantia de derechos y que 

afectan a la propia concepción de estas instituciones. Esa es la razón por la que no pocas 

ONG consideran que no hay reforma posible de los CIE, sino su disolución”. (CIDOB 

2012:13)  

 2.3.5 El CIE de la Zona Franca i Tancarem el CIE 

El CIE de Barcelona, situat al Polígon Industrial de la Zona Franca, té una capacitat per a 226 

persones. Va ser creat l’agost del 2006 per substituir el centre de “la Verneda”, que es trobava a 

la mateixa comissària de la Verneda. Durant els últims anys, el Centre d’Internament 

d’Estrangers de Barcelona ha estat objecte de polèmica, “especialment per la recent mort de tres 

interns, la gran opacitat que el rodeja i els nombrosos casos de maltractaments denunciats” 

(Tancarem el CIE, 2014:4) 

La campanya “Tancarem el CIE” va ser una mobilització ciutadana d’ampli suport entre 

setembre i novembre de 2014 que pretenia tancar el Centre d’Internament per a Persones 

Estrangeres (CIE) de Barcelona. La mobilització va ser impulsada per SOS Racisme, Tanquem 

els CIE, la fundació Migrastudium, la FAVB, el Procés Constituent, Òmnium Cultural, el CJB, 

el CNJC, el Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, UGT i CCOO, CGT, la Fede.cat, 

l’Institut de Drets Humans de Catalunya, la PAH, el MLP, la FAPAC i el CAB. En total més de 

80 entitats adherides i gairebé 900 persones a títol individual (SOS Racisme).  

 

El manifest d’adhesió afirma que “en el context d’un nou país no es pot tolerar l’existència del 

CIE, un centre on es retenen persones que no han comès cap delicte pel sol fet de no tenir la 

documentació en regla” (Tancaremelcie.cat). La campanya va culminar en dos actes: un Míting 

Piulada a les Cotxeres de Sants el 17 d’octubre i l’encerclament del CIE de la Zona Franca el 18 

d’octubre. 

 

2.4 Periodisme i immigració 

Les últimes enquestes sobre opinió pública realitzades pel Centre d’Investigacions 

Sociològiques (CIS) només semblen posar de manifest un canvi en les perspectives dels 

espanyols respecte a la immigració.  Mentre que el setembre de 2006 un 59,2% dels enquestats 

afirmaven que la immigració era un dels tres problemes principals del país, només un 1,7% ho 

creu actualment (CIS, Baròmetre Febrer 2015). Tot i això, les dades han de ser posades en un 

context de crisi on l’atur, els problemes econòmics i la corrupció encara representen les 

preocupacions creixents dels ciutadans (Baròmetre CIS, Febrer 2015). De fet, altres índexs 
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d’opinió recents centrats exclusivament en immigració mostren que no hi ha ni una major 

tolerància ni una major acceptació dels fenòmens migratoris. Segons un estudi de l’empresa 

Simple Lógica, 2 de cada 3 ciutadans creu que a Espanya hi ha més immigrants dels que el país 

pot acollir. A més, el 54% dels enquestats es mostren d’acord amb el fet que els països de la UE 

restringeixin l’entrada a immigrants sense contracte laboral (Simple Lógica, Índice de opinión 

pública, Abril 2014).  

Diversos autors expliquen aquesta “creixent xenofòbia” (Cea D’Ancona, 2004)  a través de 

factors psico-socials com la ideologia política, factors sociodemogràfics, la percepció de 

l’amenaça social o cultural o el nivell de contacte amb els immigrants. Tot i això, un factor que 

contribueix a generar imatges de discriminació i exclusió social a nivell col·lectiu és l’acció 

informativa dels mitjans de comunicació (van Dijk 2003). De fet, Juan Carlos Checa Olmos 

afirma a Españoles ante la inmigración: el papel de los medios de comunicación que “son 

precisamente los medios los que transforman la inmigración de un fenómeno a un problema 

social” (2011:2). Per tant, és interessant analitzar el discurs dels mitjans de comunicació perquè 

transmeten models del món i de la realitat. Com assegura Rodrigo: “los mass media definen la 

realidad y nos la hacen comprensible a partir de determinados esquemas. Es decir, nos producen 

un modelo de realidad” (1991:19). La present investigació s’emmarca en l’enfocament dels 

Estudis Crítics del Discurs (ECD). 

 

2.5 Els Estudis Crítics del Discurs (ECD)  

 

Els Estudis Crítics del Discurs (ECD) o Anàlisi Crítica del Discurs, són un enfocament sota el 

qual s’inclouen múltiples metodologies que estudien diversos estadis com l’accés, la producció i 

la recepció dels discursos i del llenguatge. (Giró Marti, X. 2011:14). Van Dijk, un dels pares del 

concepte, afirma que l’Anàlisi Crítica del Discurs és “un análisis del discurso efectuado con una 

actitud” que estudia “el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de 

poder o de la dominación” (Wodak R & Meyer M, 2003:143). 

 

Van Dijk  també defensa que els immigrants, refugiats i les minories ètniques són  associats 

cada vegada més amb amenaces socials, econòmiques i culturals. “Els mitjans fomenten la 

creació d’una espècie de correlació il·lusòria en associar les minories ètniques amb  

esdeveniments de caràcter negatiu, a través d’una estratègia discursiva” (Racismo y análisis 

crítico de los medios, 1999). Segons Van Dijk, l’estratègia discursiva s’estableix en tres etapes: 

a) Es realitza una dicotomia entre nosaltres i ells 
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b) Es manté una predilecció per la varietat de problemes dels quals són acusats els 

immigrants 

c) Els mitjans escullen el petit conjunt de temes negatius  

(Recollit a Igartua, JJ. Encuadres noticiosos e inmigración. Un análisis de contenido de 

la prensa y televisión españolas. 2012:2) 

Aquest plantejament convergeix amb el de Seiter (1986), qui assenyala que els mitjans de 

comunicació participen activament en la generació d’estereotips. En paraules d’Igartua, un 

estereotip és una creença social que es basa en la generalització de les característiques d’un grup 

(2012:2). Tot i que alguns autors com Dixon defineixen els estereotips estrictament com 

estructures cognitives que ajuden a processar la informació (2000), la  majoria associen els 

estereotips amb una alta càrrega negativa:  

 

“l'estereotip té tanta força en la ment de les persones que allò que no hi encaixa no 

s'acaba de percebre i allò que encaixa simplement el confirma. Els mitjans poden caure 

en la mateixa trampa [els estereotips] si la informació es limita als aspectes de la realitat 

que no qüestionen els prejudicis” (Giró Martí, X. Cobertura televisiva de propostes 

polítiques sobre Immigració, 2011:22). 

 

Com a exemple d’associació negativa, Santamaría afirma que: 

“...los migrantes musulmanes son atrapados en un conjunto de representaciones de larga 

duración que, con orígenes múltiples y a veces opuestos, tienen más que ver con esa figura del 

imaginario social que es el “moro”, que hoy sigue transmitiéndose a través del sistema 

educativo y, muy especialmente mediante las representaciones transnacionales que los medios 

de comunicación generan y difunden de los árabes y/o Islam, asociándolos al “terrorismo” y al 

“fundamentalismo” (2002: 141-142).  

Diverses investigacions han posat de manifest que la premsa associa la informació de les 

minories ètniques amb conflictes (Rodrigo y Martínez, 1997). Així es construeix una imatge de 

les minories ètniques com a actors socials conflictius, encara que apareguin com a víctimes. El 

problema es planteja quan un determinat col·lectiu només apareix als mitjans en situacions de 

conflicte. Sartori puntualitza que d’aquesta manera es construeix un discurs que assenyala que 

els immigrants són incompatibles amb la nostra cultura, els nostres valors i el nostre sistema 

social (Sartori, 2001). 
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Els mitjans poden crear i estendre estereotips però també són una eina per a la integració i la 

tolerància.  Tal com Miquel Rodrigo Alsina afirma, no serà gens fàcil canviar la imatge de la 

immigració, però “en cualquier posible cambio de la representación social de la inmigración se 

tiene que tener en cuenta a los medios de comunicación” (2006:45). 

Tot i això, els mitjans també són exemple de bones pràctiques quan tracten immigració. 

L’estudi Solidaritat Delimitada, una anàlisi de la cobertura televisiva dels fets al voltant de la 

tanca de Melilla de l’octubre de 2005, va trobar certs encerts en la contextualització i la 

responsabilització dels mitjans. Tal com afirma el seu autor: “si uns [mitjans] ho fan, no hi ha 

motiu perquè no ho puguin fer els altres” (Giró, X. 2005:16) 

 

2.6 Cap a un periodisme més compromès 

 

La  preocupació pel tractament de les minories ètniques i, en particular, de la immigració, està 

estesa entre un bon grup d’acadèmics però també de periodistes. Tal com ja hem dit, els mitjans 

juguen un paper crucial a l’hora d’influir en els pensaments i consideracions de la ciutadania i 

els periodistes són conscients que, a través de les decisions que prenen, els mitjans poden 

aprofundir en les desigualtats o combatre els desequilibris:  

 

“Los periodistas son conscientes de la responsabilidad social que conlleva su trabajo, 

pero también hay que tener en cuenta las fulgurantes transformaciones a que se ven 

sometidos los medios de comunicación y sus profesionales, como la aceleración 

tecnológica o la influencia de la globalización económica, que tiene como principal 

orientación la búsqueda del beneficio económico, en muchas ocasiones en detrimento de 

un periodismo de calidad” (Sendín Gutiérrez, JC. 2008:13). 

 

En un sentit profund, les preocupacions sobre el tractament de la immigració són preocupacions 

sobre la vulneració dels drets de les persones. En el cas particular dels CIE, diverses ONG han 

denunciat la falta de transparència i el no compliment dels drets bàsics dels interns. Com a eina 

interessant en periodisme i drets humans, l’ONG internacional Internews presenta Speak Up, 

Speak Out, un kit per periodistes que escriuen sobre drets humans que dóna directrius per 

escriure un reportatge de temàtica sensible o realitzar bones entrevistes 

(http://www.speakupspeakout.internews.org) 

 

En una perspectiva similar, segons la Federació Internacional de Periodistes (FIP) existeixen 

més de 400 codis escrits per periodistes o mitjans de comunicació que defineixen pautes i 

http://www.speakupspeakout.internews.org/
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recomanacions per al tractament de la informació. A Catalunya, institucions professionals com 

el  Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han 

establert diverses recomanacions. Segons el CAC, els mitjans participen en la construcció de 

valors, estereotips i actituds, per la qual cosa han de procurar que aquests valors contribueixin al 

respecte i a la solidaritat: “Los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de 

informar y de ofrecer al ciudadano todo aquello que es relevante, sin que esto conlleve a 

alimentar estereotipos o percepciones que dificulten la convivencia (Gifreu. 2002: 2).  

 

A continuació s’ofereix una pinzellada de tres propostes deontològiques.  

 

 2.6.1 Propostes del Consell Audiovisual de Catalunya 

 

El CAC és l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. En 

termes del mateix consell, la seva finalitat és vetllar pel compliment de la normativa aplicable 

als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els públics com els privats. El 2002 el 

consell va destinar el Quadern del CAC número 12 a la immigració i els mitjans de 

comunicació. Com a recomanacions principals en el tractament informatiu de la immigració, el 

consell va establir el següent: 

 

1. En l'elaboració i la difusió d'informació sobre la immigració i sobre les persones 

immigrades és indispensable introduir consideracions prèvies, d'ordre general, que són 

molt habitualment ignorades. Cal introduir en els discursos informatius elements de 

reflexió que permetin contemplar la immigració com un fenomen comú de 

desplaçament de població, i no com una amenaça.  

 

2. Cal evitar l'associació automàtica, explícita o implícita, entre els fluxos migratoris i la 

violència, la marginalitat, el desordre o la delinqüència, sense contextualitzar-los o 

sense analitzar-ne les causes profundes.  

 

3. Convé potenciar les informacions positives que involucren la població immigrada sense 

que això pugui perjudicar la veritat o pugui suggerir la construcció d'una realitat 

emmascarada. Les autoritats, els mitjans de comunicació i els professionals tenen el 

deure de no ocultar la veritat i servir el dret a la informació, però també comparteixen la 

responsabilitat social de promoure la convivència, en un context de llibertat, pluralitat i 

civisme. 
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4. Cal eludir aquelles visions nuclears, pretesament pragmàtiques i merament utilitaristes 

de la immigració, que renuncien a apel·lar als valors i que la presenten com una 

necessitat social transitòria davant de circumstàncies com la baixa natalitat de la 

població autòctona o les necessitats del mercat laboral.  

 

5. Convé recordar que les garanties a les quals remet la llibertat d'expressió inclouen 

també, íntegrament i sense excepcions de cap mena, les persones immigrades. I això en 

la seva doble condició, com a subjectes i com a objectes de la informació. 

 

6. Finalment, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya considera que resultaria d'utilitat la 

celebració periòdica de sessions de treball entre les organitzacions representatives de les 

persones en situació d'immigració, les autoritats implicades, els col·lectius i les 

associacions de professionals de la informació, els mitjans de comunicació i els centres 

universitaris de formació de comunicadors, per tal d'avaluar els discursos informatius 

predominants sobre immigració i elaborar propostes de millora dels procediments. 

 

2.6.2 Manual d’estil sobre les minories ètniques 

 

 El manual d’estil sobre minories ètniques va ser publicat pel Col·legi de Periodistes el 1996. La 

introducció del document resa: “Aquest Manual d'estil té la finalitat de contribuir a una societat 

més oberta i solidària. És una eina de treball oberta a noves aportacions i el seu èxit depèn de 

l'actitud decidida dels professionals de la comunicació contra les actituds racistes i xenòfobes”. 

El manual ha estat objecte de critiques i elogis, tal com afirma Xavier Giró: “Per a qui el coneix, 

el Manual d'estil és i ha estat en els darrers anys un instrument d'un gran valor. No només per 

les recomanacions que conté, sinó també pels arguments amb què les raona. S'ha difós tant com 

ha estat possible, però encara li queda territori per estendre-s'hi” (2002 :1). 

Fa tres anys el manual va ser actualitzat a la següent fòrmula: 

 

1. No s'ha d'incloure el grup ètnic, el color de la pell, el país d'origen, la religió o la cultura 

si no és estrictament necessari per a la comprensió global de la notícia. La reflexió és el 

millor antídot per tal de no reproduir aquests esquemes. 

 

2. Cal evitar les generalitzacions, els maniqueismes i la simplificació de les informacions. 

Els residents estrangers no comunitaris són tan poc homogenis com els autòctons. La 

millor manera de fer-ho és consultar les persones interessades per saber com desitgen 

ser anomenades, com a individus o com a col·lectius. 
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3. No s'han de potenciar les informacions negatives ni les sensacionalistes. Cal evitar crear 

inútilment conflictes i dramatitzar-los. S'ha de potenciar la recerca de notícies positives. 

 

4. Equanimitat en les fonts d'informació. Cal contrastar les institucionals i s'han de 

potenciar les pròpies de les minories ètniques i tenir especial cura en les informacions 

referides als països d'origen. Publicar les rectificacions com a elements habituals de 

qualitat del mitjà informatiu. 

 

5. Responsabilització dels professionals. La importància de la ubicació física de la 

informació. "L'efecte dominó". Utilització del material gràfic. 

 

6. Militància periodística: cap a una multiinterculturalitat enriquidora per a tots. La 

potenciació de les informacions en positiu. 

 

 

2.6.3 Estudis del Migracom 

 

El Grup d’Investigació i Observatori de Migració i Comunicació (MIGRACOM) és un grup de 

recerca de la UAB que va nèixer el 1995 amb l’objectiu d’analitzar el tractament de la 

immigració als mitjans de comunicació. Entre els seus multiples estudis, destaquen 4 criteris 

recollits a La investigación sobre el tratamiento de la inmigración en los medios de 

comunicación desde la universidad: propuestas del MIGRACOM: 

 

1. Aumentar el número de unidades informativas en que el sujeto activo y la fuente 

informativa de los hechos narrados sea el inmigrante no comunitario. 

 

2. Diversidad temática de los hechos relacionados con la inmigración no comunitaria 

(flujos migratorios, legislación, economía, integración, cultura, espectáculos, arte, 

comunicación, educación...). 

 

3. Eludir la nacionalidad y los gentilicios referentes a la inmigración no comunitaria 

cuando no formen parte del eje central de la información (especialmente en unidades 

informativas de carácter conflictivo o problemático). 
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4. Utilizar un léxico idóneo y apropiado para cada uno de los temas y secciones tratados, 

para no construir campos semánticos que favorezcan la creación de estereotipos y falsas 

creencias sobre la población inmigrante. 
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 3. METODOLOGIA 

3.1 Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi és la cobertura de la campanya mediàtica “Tancarem el CIE” (Centre 

d’Internament d’Estrangers), realitzada entre setembre i novembre de 2014. El corpus és, per 

una banda, les peces informatives sobre la campanya dels diaris d’àmbit català (l’ARA-El 

Periódico- El Punt Avui - La Vanguardia) publicades entre aquests mesos i per una altra, les 

entrevistes als periodistes de cada mitjà que van cobrir “Tancarem el CIE”.  

3.2Objectius 

L’objectiu general de la recerca consisteix en analitzar la cobertura mediàtica de la campanya 

“Tancarem el CIE”. 

Els objectius específics són:  

1) Realitzar una aproximació crítica als principis legals i normes administratives 

aplicades per l’Estat en els processos d’expulsió que legitimen l’existència de 

Centres d’Internament d’Estrangers  

2) Obtenir les macroproposicions i matrius ideològiques dels mitjans  

3) Analitzar la lògica professional dels periodistes que cobreixen immigració 

3.3 Hipòtesis 

Les hipòtesis generals són: 

1) La cobertura de la campanya “Tancarem el CIE” té un tracte puntual i superficial que 

obvia un context conflictiu i unes lleis discriminatòries 

2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei d’estrangeria 

3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la informació 

4) La majoria dels periodistes que cobreixen immigració no són especialitzats 

5) Tot i tenir una visió positiva de la campanya, hi ha periodistes que aborden la 

immigració des d’una lògica professional poc compromesa amb la justícia social  

Respecte a l’anàlisi del discurs s’han establert una sèrie d’hipòtesis específiques: 

HE1) Falten veus policials i judicials 
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HE2) Les fonts governamentals són inexistents 

HE3) S’utilitzen generalitzacions per parlar de les ONG 

HE4) No hi ha varietat en les fonts. Predominen les fonts associatives 

HE5) Es simplifica la vulneració dels drets humans 

HE6) Es relaciona la campanya amb informació negativa (fracàs) 

HE7) No es cita el marc legal de drets humans 

HE8) No s’explica la funció dels CIE 

HE9) No s’explica la realitat dels CIE: ni la situació ni les condicions dels interns 

HE10) Hi ha una crida implícita a mantenir els CIE oberts 

HE11) S’accepta implícitament que l’entrada de persones estigui restringida 

HE12) Hi ha una escassa o nul·la presència de la veu dels immigrants 

HE13) Hi ha un baix (o nul) grau de reconeixement dels immigrants com a actors polítics 

Per últim, per a l’anàlisi de les entrevistes s’han establert també una sèrie d’hipòtesis 

específiques: 

H1) Per falta de coneixement els periodistes no tenen una opinió formada sobre temes 

migratoris clau 

H2) Els periodistes són molt poc crítics amb la cobertura de la immigració 

H3) En el cas d’acceptar que la cobertura de la campanya fou superficial, la mala pràctica 

s’atribueix a causes externes 

H4) No s’utilitzen mesures especials dissenyades per no reforçar postulats discriminatoris 

H5) Els periodistes tenen una visió positiva de la campanya en sí i dels moviments socials al 

seu voltant 
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3.4 Eines i procediments 

Per estudiar la complexitat de la cobertura de la Campanya “Tancarem els CIE”, la recerca s’ha 

dirigit en dues direccions. 

En primer lloc, s’ha fet una anàlisi dels textos periodístics publicats a la premsa catalana sobre 

el CIE de la Zona Franca entre setembre i octubre de 2014. En segon lloc, s’ha entrevistat a dos 

periodistes de cada mitjà analitzat per estudiar la seva lògica professional. Es desglossa a 

continuació amb més detall la metodologia que s’ha emprat en la recerca. 

 3.4.1 Anàlisi peces periodístiques 

El corpus triat són quatre diaris d’àmbit català: l’ARA, El Periódico, El Punt Avui i La 

Vanguardia. L’ARA és un diari publicat en llengua catalana que va néixer el 2010. La seva 

ideologia és d’esquerres i es mostra favorable a l’independentisme català.  El Periódico pertany 

al Grup Zeta i està considerat un diari d’esquerres i progressista. Es va editar només en castellà 

des de la seva fundació el 1978 fins el 1997, any que va iniciar l'edició simultània en castellà i 

català. El Punt Avui va néixer el 2011 com a fusió dels diaris El Punt i l’Avui. Propietat de 

Hermes Comunicacions i publicat en català, compta amb una edició pròpia per les comarques de 

Girona i fa una cobertura més àmplia de la informació comarcal. La Vanguardia és un diari 

conservador propietat del Grup Godó. Fundat el 1881, es començà a publicar en català el 2011. 

És el diari més llegit a Catalunya segons l’última Enquesta General de Mitjans (abril 2014-març 

2015). 

L’àmbit fou acotat a Catalunya perquè la campanya “Tancarem el CIE” es centra exclusivament 

en el CIE de la Zona Franca. A més, els diaris triats són nacionals perquè es vol estudiar 

l’impacte mediàtic de la campanya en els diaris que compten amb  més difusió. 

Tot el corpus està analitzat, és a dir, la mostra és el corpus. En primer lloc s’ha fet un buidat de 

les 16 peces periodístiques publicades entre setembre i octubre de l’any passat sobre la 

campanya “Tancarem el CIE”. Per a realitzar l’anàlisi s’ha elaborat la següent graella: 

Text i imatge Proposició 

explícita  

Proposició 

implícita 

Proposició 

ideològica 

Explicació 

     

 

En primer lloc s’extreu la proposició explícita del text, allò que el text enuncia clarament, per 

després obtenir la idea implícita en el text (la idea que s’entén sense ésser expressada 

formalment al text). A continuació la idea concreta s’extrapola a una proposició ideològico-

abstracta que expressa un valor general. En el cas que sigui necessari, s’explica com s’ha passat 
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d’una proposició a una altra. A continuació és presenta un exemple perquè el procediment 

utilitzat quedi clar pel lector:  

Text  Proposició 

explícita  

Proposició 

implícita 

Proposició 

ideològica 

Explicació 

“Los magistrados 

denunciaron que 

se limitaba 

«gravemente» el 

derecho de los 

internos «a la 

intimidad y a la 

dignidad»” 

Els jutges van 

denunciar que el 

centre limitava 

drets com la 

intimitat i la 

dignitat 

El centre no pot 

limitar drets 

com la intimitat 

i la dignitat 

 

Els CIE no 

poden limitar 

drets humans 

bàsics com la 

intimitat i la 

dignitat 

 

 

 

El més interessant de l’anàlisi és aïllar les proposicions explícites per després veure quines són 

les idees implícites dins el text. S’ha omplert la graella per cada peça informativa i de cada mitjà 

s’han extret al final un seguit de macroproposicions ideològiques. Això permet  veure més 

clarament la ideologia del mitjà i fer la comparació entre diferents diaris. L’objectiu d’aquesta 

graella és obtenir  la matriu ideològica de cada mitjà que condensa la posició del diari sobre 

immigració.  

Respecte a les hipòtesis específiques del text, s’ha analitzat cada peça mitjançant la graella 

següent per saber si aquestes eren refutades o confirmades. 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

HE1)Falten veus policials i judicials   

HE2) No fonts governamentals    

HE3) Generalitzacions ONG   

HE4) No hi ha varietat en les fonts   

HE5) Simplificació drets humans   

HE6) Campanya-info negativa   

HE7) No marc legal   

HE8) No s’explica la funció dels CIE   

HE9) No realitat CIE   

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts   

HE11) Acceptació entrada persones restringida   

HE12) No presència immigrants   
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HE13) No immigrants com a actors polítics   

 

Finalment, dins l’apartat d’investigació, s’han extret les conclusions tant quantitatives com 

qualitatives per acabar traient conclusions. 

 3.4.2 Anàlisi entrevistes 

Per analitzar la lògica professional dels periodistes, dos de cada mitjà han estat entrevistats. Són 

els periodistes que han cobert la campanya per tancar el CIE de Barcelona.  

Auri Garcia Morera i Laura Díaz: l’ARA 

Jesús González Albalat i Toni Sust: El Periódico 

Emili Bella i Mayte Piulachs: El Punt Avui 

David Palacios i Sandra Vicente: La Vanguardia 
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Per a la realització de les entrevistes es va partir del qüestionari base mostrat a continuació: 

Periodisme 

1.Què el va dur a cobrir temes d’immigració? Hi està especialitzat? 

2.Creu que la immigració es tracta correctament als mitjans? Què es fa bé? Què s’hauria de 

millorar?  

3.Creu que els temes d’immigració es cobreixen pitjor que altres temes? Quin és, al seu parer, el 

problema? Potser prioritats informatives, falta de mitjans o falta de formació dels periodistes? Hi ha 

hagut un canvi en els últims anys?  

4.Per no reforçar postulats discriminatoris, pren vostè mesures especials quan escriu sobre 

immigració? Si és així, quines? 

5.Com valora la cobertura de la campanya Tancarem el CIE? Per què creu que ens molts casos la 

informació és superficial (sense context) i les fonts són limitades?  

 

Immigració 

1. Què en pensa dels CIE? 

2. Creu que han d’existir perquè compleixen una funció necessària? 

       2.1 Si ha respost negativament a la pregunta anterior.  Està a favor del seu tancament? Per què? 

Creu que s’haurien de crear alternatives? En aquest cas, quines? 

3. CIE i drets humans. La nova regulació dels CIE advoca pels drets humans del interns. Quins drets 

humans es vulneren al CIE? 

4. Què li sembla la campanya “Tancarem els CIE”?  

5. Què li sembla la llei d’estrangeria espanyola? Punts forts? Punts dèbils? Deficiències?  

6. Quina creu que podria ser, al seu parer,  una millor política migratòria? Què n’opina de l’obertura 

de fronteres? Seria aquesta una possible solució? 

 

Cal apuntar l’existència de dos blocs diferenciats de preguntes, un sobre immigració i 

comunicació i un altre sobre qüestions més centrades només en immigració, per abastar tota la 

complexitat de la cobertura. Un cop fetes les entrevistes, la informació va ser reordenada per 

poder extreure una anàlisi tan qualitativa com quantitativa a partir de les declaracions dels 

periodistes.  
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4.INVESTIGACIÓ DE CAMP 

4.1 Anàlisi dels textos 

El primer objectiu de realitzar una aproximació crítica als principis legals i normes 

administratives aplicades per l’estat ha quedat cobert amb el marc teòric.  El segon objectiu 

principal d’aquesta recerca és obtenir les macroproposicions ideològiques dels mitjans 

analitzats. Amb aquesta finalitat, les tres hipòtesis generals que es volen demostrar són les 

següents:  

1) La cobertura de la campanya “Tancarem el CIE” té un tractament puntual i 

superficial que obvia un context conflictiu i unes lleis discriminatòries 

2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei d’estrangeria 

3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la informació 

Es desglossa l’anàlisi de les hipòtesis per mitjà i després s’elabora cada matriu ideològica. Al 

final es posen en comú els diferents resultats i es realitza un sintètic estudi comparatiu.   

4.1.1 Anàlisi de l’ARA: 4 peces 

4.1.1.1 Assoliment d'objectius i verificació de les hipòtesis 

Per comprovar les hipòtesis generals 1, 2 i 3 es presentaran, primerament, els resultats de les 13 

hipòtesis específiques. 

Hipòtesi Confirmació  Refutació No 

procedeix 

HE1) Falten veus policials i judicials 4   

HE2) No fonts governamentals  3 1  

HE3) Generalitzacions ONG  4  

HE4) No hi ha varietat en les fonts 1 3  

HE5) Simplificació drets humans 3 1  

HE6) Campanya-info negativa 1 2 - 

HE7) No marc legal 3 1  

HE8) No s’explica la funció dels CIE 3 1  
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HE9) No realitat CIE 3 1  

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 2 2  

HE11) Acceptació entrada persones restringida 3 1  

HE12) No presència immigrants 3 1  

HE13) No immigrants com a actors polítics 3 1  

 

A partir de la taula de les hipòtesis específiques s’analitzaran les 3 hipòtesis generals. 

Hipòtesi  general 1) La campanya té un tracte puntual i superficial que obvia un 

context conflictiu 

Per comprovar la hipòtesi 1 s’utilitzen les hipòtesis específiques 1,2,3,4,5 i 6: 

HE1)Falten veus policials i judicials 

HE2) No fonts governamentals 

HE3) Generalitzacions ONG 

HE4) No hi ha varietat en les fonts 

HE5) Simplificació drets humans 

HE6) Campanya-info negativa 

El diari ARA fa un bon tractament de fonts respecte a la diversitat: les quatre peces analitzades 

presenten variacions en les fonts. Tot i això, no apareixen fonts policials o judicials en cap peça 

i en tres de les quatre tampoc apareixen fonts governamentals. Respecte al tractament de les 

ONG, el diari ARA fa un tractament acurat i desglossa quines ONG i grups socials organitzen i 

suporten la campanya. Per altra banda, els drets humans són tractats molt superficialment. Els 

textos citen “la vulneració de drets humans”, però no es dóna cap context que permeti entendre 

les lleis migratòries i la seva aplicació. Per tant, tot i que la majoria de textos presenten diversos 

tipus de fonts informatives, la cobertura de la campanya per part de l’ARA presenta alguns 

elements superficials: falta de fonts indispensables per entendre el conflicte i no endinsament en 

temes clau com els drets humans. Es confirma la hipòtesi general 1).   
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Hipòtesi general 2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei d’estrangeria 

Per comprovar la hipòtesi 2 s’utilitzen les hipòtesis específiques 7,8,9,10 i 11. 

HE7) No marc legal 

HE8) No s’explica la funció dels CIE  

HE9) No realitat CIE 

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 

HE11) Acceptació entrada persones restringida 

La comprovació de la hipòtesi en aquest cas és molt clara. Tres dels quatre textos analitzats no 

mencionen el marc legal dels CIE, ni la seva funció ni la seva realitat. Els CIE existeixen 

d’acord amb la llei d’estrangeria i amb la nova normativa de regulació dels centres, però els 

textos no donen aquesta informació. El lector no pot entendre per què existeix un CIE i, per tant, 

precisament perquè no s’explica l’origen dels centres ni s’obre debat al seu voltant,  hi ha una 

acceptació implícita de les lleis migratòries vigents com la d’estrangeria.  

A més, el silenci dels textos normalitza els CIE. És el silenci el que bloqueja el qüestionament 

social dels CIE i de manera implícita els legitima. Els textos no especifiquen la possibilitat del 

tancament dels centres o de les alternatives que hi hauria,  i tres dels quatre accepten 

implícitament que l’entrada de persones estigui restringida: no precisen ni obren el debat sobre 

les  actuals polítiques d’immigració. Per tant la hipòtesi número 2 queda confirmada, més per la 

informació que els textos obvien que pel que diuen explícitament. 

Cal fer una menció especial a una de les peces periodístiques que representa una excepció en la 

mostra trobada. “La mobilització contra els CIE creix malgrat els retocs d’interior”, text escrit 

per l’Auri Garcia Morera el 18 d’octubre de 2014, refuta 8 de les 13 hipòtesis estudiades. Es 

tracta d’una anàlisi en profunditat del CIE, la seva funció, la situació avui i les últimes 

modificacions.  

 

Hipòtesi general 3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la informació 

Per comprovar la hipòtesi 3 s’utilitzen les hipòtesis específiques 12 i 13. 

HE12) No presència immigrants 

HE13) No immigrants com a actors polítics 
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Tret de la peça periodística mencionada anteriorment, els altres tres textos analitzats no donen 

veu als immigrants. En molts casos, el col·lectiu immigrant no és ni tan sols citat en el text. Per 

tant, els textos fan abstracció del fet que els interns són immigrants.  Els immigrants tampoc no 

apareixen com a fonts d’informació. Això debilita la seva posició i no contribueix al seu 

reconeixement com a actors polítics. La hipòtesi 3 queda confirmada. 

Per tant, els textos del diari ARA confirmen les tres hipòtesis generals. A continuació, 

l’explicació de la matriu ideològica del mitjà. 

 

4.1.1.2 Matriu ideològica 

Després de la comprovació de les hipòtesis, s’han extret les idees principals que les peces 

informatives de l’ARA transmeten. A continuació es presenta la matriu ideològica. 

Les proposicions ideològiques de l’ARA  per ordre d’aparició són:  

 

1. Els CIE s’haurien de tancar perquè no reuneixen les condicions necessàries per atendre 

una persona 10/10/2014 

2. Els CIE s’han de tancar perquè no compleixen amb drets humans bàsics 10/10/2014 

3. Fins que els CIE no es tanquin, les condicions dels centres han de millorar 10/10/2014 

4. En un CIE no poden conviure persones que han comès un delicte amb altres que no 

tenen els papers en regla 10/10/2014 

5. Els CIE no compleixen ni tan sols la funció per la qual van ser creats 10/10/2014 

6. El dret a tenir accés al servei mèdic és necessari dins un CIE 10/10/2014 

7. La protesta pels CIE ha estat un fracàs 18/10/2014 

8. Els CIE no poden vulnerar els drets humans 18/10/2014 

9. Els actes de protesta pels CIE no aconsegueixen els seus objectius 18/10/2014 

10. El tancament dels CIE compta amb el suport del teixit associatiu 18/10/2014 

11. Els CIE no són compatibles amb una Catalunya democràtica 18/10/2014 

12. El rebuig als CIE hauria de ser transversal, sense distinció d’ideologia  18/10/2014 

13. No poden morir persones en un CIE 18/10/2014 

14. Les modificacions de reglament als CIE no són suficients  18/10/2014 

15. Els CIE no poden estar en els llimbs legals 18/10/2014 

16. El debat dels CIE arriba a qüestionar la mateixa existència d’aquests centres 18/10/2014 

17. En un CIE no es poden barrejar delinqüents amb persones en situació irregular 

18/10/2014 

18. Els CIE no compleixen al funció per la qual van ser creats 18/10/2014 

19. No es pot privar la llibertat a una persona perquè sí 18/10/2014 

20. No hi pot haver falta de transparència en un CIE 18/10/2014 

21. El tancament dels CIE compta amb un suport associatiu transversal  18/10/2014 

22. Els CIE no han d’existir perquè no es poden internar persones per no tenir papers 

18/10/2014 

23. La política migratòria no hauria de fer distinció entre propis i forans 18/10/2014 

24. El rebuig social cap als CIE creix amb més suports 18/10/2014 
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25. Els CIE no tenen cabuda en un nou model de país 18/10/2014 

26. La política migratòria no pot separar persones segons el seu origen 18/10/2014 

 

Si s’analitzen les proposicions ideològiques per temàtica, les idees més presents són les que 

s’engloben dins les categories de drets humans i legislació. A més, hi ha 4 proposicions que 

parlen de la campanya en sí mateixa. 

 

1. Drets humans 

El nombre més gran de proposicions fa referència als drets humans. La idea central  és que no es 

pot privar de llibertat a una persona en un centre que no reuneix les condicions necessàries com 

l'accés al servei mèdic. A més, per la seva línia ideològica, l'ARA posa molt d'èmfasi en el fet 

que els CIE no tenen cabuda en el nou model de país que Catalunya vol esdevenir.     

 

2. Legislació 

La segona categoria més nombrosa són les proposicions sobre el reglament o la legislació dels 

CIE. La crítica cap al nou reglament dels centres és profunda ja que s'afirma que les 

modificacions no són suficients i que els centres continuen als llimbs legals. A més, les 

proposicions ideològiques plantegen una qüestió essencial: els CIE no compleixen la funció per 

la qual van ser creats.  

 

3. La campanya 

Sobre la campanya en sí, hi ha dues proposicions que aporten una visió negativa de la campanya 

perquè afirmen que els actes de protesta van ser un fracàs. Per una altra banda,  hi ha tres 

proposicions que destaquen el suport creixent que el tancament del CIE està reunint entre el 

teixit social i polític. 

 

En conjunt, l’ARA té una posició crítica cap als CIE per les condicions en què es troben els 

interns, tot i que accepta, i per tant legitima, l’existència dels centres. Respecte a la campanya, 

transmet un punt d’escepticisme sobre l’èxit de la protesta però afirma el suport creixent a la 

mobilització.  
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4.1.2 Anàlisi d’El Periódico: 4 peces 

4.1.2.1 Assoliment d'objectius i verificació de les hipòtesis 

Per comprovar les hipòtesis generals 1, 2 i 3 es presentaran, primerament, els resultats de les 13 

hipòtesis específiques. 

Hipòtesi Confirmació  Refutació No 

procedeix 

HE1)Falten veus policials i judicials 3 1  

HE2) No fonts governamentals  4   

HE3) Generalitzacions ONG 1 2 - 

HE4) No hi ha varietat en les fonts 4   

HE5) Simplificació drets humans 4   

HE6) Campanya-info negativa  3 - 

HE7) No marc legal 3 1  

HE8) No s’explica la funció dels CIE 3 1  

HE9) No realitat CIE 4   

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 1 3  

HE11) Acceptació entrada persones restringida 3 1  

HE12) No presència immigrants 4   

HE13) No immigrants com a actors polítics 4   

 

A partir de la taula de les hipòtesis específiques s’analitzen les 3 hipòtesis generals. 

Hipòtesi  general 1) La campanya té un tracte puntual i superficial que obvia un 

context conflictiu 

Per comprovar la hipòtesi 1 s’utilitzen les hipòtesis específiques 1,2,3,4,5 i 6: 

HE1) Falten veus policials i judicials 

HE2) No fonts governamentals 
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HE3) Generalitzacions ONG 

HE4) No hi ha varietat en les fonts 

HE5) Simplificació drets humans 

HE6) Campanya-info negativa 

En les peces analitzades d’El Periódico no hi ha varietat en les fonts d’informació. En tres de les 

quatre peces falten fonts policials i judicials i en cap de les quatre apareixen fonts 

governamentals. Respecte al tractament de les ONG, no hi ha generalització en dues de les 

peces, mentre que a la tercera no es parla d’ONG i la quarta no en fa un tractament acurat ja que 

no desglossa quines ONG i grups socials donen suport a la campanya. Per altra banda, els drets 

humans són tractats molt superficialment. Els textos citen “la vulneració de drets humans”, però 

no es dóna cap context que permeti entendre les lleis migratòries i la seva aplicació. Per tant, tot 

i que la meitat dels textos fan un bon tractament de les ONG, la cobertura de la campanya per 

part d’El Periódico presenta alguns elements superficials: falta de varietat en les fonts, falta de 

fonts indispensables per entendre el conflicte i no endinsament en temes clau com els drets 

humans. Es confirma la hipòtesi general 1.   

Hipòtesi general 2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei d’estrangeria 

Per comprovar la hipòtesi 2 s’utilitzen les hipòtesis específiques 7,8,9,10 i 11. 

HE7) No marc legal 

HE8) No s’explica la funció dels CIE  

HE9) No realitat CIE 

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 

HE11) Acceptació entrada persones restringida 

La comprovació de la hipòtesi en aquest cas és molt clara. Tres dels quatre textos analitzats no 

mencionen el marc legal dels CIE, ni la seva funció i cap d’ells menciona la realitat dels centres 

ni les condicions en què es troben els interns. Els CIE existeixen d’acord amb la llei 

d’estrangeria i amb la nova normativa de regulació dels centres, però els textos no donen 

aquesta informació. El lector no pot entendre per què existeix un CIE i per tant, precisament 

perquè no s’explica l’origen dels centres ni s’obre debat al seu voltant,  hi ha una acceptació 

implícita de les lleis migratòries vigents com la d’estrangeria.  
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Tot i això, El Periódico sí que obre el debat sobre el tancament del centre, a través de les veus 

d’organitzacions i associacions però els quatre textos accepten implícitament que l’entrada de 

persones estigui restringida: mencionen les  actuals polítiques d’immigració però no es donen 

alternatives. Per tant, tot i aquesta obertura positiva del debat, la hipòtesi número 2 queda 

confirmada, més per la informació que els textos obvien que pel que diuen explícitament. 

 

Hipòtesi general 3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la 

informació 

Per comprovar la hipòtesi 3 s’utilitzen les hipòtesis específiques 12 i 13. 

HE12) No presència immigrants 

HE13) No immigrants com a actors polítics 

El immigrants no tenen veu en cap dels textos analitzats. En molts casos, el col·lectiu immigrant 

no és ni tan sols citat en el text, com si es pogués separar CIE d’immigració. Els immigrants no 

apareixen com a fonts d’informació. Això debilita la seva posició i no contribueix al seu 

reconeixement com a actors polítics. La hipòtesi 3 queda confirmada. 

Per tant, els textos del diari El Periódico confirmen les tres hipòtesis generals. A continuació, 

l’explicació de la matriu ideològica del mitjà. 

 

4.1.2.2 Matriu ideològica 

Després de la comprovació de les hipòtesis, s’han extret les idees principals que les peces 

informatives d’El Periódico transmeten. A continuació es presenta la matriu ideològica. 

Les proposicions ideològiques d’ El Periódico per ordre d’aparició són:  

 

1. Un nou reglament dels CIE no és suficient 25/09/14 

2. Els CIE s’han de tancar 25/09/14 

3. El debat sobre el tancament dels CIE és tan important com el debat del 9N  25/09/14 

4. Els CIE no compleixen ni tan sols la funció per la qual van ser creats  25/09/14 

5. Els CIE estan saturats i  no haurien d’existir perquè no cobreixen cap necessitat  

25/09/14 

6. Els CIE s’han de tancar  25/09/14 

7. Els CIE no poden ser opacs  25/09/14 

8. El drets humans fonamentals no s’haurien de vulnerar 07/10/14 

9. El model de gestió de la immigració s’ha de repensar 07/10/14 

10. Les polítiques migratòries s’han de repensar tenint en compte la situació als països 

d’origen 07/10/14 
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11. La situació als CIE necessita visibilitat social 07/10/14 

12. Els CIE no poden existir en societats democràtiques 07/10/14 

13. El tancament del CIE compta amb el suport transversal del teixit associatiu i sindical 

07/10/14 

14. Els CIE necessiten regulació  07/10/14 

15. Només amb el tancament dels CIE s’aturaran atrocitats com les morts 07/10/14 

16. El primer pas per tancar els CIE és buscar visibilitat social 07/10/14 

17. Els drets humans no s’haurien de vulnerar 18/10/14 

18. La Policia ha de fer complir la llei vigent 05/11/14 

19. Els CIE no poden limitar drets humans bàsics com la intimitat i la dignitat 05/11/14 

20. L’Estat ha d’evitar la limitació de drets humans 05/11/14 

En primer lloc, cal destacar que, tal com mostra la comprovació de la hipòtesi específica 10 

(crida implícita als CIE oberts), El Periódico enceta el debat sobre el tancament del CIE i això 

s’observa en proposicions que afirmen que el model de gestió de la immigració s'ha de repensar. 

Si s’analitzen les proposicions ideològiques per temàtica, les idees més presents són les que 

s’engloben dins les categories de legislació, drets humans i suport social. 

1. Legislació 

El Periódico també és crític amb l’actual regulació perquè afirma que no és suficient. A més a 

més, va més enllà quan afirma que els CIE no compleixen la funció per la qual van ser creats. 

 

2. Drets humans 

Respecte als drets humans, les idees principals són la saturació i l'opacitat dels CIE, a més de la 

vulneració dels drets humans en general. 

 

3. Suport social 

Tal com ja s’ha vist en l’anàlisi de les hipòtesis, El Periódico fa un bon tractament de les 

organitzacions socials, sense generalitzacions i això es trasllada a les proposicions ideològiques. 

Dues proposicions afirmen que la visibilitat social és molt important per la campanya. Per últim, 

dues proposicions fan una crida a la policia i a l'estat perquè exerceixin un millor control sobre 

els centres.  

En conjunt, El Periódico es mostra solidari amb les organitzacions socials i entitats que donen 

suport al tancament del CIE. Tot i això, el diari legitima l’existència dels centres d’internament 

perquè només denuncia que l’actual regulació no és suficient. Cal afegir que El Periódico ja va 

impulsar una recollida de firmes el 2012 per denunciar el llimb legal dels CIE. 
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4.1.3 Anàlisi del Punt Avui: 3 peces 

4.1.3.1 Assoliment d'objectius i verificació de les hipòtesis 

Per comprovar les hipòtesis generals 1, 2 i 3 es presentaran, primerament, els resultats de les 13 

hipòtesis específiques. 

Hipòtesi Confirmació  Refutació No 

procedeix 

HE1)Falten veus policials i judicials 2 1  

HE2) No fonts governamentals  3   

HE3) Generalitzacions ONG 3   

HE4) No hi ha varietat en les fonts 3   

HE5) Simplificació drets humans 3   

HE6) Campanya-info negativa 1  2 

HE7) No marc legal 2 1  

HE8) No s’explica la funció dels CIE 3   

HE9) No realitat CIE 3   

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 3   

HE11) Acceptació entrada persones restringida 3   

HE12) No presència immigrants 3   

HE13) No immigrants com a actors polítics 3   

 

A partir de la taula de les hipòtesis específiques s’analitzen les 3 hipòtesis generals. 

Hipòtesi  general 1) La campanya té un tracte puntual i superficial que obvia un 

context conflictiu 

Per comprovar la hipòtesi 1 s’utilitzen les hipòtesis específiques 1,2,3,4,5 i 6: 

HE1) Falten veus policials i judicials 

HE2) No fonts governamentals 
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HE3) Generalitzacions ONG 

HE4) No hi ha varietat en les fonts 

HE5) Simplificació drets humans 

HE6) Campanya-info negativa 

El diari el Punt Avui no fa un tractament acurat de les fonts: cap de les tres peces analitzades 

presenta varietat en les fonts i només una conté fonts judicials. En cap de les tres apareixen fonts 

governamentals. Respecte al tractament de les ONG, hi ha una generalització total ja que el diari 

no desglossa quines ONG i grups socials organitzen i suporten la campanya. A més,  els drets 

humans són tractats molt superficialment. Els textos citen “la vulneració dels drets humans més 

bàsics”, però no detallen quins són aquests drets ni es dóna cap context que permeti entendre les 

lleis migratòries i la seva aplicació. Cal destacar, com a apunt curiós, que en un moment en què 

la campanya és el fet noticiable en relació al CIE, dues de les peces no citen la campanya per 

tancar el centre. Per tant, la cobertura de la campanya per part del Punt Avui presenta elements 

superficials: falta de varietat i fonts indispensables per entendre el conflicte, no endinsament en 

temes clau com els drets humans i superficialitat en el tractament de les organitzacions. Es 

confirma la hipòtesi general 1.   

Hipòtesi general 2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei 

d’estrangeria 

Per comprovar la hipòtesi 2 s’utilitzen les hipòtesis específiques 7,8,9,10 i 11. 

HE7) No marc legal 

HE8) No s’explica la funció dels CIE  

HE9) No realitat CIE 

HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 

HE11) Acceptació entrada persones restringida 

La comprovació de la hipòtesi en aquest cas és molt clara. Tres dels quatre textos analitzats no 

mencionen el marc legal dels CIE, i cap dels quatre menciona ni la seva funció ni la seva 

realitat. Els textos no faciliten cap informació sobre la llei d’estrangeria o la nova regulació dels 

centres. Precisament aquest silenci és el que normalitza els CIE: no s’explica l’origen dels 

centres ni s’obre debat al seu voltant i per tant hi ha una acceptació implícita de les lleis 

migratòries vigents com la d’estrangeria. A més, les quatre peces analitzades accepten 
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implícitament que l’entrada de persones estigui restringida: no precisen ni obren el debat sobre 

les  actuals polítiques d’immigració. Per tant la hipòtesi número 2 queda confirmada. 

 

Hipòtesi general 3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la 

informació 

Per comprovar la hipòtesi 3 s’utilitzen les hipòtesis específiques 12 i 13. 

HE12) No presència immigrants 

HE13) No immigrants com a actors polítics 

Cap dels  tres textos analitzats dóna veu als immigrants. El col·lectiu immigrant no és ni tan sols 

citat en el text ni apareix com a font d’informació. Això debilita la seva posició i no contribueix 

al seu reconeixement com a actor polític. La hipòtesi 3 queda confirmada. 

Per tant, els textos del diari el Punt Avui confirmen les tres hipòtesis generals. A continuació, 

l’explicació de la matriu ideològica del mitjà 

 

4.1.3.2 Matriu ideològica 

Després de la comprovació de les hipòtesis, s’han extret les idees principals que les peces 

informatives del Punt Avui transmeten. A continuació es presenta la matriu ideològica. 

Les proposicions ideològiques del Punt Avui per ordre d’aparició són: 

  

1. Els CIE han de garantir els drets  humans 16/10/14 

2. Els CIE necessiten una gestió de control independent 16/10/14 

3. No hi pot haver mal control als CIE 16/10/14 

4. No hi pot haver zones d’impunitat ni falses denúncies 16/10/14 

5. Els CIE han de ser accessibles i transparents 16/10/14 

6. Els CIE necessiten un reglament clar 16/10/14 

7. Els CIE no haurien de vulnerar drets humans 19/10/14  

Cal destacar en primer lloc que les peces analitzades són extremadament curtes, per això el 

nombre de proposicions ideològiques extretes és menor. Si s’analitzen les proposicions per 

temàtica, es troben dues categories principals: gestió dels centres i drets humans. No hi ha cap 

proposició que faci referència a actors o a la campanya en sí mateixa. 
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1. Gestió dels centres  

Les cinc proposicions que fan referència a la gestió i reglament dels centres afirmen que és 

necessari un reglament clar, una gestió de control independent i més accessibilitat i 

transparència. 

 

2. Drets humans 

Respecte a drets humans, les dues proposicions restants afirmen que els drets humans no es 

poden vulnerar i s'han de garantir. 

 

En conjunt, el Punt Avui fa una crítica del reglament i de la vulneració dels drets humans dels 

interns, però accepta l’existència dels centres. De les proposicions s’extreu que només fan falta 

modificacions.  

 

4.1.4 Anàlisi de la Vanguardia: 5 peces 

4.1.3.1 Assoliment d'objectius i verificació de les hipòtesis 

Per a comprovar les hipòtesis generals 1, 2 i 3 es presentaran, primerament, els resultats de les 

13 hipòtesis específiques.  

Hipòtesi Confirmació  Refutació No 

procedeix 

HE1) Falten veus policials i judicials 5   

HE2) No fonts governamentals  5   

HE3) Generalitzacions ONG 2 3  

HE4) No hi ha varietat en les fonts 5   

HE5) Simplificació drets humans 5   

HE6) Campanya-info negativa  2 3 

HE7) No marc legal 4 1  

HE8) No s’explica la funció dels CIE 4 1  

HE9) No realitat CIE 5   
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HE10) Crida implícita pro-CIE oberts 5   

HE11) Acceptació entrada persones restringida 5   

HE12) No presència immigrants 5   

HE13) No immigrants com a actors polítics 5   

 

A partir de la taula de les hipòtesis específiques s’analitzen les 3 hipòtesis generals. 

Hipòtesi  general 1) La campanya té un tracte puntual i superficial que obvia un context 

conflictiu 

Per comprovar la hipòtesi 1 s’utilitzen les hipòtesis específiques 1,2,3,4,5 i 6: 

HE1) Falten veus policials i judicials 

HE2) No fonts governamentals 

HE3) Generalitzacions ONG 

HE4) No hi ha varietat en les fonts 

HE5) Simplificació drets humans 

HE6) Campanya-info negativa 

El diari La Vanguardia no fa un tractament acurat de les fonts: cap de les cinc peces analitzades 

presenta varietat en les fonts. Cap ni una conté fonts judicials o governamentals. Sí es fa un 

tractament més acurat de les ONG, perquè 3 de les 5 peces no fan generalitzacions sinó que 

detallen diferents organitzacions i entitats que han participat en la campanya. Per altra banda, els 

drets humans són tractats molt superficialment en totes les peces. Els textos citen “la vulneració 

dels drets humans més bàsics”, però no detallen quins són aquests drets ni es dóna cap context 

que permeti entendre les lleis migratòries i la seva aplicació. Cal destacar que tres de les cinc 

peces no aporten cap informació sobre  la campanya per tancar el centre. Per tant, tot i el bon 

tractament de les ONG, la cobertura de la campanya per part de La Vanguardia presenta 

elements superficials: falta de varietat i fonts indispensables per entendre el conflicte i no 

endinsament en temes clau com els drets humans. Es confirma per tant la hipòtesi general 1.   

Hipòtesi general 2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei 

d’estrangeria 

Per comprovar la hipòtesi 2 s’utilitzen les hipòtesis específiques 7,8,9,10 i 11. 
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HE7) No marc legal 

HE8) No s’explica la funció dels CIE  

HE9) No realitat CIE 

HE10) Crida implícita CIE oberts 

HE11) Acceptació entrada persones restringida 

Només un dels cinc textos analitzats cita la regulació dels CIE i la seva funció. Els altres no 

mencionen cap marc legal, ni l’objectiu dels CIE ni la seva realitat. Tal com s’ha afirmat abans, 

és aquesta falta d’informació el que normalitza els CIE: no s’explica l’origen dels centres ni 

s’obre debat al seu voltant i per tant hi ha una acceptació implícita de les lleis migratòries 

vigents com la d’estrangeria i una acceptació de l’entrada restringida de persones. Per tant, la 

hipòtesi número 2 queda confirmada. 

Hipòtesi general 3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la 

informació 

Per comprovar la hipòtesi 3 s’utilitzen les hipòtesis específiques 12 i 13. 

HE12) No presència immigrants 

HE13) No immigrants com a actors polítics 

El col·lectiu immigrant no es cita en cap de les cinc peces ni apareix com a font d’informació. 

Els immigrants no tenen veu, això debilita la seva posició i no contribueix al seu reconeixement 

com a actors polítics. La hipòtesi 3 queda confirmada. 

Per tant, els textos del diari La Vanguardia confirmen les tres hipòtesis generals. A continuació, 

l’explicació de la matriu ideològica del mitjà. 

4.1.3.2 Matriu ideològica 

Després de la comprovació de les hipòtesis, s’han extret les idees principals que les peces 

informatives de La Vanguardia transmeten. A continuació es presenta la matriu ideològica. 

Les proposicions ideològiques de la Vanguardia per ordre d’aparició són:  

 

1. La situació als CIE necessita visibilitat social 25/09/14 

2. Els CIE no poden existir en societats democràtiques 25/09/14 

3. El tancament del CIE compta amb el suport transversal del teixit associatiu i sindical 

25/09/14 

4. Els CIE necessiten regulació 25/09/14 
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5. Només amb el tancament dels CIE s’aturaran atrocitats com les morts 25/09/14 

6. El primer pas per tancar els CIE és buscar visibilitat social 25/09/14 

7. Els CIE no poden ser opacs 25/09/14 

8. El CIE no pot vulnerar els drets humans ni internar persones que no han comès cap 

delicte 03/10/14 

9. No es poden produir agressions per part de la policia i s’ha de garantir l’accés dels 

interns a l’atenció mèdica 03/10/14 

10. El tancament dels CIE té el suport d’alguns grups polítics 03/10/14 

11. Els CIE no poden ser opacs 17/10/14 

12. Els CIE no poden vulnerar els drets humans 17/10/14 

13. Hi ha suport social a la campanya Tancarem els CIE 17/10/14 

14. Tothom s’ha de posicionar respecte als CIE  17/10/14 

15. Es necessari suport polític per tancar els CIE 17/10/14 

16. Es necessari visibilitzar els CIE 17/10/14 

17. Hi ha més suport social actualment per tancar els CIE 18/10/14 

18. No es poden internar persones que només han comès una falta administrativa 18/10/14 

19. Les polítiques d’immigració tenen un punt racista 18/10/14 

20. Fa falta transparència 18/10/14 

21. El nou reglament dels CIE arriba tard i no és suficient 18/10/14 

 

Les proposicions ideològiques es poden agrupar en tres temàtiques principals: drets humans, 

suport social i legislació.  

1. Drets humans                                                                                                                                    

L’opacitat dels CIE, la vulneració dels drets humans i el fet que els interns no són delinqüents 

sinó que només han comès una falta administrativa són les idees més nombroses extretes dels 

textos de La Vanguardia.  

2. Suport  

En segon lloc, La Vanguardia posa molt d'èmfasi en el suport creixent a la campanya pel 

tancament dels CIE. De fet, la idea expressada en les proposicions és que el suport, encara que 

majoritàriament social, és cada cop més transversal i s'està estenent al terreny polític. 

 

3. Legislació 

Per últim, hi ha un parell de proposicions sobre el marc legal que asseguren que les polítiques 

d’immigració tenen un punt “racista” i que el reglament dels CIE és insuficient i arriba tard.  

En conjunt, La Vanguardia es mostra solidària amb la campanya perquè afirma el suport 

creixent i transversal amb el qual compta. També fa una crítica més profunda que els altres 

diaris analitzats a les polítiques d’immigració. 
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4.1.5 Anàlisi comparativa 

Els quatre diaris presenten un tractament molt semblant de la campanya, només amb petites 

diferències, tal com mostra la comprovació de les hipòtesis. Per facilitar la comprensió, la 

comparació es realitzarà seguint les 3 hipòtesis generals analitzades prèviament. 

H1) La campanya té un tracte puntual i superficial que obvia un context conflictiu 

Els quatre diaris comproven la hipòtesi. Tots presenten una falta de fonts judicials i policials i 

tracten els drets humans amb superficialitat. Com a bona pràctica, l’ARA utilitza fonts variades 

i, juntament amb La Vanguardia, mencionen les ONG que donen suport a la campanya sense fer 

generalitzacions. 

H2) Existeix una acceptació implícita dels CIE i de la llei d’estrangeria 

La hipòtesi 2 també queda comprovada per la cobertura dels quatre diaris. La majoria de les 

peces, amb algunes excepcions, no mencionen el marc legal dels CIE, l’objectiu pel qual van ser 

creats els centres o les condicions en què es troben els interns. Com a excepció, El Periódico sí 

obre el debat sobre el tancament del centre mitjançant les veus de diverses associacions i entitats 

socials.  

H3) Els immigrants són deixats de banda: no són el focus de la informació 

Per últim, la comprovació de la tercera hipòtesi és clara, cap dels quatre diaris menciona els 

immigrants com a font. De fet, els immigrants no són ni tan sols citats en moltes  de les peces 

analitzades, la qual cosa impedeix que la ciutadania els vegi com a un possible actor polític.    
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4.2 Entrevistes 

El tercer objectiu principal és analitzar la lògica professional dels periodistes que tracten la 

immigració. Per a això s’han entrevistat els periodistes que han cobert la campanya “Tancarem 

el CIE”. En total, vuit periodistes, dos per mitjà. Els seus perfils professionals:  

Periodista Mitjà Perfil 

Auri Garcia Morera L’ARA Societat 

Laura Díaz L’ARA Tribunals i societat 

Emili Bella El Punt Avui Política Internacional 

Mayte Piulachs El Punt Avui Tribunals i justícia 

Jesús González Albalat El Periódico Tribunals i societat 

Toni Sust El Periódico Societat 

David Palacios La Vanguardia Col·laborador extern. Web 

Sandra Vicente La Vanguardia Becària quan va cobrir el 

CIE. Actualment secció de 

ciències 

 

Analitzar la lògica periodística d’un grup de persones pot resultar complicat: cada periodista és 

diferent i es regeix per diversos valors i pràctiques. Tot i això, de la mostra analitzada s’extreuen 

un sèrie de conclusions que permeten verificar les dues hipòtesis següents: 

2) Els periodistes que cobreixen immigració no són especialitzats  

3) Tot i tenir una visó positiva de la campanya “Tancarem el CIE”, hi ha periodistes que 

aborden la immigració des d’una lògica professional poc compromesa amb la justícia social  
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Hipòtesi general 4) La majoria dels periodistes que cobreixen temes immigració no són 

especialitzats 

En primer lloc, què diuen els periodistes sobre la pròpia especialització? Cal destacar que tots 

els entrevistats havien escrit almenys una peça periodística sobre el CIE de la Zona Franca. 

Periodista Reconeix la seva falta d’especialització 

Auri Garcia 

Morera (l’ARA) 

“Porto tres anys i mig fent l’àrea de benestar social que inclou immigració. Però en 

una redacció mitjana com la nostra, a l’hora de la veritat les especialitzacions no 

són tal. No puc dir que sóc especialista en immigració, no ho puc seguir de prop”.  

Laura Díaz 

(l’ARA) 

“Som tan pocs i hi ha tanta feina que tothom fa el que pot. Tots fem peces d’altres 

àrees. Per això vaig haver de cobrir el tema dels CIE”.  

Emili Bella (El 

Punt Avui) 

“No sé com tracten els mitjans el tema de la immigració. Els CIE no és el meu 

àmbit. L’especialització sempre és millor però malauradament en molts casos t’hi 

trobes i t’has d’anar formant sobre la marxa”. 

David Palacios 

(LV) 

“No estic especialitzat en immigració. Va ser totalment casual. En el cas del CIE 

jo estava allà i em va tocar cobrir-ho”. 

Sandra Vicente 

(LV) 

“Quan vaig cobrir els CIE era becària. Que jo fos becària ja diu molt del 

tractament dels mitjans”. 

 

Cinc periodistes dels vuit entrevistats reconeixen obertament que no estan especialitzats. A més, 

també apunten que l’especialització sempre ajuda, tot i que en les circumstàncies en què es 

troben les redaccions avui en dia, la demanda de més personal i coneixement específic pot 

semblar una utopia. 

Periodista Reconeix la importància de l’especialització 

Auri Garcia 

Morera (l’ARA) 

“El diari tira amb la gent que hi ha. Treballem molt més del que seria raonable. És 

cert que omplim l’espai, la feina surt, però com?.. Sense especialització surt el que 

surt, l’espai s’omple alguns dies millor que altres”. 

Laura Díaz 

(l’ARA) 

“Si es fa una mala cobertura és una qüestió de temps i d’especialització. Això sí, 

no té res a veure amb el fet que siguin temes d’immigració. És un problema del 

diari en general”. 

Emili Bella (El 

Punt/Avui) 

“Clarament, l’especialització sempre és millor però malauradament en molts casos 

t’hi trobes i t’has d’anar formant sobre la marxa”. 
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David Palacios 

(LV) 

“Jo crec que l’especialització sempre pot ajudar, com en tot, sempre es podrà fer 

una cobertura millor”. 

Sandra Vicente 

(LV) 

“Tot i que seria l’ideal, potser pretendre que els periodistes estiguin especialitzats 

és pretensiós, però almenys els periodistes han d’estar ben informats”.  

 

Els altres tres periodistes entrevistats no mencionen la falta d’especialització. Cal remarcar que 

són els tres periodistes més veterans: en Toni Sust i en Jesús Albalat d’El Periódico i la Mayte 

Piulachs del Punt Avui. 

Per acabar de confirmar la hipòtesi 4 s’analitzarà la hipòtesi específica número 1) Per falta de 

coneixement els periodistes no tenen una opinió formada sobre temes migratoris clau. Els 

mateixos periodistes asseguren que no són experts en immigració i que no creuen ser les 

persones adequades per opinar, sinó que és feina dels experts. Per una altra banda, reconeixen 

que n'haurien de saber més perquè ho han cobert, però que els mitjans són un mirall de la 

societat i el debat ha d'estar al Parlament. De les declaracions dels mateixos entrevistats s'extreu 

que tenen un baix coneixement  de la realitat del CIE i de les lleis d’immigració. 

A continuació es presenten les declaracions més destacades dels periodistes que mostren la 

desconeixença. 

Periodista Falta de coneixença de la realitat dels CIE 

Auri Garcia 

Morera (l’ARA) 

Què en pensa del CIE? “Tot i que se suposa que ho hauria de saber, perquè ho he 

cobert, no tinc una opinió formada sobre el tema. No ho conec, no hi he entrat mai, 

no sé quin aspecte té. Suposo que em sembla malament que existeixin, el tracte és 

desproporcionat i injust, però tampoc en tinc una opinió”. 

Creu que els CIE compleixen una funció necessària? Crec que no haurien 

d’existir, perquè els interns són persones que en la seva majoria no han fet res. El 

concepte ja està malament de per sí. Ara, això ja no és un tema de CIE, és un tema 

de política migratòria més ample, i d’això no hi entenc”. 

Laura Díaz 

(l’ARA) 

“Jo si sortim del tema CIE ja no en sé gaire. La campanya Tancarem el CIE no és 

tanquem i ja està. El debat acaba sent un altre. No són uns temes que domini, és un 

debat sobre política migratòria”. 

Toni Sust (El 

Periódico) 

“Si els centres funcionessin bé, jo crec que tenen un sentit. Si no què fem? Lliure 

circulació entre països?” 

Emili Bella (El “No et sé respondre res sobre els CIE. Potser he de dir que no pot ser que els 

centres no tinguin salubritat, que estiguin en les condicions en què es troben, 
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Punt/Avui) sobreexplotats”. 

David Palacios 

(LV) 

“Què en pensa del CIE?  No sóc un periodista especialitzat, crec que no hi tinc 

gaire a dir. Crec que els CIE son una figura que ha existit des de fa temps, sí que 

potser hi hauria d’haver una regulació, més control i facilitats per entrar als 

centres. Més enllà d’aquí no tinc suficient informació per argumentar si els CIE 

s’haurien de tancar o no i per donar suport a la campanya que vaig anar a cobrir.  

Creu que els CIE compleixen una funció necessària? No et puc respondre 

això... no sé... i si no quines alternatives hi ha? Desconec si són útils o si s’han de 

tancar. 

Quins drets humans es vulneren al centre?  Com no he pogut entrar al CIE i no 

ho he pogut veure amb els meus ulls, no puc valorar aquesta informació perquè la 

desconec”. 

 

Periodista Falta de coneixença de les polítiques migratòries 

Auri Garcia 

Morera (l’ARA) 

Refusa entrar en la pregunta 

Laura Díaz 

(l’ARA) 

Refusa entrar en la pregunta 

Toni Sust (El 

Periódico) 

“Això ho hauria de dir un expert, però eliminar les lleis d’estrangeria ho veig 

complicat, sobretot per raons econòmiques, has de saber controlar les situacions”. 

Emili Bella (El 

Punt Avui) 

“No et puc parlar de la llei d’estrangeria. Des del meu àmbit més internacional sí 

et puc dir que és imprescindible una política diferent a la UE. S’ha d’atacar el 

problema des de l’origen, mitjançant la política exterior”. 

David Palacios 

(LV) 

“No en sé res de la llei d’estrangeria. Sobre política migratòria més general, a mi 

m’agrada la idea d’obertura de fronteres en un cas com la Unió Europea. 

L’obertura total de fronteres, sense cap control, tampoc sé quines conseqüències 

podria tenir. És un tema molt complex”. 

 

Les taules anteriors mostren que 5 dels 8 periodistes entrevistats reconeixen ells mateixos que 

no coneixen prou els CIE i 6 dels 8 afirmen que desconeixen polítiques migratòries més 

generals. 

Els tres periodistes que completen la mostra tenen una posició definida i clara. Per una banda, la 

Sandra Vicente (La Vanguardia) i la Mayte Piulachs (el Punt Avui) afirmen que els CIE 
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s’haurien de tancar. Per altra banda, Jesús Albalat (El Periódico) afirma que la situació als CIE 

és actualment correcta.  

Periodista Opinió sobre el CIE 

Jesús Albalat 

(El Periódico) 

“Yo creo que actualmente la situación del CIE es una situación correcta 

dentro de lo que es un centro de internamiento. No es como estar en tu casa, 

por supuesto, pero el CIE de Barcelona debe ser el más visitado de Europa. 

La situación ha mejorado mucho en el último año y medio, el centro ha 

salido del limbo, se ha creado un reglamento y ahora hay visitas regulares 

de fiscales y jueces”. 

Mayte Piulachs 

(El Punt Avui) 

“Els CIE no haurien d’existir perquè estigmatitzen. Una persona no és 

delinqüent pel simple fet de no tenir documentació. Si els CIE han d’existir, 

mirem la realitat, només pels qui delinqueixen. No ens podem posar 

tanques, jo crec que les fronteres ja estan obertes, és inevitable. Fins i tot la 

gent que expulsen torna! Venen desesperats, venen a buscar per viure. És 

per sobreviure, no de vacances. És incontrolable, no ens podem tancar. 

Sobre la llei d’estrangeria, penso que és inhumana, compara un immigrant 

amb un delinqüent. La llei no hauria d’existir. Penso que si hi ha 

competència hi ha riquesa. Aquesta llei crea odi. Si els negocis circulen, per 

què no les persones”. 

Sandra Vicente 

(La V) 

“Estic completament en contra dels CIE. L’opacitat és tan evident que fa 

riure. I tots els drets que es vulneren, començant pel dret a la llibertat. Els 

immigrants són tractats com a il·legals, però què vol dir que una persona és 

il·legal? Les coses il·legals no poden existir, estem dient que els 

immigrants no tenen dret a existir pel simple fet d’haver creuat una 

frontera? No hi ha assistència mèdica, hi ha embarassades, es supera el 

límit de 2 mesos, es quadruplica el nombre d’interns que hi poden 

haver...S’oblida la dimensió humana per la geopolítica. El que jo entendria 

és que existissin centres d’ajuda per oferir serveis assistencials i ajudar a la 

regularització de les persones immigrades al país. Hauria de ser un espai 

d’ajuda, entrada i sortida lliure, òbviament, perquè són persones que acaben 

d’arribar i no tenen casa ni feina”. 

 

Les declaracions abans analitzades comproven la hipòtesi 2: més de la meitat dels periodistes 

declaren que no tenen cap especialització i a més, tal com diuen,  desconeixen la realitat dels 

CIE i de les lleis d’immigració. 

Hipòtesi general 5) Tot i tenir una visió positiva de la campanya, hi ha periodistes que 

aborden la immigració des d’una lògica professional poc compromesa amb la justícia 

social. 
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Per comprovar la hipòtesi número 5 s’analitzaran primer les següents hipòtesis més específiques 

H2) Els periodistes són molt poc crítics amb la cobertura de la immigració 

H3) En el cas d’acceptar que la cobertura de la campanya fou superficial, la mala pràctica 

s’atribueix a causes externes 

H4) No s’utilitzen mesures especials dissenyades per no reforçar postulats discriminatoris 

H5) Els periodistes tenen una visió positiva de la campanya en sí i dels moviments socials al 

seu voltant 

Per comprovar la hipòtesi específica 2 (els periodistes són molt poc crítics amb la cobertura 

de la immigració), els entrevistats responen a la següent pregunta: com es tracta la immigració 

als mitjans catalans?  

Periodista Visió sobre el tractament de la informació d’immigració 

Auri Garcia Morera, 

(l’ARA) 

(Laura Díaz corrobora)  

“La immigració com a tema no es tracta molt. Segurament, crec 

que si es fa una mala feina és més per omissió que per males 

pràctiques. Ara bé, nosaltres vam donar una bona cobertura al 

tema dels CIE”. 

Jesús Albalat, (El 

Periódico) 

“Hemos evolucionado cómo ha evolucionado la sociedad. Hacia 

una permisibilidad y una aceptación. No creo que haya 

discriminación hacia el inmigrante. No en las noticias. En El 

Periódico tenemos un estatuto de redacción con unas normas, 

como proteger al vulnerable. Aquí lo llevamos muy a rajatabla. 

Si se vulnera ese estatuto tenemos discusiones con el director”. 

Toni Sust, (El Periódico) “Als mitjans catalans i espanyols impera una actitud de respecte. 

Jo crec que es tracta més aviat des de la ignorància que des  

d’una mala pràctica”. 

 

Emili Bella, (El Punt 

Avui) 

“No sé com el tracten els mitjans el tema de la immigració.. crec 

que se’n parla bastant però la tragèdia és diària”. 

Mayte Piulachs, (El Punt 

Avui) 

“Crec que en general hi ha un bon tractament. Qui aprofundeix i 

fa una informació curosa no cau en estereotips. Dir que 

l’immigrant delinqueix.. això ho diu el PP o un alcalde de 

Badalona. La premsa no dóna aquest missatge d’immigrant com 

a delinqüent”. 
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David Palacios, (La V) “Si es tracten bé o malament, jo no sóc la persona indicada per 

dir-ho. No tinc capacitat per dir si la temàtica migratòria es 

tracta bé als mitjans actuals”. 

Sandra Vicente, (La V) “Molt malament, des de la desconeixença absoluta. Són temes 

molt candents, que t’estàs posant directament amb interior, i qui 

paga mana. Tenir un conflicte amb la Generalitat és molt 

perillós per un diari. El col·lectiu immigrant és un col·lectiu que 

s’estigmatitza. Se’ls ha tractat com a causants de la crisi. La 

gent no és totalment conscient de les dificultats que aquests 

col·lectius travessen”. 

 

Dels 8 periodistes entrevistats, 7 opinen que la immigració es tracta bé als mitjans catalans. Per 

tant, són poc crítics amb el tractament de la premsa. Afirmen que els temps han canviat i que ja 

no s’associa immigració amb delinqüència. Només la Sandra Vicente de la Vanguardia presenta 

una actitud més crítica cap als mitjans quan assegura que “la immigració és tracta des de la 

desconeixença absoluta”, i això porta a “l’estigmatització”.  

Per una altra banda, hi ha alguns periodistes que reconeixen que el tractament de la immigració 

no és sempre l’ideal. En aquests casos, però, atribueixen les males pràctiques a causes externes a 

la seva feina periodística que no poden controlar. Per comprovar la hipòtesi específica número 

3 (en el cas d’acceptar que la cobertura de la campanya fou superficial, la mala pràctica 

s’atribueix a causes externes) s’analitzen les següents declaracions: 

Periodista Causes de la superficialitat 

Auri Garcia Morera, 

(l’ARA) 

“Quan un tema, com els CIE, no és patit pels nostres lectors o els 

queda molt lluny, costa que s’identifiquin i el tractem menys. Que 

els afectats pel CIE no formin una part important dels nostres 

lectors fa que, inconscientment, ho tinguem una mica més oblidat. 

A més, tenim un espai limitat i el diari tira amb la gent que hi ha. 

Treballem molt més del que seria raonable, no tenim prou temps. 

És cert que omplim l’espai, la feina surt, però com?... Surt el que 

surt, hi ha dies que s’omple millor i dies pitjor”. 

Laura Díaz, (l’ARA) “Treballo a societat però tracto també tot el tema de la corrupció 

per política. Som tan pocs i hi ha tanta feina que fem el que es pot. 

Tots fem moltes coses que no són la nostra àrea. Per això també he 

cobert el tema dels CIE. Si hi ha una peça més superficial, 

sincerament crec que és per un tema d’espai, no un problema del 

tractament de la informació sobre immigració. És una qüestió de 

temps i d’especialització.  No hi ha recursos i es fa el que es pot. 

No hi ha temps en general. No té res a veure amb què siguin temes 
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d’immigració, és un problema del diari en general, almenys aquí a 

l’ARA. Fas de tot i amb poc temps”. 

Jesús Albalat, (El 

Periódico) 

“Creo que la reciente campaña del CIE se ha cubierto dentro de la 

proporcionalidad que tiene una campaña de estas características, 

dentro de un periódico y de un día concretos. No es lo mismo un 

acto de 2000 personas que de 200. Y porque una campaña no se 

puede hacer cada sábado que se van a concentrar”. 

Mayte Piulachs, (El 

Punt Avui) 

“Aquella setmana de la campanya només vam fer una “foto”. No 

la vaig fer jo, va ser una setmana plena de feina i tenia altres 

temes. La campanya és una cloenda, no crec que sigui superficial 

perquè el tema ja s’havia cobert des de feia temps”. 

 

4 periodistes dels 8 entrevistats reconeixen que el tractament de la campanya no va ser l’ideal, 

però afirmen que les males pràctiques es deuen a causes externes. Entre elles: 

 La falta d’interès del lector (Auri Garcia) 

 La precarietat laboral (Auri Garcia, Laura Diaz) 

 La falta de temps (Auri Garcia, Laura Diaz, Mayte Piulachs) 

 La falta d’interès de la campanya (Jesús Albalat) 

Per tant la hipòtesi número 3 (en el cas d’acceptar que la cobertura de la campanya fou 

superficial, la mala pràctica s’atribueix a causes externes) queda comprovada. 

A continuació s’estudiarà la hipòtesi específica número 4: No s’utilitzen mesures especials 

dissenyades per no reforçar postulats discriminatoris. El manual d’estil elaborat pel Col·legi 

de Periodistes de Catalunya recull recomanacions bàsiques en relació amb les minories ètniques 

com no incloure el grup ètnic ni el país d’origen si no és estrictament necessari per la 

comprensió global de la notícia; evitar les generalitzacions; no potenciar les informacions 

negatives i buscar equanimitat en les fonts d’informació. Respecte a l’ús de mesures especials 

quan escriuen sobre immigració, els periodistes entrevistats fan aquestes declaracions: 

Periodista Ús de mesures especials? 

Auri Garcia Morera, 

(l’ARA) 

“Crec que en general, ni per immigració ni per res, no tenim 

temps per plantejar-nos gaire coses d’aquestes”. 
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Laura Diaz,(l’ARA) “Mesures especials no, però jo sí que és cert que, amb el tema 

dels CIE, vaig ser més curosa amb les fonts. Era un espai que no 

coneixem, tot el que sabem ho sabem de segones. Quan tu no 

pots veure una cosa, t’has de fer un balanç entre totes les fonts 

que tens. La meva cura va ser en aquest sentit”. 

Jesús Albalat, (El 

Periódico) 

“Medidas especiales no. En El Periódico tenemos un estatuto de 

redacción con unas normas, como proteger al vulnerable. Aquí lo 

llevamos muy a rajatabla. Pero si para la noticia el hecho que sea 

inmigrante aporta valor informativo, pues no se debe omitir. Yo 

creo que la gente no es tonta, no pasemos un problema de la 

ciudadanía  a los medios. Si una persona es negra es negra, pero 

siempre tiene que añadir valor informativo”. 

Toni Sust, El Periódico “Res en especial, jo ja noto què he d’escriure. Tot depèn del cas. 

Una qüestió interessant és el tema de les ètnies, mai m’he 

preguntat si he de posar la nacionalitat o no, em surt natural. Ja es 

veu si estigmatitzes”.  

Emili Bella, El Punt Avui “En el meu cas no, això és més els periodistes de societat”. 

Mayte Piulachs, El Punt 

Avui 

“Qui aprofundeix i fa una informació curosa no cau en 

estereotips. Si parlem d’immigració i delinqüència, hi ha el cas 

de les nacionalitats. S’han de dir o no? Doncs depèn del cas: si hi 

ha un grup de romanesos exmilitars que entren a les cases, s’ha 

de dir que són romanesos, és la veritat i la realitat no s’ha de 

disfressar. Jo sóc curosa amb el llenguatge però no amago la 

realitat”. 

David Palacios, (La V) -  

Sandra Vicente, (La V) “Jo sí, també perquè tinc relacions amb gent de SOS racisme i la 

plataforma per tancar els CIE, així que vaig poder utilitzar 

contactes previs. Jo vaig intentar fer la meva peça desmuntant tot 

i denunciant l’opacitat dels centres, però sempre posant-ho en 

paraules de les organitzacions. D’aquesta manera no és una peça 

tendenciosa i dones veu a diferents col·lectius. Sincerament, 

ningú no volia anar a la zona Franca, està al cul del món. Per això 

van enviar la becària”. 

 

Dels 8 periodistes entrevistats, 6  asseguren no haver utilitzat mesures especials quan van 

escriure sobre el CIE. En David Palacios de La Vanguardia no expressa la seva opinió sobre 

aquesta qüestió i només la Sandra Vicente, també de La Vanguardia, afirma que va treballar 

especialment l’equanimitat de les fonts d’informació: “Jo vaig intentar fer la meva peça 
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desmuntant tot i denunciant l’opacitat dels centres, però sempre posant-ho en paraules de les 

organitzacions”. Per tant, la hipòtesi número 4 queda comprovada. 

L’última hipòtesi específica a comprovar és la hipòtesi específica número 5: Els periodistes 

tenen una visió positiva de la campanya en sí i dels moviments socials al seu voltant. A 

continuació es recullen les opinions dels diferents periodistes entrevistats sobre la campanya: 

Periodista Opinió personal sobre la campanya 

Auri Garcia Morera, 

(l’ARA) 

 

“Jo també crec que la campanya va ser el que va donar visibilitat. 

És cert que a vegades és molt aleatori perquè no es parla d’un 

tema. Per què no se n’havia parlat dels CIE? Doncs jo crec que per 

desconeixement i perquè ningú havia fet l’esforç. I la campanya 

ha aconseguit que es parli més del tema”. 

Laura Diaz, (l’ARA) “Tancarem el CIE va ser el punt d’inflexió que va donar visibilitat 

als CIE. Jo crec que han fet una feina increïble. El Periódico 

n’havia parlat una mica abans, però nosaltres vam començar a 

tractar el tema a partir de la campanya”. 

Jesús Albalat, (El 

Periódico) 

- 

Toni Sust, (El Periódico) “Les entitats tenen un paper important, fan molta feina [...]. Són 

gent que perd un dissabte per anar a manifestar-se davant del 

CIE”. 

Emili Bella, (El Punt 

Avui) 

- 

Mayte Piulachs, (El 

Punt Avui) 

“Les entitats comencen a fer soroll a poc a poc i la campanya 

Tancarem els CIE va donar més visibilitat”. 

David Palacios, (La 

Vanguardia) 

“Jo crec que és una campanya que té el seu recorregut, hi ha molta 

gent que està apostant per aquest tancament, i crec que és molt 

legítim que la gent pugui fer accions vistoses, perquè el tema de 

l’encerclament del CIE de la zona Franca va ser molt vistós”. 

Sandra Vicente, (La 

Vanguardia) 

“Jo la trobo bé, la gent que hi ha al darrere és gent molt 

compromesa i activa. Ells buscaven visualització, és cert que 

molts actes eren simbòlics, com per exemple l’envoltada del 

centre. Els que van veure l’acte com una fallida no han estat mai a 

la Zona Franca, el centre és enorme!”. 
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Dels 8 periodistes entrevistats, 6 mantenen una visió positiva de la campanya i de la feina de les 

entitats. Els dos periodistes restants no mencionen la feina de les entitats: l’Emili Bella del Punt 

Avui assegura que no se sent capacitat per donar la seva opinió sobre aquest tema i en Jesús 

Albalat d’El Periódico es centra en la feina dels jutges i fiscals. Per tant, la hipòtesi 5 queda 

comprovada. 

De la comprovació de les hipòtesis específiques anteriors s’extreu que els periodistes són menys 

crítics amb la cobertura de la immigració que el ventall de mancances identificat en l’anàlisi 

dels textos. A més, atribueixen les males pràctiques a causes externes a la professió,  no utilitzen 

eines especialment dissenyades per no reforçar postulats discriminatoris i tenen una visió 

positiva de la campanya. Per tant la hipòtesi general 5 queda comprovada: tot i tenir una visió 

positiva de la campanya, hi ha periodistes que aborden la immigració des d’una lògica 

professional poc compromesa amb la justícia social.  
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5. CONCLUSIONS I REFLEXIÓ FINAL 

A continuació es farà l’exposició dels resultats seguint la seqüència dels objectius de la recerca. 

Les conclusions presentades no pretenen ser exhaustives sinó  les més rellevants. 

5.1 Sobre els principis legals i normes administratives 

Els CIE són un mer instrument de la política migratòria que es va començar a gestar amb 

l’entrada d’Espanya a la Unió Econòmica Europea als anys 80.  La primera llei d’estrangeria va 

ser adoptada a Espanya el 1985. Fou una de les lleis més rígides d’Europa i es va deure més a la 

pressió de la UE per protegir les fronteres exteriors que a la necessitat de regular la immigració 

al nostre país, encara incipient. La figura dels CIE com a “centros que no tengan carácter 

penitenciario de extranjeros incursos en determinades causas de expulsión”  va ser establerta en 

la primera llei d’estrangeria i les contradiccions legals ja foren múltiples. Els interns no cometen 

cap delicte, sinó una falta administrativa, però són internats per ser expulsats. Tot i això, les 

xifres mostren que més de la meitat dels immigrants interns durant els últims anys no han estat 

expulsats. No va ser fins el 2014 que el nou reglament dels CIE fou promulgat però no ha 

satisfet ONG i diverses entitats, que el troben insuficient en matèria de drets humans. Tot 

l’anterior mostra que el debat sobre els CIE és un debat que va molt més enllà dels propis 

centres i que ha de fer repensar la política migratòria de fons.  

 5.2 Sobre la complexitat de la cobertura i el tractament dels mitjans 

L’anàlisi comparatiu de les peces dels quatre diaris permet extreure una sèrie de mancances 

comunes en la cobertura de la campanya. Com a resum: 

1. Falta de fonts judicials i policials 

2. No endinsament en els drets legals vulnerats 

3. Falta de context legal del CIE 

4. No menció de les condicions i situació dels interns 

5. No aparició dels immigrants com a font o actor 

Com a tendència general, les peces analitzades presenten poca profunditat. Tot i això, hi ha 

excepcions que ensenyen que un altre tractament és possible. En primer lloc, totes les peces de 

l’ARA presenten variació en les fonts. S’ha de tenir en compte que trobar fonts informatives pot 

resultar complicat en la cobertura dels CIE. A més, tant l’ARA com La Vanguardia generalment 

desglossen quines entitats i associacions organitzen i donen suport a la campanya. Com a 

exemple, la peça “La mobilització contra els CIE creix malgrat els retocs d’interior” de l’ARA 

del 18/10/2014 realitza una anàlisi en profunditat sobre la funció i les condicions del CIE (veure 
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annex 1). És obvi que, pels criteris de noticiabilitat, l’espai i la falta de temps, no totes les  peces 

informatives poden mostrar el mateix grau de profunditat, però un mínim de context és 

imprescindible perquè el lector comprengui correctament la notícia.  

Per altra banda, precisament per la falta de background sobre la funció i la realitat dels CIE, els 

diaris no obren el debat al voltant dels centres i això porta a l’acceptació implícita de les lleis 

migratòries vigents. Com  ja s’ha dit en l’apartat sobre el marc legal, els CIE són una eina de 

l’actual política d’immigració europea. Si s’obvia el context dels CIE, el lector no pot entendre 

la campanya contra els centres, ja que no hi veu cap altre alternativa. Caldria que els mitjans 

portessin a una reflexió més profunda. Com a bona pràctica, El Periódico sí obre el debat sobre 

el tancament del centre a través de les veus d’organitzacions i associacions.    

Respecte a la informació extreta de les matrius ideològiques dels diaris, els quatre presenten una 

posició semblant: són crítics amb els centres i la vulneració dels drets dels interns però no 

qüestionen el sistema. És el que anomenarem “posició crítica pro-sistèmica”. Els diaris es 

mostren solidaris amb la campanya per tancar els CIE però no disputen l’estatus quo.  

5.3 Sobre els periodistes 

El primer lloc, de l’anàlisi de les entrevistes s’extreu que el perfil comú és el d’un periodista no 

especialitzat que té una visió positiva de la campanya. Els mateixos periodistes reconeixen la 

seva falta d’especialització i opinió formada. No se senten capacitats per valorar les lleis 

migratòries. És cert que un periodista no pot ser expert en tot, més quan, tal com afirmen alguns 

dels entrevistats, han de cobrir àrees molt diverses a causa de la precarietat laboral i la falta de 

personal i temps. Tot i això, les mancances de coneixement es tradueixen en peces que no 

aporten prou context al lector. Tal com afirma un dels entrevistats: “potser surten peces sense 

ànima”. 

En segon lloc, en general hi ha poca crítica dels entrevistats cap a la feina dels mitjans de 

comunicació. És cert que, com afirma la majoria, la informació periodística ha evolucionat i el 

tractament de la immigració ha millorat. Tot i això, encara queda camí per recórrer i 

l’autocrítica és necessària per seguir avançant.  

La present recerca és un estudi del discurs dels mitjans de comunicació. Tot i que s’han 

entrevistat diversos periodistes amb noms i cognoms, l’anàlisi no vol anar en contra de la seva 

feina a títol personal sinó tot el contrari, busca contribuir a millorar la tasca periodística per 

aconseguir un tractament més acurat i profund de la immigració. 
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7.1 Annex 1 Graelles 

L’ARA 

 

L’ARA 10/10/2014  MACROPROPOSICIÓ Urtasun denuncia que el CIE de la Zona Franca no compleix els requisits mínims de drets humans 

    Foto: Urtasun a la roda de premsa posterior a la visita al CIE  

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

"Hem comprovat que el 

centre no reuneix les 

condicions necessàries per 

atendre una persona, pel 

que continuarem reclamant 

el seu tancament", ha 

assegurat l'eurodiputat 

ecosocialista després de 

visitar el recinte 

L'eurodiputat del Grup 

Verds/ALE, Ernest Urtasun 

(ICV), ha denunciat que el 

Centre d'Internament 

d'Estrangers (CIE) de la Zona 

Franca de Barcelona no 

reuneix els requisits mínims 

de drets humans i ha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els CIE s’haurien de tancar 
perquè no reuneixen les 
condicions necessàries per 
atendre una persona 
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reclamat el seu tancament. 

Aquesta ha estat la seva 

reacció després de visitar 

aquest divendres al matí les 

instal·lacions del centre en el 

marc de la campanya Open 

Access Now, organitzada per 

la xarxa euroafricana 

Migreurop i Alternatives 

Europeénnes, una 

organització social que 

treballa per al tancament 

d'aquest tipus de centres. 

 

"Se'ns ha atès molt bé, però 

surto preocupat d'aquesta 

visita perquè hem pogut 

comprovar que el centre no 

reuneix les condicions 

necessàries per atendre una 

persona, pel que 

continuarem reclamant el 

seu tancament", ha explicat 

Urtasun en declaracions a la 

sortida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha organitzacions que 
treballen pel tancament dels 
CIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE s’han de tancar 
perquè no compleixen amb 
drets humans bàsics 
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L'eurodiputat ha assegurat 

que el CIE "no reuneix les 

condicions mínimes ni des 

del punt de vista higiènic, ni 

d'assistència jurídica, ni 

sanitària" i ha assegurat: 

"Continuarem batallant per 

al seu tancament, però 

mentre això no succeeix 

necessitem que millori la 

qualitat del centre". Una 

reivindicació que ha fet 

extensiva als centre similars 

existents a Itàlia o Grècia. 

 

Propera acció: Encerclar el 

CIE 

 

En la visita també hi han 

participat representants de 

SOS Racisme, que el dissabte 

18 d'octubre han organitzat 

un encerclament ciutadà del 

El CIE té mancances en 
moltes àrees  
 
 
 
 
 
 
L’objectiu és el tancament 
del CIE, però el primer és 
millorar la qualitat del centre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fins que els CIE no es 
tanquin, les condicions dels 
centres han de millorar 
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CIE en el marc de la 

campanya 'Tancarem el CIE' -

en què hi participen 80 

entitats i més de 900 

persones-. La representant 

de la xarxa Migreurop i de 

SOS Racisme, Alba Cuevas, 

ha insistit en la necessitat de 

clausurar un centre "en el 

qual conviuen persones que 

han comès un delicte amb 

d'altres que no tenen els 

papers en regla". 

 

El CIE de la Zona Franca té 

capacitat per a unes 200 

persones que poden arribar 

a estar dos mesos 

internades. "La meitat queda 

en llibertat ja sigui perquè és 

inexpulsable del país, perquè 

no hi ha conveni de 

col·laboració amb el país 

d'origen, o perquè regula la 

seva situació", ha dit Cuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No pot ser que persones que 
han comès un delicte 
convisquin amb persones 
que no tenen els papers en 
regla.  
 
 
 
 
 
 
La meitat dels interns no són 
expulsats 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un CIE no poden conviure 
persones que han comès un 
delicte amb altres que no 
tenen els papers en regla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no compleixen ni tan 
sols la funció per la qual van 
ser creats 
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La doctora i membre de la 

Fundació Migra Studium, 

Ana Vall-llosera, ha 

subratllat la necessitat que el 

centre compti amb 

assistència mèdica les 24 

hores al dia, ja que 

actualment no disposa de 

servei mèdic a la nit. "També 

s'haurien de prendre 

precaucions davant possibles 

malalties contagioses, com la 

tuberculosi", ha dit Vall-

llosera. 

 
 
 
 
 
El servei mèdic al centre és 
indispensable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El dret a tenir accés al servei 
mèdic és necessari dins un 
CIE  

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 R Sí es parla d’associacions 

H4 R Fonts polítiques i d’associacions 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 R Informació prèvia positiva 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 
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H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 R No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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L’ARA 18/10/2014     MACROPROPOSICIÓ Centenars de persones exigeixen el tancament del CIE de la Zona Franca 

       Foto: Imatge de la concentració davant del CIE de la zona Franca 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

El cantautor Cesk Freixas ha 

interpretat una versió d''A 

desalambrar' de Victor Jara i 

s'han fet diversos 

parlaments abans de 

començar l'acció de 

protesta, que no ha assolit el 

seu propòsit d'encerclar 

l'extensa illa on s'ubica el 

centre 

Més d'un miler de persones, 

segons l'organització, i 900, 

segons la Guàrdia Urbana de 

Barcelona han provat 

d'encerclar aquest dissabte a 

la tarda el recinte del CIE de 

la Zona Franca i n'han exigit 

el tancament, en el marc de 

la campanya 'Tancarem el 

CIE', impulsada per SOS 

 La campanya consta 
d’accions de protesta 
 
 
 
 
 
L’objectiu fallit de l’acció era 
encerclar el centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La protesta pels CIE ha estat 
un fracàs 
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Racisme de bracet d'unes 

130 entitats i sindicats –com 

ara Tanquem els CIE, la PAH, 

la FAVB, Òmnium Cultural, 

l'ANC, CCOO i la UGT– i 

gairebé 1.500 persones a 

títol individual. 

 

L'economista Arcadi 

Oliveres, el cantant Gerard 

Quintana i el diputat de la 

CUP David Fernàndez, entre 

d'altres, són alguns dels caps 

visibles que donen suport a 

aquesta iniciativa que es 

proposa clausurar un espai 

on es "vulneren els drets 

humans". 

 

La cadena humana, que ha 

començat a les 17 hores, no 

ha pogut assolir la fita 

d'encerclar l'extensa illa de 

2.200 metres de perímetre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La iniciativa compta amb 
suport polític 
 
 
Els CIE vulneren els drets 
humans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden vulnerar els 
drets humans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els actes de protesta pels CIE 
no aconsegueixen els seus 
objectius 
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on s'ubica, entre d'altres 

edificis, el CIE. La 

concentració s'ha mantingut 

un cop ha finalitzat 

l'encerclament, poc abans de 

les 19 hores, vigilada per un 

ampli dispositiu de vigilància 

policial. 

 

Tot i no poder aplegar prou 

gent per cobrir els 2.200 

metres de perímetre, sí que 

s'han reunit una bona 

representació del teixit 

associatiu. Alba Cuevas, 

portaveu de SOS Racisme -

una de les entitats 

impulsores de la campanya 

'Tanquem els CIE's-, afirma 

que aquest era un dels 

objectius de l'acció, que va 

arrencar just després de 

l'Onze de Setembre, i posa el 

seu punt i final aquest 

dissabte, a tres setmanes del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campanya compta amb el 
suport de gran part del teixit 
associatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tancament dels CIE 
compta amb el suport del 
teixit associatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no són compatibles 
amb una Catalunya 
democràtica 
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9-N. 

 

Cuevas explica que les dates 

escollides no és una 

casualitat sinó una 

"estratègia". "Volíem era 

incidir de ple i omplir de 

contingut també el debat 

sobre el procés", ha dit. 

"Entenem que en una 

Catalunya que apel·la al dret 

de decidir hem de tenir 

també una Catalunya que 

també digui que no vol 

centres d'internament 

perquè sabem que s'estan 

vulnerant els drets a les 

persones que allà estan 

retingudes", ha afegit. 

 

La portaveu de SOS Racisme 

a Catalunya destaca també 

que una determinada 

ideologia no marca el rebuig 

 
 
 
En el context del dret a 
decidir, el debat sobre els 
CIE està obert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rebuig als CIE no està 
marcat per cap ideologia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rebuig als CIE hauria de 
ser transversal, sense 
distinció d’ideologia 
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cap els CIE's. "És una qüestió 

d'humanitat, de veure com 

aquestes persones passen 

fins a 60 dies de patiment, 

on no es respecten els drets 

ni la integritat física ni la 

dignitat", explica Cuevas. 

La campanya per reclamar la 

clausura dels Centres 

d'Internament d'Estrangers a 

Barcelona va sorgir al gener 

del 2012 arran de la mort 

d'Idrissa Diallo, un noi de 

Guinea Conakry que estava 

retingut. Des del 2006, s'han 

comptabilitzat quatre 

defuncions. 

 

Abans de donar el tret de 

sortida a l'acció 

reivindicativa s'han fet 

diversos parlaments i el 

cantautor Cesk Freixas ha 

interpretat diverses cançons; 

entre elles, una versió d''A 

 
 
 
 
 
 
 
Les morts de diversos interns 
van provocar l’organització 
de la campanya 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No poden morir persones en 
un CIE 
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desalambrar' de Victor Jara. 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 R Es desgranen diverses associacions i persones que donen suport a títol individual 

H4 C No hi ha varietat. Només Alba Cuevas, portaveu SOS Racisme 

H5 R Dret a la dignitat, dret a la integritat física 

H6 C S’associen els actes de la campanya amb fallida 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la funció del CIE 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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L’ARA  18/10/2014    MACROPROPOSICIÓ: La mobilització contra els CIE creix malgrat els retocs d’interior 

       Foto: Realitat oculta. El CIE de BCN en l’última visita de la premsa el 2012 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

La mobilització contra els CIE 

creix malgrat els retocs 

d’interior 

El nou reglament i una 

circular que concreta els 

criteris d’ingrés no satisfan 

les veus més crítiques 

La Policia defensa que està 

fent els canvis exigits pels 

jutges a Barcelona 

Els centres d’internament 

per a estrangers (CIE) han 

estat en els llimbs legals 

durant gairebé cinc anys. 

Des de la reforma de la llei 

d’estrangeria del 2009, el 

govern espanyol tenia 

pendent regular el 

funcionament d’aquests 

 Interior ha modificat alguns 
trets dels CIE 
 
 
 
Hi ha veus que critiquen els 
CIE 
Hi ha hagut un nou 
reglament i una circular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El govern espanyol no ha 
complert la seva feina 
 
 
 

Les modificacions de 
reglament als CIE no són 
suficients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden estar en els 
llimbs legals 
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centres amb un reglament, i 

no el va aprovar fins al març 

d’aquest any. La direcció 

general de la Policia va 

concretar els criteris 

d’internament en una 

circular interna enviada al 

juliol. 

Però les modificacions que 

s’han fet amb els documents 

d’aquest any no han satisfet 

les veus més crítiques amb 

els CIE. Més enllà de les 

disfuncions del sistema i dels 

episodis d’incidents, es 

qüestiona la mateixa 

existència d’aquests centres. 

Lluny d’afeblir-se, la 

mobilització creix amb més 

força que mai, malgrat els 

retocs introduïts pel 

ministeri de l’Interior. 

Quina funció tenen? 

Pas previ a l’expulsió per la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recents modificacions 
han topat amb la crítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debat dels CIE arriba a 
qüestionar la mateixa 
existència d’aquests centres 
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via administrativa o penal 

La legislació d’estrangeria de 

l’Estat concep els CIE com un 

pas previ a l’expulsió del 

territori espanyol. 

L’internament només es pot 

allargar durant el temps 

imprescindible per portar a 

terme l’expulsió, i no pot 

superar els 60 dies. Si s’ha 

exhaurit aquest temps, o si 

no s’hi ha arribat però s’ha 

constatat que no es podrà 

expulsar l’intern dins del 

termini, ha de ser alliberat. 

Als centres hi ha persones 

estrangeres que han de ser 

expulsades per la via 

administrativa i altres que hi 

són com a conseqüència 

d’un procés penal. Així, 

interns que no han comès 

cap delicte sinó que només 

són al país en situació 

irregular es barregen amb 

delinqüents condemnats a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un CIE no es poden 
barrejar delinqüents amb 
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fins a sis anys de presó, per 

als quals l’expulsió és una 

mesura substitutiva de la 

pena. 

Com funcionen avui? 

La meitat dels internats el 

2013 no van acabar 

expulsats 

Segons les últimes dades 

d’Interior, a l’Estat hi ha vuit 

CIEs amb un total de 2.572 

places. Segons l’últim 

informe de la Defensora del 

Poble, l’any passat es van 

internar, als set CIE en 

funcionament en aquell 

moment, un total de 9.002 

estrangers. Pràcticament la 

meitat, 4.276, no van acabar 

expulsats. 

L’informe del 2013 de 

l’entitat Pueblos Unidos, 

basat en entrevistes a 300 

interns, conclou que el 18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

persones en situació 
irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no compleixen al 
funció per la qual van ser 
creats 
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eren persones acabades 

d’arribar al territori 

espanyol. El 50% tenien 

pendent l’expulsió 

administrativa, després 

d’haver viscut a l’Estat sense 

regularitzar la situació o 

d’haver tingut targeta de 

residència i no haver-la 

pogut renovar. Un 15% dels 

interns havien de ser 

expulsats arran d’un procés 

penal. 

Què s’ha modificat? 

Interior reconeix les 

disfuncions i es proposa 

solucionar-les 

El consell de ministres va 

aprovar al març el reglament 

que regula per primera 

vegada el règim intern i de 

funcionament dels CIE. El 

text limita el paper de la 

Policia Nacional a l’àmbit de 

la seguretat, i encarrega a les 
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ONG les funcions 

assistencials. A més a més, 

desenvolupa amb detall els 

drets i deures dels interns; 

segons el ministeri de 

l’Interior, “de manera molt 

garantista”. 

 

La direcció general de la 

Policia va emetre al juliol 

una circular en què es 

concreten els criteris 

d’internament. Reconeixent 

les disfuncions actuals, 

s’explicita de manera més 

clara que mai que només 

s’ha de sol·licitar al jutge 

l’ingrés de l’estranger quan 

la repatriació sigui viable. 

Afegeix que hi ha 

alternatives als CIE, com la 

presentació periòdica davant 

d’un jutge. 

Què en pensen els crítics? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fins ara s’han internat 
persones que no eren 
expulsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es pot privar la llibertat a 
una persona perquè sí 
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Consideren insuficients les 

últimes modificacions 

Cristina Fernández, membre 

de la plataforma Tanquem 

els CIEs, va definir el 

reglament aprovat al març 

com un “reglament de 

mínims”. Jose Peñín, 

portaveu de SOS Racisme, va 

valorar així la possibilitat que 

les ONG assumeixin 

l’assistència als interns: 

“Nosaltres volem fiscalitzar 

el que està passant, no 

col·laborar en la seva 

gestió”. També han 

denunciat carències en el 

reglament el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i 

fins i tot un dels jutges que 

vigilen el CIE de Barcelona. 

 

Pel que fa a la circular 

policial que concreta els 

criteris d’internament, la 

 
 
 
 
Les entitats consideren les 
modificacions insuficients 
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plataforma estatal CIEs No la 

va definir com “una simple 

operació de maquillatge”. En 

un comunicat, la plataforma 

destacava que la circular 

reconegui que “durant anys 

s’han internat persones que 

d’acord amb la llei no serien 

expulsables”, i afegia que 

“simplement torna a deixar 

per escrit el que s’hauria 

d’haver complert durant tot 

aquest temps”. 

Quina és la situació a dins? 

Incidents a Barcelona i 

diversos intents de fugida a 

València 

Els últims incidents que hi ha 

hagut al CIE de Barcelona 

han sigut la mort d’un 

ciutadà armeni a principis de 

desembre i suposades 

agressions de policies a 

interns la nit de Cap d’Any. 

Les entitats han denunciat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falta de transparència al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hi pot haver falta de 
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que deficiències en el 

sistema de videovigilància 

han impedit aclarir si abans 

de suïcidar-se el ciutadà 

armeni va ser víctima de 

maltractaments. Tampoc 

s’han pogut veure les 

imatges de la nit de Cap 

d’Any. Els policies imputats 

han negat els fets. 

Al centre de València, aquest 

mes de setembre, un grup 

de deu immigrants van 

aconseguir escapar-se. 

D’aquests, dos van ser 

detinguts l’endemà mateix. 

Pocs dies després es va 

registrar un nou intent, 

aquesta vegada més 

multitudinari. Un total de 17 

interns van aconseguir fugir 

del centre, tot i que set van 

ser detinguts poques hores 

després. La plataforma CIEs 

No ha denunciat que els dos 

intents de fugida van anar 

CIE impossibilita esclarir què 
passa a l’interior del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transparència en un CIE 
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seguits d’agressions policials 

com a represàlia. 

 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No pareixen fonts judicials 

H2 R “Els policies imputats neguen els fets”, circular policía 

H3 R Sí apareixen diverses fonts associacions 

H4 R Varietat 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 - No es parla de la campanya 

H7 R Es menciona el marc legal del CIE 

H8 R S’explica la funció del CIE 

H9 R S’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 R El text obre el debat sobre el tancament del centre 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu (tot i que es cita l’estudi de Pueblos Unidos) 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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L’ARA 18/10/2014     MACROPROPOSICIÓ Les entitats encerclaran el recinte aquesta tarda 

       Foto: representants d’entitats durant l’acte pel tancament del CIE de Barcelona 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

Desenes d'entitats reclamen 

el tancament del CIE en un 

acte multitudinari a Sants 

Desenes de representants de 

tota mena de col·lectius van 

exposar ahir al vespre en un 

acte a les Cotxeres de Sants 

els seus motius per demanar 

el tancament del Centre 

d’Internament per a 

Estrangers (CIE) de 

Barcelona. “El primer triomf 

és aquest ventall d’aliances”, 

va destacar Alba Cuevas, 

portaveu de SOS Racisme, 

abans de donar pas a una 

llarga llista d’intervencions, 

que van estar carregades 

d’indignació. 

 

“Tancarem el CIE perquè és 

 Hi ha suport entre el teixit 
associatiu per tancar els CIE 
 
 
 
 
 
 
El suport per tancar el CIE és 
transversal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El suport pel tancament dels 
CIE és transversal 
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injust, és inhumà, privar de 

llibertat, empresonar les 

persones únicament i 

exclusivament perquè no 

tenen papers”, va 

argumentar Joan Carles 

Gallego, secretari general de 

CCOO. “Els criminals, els 

desgraciats que han posat en 

marxa els CIE volen que 

creguem que som diferents, 

però no caurem en la seva 

trampa”, va assegurar Ada 

Colau, portaveu de Guanyem 

Barcelona. 

 

Hi van intervenir molts 

polítics, com l’eurodiputat 

d’ERC Josep Maria 

Terricabras i el diputat d’ICV-

EUiA David Companyon, 

però també molts membres 

del moviment associatiu i 

representants de comunitats 

estrangeres. A més, un 

ciutadà georgià que va estar 

No es deuen internar 
persones per no tenir papers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots som persones: forans i 
propis 
 
 
 
 La campanya per tancar els 
CIE compta amb suport 
polític 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els CIE no deuen existir 
perquè no es poden internar 
persones pel fet de no tenir 
papers 
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13 dies al CIE l’any 2011, el 

Michel, va recordar que “ser 

estranger no és cap delicte” i 

va resumir així la seva 

experiència: “Fatal, horrorós, 

inexplicable”. 

 

Suport d’àmbits molt 

diversos 

 

L’acte formava part de la 

nova campanya Tancarem el 

CIE de Barcelona, 

presentada a finals de 

setembre, que ha aconseguit 

reunir suports d’àmbits molt 

diversos, més enllà de les 

entitats del sector de la 

immigració que fa anys que 

lluiten contra aquests 

centres. Així, s’hi han sumat 

la Federació d’Associacions 

de Veïns de Barcelona 

(FAVB), la Plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campanya per tancar el 
CIE de Barcelona compta 
amb nous suports 
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d’Afectats per la Hipoteca 

(PAH) i el Consell Nacional 

de la Joventut de Catalunya 

(CNJC). 

 

També hi són l’Assemblea 

Nacional Catalana (ANC) i 

Òmnium Cultural, que en el 

context del procés 

sobiranista han volgut 

manifestar que al nou país 

que s’ha de construir no s’hi 

pot tolerar l’existència 

d’aquests centres. En l’acte 

d’ahir, Marina Llansana, 

membre de la junta directiva 

d’Òmnium, va recordar que 

la campanya Ara és l’hora 

pregunta als ciutadans quin 

país volen, i va donar 

aquesta resposta: “Volem un 

país que respecti els drets 

humans i que no deixi a la 

cua ningú pel seu origen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debat dels CIE està obert 
en el context de la 
construcció d’un nou país 
 
 
 
 
 
No es pot separar a persones 
per origen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política migratòria no pot 
separar persones per origen 
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Cadena humana de 2.200 

metres 

 

Les entitats que integren la 

campanya Tancarem el CIE 

de Barcelona han convocat 

una cadena humana per 

encerclar el centre de la 

Zona Franca avui a partir de 

les 17 hores. Malgrat que el 

perímetre de la instal·lació 

és de només 600 metres, per 

rodejar-la del tot caldrà 

encerclar tota l’illa on està 

situada, amb un perímetre 

total de 2.200 metres. Els 

organitzadors calculen que 

necessitaran un mínim de 

1.500 persones, però es 

mostren convençuts que ho 

aconseguiran. 

Per facilitar el trasllat fins al 

CIE, al carrer E de la Zona 
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Franca, l’organització de la 

protesta ofereix autobusos 

llançadora gratuïts, que 

sortiran a partir de les 16 

hores des de l’estació de 

Bellvitge de la L1 del metro. 

A les 19 hores començaran a 

sortir autobusos per tornar 

al mateix punt des del CIE. 

Les altres opcions de 

transport públic són la línia 

d’autobús 109, que surt des 

de plaça Espanya i reforçarà 

el servei per a l’ocasió, i la 

21, que surt des del Paral·lel 

i mantindrà els horaris 

habituals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 R Diversificació ONGs 

H4 R Fonts associatives i polítiques 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 R Informació prèvia positiva 
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H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 R El text obre el debat sobre el tancament del centre  

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 R Parla un ex-intern del centre 

H13 R Veus dels immigrants com a protesta 

 

 

L’ARA Macroproposicions ideològico-abstractes  

Les proposicions ideològiques de l’ARA per ordre d’aparició són:  

1. Els CIE s’haurien de tancar perquè no reuneixen les condicions necessàries per atendre una persona 10/10/2014 

2. Els CIE s’han de tancar perquè no compleixen amb drets humans bàsics 10/10/2014 

3. Fins que els CIE no es tanquin, les condicions dels centres han de millorar 10/10/2014 

4. En un CIE no poden conviure persones que han comès un delicte amb altres que no tenen els papers en regla 10/10/2014 

5. Els CIE no compleixen ni tan sols la funció per la qual van ser creats 10/10/2014 

6. El dret a tenir accés al servei mèdic és necessari dins un CIE 10/10/2014 

7. La protesta pels CIE ha estat un fracàs 18/10/2014 

8. Els CIE no poden vulnerar els drets humans 18/10/2014 

9. Els actes de protesta pels CIE no aconsegueixen els seus objectius 18/10/2014 

10. El tancament dels CIE compta amb el suport del teixit associatiu 18/10/2014 

11. Els CIE no són compatibles amb una Catalunya democràtica 18/10/2014 

12. El rebuig als CIE hauria de ser transversal, sense distinció d’ideologia  18/10/2014 

13. No poden morir persones en un CIE 18/10/2014 

14. Les modificacions de reglament als CIE no són suficients  18/10/2014 

15. Els CIE no poden estar en els llimbs legals 18/10/2014 
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16. El debat dels CIE arriba a qüestionar la mateixa existència d’aquests centres 18/10/2014 

17. En un CIE no es poden barrejar delinqüents amb persones en situació irregular 18/10/2014 

18. Els CIE no compleixen al funció per la qual van ser creats 18/10/2014 

19. No es pot privar la llibertat a una persona perquè sí 18/10/2014 

20. No hi pot haver falta de transparència en un CIE 18/10/2014 

21. El tancament dels CIE compta amb un suport associatiu transversal  18/10/2014 

22. Els CIE no deuen existir perquè no es poden internar persones per no tenir papers 18/10/2014 

23. La política migratòria no hauria de fer distinció entre propis i forans 18/10/2014 

24. El rebuig social cap als CIE creix amb més suports 18/10/2014 

25. Els CIE no tenen cabuda en un nou model de país 18/10/2014 

26. La política migratòria no pot separar persones segons el seu origen 18/10/2014 
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El Periódico 

El Peródico 25/09/2014     MACROPROPOSICIÓ: Hi ha una campanya per tancar el CIE de Barcelona 

        Foto: Un grup d’interns al CIE de la Zona Franca 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

80 entidades, con SOS 
Racisme tirando del carro, 
preparan dos acciones 
Piden a la población que se 
movilice por ello además de 
por el 9-N 
No es el primer intento pero 
sus promotores quieren que 
sea el último. SOS Racisme y 
otras 80 entidades han 
presentado este jueves una 
campaña –más detalles en la 
web tancaremelcie.cat- para 
lograr que se cierre el centro 
de internamiento para 
extranjeros, el CIE de la Zona 
Franca, en el que se interna 
a foráneos por cometer la 
falta de residir 
irregularmente en España. 
Los internos están allí un 

 Un seguit d’ONG fan 
campanya per tancar els CIE 
 
La gent s’hauria de 
mobilitzar pel tancament del 
CIE, tal com es mobilitza pel 
9N 
No es tracta d’una campanya 
nova 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu del CIE és la 
deportació d’immigrants, 
però si els interns no poden 
ser expulsats després de 60 
dies, se’ls deixa en llibertat 

Els CIE s’han de tancar 
 
 
El debat sobre el tancament 
dels CIE és tan important 
com el debat del 9N 
 
El tancament dels CIE no és 
un debat nou 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no compleixen ni tan 
sols la funció per la qual van 
ser creats 
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máximo de 60 días tras los 
cuales son puestos en 
libertad si no han podido ser 
expulsados a su país. 
A menudo, se trata de 
subsaharianos que han 
saltado la valla en Melilla o 
Ceuta y que han sido 
trasladados a Barcelona por 
el colapso de otros centros 
en el sur de España. 
Aproximadamente  uno de 
cada dos internos acaba en 
libertad. 
 
DOS ACTOS ENTRE LA DIADA 
Y LA CONSULTA 
 
Alba Cuevas, portavoz de 
SOS Racisme, explica que 
muchos les advirtieron de 
que el periodo entre el 
pasado Onze de Setembre y 
el próximo 9 de noviembre, 
fecha prevista para la 
consulta sobre la 
independencia de Catalunya, 
sería muy complicado para 
defender causas que no 
fueran la secesionista. Sin 
embargo, subrayó Cuevas, la 

 
 
 
 
Existeixen més centres 
d’internament per tot el 
territori 
 
 
 
 
Els CIE no compleixen la 
funció de l’expulsió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Els CIE estan saturats 
 
 
 
 
 
 
El CIE no haurien d’existir 
perquè no cobreixen cap 
necessitat 
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coincidencia es 
“intencionada”: "Ahora que 
estamos debatiendo qué 
modelo de sociedad y país 
queremos, es el mejor 
momento para poder decidir 
qué sociedad queremos”. 
La campaña constará de dos 
actos principales: el 17 de 
octubre habrá un mitin con 
100 intervenciones a favor 
del cierre del CIE y el 18 se 
rodeará la instalación. 
En resumen, todo ello da a 
entender que la reforma del 
reglamento de los CIE por 
parte del Gobierno no ha 
cambiado casi nada, 
empezando por el nuevo y 
eufemístico nombre que 
reciben los centros, los CECE, 
centros de estancia 
controlada de extranjeros, 
que no ha hecho fortuna 
entre los detractores de 
estas instalaciones 

 
Els CIE no tenen cabuda en 
una societat democràtica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No n’hi ha prou amb el canvi 
de nom dels centres  
 

 
Els CIE s’han de tancar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nou reglament dels CIE 
no és suficient 
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Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No apareixen fonts governamentals 

H3 R Es citen principals organitzacions 

H4 C No hi ha varietats en les fonts. Només fonts associatives 

H5 C Només es citen els drets fonamentals en general 

H6 R Informació positiva, la campanya pro-tancament no és nova 

H7 R Es menciona el nou reglament del CIE 

H8 R Es cita la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 R Fonts associatives demanen el seu tancament 

H11 C No s’obre el debat de les polítiques migratòries 

H12 C No apareixen immigrants 

H13 C No apareixen immigrants 
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El Periódico de Catalunya 07/10/2014     MACROPROPOSICIÓ CCOO s’uneix a la campanya Tancarem el CIE 

         Foto: - 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

El sindicato de Catalunya se 

suma a la campaña 

promovida por SOS Racisme 

para cerrar los Centros de 

Internamiento para 

Extranjeros 

El sindicato CC.OO. de 

Catalunya se ha unido a la 

campaña 'Tancarem el CIE', 

promovida por SOS Racisme, 

al considerar que el modelo 

actual de los Centro de 

Internamiento para 

Extranjeros (CIE) "es 

absolutamente inadecuado 

porque atenta contra los 

derechos fundamentales de 

las personas". 

En una nota de este martes 

después de que el secretario 

de general CC.OO. de 

 Hi ha una campanya 
promoguda per ONG per 
tancar els CIE 
 

 

 

Existeix vulneració del drets 

humans als CIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El drets humans fonamentals 

no s’haurien de vulnerar 
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Catalunya, Joan Carles 

Gallego, visitase el CIE de la 

Zona Franca de Barcelona en 

el marco de la celebración 

de la Jornada Mundial por el 

Trabajo Digno, el sindicato 

ha reclamado "un cambio 

radical" en el modelo de 

gestión de las expulsiones y 

las repatriaciones. 

 

CC.OO. de Catalunya 

recuerda también que la 

falta de condiciones de vida 

dignas en sus países obligan 

a miles de personas a 

emigrar en busca de una 

vida mejor y que más de 

3.000 personas han muerto 

en sus intentos de llegar a 

Europa. 

 

 

 

 

L’actual model de gestió de 

la immigració presenta 

mancances 

 

 

 

El nucli dels problemes 

migratoris es troba en les 

nefastes condicions dels 

països d’origen 

 

 

 

 

 

 

 

El model de gestió de la 

immigració s’ha de repensar 

 

 

 

 

Les polítiques migratòries 

s’han de repensar tenint en 

compte la situació als països 

d’origen 
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Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No apareixen fonts governamentals 

H3 C Només es cita SOS Racisme 

H4 C No hi ha varietat. Només es citen fonts sindicals 

H5 C Només es citen drets humans en general 

H6 R Informació neutra 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 R Paraules del líder del sindicat: “reclamado un cambio radical en el modelo de 
gestión” 

H11 C Es parla d’un canvi en el model de gestió, però no d’un canvi de gestió 

H12 C No presència immigrants 

H13 C No presència immigrants 
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El Periódico 18/10/2014         MACROPROPOSICIÓ: Mil persones gairebé rodegen el CIE 

           Foto: Cadena humana al voltant del CIE  

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Un CIE casi rodeado. Más de 
un millar de personas, según 
la organización, y 900, según 
la Guardia Urbana de 
Barcelona, han participado 
este sábado en una cadena 
humana que ha pretendido 
rodear simbólicamente el 
Centre d'Internament 
d'Estrangers (CIE) de la Zona 
Franca. La acción acción está 
enmarcada en la campaña 
'Tanquem el CIE', en la que 
están ya adheridas 130 
entidades, partidos y 
sindicatos. También es 
apoyada por cerca de 1.500 
particulares. Todos ellos 
reclaman la clausura del 
centro porque, apuntan, 
vulnera los derechos 

Més de mil persones han 
creat una cadena humana 
per rodejar el CIE de la Zona 
Franca 
 
 
 
 
 
 
L’acció s’emmarca en la 
campanya “Tanquem el CIE” 
que reclama la clausura del 
centre perquè, segons 
apunten les entitats, vulnera 
els drets humans 
 
 
 
 
 

Els CIE tenen mancances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha ONG que estan en 
contra dels CIE 
 
Existeix la vulneració dels 
drets humans 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Els drets humans no 

s’haurien de vulnerar 
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humanos más básicos. La 
concentración se ha 
desarrollado con un amplio 
dispositivo de vigilancia 
policial y no ha conseguido 
el objetivo de rodear 
completamente la 
instalación. 

 
 
 
La concentració no ha 
aconseguit rodejar 
completament el centre 

 
 
 
La concentració ha estat un 
fracàs perquè no ha 
aconseguit rodejar el centre 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No fonts governamentals 

H3 C Es generalitza a les organitzacions com a “entitats, partits i sindicats” 

H4 C No hi ha varietat. Només apareixen fonts associatives 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 C Èmfasi en què la concentració no ha aconseguit rodejar el centre 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No s’obre el debat sobre polítiques migratòries 

H12 C No apareixen immigrants 

H13 C No apareixen immigrants 

 

 

 



98 
 

 

El Periòdico 5/11/2014        MACROPROPOSICIÓ: El CIE de la zona Franca inicia reformes 

           Foto:- 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

La Policía Nacional ha 
iniciado las obras de 
acondicionamiento del área 
de visitas del centro de 
internamiento de 
extranjeros (CIE) de la Zona 
Franca en cumplimiento de 
la exigencia que el pasado 
enero elevó la comisión 
judicial que vela por el 
funcionamiento de estas 
instalaciones. Los trabajos 
han comenzado después de 
aprobarse una partida 
presupuestaria para 
completarlos. 
 
Las mejoras se centrarán en 
la retirada de las mamparas 
y barreras que hasta ahora 
evitaban el contacto entre 
internos y visitantes. Los 
magistrados denunciaron 

La Policia Nacional ha iniciat 
les obres al CIE per ordre 
judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els jutges van denunciar que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El centre no pot limitar drets 

La Policia ha de fer complir la 
llei vigent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIES no poden limitar 
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Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 R Apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 - No apareixen ONGs 

H4 C No hi ha varietat. Només fonts judicials 

H5 C Només es citen el dret a la intimitat i dignitat 

H6 - No es menciona la campanya 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

que se limitaba 
«gravemente» el derecho de 
los internos «a la intimidad y 
a la dignidad», al tiempo que 
recuerdan que estas 
personas están privadas de 
libertad por carecer de 
papeles, no por haber 
cometido un delito. 
«Privarles del último 
contacto físico, aunque sólo 
sea una caricia o un abrazo 
de sus familiares o amigos, 
es poco humanitario y 
absolutamente evitable por 
parte del Estado», 
sostuvieron los jueces 
 

el centre limitava drets com 
la intimitat i la dignitat 
 
 
 
 
 
 
 
La privació de contacte físic 
és poc humanitari i evitable 
per part de l’estat 

com la intimitat i la dignitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Estat ha d’evitar la privació 
del  contacte físic 
 
 
 
 
 
 

drets humans bàsics com la 
intimitat i la dignitat 
 
 
 
 
 
 
 
L’Estat ha d’evitar la 
limitació de drets humans 
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H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text parla de reformes, en cap cas de tancament 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa. No obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C No es parla d’immigrants) 

H13 C No apareixen immigrants 

 

El Periódico Macroproposicions ideològico-abstractes  

Les proposicions ideològiques d’ El Periódico per ordre d’aparició són:  

 

1. Un nou reglament dels CIE no és suficient 25/09/14 

2. Els CIE s’han de tancar 25/09/14 

3. El debat sobre el tancament dels CIE és tan important com el debat del 9N  25/09/14 

4. Els CIE no compleixen ni tan sols la funció per la qual van ser creats  25/09/14 

5. Els CIE estan saturats El CIE no haurien d’existir perquè no cobreixen cap necessitat  25/09/14 

6. Els CIE s’han de tancar  25/09/14 

7. Els CIE no poden ser opacs  25/09/14 

8. El drets humans fonamentals no s’haurien de vulnerar 07/10/14 

9. El model de gestió de la immigració s’ha de repensar 07/10/14 

10. Les polítiques migratòries s’han de repensar tenint en compte la situació als països d’origen 07/10/14 

11. La situació als CIE necessita visibilitat social 07/10/14 

12. Els CIE no poden existir en societats democràtiques 07/10/14 

13. El tancament del CIE compta amb el suport transversal del teixit associatiu i sindical 07/10/14 

14. Els CIE necessiten regulació  07/10/14 

15. Només amb el tancament dels CIE s’aturaran atrocitats com les morts 07/10/14 

16. El primer pas per tancar els CIE és buscar visibilitat social 07/10/14 
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17. Els drets humans no s’haurien de vulnerar 18/10/14 

18. La Policia ha de fer complir la llei vigent 05/11/14 

19. Els CIES no poden limitar drets humans bàsics com la intimitat i la dignitat 05/11/14 

20. L’Estat ha d’evitar la limitació de drets humans 05/11/14 
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El Punt Avui 16/10/2014        MACROPROPOSICIÓ Denuncien irregularitats al CIE de la zona Franca 

          Foto: - 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Els advocats Andrés García 
Berrio i Montserrat 
Fernández van presentar 
ahir dues peticions al jutge 
de control del Centre 
d'Internament d'Estrangers 
(CIE) de la Zona Franca de 
Barcelona perquè es 
garanteixin els drets de les 
persones que hi estan 
tancades perquè no tenen 
permís de residència. 
Sol·liciten que siguin els 
Mossos els encarregats de 
traslladar els interns al jutjat 
quan van a denunciar alguna 
vexació o maltractaments 
per evitar la pressió rebuda 
en certs casos per agents de 
la Policia Nacional. 
També demanen que, tal 
com recomanen els 
organismes internacionals, 

  
 
 
 
 
 
 
Els CIE no garanteixen els 
drets dels interns 
 
 
 
Hi ha pressió per part de la 
Policia Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha mal control de 
videovigilància als CIE 

 
 
 
 
 
 
 
Els CIE han de garantir els 
drets  humans 
 
 
 
Els CIE necessiten una gestió 
de control independent 
 
 
 
 
 
 
 
No hi pot haver mal control 
als CIE 
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s'exigeixi al govern espanyol 
un bon sistema de control de 
videovigilància al CIE, com es 
va fer en les comissaries dels 
Mossos, per evitar zones 
d'impunitat i també per 
eradicar possibles falses 
denúncies. El titular del 
jutjat d'instrucció 1, Joaquín 
Aguirre, ja ha dictat diverses 
resolucions per fer més 
accessible i transparent el 
CIE, davant les llacunes del 
reglament. 

 
Hi ha zones d’impunitat i 
possibles falses denúncies 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no són ni accessibles 
ni transparents 
 
El CIE no té un reglament 
clar 

 
No hi pot haver zones 
d’impunitat ni falses 
denúncies 
 
 
 
 
 
 
Els CIE han de ser accessibles 
i transparents 
 
Els CIE necessiten un 
reglament clar 
 
 
 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 R Sí apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 C No es parla ni d’associacions 

H4 C No hi ha varietat. Només fonts judicials 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 - No es parla de la campanya 

H7 R El text afirma que hi ha llacunes en el reglament 

H8 C No s’explica la funció del CIE 
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H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C No presència immigrants 

H13 C No presència immigrants 
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El Punt Avui 18/10/2015 MACROPROPOSICIÓ: Prop d’un milió de persones encerclen el CIE de la zona Franca per exigir-ne el tancament 

    Foto: - 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Més d'un centenar d'entitats 
i prop de 1.500 particulars 
s'adhereixen a la campanya 
per forçar la clausura del 
centre 
 
La concentració s'ha 
desenvolupat amb un ampli 
dispositiu de vigilància 
policial. Més d'un miler de 
persones, segons 
l'organització, i 900, segons 
la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, han participat 
aquest dissabte en una 
cadena humana que volia 
encerclar simbòlicament al 
Centre d'Internament 
d'Estrangers (CIE), a la Zona 
Franca. Una acció 
emmarcada en la campanya 
‘Tanquem el CIE', en la qual 
estan ja adherides 130 

 Hi ha una campanya per 
tancar els CIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campanya consta de 
diferents accions 
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entitats, partits i sindicats i 
prop de 1.500 particulars per 
reclamar la clausura del 
centre perquè, apunten, 
vulneren els drets humans 
més bàsics. 
La concentració s'ha 
desenvolupat amb un ampli 
dispositiu de vigilància 
policial i no ha pogut assolir 
la fita d'encerclar l'extensa 
illa on s'ubica, entre d'altres 
edificis, el CIE 

 
 
Els centres vulneren els drets 
humans 
 
 
 
 
 
La concentració ha estat un 
fracàs perquè no ha pogut 
encerclar els CIE 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 C Es parla d’”entitats” en general 

H4 C No hi ha varietat 

H5 C Només es citen els drets humans bàsics en general 

H6 C Es detalla que no s’ha arribat a encerclar el centre 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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El Punt Avui 19/10/2014         MACROPROPOSICIÓ Hi ha una cadena humana per tancar el CIE 

           Foto: un tram de la cadena humana  

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Centenars de persones van 
participar ahir en una 
cadena humana davant del 
Centre d'Internament 
d'Estrangers (CIE) de la Zona 
Franca de Barcelona per 
reclamar al govern de l'Estat 
espanyol que tanqui 
aquestes instal·lacions 
perquè van contra els drets 
de les persones. “Cap 
persona és il·legal ”, van 
cridar els participants. 

 Hi ha centenars de persones 
a favor del tancament dels 
CIE 
 
 
 
 
 
 
Els CIE vulneren drets 
humans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no haurien de 
vulnerar drets humans 

 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials  

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 C No es parla ni d’associacions 

H4 C No hi ha varietat. Només apareix la veu dels participants 

H5 C Només es citen els drets humans en general 
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H6 - No es menciona la campanya 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 

 

El Punt Avui: Macroproposicions ideológico-abstractes 

Les proposicions ideològiques d’ El Punt Avui per ordre d’aparició són:  
 

1. Els CIE han de garantir els drets  humans 16/10/14 
2. Els CIE necessiten una gestió de control independent 16/10/14 
3. No hi pot haver mal control als CIE 16/10/14 
4. No hi pot haver zones d’impunitat ni falses denúncies 16/10/14 
5. Els CIE han de ser accessibles i transparents 16/10/14 
6. Els CIE necessiten un reglament clar 16/10/14 
7. Els CIE no haurien de vulnerar drets humans 19/10/1 
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La Vanguardia 

La Vanguardia  25/09/14                    MACROPROPOSICIÓ: Més de 800 persones i 80 entitats criden a la mobilització pel tancament del CIE  de Barcelona 

            Foto: - 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Destacan Òmnium Cultural, 
SOS Racisme, la PAH, Arcadi 
Oliveres y Gerard Quintana 
 
Más de 800 personalidades y 
80 entidades han llamado a 
la movilización ciudadana 
para lograr el cierre del 
centro de internamiento 
para extranjeros (CIE) de la 
Zona Franca de Barcelona, 
en el marco de la nueva 
campaña 
'tancaremelcie.cat'. 
 
La campaña cuenta con 
numerosas acciones 
reivindicativas y tendrá sus 
actos centrales el 17 y 18 de 
octubre,"intencionadamente 
entre el 11 de septiembre y 

 Plataforma organitzada 
liderada per organitzacions i 
persones de renom 
 
Hi ha un seguit d’ONG i 
personalitats que fan 
campanya per tancar el CIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Campanya s’ha dut a 
terme intencionadament ara 
per guanyar visibilitat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situació als CIE necessita 
visibilitat social 
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el 9 de noviembre", ha 
manifestado la portavoz de 
SOS Racisme, Alba Cuevas, 
durante la presentación de 
la iniciativa este jueves en 
rueda de prensa. 
"Ahora que estamos 
debatiendo qué modelo de 
sociedad y país queremos, es 
el mejor momento para 
poder decidir qué sociedad 
queremos", ha dicho Cuevas, 
que ha reiterado que el 
objetivo es que los CIE dejen 
de existir en el futuro más 
inmediato. 
 
La campaña cuenta con el 
apoyo trasversal de 
entidades como la 
Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), Òmnium 
Cultural, la Federación de 
Asociaciones de Padres y 
Madres de Catalunya (Fapac) 
y la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Barcelona (FAVB), así como 
de los sindicatos UGT, CC.OO 
y CGT. 
 

 
 
 
 
 
 
En un nou model de societat 
i país, els CIE no hi caben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campanya  està 
organitzada i compta amb el 
suport transversal del teixit 
associatiu i sindical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden existir en 
societats democràtiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tancament del CIE compta 
amb el suport transversal del 
teixit associatiu i sindical 
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También se han adherido a 
la iniciativa a título personal 
el cantante Gerard Quintana, 
el activista Arcadi Oliveras, la 
monja Teresa Forcades, el 
grupo La Pegatina, el líder de 
la CUP, David Fernández, y el 
colíder de ICV-EUiA Joan 
Herrera. 
 
Oliveras ha destacado que 
este tipo de centros 
vulneran los derechos 
humanos porque carecen de 
regulación, y ha destacado 
que "no se puede 
criminalizar a la inmigración 
porque es un tesoro que se 
debe preservar y explicar a 
los ciudadanos". 
El portavoz de la asociación 
Tanquem els CIE, Andrés 
Garrobo, ha destacado que 
en los últimos años han 
fallecido tres personas en el 
centro de Barcelona: 
"Llevamos años 
denunciando las atrocidades 
que pasan allí y ahora con el 
apoyo de todos vamos a 
lograr cerrarlo". 

La campanya compta amb el 
suport de persones 
reconegudes 
 
 
 
 
 
 
 
Si hi hagués una regulació, 
els CIE no vulnerarien els 
drets humans 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
No pot ser que en un centre 
morin persones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
Els CIE necessiten regulació 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
Només amb el tancament 
dels CIE s’aturaran atrocitats 
com les morts 
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MÁS ADHESIONES 
La iniciativa pretende lograr 
"el máximo número de 
adhesiones" posible, ha 
explicado Cuevas, que ha 
destacado que cualquier 
persona o entidad que 
quiera puede sumarse a 
través de la web 
'tancaremelcie.cat' y 
difundirla en las redes 
sociales. 
La iniciativa cuenta con un 
manifiesto en el que se 
critica la "opacidad" del CIE 
de la Zona Franca, al que no 
pueden acceder las 
organizaciones e 
instituciones de defensa de 
los derechos humanos, y en 
el que se retienen a 
inmigrantes durante dos 
meses. 

 
 
La iniciativa busca visibilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE són opacs 

 
 
El primer pas per tancar els 
CIE és buscar visibilitat social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden ser opacs 

 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No apareixen fonts governamentals 
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H3 R Es citen les principals organitzacions i persones impulsores de la campanya 

H4 C No hi ha varietat. Només fonts associatives i persones implicades a títol personal 

H5 C Només es citen els drets fonamentals en general 

H6 R Informació positiva, suport transversal 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE ni les condicions en què viuen els interns 

H10 R Fonts associatives demanen el seu tancament 

H11 R Fonts associatives demanen el tancament 

H12 C No apareixen immigrants 

H13 C No apareixen immigrants 
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La Vanguardia  3/10/2014    Macroproposició: Tancarem el CIE exigeix davant l’Ajuntament tancar el de Zona Franca 

        Foto: - 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològica Explicació 

Una veintena de personas 
convocadas por la campaña 
Tancarem el CIE se han 
concentrado este viernes 
ante el Ayuntamiento de 
Barcelona para reclamar el 
cierre del Centro de 
Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de la Zona 
Franca. 
 
Tancarem el CIE sostiene 
que en este centro de 
Barcelona se vulneran 
sistemáticamente los 
derechos humanos y se 
retiene a extranjeros que no 
han cometido ningún delito, 
sino faltas administrativas. 
 
Según la campaña, en el CIE 
de la Zona Franca se 
producen abusos y 
agresiones por parte de la 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
El CIE no pot vulnerar els 
drets humans ni internar 
persones que no han comès 
cap delicte 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es poden produir 
agressions per part de la 
policia i s’ha de garantir 
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policía a los retenidos y no 
se garantiza su acceso a la 
atención médica. 
 
La concentración se ha 
producido en la plaza Sant 
Jaume durante la entrada de 
los concejales para asistir al 
pleno, y ha recibido el apoyo 
de los líderes de ICV-EUiA, 
Ricard Gomà, y de UpB, Jordi 
Portabella (ERC), quienes 
han sostenido carteles 
reclamando el cierre del CIE. 
 
La concentración ha 
coincidido con una protesta 
de los trabajadores en 
huelga de BTV en la plaza 
Sant Jaume que reivindican 
un acuerdo con el 
Ayuntamiento para evitar 
más recortes y acabar con la 
"precariedad" laboral en la 
televisión municipal. 
 

l’accés dels interns a 
l’atenció mèdica 
 
 
El tancament dels CIE té el 
suport d’alguns grups 
polítics 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 
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H3 C Generalització 

H4 C No varietat 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 - És el principi de la campanya 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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La Vanguardia 17/10/2014   Macroproposició: Reclamen la mobilització ciutadana per tancar el centre d’estrangers  

      Foto: - 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

La plataforma ciudadana que 
reclama el cierre del Centro 
de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de la Zona 
Franca de Barcelona ha 
reclamado hoy el cierre de 
estas instalaciones porque, 
aseguran, se maltrata a los 
internos y por la "opacidad" 
de la institución. 
El portavoz de esta campaña 
Marc Serra ha explicado que 
"hay mucha opacidad y eso 
dificulta el control de estos 
centros por parte de las 
instituciones que velan por 
los derechos humanos", lo 
que posibilita que "haya 
maltratos", además de 
asegurar que "estos centros 
vulneran los principios de 
igualdad y derechos 
humanos". 

   
 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden ser opacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els CIE no poden vulnerar els 
drets humans 
 
 
 
 
Hi ha suport social a la 

 



118 
 

Serra ha presentado un 
manifiesto firmado por 
1.300 personas y más de 165 
entidades para respaldar las 
reivindicaciones de la 
plataforma de movilización 
"tancaremelcie" (cerraremos 
el CIE). 
"Pedimos el posicionamiento 
de la sociedad civil en su 
conjunto para el cierre del 
CIE", ha asegurado Serra, 
quien ha exigido que, una 
vez conseguido este 
posicionamiento 
mayoritario, "los políticos 
hagan su trabajo y busquen 
la manera de desmantelar 
estas instalaciones que 
además de ilegítimas son 
ineficientes". 
El acto ha contado con 
pequeñas intervenciones de 
personalidades y 
organizaciones del mundo 
de la política, la 
comunicación y activistas de 
los derechos, como Ada 
Colau , SOS racismo, o CCOO, 
además de múltiples 
testimonios de personas que 

campanya Tancarem els CIE 
 
 
 
 
 
 
Tothom s’ha de posicionar 
respecte als CIE  
 
 
 
 
Es necessari suport polític 
per tancar els CIE 
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han estado en estos centros. 
Más de doscientas personas 
han acudido hoy al acto de 
reivindicación, que solo ha 
sido el preludio de la 
movilización que mañana se 
celebrará en el centro CIE, 
donde está previsto que una 
cadena humana rodee el 
centro para, según Marc 
Serra, "hacer visible un 
punto invisible". 
 
 

 
 
 
Es necessari visibilitzar els 
CIE 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 R Sí es parla d’associacions 

H4 C No varietat 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 - Informació neutra 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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La Vanguardia  18/10/2014    Macroproposició: Centenars de persones demanen el tancament del CIE de Zona Franca 

        Foto: Cadena humana davant el CIE 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
astracta 

Explicació 

Alrededor de mil 
manifestantes, convocados 
por la plataforma Tancarem 
els CIEs, se manifestaron 
ayer delante del Centro de 
Internamiento de 
Emigrantes de la Zona 
Franca de Barcelona, según 
datos de la plataforma. La 
intención de esta entidad, 
que aglutina a diversas 
asociaciones antirracistas, 
era rodear el CIE con una 
cadena humana. Cubrir los 
2.200 metros de perímetro 
requería unas 1.500 
personas. "Nos ha faltado 
muy poco, pero estamos 
satisfechos, porque esta 
movilización hace unos años 
era impensable", dijo la 
portavoz Alba Cuevas. 
 

 Existeix una plataforma per 
tancar els CIEs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilització ha estat un 
èxit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha més suport social 
actualment per tancar els 
CIE  
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Este "gran reto" quería hacer 
visible una protesta que 
pretende "cerrar un centro 
en el que se cometen 
atentados sistemáticos 
contra la integridad física de 
personas que no han 
cometido ningún delito, sólo 
una falta administrativa", 
añadió Cuevas.  
 
Este centro, uno de los siete 
del Estado, depende del 
Ministerio del Interior, y en 
él hay inmigrantes en 
situación irregular, a la 
espera de ser devueltas a sus 
países de origen, en un plazo 
de hasta 60 días. "Son parte 
de una política racista que se 
cobra vidas", opina Mireia 
Vehí, portavoz de Tanquem 
els CIEs, quien recordó que 
en el CIE de Barcelona ha 
habido cuatro muertos "por 
suicidio o agresión". Se han 
interpuesto cuatro 
demandas "por falta de 
garantías y transparencia", 
debido a la ausencia o 
dificultad de acceso a las 

 
 
 
No es poden internar 
persones que només han 
comès una falta 
administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les polítiques d’immigració 
tenen un punt racista 
 
 
 
 
 
Fa falta transparència  
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imágenes de las cámaras de 
seguridad cuando se 
produce alguna agresión. 
 
"Hemos esperado 35 años 
para una legislación que es 
papel mojado", clamaron 
ayer los miembros de la 
plataforma. "Se siguen 
produciendo abusos físicos y 
psicológicos, y una pésima 
cobertura sanitaria", 
recordaron  

El nou reglament dels CIE 
arriba tard i no és suficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 C Només es cita SOS Racisme 

H4 C Només associacions 

H5 C Només es citen “abusos” en general 

H6 R Informació positiva (èxit) 

H7 R Es menciona el nou reglament 

H8 R S’explica la funció del CIE: expulsió 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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La Vanguardia 18/10/2014   MACROPROPOSICIÓ: Unes 900 personas formen una cadena humana contra el CIE de la Zona Franca 

      Vídeo: Cadena humana. Els participants destaquen les condicions infrahumanes del centre 

 

Text Proposició explícita  Proposició implícita Proposició ideològico-
abstracta 

Explicació 

Unas 900 personas, según la 
Guardia Urbana de 
Barcelona, han protestado 
este sábado con una cadena 
humana ante el Centro de 
Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de la Zona 
Franca de Barcelona, en 
demanda del cierre de estas 
instalaciones. Esta 
movilización se enmarca en 
la campaña por el cierre de 
los CIEs, impulsada por una 
plataforma ciudadana que 
apoyan unas 80 entidades y 
unas 800 personas públicas. 
Los participantes en la 
protesta de Barcelona han 
llegado a la Zona Franca en 
autobús, bicicleta, moto y 
coche y, una vez ante el 
edificio del CIE, han 
entrelazado sus manos y han 
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reclamado con esta acción el 
cierre de estas instalaciones. 
La campaña tiene un 
manifiesto en el que se 
critica la "opacidad" del CIE 
de la Zona Franca, al que no 
pueden acceder las 
organizaciones e 
instituciones de defensa de 
los derechos humanos y en 
el que se retienen a los 
inmigrantes durante dos 
meses. "Solidaridad con los 
refugiados e inmigrantes. 
Estamos con vosotros" y 
"Tancarem el CIE" eran los 
lemas de las pancartas que 
portaban los concentrados 
ante el CIE. 
La concentración ha contado 
con la participación de la 
actriz Carme Sansa, que ha 
leído el manifiesto de la 
campaña, los Diables de 
Sants y varias actuaciones 
musicales. SOS Racismo y la 
asociación Tanquem els CIEs! 
lideran la protesta, que 
también cuenta con el apoyo 
de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca 

 
 
Els CIE no poden ser opacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plataforma per tancar els 
CIE compta amb un suport 
transversal 
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(PAH), Òmnium Cultural, la 
Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres de 
Cataluña (FaPaC) y la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Barcelona 
(FAVB), así como de los 
sindicatos UGT, CCOO y CGT 
 
 
 

 

Hipòtesi Confirma/Refuta Explicació 

H1 C No apareixen fonts judicials 

H2 C No hi ha fonts governamentals 

H3 R Sí es parla d’associacions 

H4 C No varietat 

H5 C Només es citen els drets humans en general 

H6 - Informació neutra (descriptiva) 

H7 C No es menciona el marc legal del CIE 

H8 C No s’explica la funció del CIE 

H9 C No s’explica la realitat del CIE, ni les condicions en què viuen els interns 

H10 C El text no obre el debat sobre el tancament del centre i les alternatives 

H11 C No es tracta al text, però es pressuposa ja que tampoc obre el debat sobre polítiques d’immigració 

H12 C Els immigrants no tenen veu 

H13 C Els immigrants no tenen veu 
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La Vanguardia. Proposicions ideològico-abstractes 

Les proposicions ideològiques de la Vanguardia per ordre d’aparició són:  

 

1. La situació als CIE necessita visibilitat social 25/09/14 
2. Els CIE no poden existir en societats democràtiques 25/09/14 
3. El tancament del CIE compta amb el suport transversal del teixit associatiu i sindical 25/09/14 
4. Els CIE necessiten regulació 25/09/14 
5. Només amb el tancament dels CIE s’aturaran atrocitats com les morts 25/09/14 
6. El primer pas per tancar els CIE és buscar visibilitat social 25/09/14 
7. Els CIE no poden ser opacs 25/09/14 
8. El CIE no pot vulnerar els drets humans ni internar persones que no han comès cap delicte 03/10/14 
9. No es poden produir agressions per part de la policia i s’ha de garantir l’accés dels interns a l’atenció mèdica 03/10/14 
10. El tancament dels CIE té el suport d’alguns grups polítics 03/10/14 
11. Els CIE no poden ser opacs 17/10/14 
12. Els CIE no poden vulnerar els drets humans 17/10/14 
13. Hi ha suport social a la campanya Tancarem els CIE 17/10/14 
14. Tothom s’ha de posicionar respecte als CIE  17/10/14 
15. Es necessari suport polític per tancar els CIE 17/10/14 
16. Es necessari visibilitzar els CIE 17/10/14 
17. Hi ha més suport social actualment per tancar els CIE 18/10/14 
18. No es poden internar persones que només han comès una falta administrativa 18/10/14 
19. Les polítiques d’immigració tenen un punt racista 18/10/14 
20. Fa falta transparència 18/10/14 
21. El nou reglament dels CIE arriba tard i no és suficient 18/10/14 
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7.2 Annex 2 Entrevistes 

 

L’ARA 

Auri Garcia Morera, Societat                                                                                                                                                

Laura Díaz, Tribunals i Societat 

 

Com vau arribar a l’ARA? AGM Jo porto a l’ARA des que va néixer, fa 4 anys i mig. Jo vaig 

entrar a l’ARA just acabar la universitat i allà només havia fet esports i comunicació 

corporativa. Quan vaig entrar a l’ARA estava a mitjans, secció de televisió. I porto a societat 

uns 3 anys i mig fent l’àrea de benestar social que inclou immigració. El que passa és que 

l’especialització que tenim.. som una redacció mitjana i especialitzacions tan concretes, a l’hora 

de la veritat, no són tal. No pots estar pendent del que passa en immigració cada dia, potser faig 

immigració cada mes o cada tres mesos. Per tant dir que sóc l’especialista de l’ARA en 

immigració.. potser no. Perquè no ho puc seguir de prop. 

LD Jo vaig començar a Europa Press quan vaig sortir de la carrera, vaig estar dos anys fent 

tribunals, perquè vaig estudiar dret i periodisme. Després vaig arribar a l’ARA per fer tribunals i 

successos. Treballo a societat però tracto també tot el tema de la corrupció. Som tan pocs i hi ha 

tanta feina que fem el que es pot. Tots fem moltes coses que no són la nostra àrea. Per això 

també he cobert el tema dels CIE. 

 

Com creieu que es tracta la immigració als mitjans? AGM Podem estar hores parlant 

d’aquest tema! En primer lloc, la immigració com a tema no es tracta molt. Com el tema CIE, 

per exemple, no és patit pels nostres lectors o els queda molt lluny, costa que s’identifiquin i 

tractem menys aquesta temàtica. Sí que quan surt més és col·lateralment. Crec que es fa una 

mala feina més per omissió que no pas per males pràctiques. Pel tema de dir la nacionalitat dels 

delinqüents, nosaltres no la fem aquesta pràctica, però sí que no podem evitar discriminar per 

omissió, perquè en parlem poc. Són un percentatge important de la població de Catalunya, però 

com són un percentatge molt més baix dels nostres lectors, doncs acaba passant això, en parlem 

poc i només quan és més cridaner. 

 

Llavors se’n parla poc a causa del lector? AGM Sí, a veure, nosaltres no és que tinguem una 

gran estratègia, però acabem valorant què és allò que afecta als nostres lectors. Si hi ha una 

apagada, això afectarà i interessarà als nostres lectors perquè té un efecte en primera persona. 

Per tant, que els afectats pel CIE no formin una part important dels nostres lectors fa que, 

inconscientment, ho tinguem una mica més oblidat. Està oblidat en general, també al Parlament. 

Quotidianament queda fora dels mitjans i la política. 
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Quan heu cobert els CIE heu pres mesures especials per no reforçar postulats 

discriminatoris? AGM Jo crec que en general, ni per immigració ni per res, no tenim temps per 

plantejar-nos gaire coses d’aquestes. 

LD Jo sí que és cert que, amb el tema dels CIE, vaig ser més curosa amb les fonts. Era un espai 

que no coneixíem, tot el que sabem ho sabem de segones. Quan tu no pots veure una cosa, t’has 

de fer un balanç entre totes les fonts que tens. La meva cura va ser en aquest sentit. Acostar-me 

el màxim a la realitat. Tu pots tenir la teva opinió i després estan totes les fonts. El CIE és un 

forat negre, tu no pots escriure sobre el que has vist, perquè no ho has vist. 

 

Com valoreu la cobertura de la campanya “Tancarem el  CIE”? LD Tancarem el CIE va ser 

el punt d’inflexió que va donar visibilitat als CIE. Jo crec que han fet una feina increïble. El 

Periódico n’havia parlat una mica abans, però nosaltres vam començar a tractar el tema a partir 

de la campanya. També perquè hi ha uns advocats al darrere i dos jutges assignats al CIE que 

estan fent molta feina. Tot això són mini passes per fer que els mitjans i la societat vegin el 

problema. Per què no vam tractar el tema abans? No hi ha una explicació en concret, 

segurament desconeixement. 

AGM Jo també crec que la campanya va ser el que va donar visibilitat. És cert que a vegades és 

molt aleatori perquè no es parla d’un tema. Per què no se n’havia parlat dels CIE? Doncs jo crec 

que per desconeixement i perquè ningú havia fet l’esforç. I la campanya ha aconseguit que es 

parli més del tema. Després nosaltres vam apostar pel tema dels CIE des del diari. 

 

Les peces sobre la campanya Tancarem el CIE són sovint superficials i poc 

contextualitzades. Per què creieu que passa això? LD Jo sincerament crec que és un tema 

d’espai, no un problema del tractament de la informació sobre immigració. Quan treballem 

qualsevol tema donem per suposat que els lectors ja han fet una lectura prèvia d’altres temes. 

No pots explicar-ho tot sempre cada cop que fas un tema. Sí que hem fet peces explicant què és 

un CIE, per exemple el reportatge “El forat Negre dels CIE” (26 gener). Ara, arriba un punt que 

ja has de donar per suposat que el lector sap del que estem parlant. 

AGM Sí pot ser que algun cop trobem una peça que no s’entén per falta de context, com 

comentava la Laura, però això passa amb tots els temes. Per la dinàmica: passen coses noves, 

tens un espai limitat, has de donar context...si ho expliquessis tot des del començament 

imprimiries cada dia el mateix diari. 

LD El que sí tenim en compte és si d’un tema no hem publicat mai res. A la web és més fàcil 

perquè pots linkar tots els continguts. 

AG No és un problema del CIE o d’immigració, aquesta mala pràctica passa amb tot. 
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Què en penseu dels CIE? AGM Tot i que se suposa que ho hauria de saber, perquè ho he 

cobert, no tinc una opinió formada sobre el tema. És el que deia la Laura, no ho coneixem, jo no 

hi he entrat mai. No sabem quin aspecte té. Quan hem parlat amb gent que ho coneix són 

advocats o jutges... 

LD Jo sí que he parlat amb algun ex intern... 

AG Suposo que em sembla malament que existeixin, el tracte és desproporcionat i injust, el 

tracte que es dóna  a una persona que no ha fet res, però tampoc tinc una opinió... 

LD Jo sí que tinc una opinió, tot i que després no vol dir que a l’hora d’escriure... I és des d’un 

punt de vista legal: algú no pot estar tancat per no tenir papers i el tracte que es dóna als centres 

és inhumà. Perquè et facis una idea, la visita més fiable al CIE és la dels dos jutges de 

Barcelona. Ells van anar-hi i van fer una interlocutòria patètica, patètica perquè demanaven 

coses tan bàsiques que feien riure, com que hi hagués aigua disponible per tots els interns. Hi ha 

un alt percentatge de gent que no ha fet absolutament res i tenen menys drets que en una presó. 

Hi ha una sèrie de coses com les mampares o els horaris per veure els familiars que són 

absurdes. Jo no coneixia els CIE abans d’haver fet els reportatges i em va impactar molt el tema. 

Evidentment la solució és difícil. I el fet que no ho coneguem, que no hi haguem pogut entrar és 

molt fort. Avui en dia gairebé tenim accés a tot, fins i tot si vols fer un reportatge en una presó, 

però estem parlant d’opacitat. Hi ha un intent deliberat perquè no es conegui. I el que va costar 

que entressin els membres del Parlament i del Congrés... S’estan amagant moltes coses. El que 

sí és cert es que hi ha advocats com l’Albert Garcia que estan lluitant en contra dels CIE. 

 

Però creieu que els CIE haurien d’existir perquè compleixen una funció necessària? AGM 

Crec que no, perquè com ha dit la Laura, els interns són persones que en la seva majoria no han 

fet res. El concepte ja està malament de per sí. Això ja no és un tema de CIE, és un tema de 

política migratòria més ample. No ho sé, no hi entenc. 

LD Jo quan sortim dels CIE... Però sí que és cert que la campanya per tancar els CIE no és 

tanquem i ja està, el debat acaba sent un altre. Ells en són conscients i per això han lluitat per les 

coses petites. No són uns temes que domini. És un debat que sobrepassa els CIE, és un debat 

sobre política migratòria. 

 

Què us va semblar la campanya com a tal? LD Crec que va ser molt positiva, va ajudar a la 

visibilització, de fet crec que es van aconseguir més coses de les que les organitzacions 

planificaven. 

AGM A mi em va semblar bé la campanya, ha tingut bon resultat de ressò mediàtic però no prou 

ressò polític i en general encara falta ressò social. L’intent d’encerclada del CIE va ser un bany 

de realitat, hi havia més entitats convocants que persones. Falta un punt de conscienciació per 
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part de la gent. Per tant a la pràctica no sé si ha sigut tan fantàstic el resultat. Per petits detalls sí, 

algunes coses han canviat. 

 

Es podria haver fet una millor cobertura amb especialització? LD És una qüestió de temps i 

d’especialització.  No hi ha recursos i es fa el que es pot. No hi ha temps en general. No té res a 

veure amb el fet que siguin temes d’immigració, és un problema del diari en general, almenys 

aquí a l’ARA. Fas de tot i amb poc temps. 

AGM El diari tira amb la gent que hi ha. Treballem molt més del que seria raonable. És cert que 

omplim l’espai, la feina surt, però com... Surt el que surt, hi ha dies que s’omple millor i dies 

pitjor. 

LD Això sí, li hem dedicat bastant espai al tema dels CIE, dins del nostre diari, perquè si ens 

comparem amb El Periódico, tenim 4 pàgines de societat, i ells en tenen 20. 
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El Periódico 

Jesús González Albalat, Tribunals 

 

¿Cómo llegó a El Periódico? Trabajo en este periódico desde hace muchos años. Empecé 

trabajando en periodismo en el año 80 en el Diari de Barcelona autogestionado, en temas de 

educación y sociedad. Y después cuando el diario se convirtió en ecologista, empecé a hacer 

tribunales. Llevo haciendo tribunales más de treinta años. He estado trabajando en tribunales en 

el Diario de Barcelona, en el Avui, el País y El Periódico. También he colaborado en revistas 

especializadas, 32 años. También he impartido seminarios, sobre todo centrados en corrupción y 

estuve en un equipo de investigación sobre corrupción. Es lo que más hago actualmente, aunque 

también tribunales en general. En Barcelona estoy solo. 

 

¿También temas de inmigración desde tribunales? Sí, he hecho una visita al CIE con 

diputados para verlo, alguna otra información. Pero sobre todo cuando han habido temas 

judicializados, denuncias de presuntos malos tratos, tengo bastante relación con los jueces y 

fiscales. He visto el cambio desde el mundo de la justicia del control de los CIE. Además del 

reglamento que ahora hay, sí que ha habido una evolución del control sobre estos CIE. Mientras 

que las prisiones tienen fiscales y jueces, en el CIE no había nada hasta hace poco. Aquí en 

BCN lo empezó a regularizar un fiscal de extranjería que se dedica sólo a esto, Fernando 

Rodríguez Rey, con una larga experiencia profesional, de aspectos económicos y corrupción. Es 

el que se encarga de controlar a nivel de la Fiscalía todos estos temas. Lo que sé es que tiene 

contactos con las asociaciones, recibe las denuncias... También es importante que se nombraran 

dos jueces especialistas del CIE, uno es Joaquín Aguirre, que está haciendo una labor bastante 

interesante dentro del CIE. Les llegan las denuncias, se preocupan y también dictan normas. El 

CIE era un limbo que no estaba regularizado. Estas personas también han sido críticas con el 

reglamento. El CIE no deja de ser un centro de detención, pero no una prisión. Compaginar las 

dos cosas es complicado, no es una comisaria que a las 72 horas pasas delante del juez. Ahora 

en el CIE de Barcelona los han separado más, pero juntaban delincuentes con irregulares, el 

reglamento no especifica nada. Yo creo que actualmente la situación del CIE es una situación 

correcta dentro de lo que es un centro de internamiento. No es como en tu casa. Bien es verdad 

que todas las denuncias de malos tratos acaban en nada. No sé. Yo creo que por falta de pruebas. 

 

¿Qué quiere decir cuando dice que es correcta? Que ha mejorado mucho la situación en el 

último año y medio, salida del limbo, creación de un reglamento, visitas del fiscal y los jueces... 

Yo creo que el CIE de la zona Franca es el CIE más visitado de Europa. 
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Pero no se puede entrar... Jueces y fiscales. Estos son los que hacen la visita. Tampoco creo 

que sea fácil ser un policía en un CIE, la comunicación entre el interno y el policía es muy 

complicada, empezando por el idioma. No deja de ser un centro de internamiento, pero si 

quieres vamos a la Modelo... Quién está dentro obviamente va a decir que está mal. 

 

Lo que pasa es que La Modelo es una prisión, mientras que el CIE, incluso por ley, no lo 

es. El CIE lo que se tiene que intentar es no convertirlo en una prisión, que es hacia donde va. 

Convertirlo en eso, en una estancia temporal para los que no tienen papeles. Tiene que haber una 

separación entre los delincuentes y los que no tienen papeles. Pero si no, ¿dónde metemos a las 

personas que por ley, (porque esto es la ley, si no, que cambien la ley), dónde metemos a las 

personas que no tienen papeles? En caliente está prohibido. ¿Qué hacemos? Tenemos un 

centro… no es lo mejor de lo mejor. Pero no los vas a meter en una prisión. El problema son los 

que han venido a ganarse la vida y no tienen papeles por razones x, eso ya es un problema 

administrativo. Otra cosa es que me digas que no se les debe expulsar, entonces debemos 

cambiar la ley. 

 

¿Se debería cambiar la ley? Está claro que los centros existen porque siguen la ley. 

 

Según el reglamento los CIE existen para expulsar a los internos, pero la mitad de los que 

pasan por los centros no son expulsados. Claro, pero estamos en lo mismo. Es un problema 

del reglamento no de los centros en sí. Sí que es verdad que a muchos se los deja en la calle, y 

es un camino a la delincuencia, no porque sean malos, ni inmigrantes, sino porque tienen que 

subsistir. Aquí quizás la equivocación es la política de inmigración, cómo se está llevando a 

cabo. La política de abrir fronteras es una opción respetable, pero no mayoritaria, como se ha 

demostrado. Yo no sé suficiente para opinar. 

 

¿Cómo se debería de llevar a cabo? No te puedo decir... no sé suficiente. Desaparición de los 

CIE. Vale, pero ¿dónde los metemos? Que el centro es digno o no, yo creo que se está 

dignificando, tienen asistencia letrada, pueden entrar asociaciones, tienen una serie de 

condiciones dentro de lo que es, un centro de internamiento. Si a mí me dieran una alternativa o 

si se regularizaran todos los papeles sólo pisar suelo español, entonces hablemos, yo no digo 

que no. Pero eso no va a pasar. No es tanto un problema del centro actualmente como un 

problema de la legislación. 

 

Lo que pasa es que las organizaciones se quejan de la opacidad y de la vulneración de 

derechos humanos. Yo creo que ahora es transparente, porque conozco a las personas que lo 

están controlando, tanto el fiscal como los jueces y son unos muy buenos profesionales. Es el 
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CIE más visitado de toda Europa, entre ellos; gabinetes de abogados, diputados... Está claro que 

las condiciones son duras, con unos horarios, con unas celdas. Vamos a una prisión, vamos a 

comparar. Estuve en el CIE, una visita rápida. La Modelo es peor, mucho peor en todos los 

sentidos, masificación, instalaciones... Yo he entrado y ya quería salir. En el CIE sí que hay las 

típicas riñas y enfrentamientos de una convivencia difícil. Quizás sí que es verdad que los 

funcionarios deberían tener una formación especializada, pero también es verdad que ahí van a 

parar policías arrinconados, imagínate cómo van a hacer su trabajo, no creo que haya un policía 

que diga "quiero ir al CIE". El juez hace la visita aleatoriamente a los presos. Y los presos 

pueden contarle al juez lo que les dé la gana. Delante de nadie. A ver, también es verdad que el 

preso después se queda. Pero si el interno le cuenta algo al juez y el juez abre una investigación, 

que nadie le toque ni un pelo. Lo que pasa también es que a los internos extranjeros explícales 

misa. Es normal por la dificultad del idioma. Yo no puedo afirmar que se estén vulnerando los 

derechos humanos. Por lo que a mí me cuenta el juez, no es horror, no es un infierno. 

 

¿Cómo se trata la inmigración en los medios? Hemos evolucionado como ha evolucionado la 

sociedad. Hacia una permisibilidad y una aceptación. No creo que haya discriminación hacia el 

inmigrante. Ni en las noticias. En El Periódico tenemos un estatuto de redacción con unas 

normas, como proteger al vulnerable. Aquí lo llevamos muy a rajatabla. Si se vulnera ese 

estatuto tenemos discusiones con el director. Aquí se tiene cuidado con ese aspecto para que no 

haya discriminación. Si para la noticia el hecho que sea inmigrante aporta valor informativo, 

pues no se debe omitir. Yo creo que la gente no es tonta. No pasemos un problema de la 

ciudadanía  a los medios. Si una persona es negra es negra, pero siempre tiene que añadir valor 

informativo. 

 

¿No cree que los temas de inmigración se tratan peor que otros temas? En general no, yo te 

puedo hablar del medio en el que trabajo. Hay grandes especialistas muy respetuosos. Y la línea 

ideológica del periódico es progresista y respetuosa con la inmigración. Eso de vincular 

inmigración con delincuencia, yo creo que nos acusan los políticos desde fuera. Nosotros no 

estamos discriminando.  También hablamos de inmigrantes insertados, de aulas de integración... 

También hablas de las bandas latinas, pero ¡porque es un fenómeno! Lo que no puedes hacer es 

no publicar todo lo negativo respecto a la inmigración. Somos respetuosos, incluso a la hora de 

titular. 

 

¿Cómo valora la campaña “Tancarem el CIE”? El Periódico hizo una campaña hace un par 

de años para reglamentar el CIE. Por las circunstancias, por el movimiento, por la campaña, 

pues al final surgió un reglamento. No lo conozco en profundidad, pero por lo menos es un 

reglamento. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero por lo menos es algo, algo que regula los CIE. Igual 
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que hay un reglamento de prisiones y de la policía. Lo que no puede ser es un limbo. Con un 

reglamento hay que cumplir. 

 

¿Y la reciente campaña? Yo creo que la reciente campaña del CIE se ha cubierto dentro de la 

proporcionalidad que tiene una campaña de estas características, dentro de un periódico y de un 

día concreto. No es lo mismo un acto de 2000 personas que de 200. Una campaña de este tipo 

no se puede hacer cada sábado que se van a concentrar. Creo que seguimos siendo quien más 

hemos publicado. 
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El Periódico 

Toni Sust, Societat 

 

Com valora la cobertura de la campanya “Tancarem el CIE”? Si mires només la cobertura 

de l’última campanya per tancar els CIE, sembla que no ens interessi el tema, però El Periódico 

va fer una campanya molt i molt forta fa 3 anys. Jo faig temes socials, i un dia vaig arribar a la 

feina i em van dir que s’havia mort un noi del CIE, l’Idrissa. No ho coneixíem gaire, però les 

entitats es van començar a queixar. Nosaltres com a diari no podíem fer una campanya per 

tancar el CIE, seria com dir desregularitzem totalment. El que vam fer va ser una campanya per 

demanar un reglament. Vam estar dues setmanes molt molt intenses, explicant-ho tot, obrint 

amb els CIE. És una campanya que vam fer per recollir firmes també i va costar! Crec que no 

vam aconseguir ni 8000 firmes. A la gent no li interessa. Sí que hi ha gent molt sensibilitzada, 

però el problema dels CIE és el desconeixement absolut. Un alt dirigent del PSOE em va dir per 

telèfon: “si tots són delinqüents”. És pitjor que una presó, nosaltres vam desgranar tota la 

informació. Hi ha impunitat absoluta. El meu antecessor a la meva àrea va intentar entrar al 

CIE, no ho va aconseguir. Si el director del CIE estava de mal humor, s’acabaven les visites. 

Però a ningú li importa el que passi al CIE, t’ho torno a dir. Als que expulsaran ja no els veurem 

mai més i els altres tornaran al carrer, la gran majoria. 

 

Per què van fer aquesta campanya? Un CIE pot funcionar millor o pitjor, d’acord. Però que 

no tingui un reglament? És increïble. L'última reforma legal d’estrangeria de 2009 afirmava que 

en sis mesos farien un reglament. Ara, t’he de dir una cosa, el reglament és pitjor. Les reaccions 

del ministeri no es van fer esperar, van muntar una visita per periodistes. 

 

Hi va anar? Sí, sí. Va ser increïble, molt trist. En arribar, els policies van posar tots els interns 

al pati. Van posar una línia d’agents perquè no poguessin parlar amb nosaltres. Quan fèiem fotos 

la policia deia, no home no, que els falteu al respecte. No hi havia lavabos a les cel·les, bé que 

ells no els hi diuen cel·les, sinó habitacions de seguretat. La visita va ser molt reveladora, allà 

passa el que ells volen. Fins i tot els policies es queixen del CIE perquè no hi ha regulació. La 

visita va ser patètica. A partir de la intervenció judicial han canviat moltes coses. Ara ja no hi ha 

mampares, les entitats poden entrar-hi. Però tot hauria de ser perfecte, ja que hi ha un reglament. 

El que és una flipada és que les entitats siguin les que prenguin cura dels interns. Volien canviar 

el nom per CECES, un eufemisme. El reglament no ha agradat a ningú, les entitats no estan 

satisfetes. Crec que l’únic que ha millorat és la comunicació dels interns amb advocats i entitats. 

El jutge ha hagut d’arreglar coses tan bèsties com que l’aigua de la dutxa sortia freda. A ningú li 

interessa el tema, i ells ho saben, que poden fer el que vulguin perquè ningú es manifestarà. 
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Quan es va publicar el reglament vam fer una notícia més oficial des de Madrid i després una 

altra criticant el reglament. A partir d’aquí, vam anar cobrint la informació. 

 

Entenc que, per haver fet tota aquesta informació prèvia, no van cobrir tant l’última 

campanya per tancar els CIE? Sí que la vam cobrir, però és cert que una campanya com 

aquesta sempre pot tenir una millor cobertura. Em veig obligat a remetre’t a la campanya d’El 

Periódico prèvia, ho vam explicar tot. Fins i tot els meus caps em van dir prou ja de CIE. Vaig 

acabar agafant molta empatia,  però sincerament crec que els CIE són una causa bastant 

perduda. 

 

Què en pensa dels CIE? Creu que compleixen una funció necessària? Mentre hi hagi una 

línia per creuar i un país més ric que un altre hi haurà problemes amb la immigració. Si fossin 

d’una altra manera sí, però la meitat de la gent està al carrer. Jo diferencio els que tenen 

antecedents penals i els que no. Ara són un desastre, però tenen sentit perquè la llei 

d’Estrangeria els preveu. Si funcionessin bé jo crec que els CIE tenen un sentit, si no què fem, 

lliure circulació entre països? Eliminar les lleis d’Estrangeria seria complicat, sobretot per raons 

econòmiques, has de saber controlar les situacions. El que no pot ser és que als CIE passin coses 

que no sapiguem. Un CIE és molt pitjor que una presó, no hi ha càmeres ni control. 

 

Quan diu que a la gent no li interessa els CIE, és només els CIE o la immigració en 

general? La immigració en general, més en època de crisi, la gent va en contra de la 

immigració. Això la gent ho compra, al meu entorn gent formada. L’actitud de la gent en general 

és de por, doble en crisi. 

 

Quin és el paper dels mitjans? Hem d’explicar el que passa, dibuixar una realitat virtual 

fantàstica no té cap sentit. Ara bé, El Periódico no va demanar el tancament dels CIE perquè és 

constitucional. Allò, ben aplicat, surt a la Llei d’Estrangeria. Jo crec que als mitjans catalans i 

espanyols impera una actitud de respecte. 

 

Com creu que es tracta la immigració als mitjans catalans? Jo crec que es tracta més aviat 

des de la ignorància que des de d’una mala pràctica. Per exemple, una qüestió interessant és el 

tema de les ètnies. Hi ha maneres de fer notícies que creen estigmes. En el meu cas, jo ja noto 

què he d’escriure. Tot depèn del cas. Mai m’he preguntat si he de posar la nacionalitat o no, em 

surt natural. Ja es veu si estigmatitzes. 
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El Punt Avui, 

Emili Bella, Internacional 

 

Quina ha estat la seva carrera periodística? Vaig començar a mitjans locals, a Sant Cugat del 

Vallès, a ràdio Sant Cugat, després cobrint eleccions per Rac1, vaig ser corresponsal del Vallès 

Occidental per Cat Ràdio i ara porto 8 anys al Punt Avui. He fet informació comarcal, política i 

ara estic a internacional. Bàsicament faig temes de política internacional, però quan hi ha 

catàstrofes també ho cobreixo. 

 

Com creu que es tracta la immigració als mitjans? No sé com el tracten els mitjans el tema 

de la immigració.. crec que se’n parla bastant però la tragèdia és diària. Cada mes arriben milers 

de persones a Europa que intenten creuar el Mediterrani, per tant, la notícia és la mateixa cada 

setmana. És cert que no apareix cada cop com a notícia. Sobre associacions negatives, crec que 

utilitzem la paraula immigrant incorrectament, perquè un immigrant és una persona que 

immigra, una persona que marxa d’un lloc per establir-se en un altre i molta d’aquesta gent, un 

cop ha arribat aquí i s’ha establert, ja deixa de ser immigrant, però es continua veient com a tal. 

 

Creu que els mitjans reforcen aquesta visió? Vull pensar que no, que els mitjans de 

comunicació intentem explicar notícies positives, tota la feina que s’està fent, intentar deslligar 

immigració de delinqüència. El que està passant a Itàlia, per exemple. A Itàlia s’està treballant 

en una llei perquè la immigració clandestina deixi de ser considerada un delicte. Nosaltres hem 

d’explicar això. 

 

Pren mesures especials per no reforçar postulats discriminatoris? En el meu cas no, això els 

periodistes de societat. Quan s’ha comès algun delicte, a vegades es diu l’ètnia de les persones 

associades amb aquest delicte. Jo crec que això és innecessari, perquè justament el que fan és 

estigmatitzar. 

 

Com valora la cobertura dels CIE? No és el meu àmbit. 

 

Què en pensa dels CIE? Sobre els centres d’internament, el que no pot ser és que no tinguin 

salubritat ni que estiguin en les condicions que es troben, sobreexplotats, la capacitat 

sobrepassada en molts casos. 

 

Compleixen una funció necessària? No et sé respondre jo, dels CIE, el meu àmbit és política 

europea. 
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Què destacaria, doncs, de l'actual política europea? Quan aquestes persones arriben a 

Europa, en realitat el que ells busquen no es només arribar a Espanya o a Itàlia. A Europa no hi 

ha una política migratòria comuna per tractar aquest tema. Espanya i Itàlia estan soles davant 

d’aquesta situació, a més trobem que altres països són més euroescèptics. Una política comuna 

és totalment necessària. El cas d’Itàlia és molt interessant, la tragèdia de Lampedusa va ser un 

punt d’inflexió. Itàlia va posar en marxa l’operació Mare Nostrum i una llei que criminalitzava 

la immigració clandestina. Fins i tot castigava els pescadors que ajudaven els immigrants! En un 

any Itàlia podia gastar-se fins a 1,5 milions d’euros al mes.  Ara l’operació que hi ha en marxa 

és l’operació Tritó, posada en marxa per FRONTEX i que costa uns 2,9 milions d’euros al mes. 

Paradoxalment, mentre Itàlia llançava aquesta macro operació, Espanya llançava bales de goma 

a gent que intentava creuar la frontera de Ceuta i Melilla. Respecte a això, les devolucions en 

calent es practiquen tot i que són il·legals. És imprescindible una política diferent a la UE. S’ha 

d’atacar el problema d’origen, a través de la política exterior. Fa poc vaig entrevistar a Gustave 

Kiansumba, un home de la República del Congo que és activista pro drets humans i ha rebut un 

premi recentment. Vaig explicar la seva història perquè crec que explicar el seu camí i les seves 

peripècies pot ajudar a sensibilitzar. No pensem en tot el que els immigrants passen, en la 

quantitat de milions de persones que no arriben.  Crec que actualment és molt important el 

context, s’ha de reflexionar al voltant de la caiguda de les dictadures del Nord d’Àfrica amb les 

revolucions: el caos a països com Líbia és enorme, la qual cosa fa que els contrabandistes de 

persones facin i desfacin al seu gust. Per no parlar de la situació a Síria, un conflicte que fa anys 

que va començar i del qual no es veu el final. Aquest context és important per entendre els 

moviments migratoris: molts dels immigrants que intenten creuar la frontera cap a Europa venen 

de països actualment en conflicte com Síria o Líbia. 

 

Creu que els periodistes especialitzats fan una millor informació d’immigració? Clarament, 

l’especialització és sempre millor. Però malauradament, en molts casos t’hi trobes i t’has d’anar 

formant sobre la marxa. 
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El Punt Avui 

Mayte Piulachs, especialitzada en Tribunals i Justícia (presons) 

 

Quan va començar a cobrir els CIE? No era un tema que estava a l’agenda del dia, nosaltres 

vam començar a tractar-lo quan un fiscal, el Fernando Rodríguez Rey, fiscal molt bo vingut de 

corrupció, començà a fer estrangeria. El van posar per fer neteja. A través de la Fiscalia vam 

començar a conèixer històries. La Fiscalia el que sempre havia demanat era un Fiscal únic, 

especialitzat. A Barcelona se’n van assignar dos: el jutjat 1 i el 32. El jutjat 1, amb Joaquín 

Aguirre, ha fet molta feina. Va descobrir totes les traves, ell va intentar normalitzar una mica la 

situació als CIE. A partir d’aquí tots comencem a veure la llum, a mi em va xocar molt que 

barregin gent al CIE: gent normal i gent delinqüent. Clar que els delinqüents ho són per 

supervivència. Però barreges un home que ha treballat a una obra amb una persona que ha 

delinquit. Si t’enganxen pel carrer pel tema de les quotes, et tracten com a un delinqüent, o 

t’envien al CIE. Aquí comencem tots a despertar, a adonar-nos que sí, d’acord, existeix al Llei 

d’Estrangeria, però ens estem passant com els tractem. 

A  Barcelona hi ha hagut molts advocats joves, la comissió contra la Tortura, Migra Studium, o 

SOS Racisme que ens comencen a explicar històries. Als periodistes ens agraden les històries 

humanes. Hem ignorat els CIE per desconeixement, no perquè no interessava o per censura. Jo 

començo a saber això per una Fiscalia que comença a posar ordre a circulars i per un Jutge que 

s’hi posa de fons. I les entitats comencen a fer soroll a poc a poc. La Campanya Tancarem els 

CIE va sorgir per donar més visibilitat. 

 

S’ha cobert suficientment? No sé si suficientment, però sí que hem posat un problema sobre la 

taula. Hem d’ensenyar les coses, el nostre paper és ensenyar una realitat no correcta. Ara, s’ha 

de portar el problema al Parlament. S’ha d’anar més enllà. Nosaltres sí que estem ensenyant la 

realitat. Nosaltres ensenyem i el debat ha d’estar al Parlament. Traslladar-ho del Parlament 

català a l’espanyol i a l’europeu. Des del teu micromón, tot el que pots fer és assenyalar una 

realitat. Per exemple, fa un temps es va destapar el cas d’uns sirians que arribaven al CIE i 

tenien dret d’asil. Però ells no ho sabien! Doncs Migra Studium es va posar en contacte amb 

l’Associació Catalana Pro dret dels Refugiats i el primer que va fer la policia és trucar a 

l’ambaixada del país on fugen... molt contradictori. Doncs la nostra feina és ensenyar aquestes 

realitats, no canviarem les lleis a Europa, però podem treballar en el nostre micromón. 

 

Què en pensa, dels CIE? No haurien d’existir. Els CIE estigmatitzen. Una persona per no tenir 

documentació no és delinqüent. Si els CIE han d’existir, mirem la realitat, només pels qui 

delinqueixen. No vinguis aquí a delinquir. O invertim en els seus països... o no ens podem posar 

tanques. 
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Per tant, no hi hauria cap diferència entre persones immigrades i nascudes al país? No, 

cap ni una. Qui la fa la paga, sigui d’on sigui. Per tant, CIE fora, només presons. 

 

Està parlant d’obertura de fronteres? És que les fronteres ja estan obertes, és inevitable. Fins 

i tot la gent que expulsen torna! Vénen desesperats, vénen a buscar per viure. És per sobreviure, 

no de vacances. És incontrolable, no ens podem tancar. Si ens tanquem explotarem. No ens 

podem quedar aïllats. Tants controls amb els atacs de l’Estat Islàmic.. i se’ns acaben colant o ja 

els tenim a casa, no ho podem controlar. Si generem odi rebrem odi. Amb els negocis ja no hi ha 

fronteres. 

 

I llavors les lleis què haurien de reflectir? Què en pensa de la Llei d’Estrangeria? Que és 

inhumana, compara un immigrant amb un delinqüent. La llei no hauria d’existir. Quina por 

tenim a l’estranger, què tenim por que vingui i ens tregui la feina? Que ens tregui els negocis? 

Penso que si hi ha competència hi ha riquesa. Aquesta llei crea odi. Si els negocis circulen, per 

què no les persones... 

 

Però el discurs a Europa sembla ser el contrari, amb la pujada dels partits d’extrema 

dreta contra la immigració... És cert, estem creant extremes dretes i extremes esquerres. Estem 

generant populisme i la gent desesperada s’enganxa. Algú em deia que Europa ha patit molt i no 

tornarà a caure, però a mi, aquestes gran manifestacions anti-immigrants em fan por. Però això 

és el discurs que han fet els polítics. 

 

I els mitjans de comunicació no hi juguen cap paper? Nosaltres som un mirall. Penso que ens 

equivoquem quan ens anomenem quart poder. Hem de ser un mirall del que està passant, jo 

t’ensenyo el que passa, el mitjà no ha de donar lliçons. Si hi ha extrema dreta l’hem d’ensenyar, 

després el lector, que es prou llest,  ja arribarà a les seves pròpies conclusions. 

 

Llavors no creu que els mitjans hagin de tenir un paper educatiu? Jo crec que els lectors 

busquen explicacions, divulgació, però no que els diguin què han de pensar. 

 

Com es tracta la immigració en el mitjans en general? Crec que en general hi ha un bon 

tractament. Qui aprofundeix i fa una informació curosa no cau en estereotips. Si parlem 

d’immigració i delinqüència, hi ha el cas de les nacionalitats. S’han de dir o no? Doncs depèn 

del cas: si hi ha un grup de romanesos exmilitars que entren a les cases, s’ha de dir que són 

romanesos, és la veritat i la realitat no s’ha de disfressar. Jo sóc curosa amb el llenguatge però 

no amago la realitat. Ara, dir que l’immigrant delinqueix.. això ho diu el PP o un alcalde de 
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Badalona. La premsa no dóna aquest missatge d’immigrant com a delinqüent. Si que als barris 

et trobes gent que et diu “es que el inmigrante me ha robado la beca comedor”. En aquest cas, la 

figura dels polítics és  important per fer pedagogia. 

 

I de la cobertura de Tancarem els CIE? Aquella setmana de la Campanya només vam fer una 

“foto”. No la vaig fer jo, tenia altres temes. La Campanya és una cloenda, no crec que sigui 

superficial perquè el tema ja s’havia cobert des de feia temps. Els tenim a l’agenda. No crec que 

es pugui analitzar la cobertura de la Campanya sense analitzar la informació prèvia. També és 

complicat accedir a algunes fonts, com les persones que han passat pels centres. És un tema 

opac. 

 

Creu que la figura del periodista ha de ser compromesa? Per mi estar compromesa és donar-

li veu, no ser tendenciós. Primer com a periodista és veure on hi ha històries i ensenyar-les, però 

els periodistes no fem pamflets, fem notícies. Saber del que estàs parlant és  clau, però la 

situació no ajuda: tal com estem, tots fem de tot, perdem especialitzacions. La precarietat fa 

notícies menys curoses, no menys compromeses, menys curoses. Quan a mi em toca cobrir un 

tema de sanitat m’he de documentar molt bé, ja per fer una cosa almenys decent. Potser anem a 

preu fet i fem peces que no tenen ni cura ni ànima, són tan fredes que no diuen res. Pot ser que 

us trobeu això. 
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La Vanguardia  

David Palacios, Col·laborador extern 

 

Alguns cops he proposat temes d’immigració però en el cas del CIE jo estava allà i em va tocar 

cobrir-ho.  

  

Es tracta bé la immigració als mitjans? La immigració és un tema molt susceptible, els mit-

jans han de saber com tractar aquests tema. Si es tracta bé o malament, jo no sóc la persona 

indicada per dir-ho. Sí que hi ha d’haver una consciència, s’ha de saber tractar i no estigmatitzar 

la immigració. No tinc la capacitat per dir si es tracta bé als mitjans actuals.  

  

Quan diu que s’estigmatitza a què es refereix exactament? Hi ha una sèrie de temes que 

poden ser susceptibles d’estigmatització, com la immigració o la prostitució. Per exemple amb 

les pasteres, hi ha aquesta associació entre immigració i pasteres. Respecte a la delinqüència, no 

sabria dir-te quins tants per cents estan relacionats amb la immigració.. és un tema sensible i 

hem de saber tractar-lo, a vegades per la situació sí que hi ha una associació entre arribar 

il·legalment i immigració, o entre immigració i crims, però crec que la societat sap què està 

passant de debò, que no tothom és així.  

 

Com valora la cobertura de la campanya Tancarem el CIE? En el cas del CIE, a la peça 

multimèdia vam parlar amb associacions, amb entitats que ens explicaven com és la situació a 

l’interior del CIE, perquè l’entrada està restringida i els periodistes tampoc hi tenim accés per 

veure les condicions. També vam entrevistar una associació d’immigrants, que són els que re-

alment han vist el centre.  

 

I la cobertura en general? No et puc valorar la cobertura d’altres mitjans, et puc parlar de la 

cobertura del web de la Vanguardia. Aquell dia quan jo hi vaig anar es va explicar tot correcta-

ment. El suport és un vídeo audiovisual que dura més d’un minut, molt per una peça... també es 

van intentar donar les diverses veus que hi havia. Per tant, jo crec que la cobertura que vaig fer 

d’aquell cas concret va ser correcta.  

  

Què en pensa dels CIE?  No sóc un periodista especialitzat, crec que no hi tinc gaire a dir. 

Crec que els CIE son una figura que ha existit des de fa temps, sí que potser hi hauria d’haver 

una regulació, més control i que hi haguessin més facilitats per entrar dins d’aquests centres, 

perquè hi ha moltes restriccions per poder entrar i veure com es desenvolupa tot. Més enllà 

d’aquí no tinc suficient informació per argumentar si els CIE s’haurien de tancar o no i per do-
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nar suport a la campanya que vaig anar a cobrir. Sí que crec que per altra banda, s’hauria de fer 

més accessible l’accés als CIE. Els immigrants són persones també.  

  

Però compleixen una funció necessària? No et puc respondre això... no sé... i si no quines 

alternatives hi ha? Hi ha els CIE i.. no tinc la informació exacta i no sé quan temps s’estan als 

CIE. No tinc idea de si són útils o si s’han de tancar.  

 

Quins drets humans es vulneren al centre?  Com no he pogut entrar al CIE i no ho he pogut 

veure amb els meus ulls, no puc valorar aquesta informació perquè la desconec. En l’hipotètic 

cas que això fos cert, sí crec que potser s’hauria de permetre que els CIE poguessin estar oberts 

als exploradors, que es pogués entrar per veure si s’estan complint els drets humans, que són per 

tots, tant immigrants com no. Jo personalment no sé si aquí hi ha un problema de drets humans 

o no. En els cas que sí, s’hauria de remodelar la situació d’aquestes persones, perquè ens in-

teressa que tothom estigui ben tractat i que no pateixin maltractaments que és el que denuncien 

moltes entitats.   

 

I què li sembla la campanya “Tancarem el CIE”?  

Bé doncs em sembla una campanya legítima com qualsevol altra, hi ha gent que està defensant 

el tractament dels CIE perquè diuen que es vulneren els drets humans, que no estan en òptimes 

condicions doncs la plataforma denuncia que estan en situacions d’insalubritat i les condicions 

no són bones. Jo crec que és una campanya que té el seu recorregut, hi ha molta gent que està 

apostant per aquest tancament i crec que és molt legítim que la gent pugui fer accions vistoses, 

perquè el tema de l’encerclament del CIE de la zona Franca va ser molt vistós.  

 

Quina creu que seria una millor política migratòria? 

A mi m’agrada la idea d’obertura de fronteres en un cas com la Unió Europea, que no hi ha 

fronteres, que està tot obert. L’obertura total de les fronteres, sense cap control, tampoc sé qui-

nes conseqüències podria tenir. Per obrir fronteres s’han de tenir en compte les conseqüències.. 

jo no sé si seria favorable. És legítim que hi hagi gent que ho demani, jo sí que ho defenso en la 

UE. Crec que la lliure circulació de ciutadans dins la UE és fantàstica. Fora de la UE... és un 

tema que és molt complex.  

  

 Creu que l’especialització dels periodistes duria un millor tractament de la informació? Jo 

crec que l’especialització sempre pot ajudar, sempre es podrà fer una cobertura millor. Però jo 

crec que la cobertura que jo vaig fer dels tancament dels CIE va ser correcta, tenim ja molta 

informació, no és nou d’ara, jo estava capacitat per poder fer la peça, ja que ja havia tingut in-
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formació abans. El fet que no estigués especialitzat en immigració no va fer que la meva infor-

mació estigués esbiaixada  
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La Vanguardia  

Sandra Vicente, Tendències 

 

Com va arribar a la Vanguardia? Vaig fer periodisme a la Pompeu, amb doble vessant 

Humanitats-Filosofia i vaig triar les pràctiques a la Vanguardia, quatre mesos. Quan vaig cobrir 

els CIE era becària. Treballant per Tendències vaig haver de cobrir temes socials, però no hi ha 

una separació clara amb societat i la secció Vivir, que són més successos. Tenim una estructura 

estranya a la Vanguardia. Sí que he intentat tirar més cap a temes socials, que són la meva 

especialització. Just ara se m’acaben els mesos de pràctiques i m’han contractat per la secció de 

ciències. 

 

Ha hagut de cobrir temes com els CIE, com creu que es cobreixen els temes d’immigració 

a la premsa? Molt malament, des de la desconeixença absoluta. Són temes molt candents, que 

t’estàs posant directament amb interior i qui paga mana. Tenir un conflicte amb la Generalitat és 

molt perillós per un diari. El col·lectiu immigrant és un col·lectiu que s’estigmatitza. Se’ls ha 

tractat com a causants de la crisi. La gent no és totalment conscient de les dificultats que aquests 

col·lectius travessen. És com un peix que es menja la cua, legalment no tens facilitats, pot ser 

que acabis delinquint i caient en l’estigma, que tant a la classe política com als mitjans els hi va 

molt bé per simplificar les coses. 

 

I quin hauria de ser el paper dels mitjans? Crec que s’ha de contextualitzar bé, com per 

exemple el diario Desalambre. S’ha de fer entendre que moltes situacions no són voluntat de les 

persones que venen immigrades, sinó que aquestes tenen limitacions i dificultats. A mi em 

provoca molta urticària l’ús del llenguatge. S’utilitza un llenguatge molt bèl·lic. En aquest sentit 

l’exposició de Daniela Ortiz a l‘Arts Santa Mònica és fantàstica. Ha fet un recull de premsa de 

la cobertura dels fets a la tanca de Ceuta i Melilla i ha trobat que el llenguatge és totalment 

bèl·lic: “asalto a la valla”. No estem parlant d’una trinxera de la primera Guerra Mundial! No ho 

tractis com a un assalt. Això crea un estigma social i una por brutal. Són persones que intenten 

creuar una frontera. 

 

Algun cop t’han dit al diari fins aquí pot arribar? Sí, en concret amb el tema dels CIE, des 

del principi ja em van dir que sabien de quin peu calço jo, per comentaris que he fet, però em 

van dir que fos conscient d’on estava. La línia ideològica i els interessos del diari sempre es 

noten. Jo crec que no t’adoctrinen, però ho naturalitzes tu mateix. Has de pensar en els 

interessos del lector. També, per exemple amb el tema de les xifres: quan tenim xifres de la 

policia i de les organitzacions, has de tirar més cap a la dada de la Guàrdia Urbana. Al diari t’ho 

argumenten... però jo no comparteixo aquesta opinió. Amb el tema fonts, venir d’un mitjà gran 
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com La Vanguardia sempre t’obre portes per les fonts oficials. Tot i això, el tema dels CIE és tan 

opac que és difícil trobar fonts oficials, perquè els centres depenen directament de la Guàrdia 

Urbana i la Generalitat té zero competències. 

 

I com ho argumenten? Doncs que si s’ha de tenir un conflicte o que algú es queixi, millor que 

es queixin les organitzacions que els sindicats de mossos o interior. 

 

S’associa immigració amb delinqüència? Crec que La Vanguardia, com està separada en 

diferents seccions, no es cau en l’estigma immigració porta delinqüència. Sí que és cert que a 

vegades tirem d’agències... també perquè el web la Vanguardia és d’una empresa diferent i 

estem molt poc coordinats. Ells utilitzen agències, de fet et pots trobar una mateixa notícia 

duplicada a la web: escrita per mi i de pagament i escrita per agència. S’està intentant arreglar, 

cada cop són més els redactors que intenten adaptar les seves peces pel web. 

 

En escriure sobre els CIE, va utilitzar mesures especials per no caure en postulats 

discriminatoris? Jo sí, també perquè tinc relacions amb gent de SOS racisme i la plataforma 

per tancar els CIE, així que vaig poder utilitzar contactes previs. Jo vaig intentar fer la meva 

peça desmuntant tot i denunciant l’opacitat dels centres, però sempre posant-ho en paraules de 

les organitzacions. D’aquesta manera no és una peça tendenciosa i dones veu a diferents 

col·lectius. Sincerament, ningú no volia anar a la zona Franca, està al cul del món. Per això van 

enviar la becària. Ja és per desídia. 

 

Com valora la cobertura de la campanya “Tancarem el CIE” en general? Jo ho valoro com 

a desinformació. Realment, si no vas a El Diario o a a la Directa sembla que els que volen 

tancar els CIE són quatre desarrapats que tenen interessos personals en el tema. Poca gent sap 

que existeix una plataforma organitzada. 

 

Quines són les raons per la descontextualització? Crec que el problema que tenen els diaris és 

que no es llegeixen, perquè els continguts no són agradables. Parlar d’immigrants no és maco i 

si a sobre hem d’incloure-hi aspectes legals... ningú s’ho llegirà. És un tema molt complex per 

explicar en espai limitat i tampoc és atractiu pel lector. Crec que s’ha d’educar al lector, el 

problema no és la redacció, sinó el lector. Hem de fer entendre que els continguts més 

complexos són els més interessants. Els diaris més alternatius són una opció per la seva 

ideologia diferent i la falta de pressions econòmiques. Com a fonamental, la secció Desalambre, 

del diario.es. La feina que fan és molt bona i incisiva, han dedicat tota una secció per parlar 

d’aquest tema. Els continguts estan ben fets i són punyents. 
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Què en pensa dels CIE? N’estic completament en contra. L’opacitat és tan evident que fa riure. 

I tots els drets que es vulneren, començant pel dret a la llibertat. Els immigrants són tractats com 

a il·legals, però què vol dir que una persona és il·legal? Les coses il·legals no poden existir, 

estem dient que els immigrants no tenen dret a existir pel simple fet d’haver creuat una frontera? 

No hi ha assistència mèdica, hi ha embarassades, es supera el límit de 2 mesos, es quadruplica el 

nombre d’interns que hi poden haver...S’oblida la dimensió humana per la geopolítica. 

 

Creu que han d’existir perquè compleixen una funció necessària? El que jo entendria és que 

existissin centres d’ajuda per oferir serveis assistencials i ajudar a la regularització de les 

persones immigrades al país. Hauria de ser un espai d’ajuda, entrada i sortida lliure, òbviament, 

perquè són persones que acaben d’arribar i no tenen casa ni feina. 

 

Què en pensa de la campanya? Jo la trobo bé, la gent que hi ha al darrere és gent molt 

compromesa i activa. Ells buscaven visualització, és cert que molts actes eren simbòlics, com 

per exemple l’envoltada del centre. Els que van veure l’acte com una fallida no han estat mai a 

la Zona Franca, el centre és enorme! 

 

Què en pensa de la llei d’estrangeria? És una llei reaccionària, està focalitzada en la 

repatriació. No és una llei per les persones, és una llei amb caràcter electoralista. Segons la llei, 

la regularització d’una persona al nostre territori és un dret i una obligació a la vegada.. com pot 

ser això? No em pots dir que tinc un dret que a la vegada és una obligació i que se’m dificulta 

per totes bandes per obtenir-lo. 

 

Quina seria una millor política migratòria? A Europa s’estan tancant fronteres, cada cop és 

més difícil i excloent moure’s per la UE. Jo no crec en la UE. És un òrgan econòmic, es mou per 

interessos econòmics. No crec que pugui tenir una bona política migratòria per aquesta raó. 

 

Què n’opina de l’obertura de fronteres? És molt estrany que en un món clarament global, les 

fronteres estiguin tancades a la gent. És contradictori, sí que crec que un món ideal seria la 

“pangea”, però si ens costa posar-nos d’acord dins la UE, imagina’t si el món sencer ha d’anar a 

una. És un tema molt complex... si tingués la resposta no estaria aquí. Sí que crec que les 

reformes han de venir de fora, però necessites incidència en organismes públics, perquè si no 

tens veu tampoc serveix de res. 
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