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El present estudi analitza el tractament informatiu dut a terme per la premsa internacional del 
desastre provocat pel tifó Haiyan a les Filipines el novembre de 2013. El treball se centra en la 
representació dels actors que apareixen en els articles informatius d'El País, Le Monde, The 
Guardian i The New York Times, i estableix que la cobertura dels mitjans no dóna veu a les 
iniciatives i organitzacions locals, presenta la població filipina com a un col·lectiu passiu sense 
capacitat de reacció i ressalta l’ajuda humanitària de països occidentals per sobre les actuacions 
locals i de països veïns. 

El presente estudio analiza el tratamiento informativo realizado por la prensa internacional del 
desastre provocado por el tifón Haiyan en Filipinas en noviembre de 2013. La investigación se 
centra en la representación de los actores que aparecen en los artículos informativos de El País, 
Le Monde, The Guardian y The New York Times, y establece que la cobertura de los medios no da 
voz a las iniciativas y organizaciones locales, presenta a la población filipina como un colectivo 
pasivo sin capacidad de reacción y resalta la ayuda humanitaria de países occidentales por 
encima de la ayuda local y de países vecinos.

This study analyzes the news reporting carried out by the international press about the natural 
disaster caused by Typhoon Haiyan in the Philippines on November 2013. The research focuses 
on the representation of international and local actors appearing on El Pais, Le Monde, The 
Guardian and The New York Times articles, and states that media coverage does not give voice to 
local organizations and initiatives; depicts Filipino population as a passive group with no ability to 
react; and highlights the humanitarian aid from Western countries above that of neighboring 
countries and the local environment.
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Resum 

El Treball de Fi de Grau analitza la representació en la premsa internacional dels 

diferents actors locals i internacionals en el context del desastre natural causat pel tifó 

Haiyan a les Filipines el novembre de 2013. L’estudi es basa en els articles informatius 

publicats en quatre diaris internacionals –El País, Le Monde, The Guardian i The New 

York Times– de gran difusió als respectius països, per analitzar la forma en què els 

actors són presentats i quines accions els hi atribueixen.  

El corpus d’anàlisi consta de 94 articles i s’ha limitat a les peces informatives 

publicades entre el 8 de novembre de 2013, el dia en què el tifó arriba a les Filipines, i 

els 30 dies posteriors, és a dir, fins al 8 de desembre de 2013. Pel que fa al marc 

teòric, el treball es basa en l’anàlisi crítica del discurs periodístic, i concretament en la 

vessant de la disciplina que se centra en el contingut i l’estil. Els punts d’observació 

claus de la investigació són la presència i absència de cada grup d’actors, el 

protagonisme d’uns davant dels altres, les diferències en el tractament informatiu i el 

vocabulari utilitzat per fer referència a cada un d’ells.    

L’estudi de la cobertura de la catàstrofe estableix que la premsa internacional presenta 

la població filipina com a un col·lectiu passiu i posa l’accent en la poca capacitat de 

reacció dels afectats pel tifó. Les organitzacions locals d’ajuda humanitària o 

associacions civils no apareixen en cap de les peces informatives. En canvi, pel que fa 

als actors internacionals, les ONGs, agències i països estrangers tenen un paper molt 

destacat. Els diaris ofereixen informació detallada sobre l’ajuda humanitària occidental, 

però expliquen amb menys precisió les actuacions de les autoritats locals i dels països 

asiàtics. 
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1. Introducció 

El Treball de Fi de Grau de recerca que s’exposa a continuació investiga com la 

premsa internacional ha representat els diferents actors en el context del desastre 

natural causat pel pas del tifó Haiyan a les Filipines el 8 de novembre de 2013. El 

treball se centra tant en la forma en què són presentades les veus als articles 

informatius, com en les accions que els hi atribueixen. 

El tifó Haiyan –conegut a les Filipines com a tifó Yolanda– és el més mortífer de la 

història de l’arxipèlag del Sud-est asiàtic, amb una balanç oficial de 6.268 morts, 1.061 

desapareguts, més de 16 milions d’afectats i 4 milions de desplaçats (amb dades de 

març de 2014). El tifó va tocar sòl filipí a la regió de les Visayas, al centre del país, i va 

creuar l’arxipèlag d’est a oest. Les illes més castigades van ser Samar, Leite i Cebú.  

El Haiyan també ha passat a la història per ser el tifó més fort en el moment de tocar 

terra i el quart cicló més fort del qual es tingui constància. Es van registrar ratxes de 

vents de fins a 378 km/h sobre el mar i va entrar a les Filipines amb un ventall de vents 

d'entre 314 i 306 km/h, una intensitat de categoria 5 –la més alta– a l’escala de Saffir-

Simpson. La virulència del tifó Haiyan li va valer la consideració de “supertifó”.  

La cobertura d’una catàstrofe natural per part dels mitjans de comunicació de masses 

es pot dur a terme de maneres diferents i cal tenir en compte que les representacions 

de la realitat que se’n desprenen creen certes impressions en els lectors de premsa. El 

desastre de les Filipines no és una excepció, i aquest estudi analitza com quatre diaris 

de renom internacional –El País, Le Monde, The Guardian i The New York Times– han 

tractat el tema des del vessant informatiu.  

La recerca sobre catàstrofes naturals en el discurs de la notícia és escassa, per 

aquest motiu el punt fort de la present investigació és que aporta una anàlisi inèdita en 

un terreny poc explorat i amb molt camí per recórrer. Cal apuntar, però, que en el 

desenvolupament del treball s’han tingut en compte altres estudis relacionats amb el 

tractament de les catàstrofes naturals a la premsa. Si bé no és un camp molt estudiat 

ni homogeni, sí que es dedueixen unes idees bàsiques que han permès una 

aproximació inicial al tema.    

Després d’un desastre, una gran varietat d’actors socials, entre els quals hi ha la 

premsa, intenten descobrir què ha passat, per què i quines són les perspectives de 
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futur. El seu objectiu és definir el problema, oferir una explicació causal, una avaluació  

i recomanacions per resoldre el conflicte. Els mitjans tenen, per tant, un gran impacte 

en la forma com el públic percep el desastre que acaba d’ocórrer i els problemes que 

poden sorgir com a conseqüència de la catàstrofe (Vasterman, Yzermans, i 

Dirkzwager, 2005). Quan succeeixen esdeveniments clau on la incertesa guanya 

protagonisme, el públic ha de confiar en el missatge que comunica la premsa, ja que 

sovint és l’única via per accedir a informació contrastada. 

El discurs de la premsa influeix en la forma com el actors involucrats (governs, ajuda 

humanitària, població civil, etc.) i les seves relacions són percebudes pels lectors. El 

tractament informatiu pot contribuir a augmentar o disminuir l’impacte d’una catàstrofe, 

reproduir les dinàmiques de poder a favor de les elits, afavorir la credibilitat de certes 

veus per sobre de la resta o marginar determinats actors i centrar el focus sobre uns 

altres (Cox et al., 2008).  

Així doncs, l’elecció del tema de recerca sorgeix, principalment, de la voluntat 

d’aprofundir en els perquès de la visibilitat (o invisibilitat) de certa informació o actors 

als mitjans de comunicació. La concreció de l’estudi en el marc d’una catàstrofe 

natural en un país estranger es deu a un interès personal per la informació 

internacional i la cobertura de les crisis als mitjans. Un esdeveniment com el desastre 

del tifó Haiyan a les Filipines reuneix aquestes condicions i, a més, dóna l’oportunitat a 

l’investigador de fer el seguiment dia a dia d’un cas d’actualitat, ja que el pas del tifó va 

coincidir en el temps amb l’etapa inicial de la recerca. 

Tot i tenir en compte les limitacions i l’abast d’un Treball de Fi de Grau, l’ambició 

d’aquesta investigació és aportar coneixements rellevants en el camp de l’anàlisi 

crítica del discurs. A partir del cas de les Filipines es poden extreure conclusions 

interessants per a treballs posteriors sobre l’actuació de la premsa en la cobertura dels 

desastres naturals. 

Més enllà del valor teòric que pugui tenir el treball, la investigació vol aportar noves 

reflexions sobre un objecte d’estudi poc tractat que contribueixin a aprofundir en 

l’anàlisi dels mitjans de comunicació. Amb els resultats obtinguts i les conclusions que 

se’n deriven, aquest treball pot ser útil per repensar la forma com la premsa 

internacional representa els actors socials implicats en una catàstrofe i contribuir a la 

reflexió sobre com els mitjans haurien de tractar esdeveniments d’aquest tipus en el 

futur. 
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2. Les Filipines: context històric, polític i social 

Les Filipines, oficialment República de les Filipines, és un estat del Sud-est asiàtic 

format per l’arxipèlag del mateix nom i banyat per les aigües de l’oceà Pacífic. El país 

té una superfície total de 300.000 km2, repartida en 7.107 illes. L’arxipèlag es divideix 

en tres zones administratives: Luzon, al nord; Visayas, al centre i Mindanao, al sud.  

A Luzon, nom de la regió administrativa i també de l’illa més gran de les Filipines, es 

troba la capital del país, Manila. Amb 1.600.000 habitants, és la segona ciutat més 

poblada, just després de Quezon city, l’antiga capital, on hi viuen més de 2.500.000 

persones. 

La regió de les Visayas està formada per set illes grans –Samar, Negros, Panay, Leite, 

Cebú, Bohol i Masbate– a més de molts illots. Les ciutats més importants són Cebú, 

capital de les Visayas, i Tacloban. 

Finalment, Mindanao està formada per la segona illa més gran del país, també 

anomenada Mindanao, i d’altres més petites que formen l’arxipèlag de Sulu. A la zona 

occidental hi ha la Regió Autònoma del Mindanao Musulmà, l’únic territori amb un 

govern propi i certa autonomia respecte el govern central. 

Tot i el gran nombre de platges, Filipines és un país muntanyós. La topografia de les 

illes més grans, especialment Luzon i Mindanao, es caracteritza per les muntanyes 

altes d’entre 1.700 i 2.900 metres d’altitud, valls estretes i planes formades pels 

sediments dels rius. La vegetació és la pròpia de la selva plujosa, molt exuberant, 

afavorida per un clima tropical amb influencia monsònica. La temperatura se situa 

sobre els 27ºC de mitjana, amb una escassa oscil·lació anual (entre els 20ºC i 35ºC 

aproximadament).  

Les Filipines estan situades sobre l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, una zona de 

gran activitat sísmica i volcànica. El país pateix uns 7.000 terratrèmols l'any, la majoria 

moderats, i té una vintena de volcans actius. A més, l’arxipèlag es troba en una zona 

propensa al pas de tifons i és castigat per una mitjana de 19 cada any. Les pluges són 

superiors, en general, als 2.000 mm anuals. 

Demografia  

La població de les Filipines és de 96,5 milions d’habitants (ONU, 2012), la majoria dels 

quals viu en només 11 illes de l’arxipèlag. L’índex de natalitat és un dels més alts del 



La representació en la premsa internacional                 Les Filipines: context històric, polític i social 
de la catàstrofe causada pel tifó Haiyan a les Filipines 

	  
8 

continent asiàtic; es preveu que en els pròxims anys el país superi els 100 milions 

d’habitants. Els filipins són, a més, un poble jove, de 23 anys de mitjana i amb una 

esperança de vida de 72 anys. 

El teixit ètnic filipí és molt complex i inclou diversos grups com els Visayas, Ilocanos, 

Tagàlogs i Negritos, als quals també cal afegir influències xineses i europees. Des de 

l’aprovació de la Constitució de 1987, les llengües oficials són el filipí (basat en la 

llengua tagàlog) i l’anglès. Ambdues s’utilitzen a les institucions, mitjans de 

comunicació i al sistema educatiu. Tanmateix, a les Filipines hi ha sis grups dialectals 

majoritaris i es parlen més de cent llengües i dialectes diferents segons la regió.   

L’Estat és aconfessional, tot i que prop del 85% de la població és catòlica. El 

cristianisme es va introduir a l’arxipèlag de la mà dels espanyols durant el període 

colonial. La resta de la població forma part d’altres grups cristians i de les minories 

budista i musulmana. Aquesta última, amb un 5% de fidels, es concentra a la zona de 

Mindanao.  

Cultura 

Encara que el castellà gairebé ja no es parla, les celebracions d’origen espanyol 

continuen presents a la vida de milers de filipins, tot i que han patit transformacions. El 

debat sobre la identitat sempre ha estat recurrent entre els estudiosos des de la 

independència de 1946, ja que l’herència espanyola va allunyar culturalment les 

Filipines de la resta de països del Sud-est asiàtic i en alguns àmbits es qüestiona si la 

influència occidental va desvirtuar la cultura oriental original de l’arxipèlag. Aquesta 

interpretació s’aguditza per la poca visibilitat de la cultura filipina a l’estranger; sempre 

ha quedat relegada a un segon pla entre els estudiosos, que acostumen a analitzar el 

país des del punt de vista polític, econòmic o demogràfic (Elizalde, 2009). Els mitjans 

internacionals, per la seva banda, tampoc manifesten interès per la cultura filipina. 

La poca visibilitat de les Filipines a l’exterior es deu en part a que no s’ajusta als trets 

suposadament asiàtics. L’imaginari del país no coincideix amb el que s’entén com a 

autèntic del continent (Elizalde, 2009: 164). Per exemple, arquitectònicament no es pot 

equiparar als seus veïns del pacífic: no hi ha restes de pagodes budistes ni temples 

hindús i només hi ha mesquites antigues al sud. Les edificacions de pedra van 

començar a construir-se a principis del segle XVI amb l’arribada dels espanyols, i el 

model seguit va ser el de les esglésies barroques.  
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Economia 

L’economia filipina és de les més dinàmiques del Sud-est asiàtic, amb un creixement 

superior al de països veïns com Indonèsia o Tailàndia. El 2013, el PIB va créixer un 

7,5% i la renda per càpita va arribar als 2.750 euros. Però Filipines també pateix 

problemes habituals en el països emergents, com la corrupció i la concentració del 

poder en mans de pocs individus. A més a més, la recaptació de l’Estat no és suficient 

per invertir en la millora de les infraestructures del país (Giné, 2014). 

Prop del 25% de la població viu per sota del llindar de la pobresa. A Manila i en altres 

grans ciutats, la desigualtat entre les classes socials és molt evident. Mentre que els 

rics viuen en habitatges de qualitat protegits per tancats i serveis de seguretat, les 

famílies més desfavorides viuen en construccions de fusta i cartró prop dels canals 

(Elizalde, 2009). La població pobre s’ha instal·lat principalment a les regions costeres, 

on hi viu el 60% de filipins. La majoria d’habitatges i infraestructures d’aquestes zones 

són de mala qualitat i no estan preparats per suportar els fenòmens meteorològics i 

sísmics que afecten la regió. 

Malgrat les diferències socials, les Filipines és considerat un dels països més 

prometedors pel que fa al desenvolupament de la indústria i el conjunt de l’economia 

(Giné, 2014). El creixement de les classes urbanes ha afavorit el consum interior i la 

inversió, però molts filipins encara es veuen obligats a emigrar per trobar feina.  

Història i política 

Durant els temps prehispànics, les illes estaven sota la influència dels tres grans 

poders de la regió: Xina, Japó i els pobles malais. En menor escala també arribaven 

altres influències del Pacífic i de l’Índia, sobretot a través del contacte amb viatgers i 

comerciants. Entre les poblacions que habitaven l’illa destacaven dos grups, els malais 

i els musulmans. Els primers tenien una estructura sociopolítica senzilla, amb una 

economia de subsistència orientada a l’autoconsum; vivien gràcies a l’agricultura, la 

caça, la pesca, l’artesania i l’intercanvi de productes. Els musulmans, vinguts de l’est i 

el sud, vinculaven l’arxipèlag amb el circuit de comerç exterior, sobretot amb la Xina i 

Indonèsia (Elizalde, 2009).  

Els espanyols es van trobar aquest escenari quan Fernando de Magallanes va arribar 

a l’illa de Cebú l’any 1521. En va prendre possessió en nom de Carles I, l’aleshores rei 

d’Espanya, per introduir-se a la ruta de les espècies i als mercats asiàtics. La 

campanya colonitzadora va començar l’any 1956 de la mà de Miguel López de 
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Legazpi. Tenia la missió d’estudiar les riqueses del territori, les relacions comercials 

existents amb altres pobles i l’estil de vida de la població autòctona.  

Davant el rebuig inicial dels habitants de Cebú, l’expedició es va instal·lar a la badia de 

Manila, a l’illa de Luzon. L’assentament de Manila es trobava en un punt clau 

d’intercanvi comercial i en pocs anys va obtenir l’estatus de ciutat. Es va convertir en la 

metròpoli colonial de l’arxipèlag, amb més de 40.000 habitants a principis del segle 

XVII. Era la seu civil, militar i religiosa de la nova administració i un centre de comerç 

clau entre la Xina, el Sud-est asiàtic i Mèxic.  

Des de Manila també es va potenciar la penetració cap a la resta de territoris de 

l’arxipèlag i l’evangelització dels seus habitants. El sistema es basava en una 

administració colonial de petites dimensions, composta per militars, funcionaris i ordes 

religiosos, però sense potenciar la creació de colònies de població espanyola. 

L’obtenció dels rendiments fruit de l’explotació de les terres es delegaven a les 

autoritats locals i clericals. La presència mínima de ciutadans provinents de la 

Península ibèrica va contribuir a que la llengua castellana no s’estengués entre la 

població nativa ni es produís tant mestissatge com a les colònies americanes (Elizalde, 

2009). 

L’educació i  la tasca evangelitzadora va recaure en el sector eclesiàstic, que pel seu 

domini de les llengües parlades a les Filipines també es va convertir en interlocutor 

entre la població i l’administració colonial. 

L’enclavament asiàtic de l’Imperi espanyol va ser utilitzat també per establir vincles 

entre Àsia i Amèrica. Filipines es va integrar a la Corona espanyola com un territori 

vinculat a l’administració de Nova Espanya (actual Mèxic). Les relacions entre els dos 

continents van provocar que Filipines es convertís en una via comercial transpacífica i 

deixés de ser una economia agrària i de subsistència. 

A partir de 1780 es va dur a terme una reorganització del poder colonial per reforçar el 

domini de l’Estat sobre el territori. L’objectiu de la reforma borbònica era centralitzar el 

poder que fins aleshores s’havia delegat a l’església i les administracions locals, i 

augmentar les defenses de la colònia per posar fi als intents d’invasió per part d’altres 

potències estrangeres. El nou sistema polític i econòmic va permetre la continuïtat del 

règim colonial fins i tot després que les colònies americanes s’independitzessin 

d’Espanya.  
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D’altra banda, el major control administratiu no va ser ben rebut per la població filipina. 

A principis del segle XIX la resistència a la colonització va començar a ser evident, 

però encara no hi havia grups socials, polítics o econòmics prou forts i organitzats per 

oposar-se al sistema (Elizalde, 2009).  

Durant aquells anys també va créixer l’interès internacional pels productes filipins i les 

possibilitats del país per a l’exportació de matèries primeres i manufacturades. La 

pressió progressiva d’altres països va provocar l’obertura de l’arxipèlag a l’exterior i la 

penetració internacional al territori. A mesura que augmentava la inversió estrangera a 

les Filipines, una burgesia local dedicada a la producció agrària començava a 

desenvolupar-se en els territoris on el poder colonial era més limitat. 

Les autoritats, però, van dur a terme amb moltes restriccions la modernització de 

l’administració i l’economia, i van deixar la colònia fora de les polítiques liberals que sí 

s’estaven duent a terme a Espanya. Les autoritats no van escoltar les reclamacions de 

les noves elits filipines, que volien un paper més actiu en la vida política de l’arxipèlag. 

Aquests grups econòmics i il·lustrats, recolzats per les classes populars i clericals, van 

conformar un moviment d’afirmació nacional filipí que es va radicalitzar fins a voler la 

independència com a única via per assolir les seves aspiracions (Elizalde, 2009). En 

aquest context, el poder colonial també va xocar amb les ambicions expansionistes 

dels Estats Units, que volien reafirmar la seva posició sobre el Pacífic.   

Com a resultat, l’any 1896 es va iniciar la revolució filipina, que va concloure amb un 

pacte en el qual Espanya accedia a concedir un paper actiu als filipins en la política de 

l’arxipèlag a canvi de mantenir la seva presència a les illes. Tanmateix, l’any 1898, els 

nord-americans van fer-se amb el poder a les Filipines en el marc de la guerra 

hispanoamericana iniciada a Cuba aquell mateix any. Amb la derrota al continent 

americà, Espanya va cedir el domini de l’arxipèlag asiàtic als Estats Units.  

Els nord-americans, que havien promès la concessió de la independència, no van 

reconèixer la Primera República Filipina establerta després de la guerra. El control de 

l’arxipèlag va quedar en mans dels Estats Units, tot i que va anar guanyant autonomia 

des de 1916 sota la presidència nord-americana de Woodrow Wilson. Durant la 

Segona Guerra Mundial el país va ser ocupat pels japonesos, tot i que els Estats Units 

en van recuperar el control amb la fi del conflicte. La independència total va arribar el 4 

de juliol de 1946.  
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El 1965 Ferdinand Marcos va ser elegit President, però progressivament va instaurar 

un règim dictatorial. Després del segon mandat va imposar la llei marcial per seguir 

governant amb el pretext que calia un govern ferm per acabar amb l’activitat de les 

guerrilles comunistes i musulmanes. Marcos va prohibir els partits polítics, va dissoldre 

l’assemblea nacional i va iniciar una dura persecució dels opositors al règim 

(Enciclopèdia Catalana, 2014).  

L’any 1981, amb l’aixecament de la llei marcial, es van tornar a celebrar eleccions per 

sufragi universal. Marcos va ser reelegit en el càrrec, però les desigualtats socials i la 

degradació del règim no es van aturar. Dos anys després el líder de l’oposició, 

Benigno Aquino, va ser assassinat a l’aeroport de Manila just en tornar de l’exili. 

L’augment de la pressió política i els escàndols de corrupció van forçar el president a 

convocar eleccions per al 1986. La vídua del líder opositor assassinat, Corazón 

Aquino, va ser la candidata de la coalició contrària a Marcos. Les sospites de frau en 

les eleccions, que novament havia guanyat el grup en el poder, van provocar protestes 

i desercions militars. La pressió de l’oposició, sectors de l’exèrcit i dels Estats Units 

van forçar Marcos a fugir del país.    

El posterior govern presidit per Corazón Aquino va impulsar una nova constitució, 

aprovada l’any 1987 en referèndum. Però el retorn a la democràcia i les reformes de 

l’executiu no van frenar les activitats de les guerrilles comunistes (Nou Exèrcit del 

Poble) i separatistes islàmiques (Front Moro d’Alliberament Islàmic i Abu Sayyaf) 

sorgides entre les dècades dels setanta i noranta. A més, es van produir diversos 

intents de cop d’estat, principalment promoguts pels partidaris de la família Marcos. 

D’altra banda, el govern rebia el suport dels Estats Units i de l’església catòlica.  

Malgrat la degradació de l’economia filipina, els posteriors governs van seguir la línia 

política d’Aquino. Des de 2010 el president del país és Benigno Aquino III, fill del líder 

opositor assassinat i de l’expresidenta Corazón Aquino. Fins ara cap administració ha 

estat capaç de posar fi a la corrupció a les esferes més poderoses ni acabar amb les 

desigualtats econòmiques, però s’ha avançat en les converses de pau entre l’Estat i 

les guerrilles separatistes del Front Moro d’Alliberament Islàmic. 
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3. Marc teòric 

Per a l’estudi sobre la representació en la premsa de la catàstrofe natural causada pel 

tifó Haiyan, la investigació es fonamenta en l’anàlisi crítica del discurs periodístic. Es 

tracta d’un camp molt ampli, motiu pel qual el treball es basa en la vessant de la 

disciplina que se centra en l’anàlisi semàntica i del contingut, i deixa de banda l’estudi 

de l’estructura del discurs.  

Per analitzar el tractament informatiu a la premsa internacional a partir d’una mostra 

formada per diaris de països europeus i dels Estats units, el marc teòric es completa 

amb uns apunts sobre la concepció occidental del món i la seva influència en el 

discurs dels mitjans de comunicació. 

3.1. L’anàlisi del discurs 

La investigació del discurs periodístic duta a terme en aquest treball parteix de la teoria 

de l’anàlisi del discurs, un camp d’estudi interdisciplinari sorgit a partir d’altres 

disciplines de les humanitats i les ciències socials. El seu desenvolupament va tenir 

lloc a finals dels anys seixanta del segle XX i principis de la dècada dels setanta. 

Originalment, el progrés de cada disciplina era més o menys autònom, però durant les 

dècades posteriors van augmentar les influències recíproques i la integració. Per 

aquest motiu, es parla dels estudis del discurs com una disciplina independent. 

Com conclou T. Van Dijk (1900) l’anàlisi del discurs no només concerneix una única 

disciplina, ja que la focalització inicial sobre la lingüística i la gramàtica es va ampliar. 

L’anàlisi estructural del text va esdevenir més explícita i es va complementar amb una 

descripció de les dimensions cognitives, socials i culturals de l’ús del llenguatge i del 

discurs. L’interès que inicialment només es mostrava per alguns gèneres del discurs, 

com la conversa i els relats, es va ampliar cap a altres gèneres com les lleis, el discurs 

oficial, els llibres de text, les entrevistes, la publicitat i el discurs periodístic, en el qual 

se centra aquest treball. Així doncs, per estudiar el tractament informatiu fet per la 

premsa internacional de la catàstrofe causada pel tifó Haiyan al seu pas per les 

Filipines el novembre de 2013, la base teòrica de referència ha estat l’anàlisi del 

discurs i, en segon lloc, l’anàlisi crítica del discurs. 

Com a introducció a la primera disciplina, cal entendre que “els resultats de l’anàlisi de 

continguts han de representar alguna característica de la realitat” (Klaus, 1990:40). Per 

aquest motiu el principal objectiu d’aquest disciplina és produir descripcions explícites i 
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sistemàtiques d’unitats del llenguatge que denominem discurs.  Les descripcions tenen 

una dimensió textual, que se centra en les estructures del discurs, i una dimensió 

contextual, que relacionen les estructures discursives amb els processos cognitius i els 

factors socioculturals (Van Dijk, 1990: 45).  

A banda dels elements estructurals, en la descripció del discurs també són importants 

altres dimensions. L’estil del discurs és una d’elles i té un gran pes en aquesta 

investigació, ja que se centra més en les formes de representació dels actors per part 

dels mitjans que no pas en l’estructura del text. S’entén per estil “el resultat de les 

eleccions que el parlant realitza entre les variacions opcionals de les formes del 

discurs que poden utilitzar-se per expressar més o menys el mateix significat (o 

denotar el mateix referent)” (Van Dijk, 1990: 49). La variació de l’estil no és lliure ni 

arbitrària, sinó que indica el rol del context en el discurs i pot referir-se a factors 

personals o socials del context de la comunicació. És a dir, l’estil del text està 

condicionat per qui l’escriu i aquest, al seu torn, està influenciat pel context en què es 

troba.  

De forma general, el discurs de la notícia ha de formular-se en un estil específic, 

formal i característic dels mitjans impresos o digitals. El discurs periodístic compta amb 

un seguit de categories que conformen l’esquema habitual de la notícia, com per 

exemple el titular i el lead, els esdeveniments principals, les reaccions dels participants 

en la notícia, la informació de context, etc. Aquest esquema és utilitzat, encara que 

sigui de forma implícita, tant pels periodistes com pels lectors en la producció i 

comprensió de la notícia.  

La notícia, com a discurs públic, va dirigida a grans grups de lectors indiferenciats a 

nivell personal, malgrat puguin compartir interessos o visions polítiques i ideològiques. 

Per tant, en el relat es pressuposen coneixements compartits, creences, normes i 

valors. En la mateixa línia, l’emissor de la notícia és tan impersonal com el receptor. El 

relat periodístic informatiu no recull experiències personals del periodista ni les 

opinions privades. En alguns casos, però, com s’ha observat en determinats articles 

analitzats per fer aquest estudi, el “jo” del periodista està present, tot i que es mostra 

com a observador imparcial dels fets.  

La impersonalitat i la imparcialitat són normatives, ja que és difícil suprimir les 

creences i actituds subjacents, i poden aparèixer de forma indirecta en el text sota 

diferents formes com la selecció i elaboració dels temes, les jerarquies de rellevància, 
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l’ús de categories i la tria de paraules per descriure els fets (Van Dijk, 1990: 114). 

Precisament pel que fa a l’ús del llenguatge, l’anàlisi del discurs té en compte les 

eleccions lexicals perquè malgrat puguin semblar innòcues, tenen implicacions 

semàntiques concretes i poden suposar avaluacions basades en el punt de vista del 

periodista i en la seva ideologia. L’elecció de les paraules s’associa amb l’estil del 

discurs, però també és important en l’anàlisi del contingut semàntic. L’elecció de 

paraules específiques pot senyalar el grau de formalitat; la relació entre els 

participants de la notícia; el discurs institucional, i les actituds i les ideologies dels 

parlants, ja siguin els periodistes o els actors citats en el text. Aquest aspecte de 

l’anàlisi del discurs és de gran importància per a la investigació, ja que és molt útil per 

determinar quin tractament reben les diferents veus presents en els articles de premsa 

internacional analitzats. 

Dins de les categories que té en compte la teoria de l’anàlisi del discurs, el paper del 

periodista com a observador també forma part de l’objecte d’estudi, com s’apuntava 

anteriorment. La tasca dels corresponsals i dels enviats especials és fonamental 

perquè els mitjans de comunicació puguin aconseguir informació dels fets sobre el 

terreny sense dependre d’agències ni d’altres actors. En el cas de la cobertura del tifó 

Haiyan, es confirma aquesta realitat, ja que els quatre diaris estudiats compten amb 

periodistes enviats a les zones més afectades de les Filipines per aconseguir 

informació de primera mà. La possibilitat de desplaçar professionals al lloc de la 

notícia, malgrat estigui limitada pels recursos econòmics disponibles, dóna als mitjans 

certa independència i els permet establir una agenda mediàtica pròpia. El testimoni del 

reporter aporta una sensació d’immediatesa i proximitat al succés que garanteix de 

forma retòrica la veracitat de la descripció i, per tant, la plausibilitat de la notícia (Van 

Dijk, 1990).  

Les observacions del periodista poden anar acompanyades d’informacions a partir 

d’altres testimonis, que de manera similar ofereixen la il·lusió de veritat i proximitat 

dels fets al lector de la peça periodística. Els informes d’allò que la gent ha vist amb 

els seus propis ulls es consideren més propers a la veritat que altres informacions no 

atribuïdes, encara que no tots els testimonis siguin qualificats. 

Tanmateix, no sempre és possible l’observació directa per part del reporter, com és el 

cas dels articles analitzats en aquest estudi, on els mitjans combinen les cròniques 

d’enviats especials amb les peces escrites des de la redacció. La informació sovint 
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prové d’agències de notícies i de notes de premsa de fonts oficials, per tant l’esforç per 

l’objectivitat es demostra amb la citació de les fonts primàries, tant si descriuen l’acció 

com si formulen opinions. Amb tot, com assenyala Van Dijk (1990: 130) no totes les 

font són igualment creïbles. “Hi ha una jerarquia de fonts i graus relacionats amb la 

seva fiabilitat. Les fonts d’elit no només es consideren de més valor informatiu, sinó 

també més fiables com a observadores i emissores d’opinions. La jerarquia social 

sembla reproduir-se en la jerarquia retòrica de la credibilitat i la fiabilitat”. 

L’autor també conclou que les citacions s’apropen més a la veritat i són més fiables 

que les descripcions del succés per part dels reporters, ja que donen vida a l’informe 

periodístic i són indicacions directes del que es va dir en realitat, tot i que puguin no 

ser completament literals. L’aparició de parlants en el text beneficia la dimensió 

humana i dramàtica dels successos informatius. El lector veu com els actors de la 

notícia duen a terme el seu propi rol. 

Dins de l’estudi del discurs hi ha diferents enfocaments que emfatitzen cadascun dels 

aspectes del llenguatge des del punt de vista de la interacció social. L’objecte d’estudi 

d’aquesta investigació, centrat en com es representen en el text periodístic els actors 

socials i polítics, s’emmarca més concretament dins l’anàlisi crítica del discurs, una de 

les perspectives de l’anàlisi del discurs. 

3.2. L’anàlisi crítica del discurs  

Aquest punt de vista especial es fixa en les condicions discursives, els components i 

les conseqüències de l’abús de poder exercit pels grup dominants i les institucions. 

Estudia el discurs i la seva funció a la societat, és a dir, com els individus o col·lectius 

expressen, representen i legitimen en el text i la parla formes concretes de desigualtat 

(Van Dijk, 1997), però també com els grups dominats es resisteixen al control 

discursiu. L’aproximació va més enllà de l’anàlisi del discurs, ja que pren la perspectiva 

social i política per determinar quins patrons de poder i dominació es reprodueixen en 

els textos, en aquest cas, en els escrits periodístics de caire informatiu. 

La formació teòrica que determina l’anàlisi crítica del discurs no és sistemàtica ni 

uniforme. Combina teories socials amb teories lingüístiques per analitzar les 

interrelacions complexes entre el discurs i la societat (Wodak i Weiss, 2003). 

Tanmateix, aquesta pluralitat en la teoria i la metodologia es pot interpretar com una 

de les fortaleses de la disciplina.  

La formació de l’opinió pública sobre un esdeveniment en un país estranger com el 
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pas del Tifó Haiyan a les Filipines està controlada principalment pels mitjans de 

comunicació de masses. A les societats de la informació, juntament amb altres grups 

d’elit com polítics, empresaris, acadèmics i altres professionals amb prestigi, els 

mitjans exerceixen una gran influència sobre les persones, tot i que a diferència 

d’altres actors, el seu poder és fonamentalment discursiu i simbòlic (Van Dijk, 2005). 

En un moment de crisi, el rol social i educador de la premsa guanya pes, ja que els 

individus hi recorren per intentar entendre la realitat. En el context d’una catàstrofe 

natural, on la majoria de població no sap què està passant a l’epicentre del desastre, 

el pes dels mitjans de comunicació és indiscutible. 

El discurs mediàtic és una important font de coneixement, actituds i ideologia. Segons 

Van Dijk (2005), en un país amb llibertat de premsa, la influència dels mitjans de 

comunicació és compartida amb altres membres de la societat, però tot i així, són les 

elits mediàtiques les responsables en última instància dels discursos preponderants en 

els mitjans que controlen.  

En definitiva, l’anàlisi crítica del discurs sosté que les elits simbòliques, entre les quals 

hi ha els periodistes, accedeixen amb més facilitat als discursos públics que la resta de 

la societat i que, per tant, tenen més capacitat de control. Un exemple dels efectes 

d’aquest poder sobre el discurs pot ser l’elecció dels temes tractats o la forma (sovint 

positiva) com es citen i descriuen les elits.  

El tractament de la informació depèn de qui tria què formarà part de la notícia i què no, 

per tant la notícia no és una representació objectiva dels fets sinó una construcció 

cultural amb valors prefixats. Les notícies són l’informe o recontextualització d’un fet 

(Wodak i Weiss, 2003), no es poden considerar un fenomen natural que sorgeix de la 

vida real, ja que estan determinades per factors socials i culturals propis dels que 

intervenen en el procés periodístic. 

Com a discurs dominant a la premsa escrita, la notícia gaudeix d’una posició de 

prestigi per a molts lectors. A les societats occidentals el llenguatge del mitjans és el 

més present en el dia a dia i, a més, és relaciona directament amb la idea de realitat. 

Wodak i Weiss (2003), però, remarquen el fet que la notícia és el discurs sobre una 

pràctica social. Allò que realment ha passat és la pràctica social, mentre que el text 

noticiós n’és una representació.  

Quan el periodista escriu la notícia està traient una pràctica social del seu context 

original. Es considera que duu a terme un procés de recontextualització que només 
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representa l’esdeveniment original i per tant necessita explicar i legitimar el contingut 

del text. La recontextualització també implica, en major o menor mesura, una 

avaluació de la pràctica social, ja que s’eliminen o afegeixen elements segons els 

criteris informatius. Per justificar el discurs periodístic, doncs, s’utilitzen diferents 

estratègies, com la citació de fonts expertes i que inspirin veracitat. 

Pel que fa al procés de producció de notícies, la dimensió ideològica de l’anàlisi crítica 

del discurs dels mitjans de comunicació es pot concretar en un seguit de condicions 

resumides per Van Dijk (1997: 70-71): 

1. El discurs d’informació pública aporta les condicions principals per a la reproducció i 

la construcció del coneixement a la majoria de cultures i societats industrialitzades. 

2. Aquest coneixement no és objectiu, sinó “esbiaixat”, en el sentit que està vinculat 

als interessos de grups de poder que disposen dels recursos per anteposar-se a la 

formulació d’una definició dominant de la situació social. 

3. Les organitzacions mediàtiques participen en aquesta estructura de poder. Dins 

d’uns marges flexibles de possible desacord o oposició, els mitjans generalment 

reprodueixen aquesta orientació esbiaixada de coneixement. El mitjans de 

comunicació poden considerar-se la veu de l’estructura de poder. 

4. D’altra banda, el procés de reproducció no sempre està lliure de dificultats. Pot ser 

limitat pels processos relativament autònoms de la producció de discurs mediatitzat 

per les masses i que aquests condueixin a diferents transformacions del contingut 

com l’exageració, la mitigació o la distribució de prominència. 

5. En comptes de transmetre directament les creences dominants, els mitjans de 

comunicació construeixen una estructura interpretativa. No es limiten a transmetre o 

prescriure allò que la gent ha de pensar, sinó com ho haurien de fer. És a dir, els 

mitjans aporten el material per construir el consens públic i per tant fixen les 

condicions bàsiques per establir i mantenir una hegemonia ideològica. 

6. No obstant, el procés de producció ideològica no és unilateral. No només es dirigeix 

del poderós al públic en general. Dins d’uns marges flexibles però controlats, els 

mitjans també porten el feedback de la societat a l’estructura de poder. 

7. Per últim, Van Dijk exposa que els mitjans poden fixar els límits de poder de la resta 

d’institucions socials dominants, tot i que això no vulgui dir que actuïn com una 

força independent i neutral. Els mitjans de comunicació són part integrant de 

l’estructura de poder dominant, però serveixen de relacions públiques i no només 
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(re)presenten les elits al públic, sinó que també informen als menys poderosos i 

poden actuar com a agents dialogants entre els grups de poder. 

Com indica el mateix autor, aquests punts demostren la complexitat del rol 

sociocultural dels mitjans de comunicació i, concretament, de la producció de notícies.  

És important tenir en compte que els discursos es basen en les creences compartides 

i acceptades pels membres d’una societat. Moltes formes de coneixement 

considerades terreny comú estan pressuposades en el text (Van Dijk, 2004); no són 

creació pròpia del mitjà. Les interpretacions que els individus fan de les situacions 

socials són subjectives i contribueixen a la construcció de models mentals. La 

manipulació dels models dels ciutadans que no tenen recursos per accedir a 

representacions alternatives o resistir-ne la influència és el que es considera abús de 

poder. 

L’anàlisi crítica del discurs és el nucli teòric d’aquesta investigació, ja que el corpus 

analitzat està format per articles informatius sobre un esdeveniment des de la 

perspectiva de la premsa internacional, i més específicament, occidental. Justament 

per entendre les connotacions que té el punt de vista de diaris europeus i d’Estats 

Units sobre un afer que va tenir lloc al Sud-est asiàtic, aquest estudi també ha tingut 

en compte els estudis relatius a la formació del discurs de “l’Oest i la resta” d’Stuart 

Hall (1992) i d’altres autors especialitzats en el mateix àmbit. 

3.3. El discurs de la premsa occidental 

Els conceptes “oest” i “occidental” representen una idea complexa que no correspon a 

un únic significat. En principi, els termes fan referència a la geografia, però han adquirit 

una nova dimensió, ja que també es poden utilitzar per delimitar un tipus de societat 

amb un nivell de desenvolupament determinat. Originàriament el concepte “oest” 

sorgeix per referir-se a Europa, però actualment les fronteres estan redibuixades; no 

tot Occident es troba al vell continent, ni tota Europa té les característiques del que 

entenem per oest.  

L’oest és, doncs, una construcció històrica, no geogràfica (Hall, 1992). Amb 

“occidental” ens referim a les societats modernes, desenvolupades, urbanitzades, amb 

un alt grau d’industrialització i que formen part del sistema capitalista. En la seva 

majoria aquestes societats sorgeixen durant el segle XVI com a resultat d’un procés 

global que afecta l’economia, la política i la cultura. 
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A la premsa d’aquestes societats la major part de les notícies internacionals arriben 

mitjançant un grup de tres grans agències occidentals: Reuters, France-Presse i 

Associated Press, com s’observa en la present investigació. La dependència 

d’aquestes agències per part dels mitjans de comunicació es deu a l’elevat cost 

econòmic que suposa comptar amb una xarxa extensa de corresponsals i enviats 

especials. Així doncs, els ingressos de les agències provenen en bona part de clients 

occidentals i, per tant, han d’oferir un producte que correspongui als seus interessos 

(Smith, 1984). 

El sociòleg Anthony Smith, en un estudi sobre la geopolítica de la informació, analitza 

el paper de les grans agències de notícies en la extensió del punt de vista occidental 

sobre els esdeveniments internacionals. Sosté que les agències accepten, en termes 

generals, la prevalent idea occidental que la notícia sorgeix d’allò excepcional i no 

d’allò comú, malgrat que intenten donar als seus clients una gran quantitat 

d’informació “no excepcional” sobre les societats dels països més desfavorits.  

Segons l’autor, les agències no es fixen obsessivament en allò negatiu, en les 

crítiques als fracassos governamentals i financers, ni en les dificultats d’una societat, 

sinó que sovint són els corresponsals estrangers els que es veuen sotmesos a una 

gran pressió per aportar relats que subratllin el fet excepcional, en part perquè les 

agències ja estan als llocs dels fets per donar una informació general més constant.  

El corresponsal estranger només té l’oportunitat de publicar reportatges d’importància 

en un diari quan a la societat observada es produeix una revolució o un canvi, i les 

excepcions acostumen a sorgir arran de notícies de grans desastres. Els directors dels 

diaris s’interessen per les condicions generals d’una societat després que hagi ocupat 

els titulars per una altra raó més espectacular.  

El progrés econòmic d’un país probablement es considerarà de més interès per al 

lector després d’haver passat per un sobtat canvi de govern, una sequera, una 

epidèmia, etc. L’avaluació més profunda es redueix només a confirmar o modificar 

lleugerament la imatge mental que s’ha creat amb el tractament espectacular anterior 

(Smith, 1984). Les Filipines podria ser un exemple d’aquest tipus de cobertura 

informativa, ja que no és habitual que l’actualitat del país arribi a les pàgines de la 

premsa internacional. Només grans daltabaixos, com el desastre causat pel tifó Haiyan 

o els terratrèmols que periòdicament sacsegen l’arxipèlag, tenen cabuda a les 

capçaleres occidentals. 
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La imatge preexistent del món en vies de desenvolupament està, en part, fora del 

control de les agències, però sí que està a les seves mans i a la dels periodistes la 

forma com es presenta la informació internacional. Tot allò que no es considera propi 

entra a la consciència occidental en formes desproporcionadament negatives. De la 

descripció dels països en vies de desenvolupament feta per la premsa occidental es 

poden extreure algunes característiques bàsiques que conformen el marc ideològic 

dels mitjans (Mankekar, 1985). 

En primer lloc els països del tercer món acostumen a ser vistos com un bloc 

homogeni, tot i que són molt diferents pel que fa a la cultura, la política i la ideologia. 

En relació a la política, els sistemes d’aquests països s’acostumen a valorar segons el 

seu desviament respecte els sistema parlamentari habitual a les democràcies 

occidentals i sovint es mostra com antidemocràtic. I, finalment, els problemes 

econòmics dels països en vies de desenvolupament només esdevenen rellevants si 

afecten d’alguna manera (bàsicament negativa) els interessos dels països occidentals. 

La influència occidental és menys evident en el discurs actual dels mitjans de 

comunicació respecte dècades passades, però en la seva base encara hi perduren 

assumpcions i premisses inconscients. La occidental és una civilització organitzadora, 

observadora, ordenadora i racionalitzadora (Smith, 1984) i el periodista duu la càrrega 

d’aquest passat observador. Forma part de la seva cultura, i per consegüent, del seu 

propi aparell conceptual. 

Smith exposa en la seva anàlisi que “les notícies internes freqüentment poden 

modificar-se per mitjà de l’experiència del lector, però els públics han d’acceptar els 

informes del reporter de les guerres estrangeres i d’altres esdeveniments perquè, 

senzillament, a la societat no hi ha un substitut per a ells” (Smith, 1984: 22). En 

definitiva, si no hi ha discursos alternatius és difícil allunyar-se dels desequilibris que 

suposa la concepció occidental del món.  

La investigació se centra en el tractament informatiu de quatre diaris internacionals 

sobre el pas del tifó Haiyan per les Filipines, concretament en com han representat els 

actors afectats per la catàstrofe. Com que es tracta de diaris occidentals, malgrat molts 

tinguin una projecció que va més enllà de les fronteres dels seus respectius països, 

per a fer una anàlisi més acurada s’han tingut en compte els estudis sobre la influència 

de la cultura i ideologia occidental en la cobertura mediàtica relativa a països en vies 

de desenvolupament, ja que Filipines forma part d’aquest grup.   
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4. Metodologia 

4.1. Objecte d’estudi, criteri i procediments metodològics 

L’estudi investiga la cobertura informativa de la catàstrofe natural causada pel tifó 

Haiyan en el seu pas per les Filipines el mes de novembre de 2013. La investigació se 

centra en el tractament de la catàstrofe a la premsa internacional i en la forma com els 

mitjans de comunicació van representar els diferents actors (autoritats locals i 

estrangeres, agències d’ajuda humanitària i ONGS, i societat en general) en el context 

del desastre. Tot i que el tifó va creuar l’arxipèlag en menys de 24 hores, el seguiment 

informatiu va perdurar durant setmanes a causa del gran impacte que va suposar per 

al país, tant pel que fa al nombre de víctimes mortals com a la magnitud de les 

destrosses materials.  

Per a la tria d’articles que conformen el corpus d’anàlisi s’ha tingut en compte que es 

tracta d’una notícia amb trajectòria en el temps, però que alhora està subjecta als 

criteris d’actualitat informativa i que per tant, la seva presència als mitjans té caducitat. 

Així doncs, s’ha limitat la mostra als articles publicats durant el dia del pas del tifó, és a 

dir, el 8 de novembre de 2013, i els 30 dies posteriors, fins el 8 de desembre de 2013. 

S’ha establert aquesta data com a punt final en la recopilació d’articles perquè la 

presència del tema als mitjans començava a ser molt limitada. Mentre que durant els 

primers quinze dies es publicaven entre tres i set articles al dia, durant la segona 

quinzena el número va disminuir dràsticament fins a les tres o vuit peces setmanals.  

Els mitjans seleccionats són quatre diaris internacionals, de temàtica generalista i de 

gran tirada als respectius països: The New York Times (Estats Units), The Guardian 

(Regne Unit), Le Monde (França) i El País (Espanya). Amb aquesta tria se centra el 

focus d’anàlisi en la premsa internacional, concretament en la produïda als Estats units 

i a l’oest d’Europa.  

The New York Times ha estat triat pel seu prestigi internacional –ha guanyat 112 

premis Pulitzer, més que qualsevol altre diari– i per ser un dels rotatius amb més 

difusió als Estats Units, només per darrera de The Wall Street Journal i USA Today. És 

el més clar exemple del que es coneix per “newspaper of the record”, els diaris 

reconeguts per la seva independència editorial, la precisió de les dades i per assolir 

nivells de qualitat periodística més alts que la majoria de mitjans (Enciclopaedia 

Britannica, 2012). 
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Pel que fa a The Guardian i Le Monde, també s’ha tingut en compte la bona reputació 

de cada un d’ells, tant a nivell internacional com en els respectius països. Tots dos són 

diaris de gran difusió nacional; el diari britànic és el tercer més llegit al Regne Unit 

(Audit Bureau of Circulation, 2013), mentre que el francès està en segona posició al 

seu país (OJD, 2014). Finalment, El País també es considera un diari de referència als 

països de parla castellana i, a més, ostenta el lideratge en número de lectors a l’Estat 

espanyol segons els estudis de l’Oficina de Justificació de la Difusió (2013). 

A banda de la delimitació a uns mitjans i un període de temps concret, els articles dels 

diaris citats anteriorment també compleixen diversos criteris pensats perquè la mostra 

sigui el més homogènia possible i de dimensions assequibles. El primer criteri és que 

cada peça té les característiques pròpies del gènere informatiu o interpretatiu –notícia, 

crònica o reportatge–, i per tant s’han descartat els textos d’opinió. La segona 

condició, de caire formal, ha estat que els articles hagin estat publicats a la versió en 

paper o digital del diari. Es descarten aquells que apareguin en blogs o en 

publicacions relacionades amb el mitjà però que no són pròpiament el diari en qüestió. 

Finalment, també ha estat un requisit indispensable que la informació sobre el tifó a les 

Filipines fos l’element principal de la peça. Seguint aquests paràmetres, la mostra de 

la investigació ha quedat delimitada a un total de 94 articles: 31 de The Guardian, 28 

de The New York Times, 19 de Le Monde i 16 d’El País.  

L’obtenció de les peces que formen el corpus s’ha realitzat mitjançant la recerca de 

paraules clau en bases de dades especialitzades, com ICONOCE i Factiva, i a les 

plataformes digitals de cada diari si l’accés no era restringit. Cal apuntar que la 

selecció dels mitjans es va veure condicionada per la possibilitat d’accés a l’idioma 

original de cada publicació, per aquest motiu la tria dels diaris s’ha limitat a aquells 

escrits en anglès, francès i castellà.  

Aquest estudi aplica l’anàlisi crítica del discurs per retratar la representació mediàtica 

d’un esdeveniment concret, tenint en compte especialment els diferents grups socials 

que hi van intervenir. Amb aquesta premissa inicial i partint de la classificació 

proposada per Deacon et al. (1999), s’han identificat quatre unitats d’anàlisi principals. 

La primera fa referència als actors dels missatges, ja siguin individus, col·lectius o 

institucions, als quals els continguts es refereixen de forma explícita. En segon lloc es 

troba la forma com els diaris representen els actors, és dir, quines qualitats tenen i 

quin paper duen a terme. Més enllà de la representació dels actors, l’anàlisi també es 
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fixa en la presència mediàtica de les accions i relacions socials i, finalment, en els 

temes o marcs de significat on els mitjans situen els actors i les accions socials. 

La metodologia utilitzada és de tall qualitatiu a partir d’una fitxa d’anàlisi (Fig. 1) amb 

les mateixes categories per a cada article seleccionat. Es poden diferenciar dos tipus 

de categories, les d’identificació i les tòpiques (Soriano, 2007). Les primeres fan 

referència als trets formals del text i recullen el nom del diari, la data de publicació, el 

títol de l’article, la signatura i el gènere. A més, a cada article se li ha assignat un 

número de l’1 al 94, començant per els publicats a El País i seguint per Le Monde, The 

Guardian i The New York Times. La numeració segueix un ordre cronològic de 

publicació però manté la diferenciació de mitjans. Així els articles d’El País van de l’1 

al 16, els de Le Monde del 17 al 35, el de The Guardian del 36 al 66 i els de The New 

York Times del 67 al 94. 

Les categories tòpiques són les relacionades amb el contingut del missatge. Per a 

aquesta investigació la majoria de variables es refereixen a les fonts d’informació i als 

actors que apareixen en el text, ja sigui de forma activa o passiva. La fitxa d’anàlisi 

recull tant el nombre d’actors com el paper que interpreten per poder observar de 

forma quantitativa i qualitativa la seva freqüència d’aparició, la varietat i la 

caracterització. Formen part de les categories tòpiques aquelles relatives a com es 

presenten els actors i quines accions se’ls atribueixen. En aquests apartats també s’ha 

tingut en consideració el llenguatge utilitzat pel periodista en l’elaboració del discurs.  

	  
Figura 1 - Model de fitxa d’anàlisi 
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Després de la lectura prèvia dels articles que conformen la mostra s’ha fixat una 

classificació bàsica per separar els actors en grups diferenciats. Així doncs, la fitxa 

consta de tres grans grups d’actors: polítics, ajuda humanitària i societat. El primer 

grup és el reservat per a autoritats governamentals, ja siguin d’àmbit local o estatal. Se 

subdivideixen en polítics locals –de les Filipines–, propis –del país on publica el diari 

que s’analitza– i internacionals. 

L’ajuda humanitària se subdivideix en quatre categories més: ONU i agències; ONGs; 

suport d’institucions i grups professionals, i exèrcit i policia. A cada categoria es 

diferencia si l’actor és local o estranger, menys en el cas de les Nacions Unides, que 

es considera un actor supraestatal. Finalment, a Societat s’hi inclou la població civil, 

empreses i col·lectius que no tenen cabuda als altres grups d’actors. 

La definició de les categories que conformen la fitxa d’anàlisi té com a objectiu facilitar 

la tasca de desgranar i classificar la informació continguda en els articles. Les 

similituds entre els mitjans estudiats i la delimitació de la mostra afavoreix que, una 

vegada els textos estiguin desmuntats i les dades s’hagin identificat, es puguin definir 

els trets generals en la cobertura de la catàstrofe natural a les Filipines des de la 

premsa escrita internacional. A més a més, una vegada obtinguts els resultats també 

es poden identificar les especificitats del tractament periodístic de cada diari i fer-ne 

una comparació.  

4.2. Objectius, preguntes i hipòtesis de la investigació 

La investigació pretén assolir tres objectius clars i assumibles centrats en l’objecte 

d’estudi abans definit. Cada objectiu està relacionat amb un seguit de preguntes que 

han de trobar resposta durant el transcurs del projecte. Al mateix temps, els objectius 

comporten el plantejament d’hipòtesis prèvies a la investigació que intenten respondre 

els interrogants formulats.  

El present estudi es planteja els següents objectius amb les preguntes corresponents:  

Objectiu 1: Determinar quin paper atorga la premsa internacional als afectats per la 

catàstrofe natural a les Filipines, ja siguin les autoritats del país o la població civil. 

- Com es presenta la resposta del govern filipí, les forces armades i altres 

institucions del país davant els reptes que presenta una catàstrofe natural de gran 

magnitud com la provocada pel tifó Haiyan? 

- Els afectats pel tifó Haiyan són presentats per la premsa com una víctima passiva 

o activa? 
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- Els mitjans presenten la societat filipina com un col·lectiu anònim o es dóna veu 

als individus? 

Objectiu 2: Comparar la representació dels actors internacionals i dels actors filipins 

en la cobertura informativa del desastre natural causat pel tifó Haiyan a la premsa 

internacional. 

- La premsa internacional discuteix la credibilitat dels actors locals en benefici dels 

internacionals?  

- Els mitjans valoren tota l’ajuda humanitària de la mateixa manera? 

- Els mitjans presenten l’ajuda internacional com la peça clau per la supervivència 

dels afectats pel tifó?  

Objectiu 3: Observar si les veus internacionals estan més presents que les locals en 

la cobertura informativa de la premsa internacional sobre la catàstrofe natural de 

Filipines. 

- La tria de fonts d’informació denota una preferència per aquelles més properes a 

la realitat del mitjà? 

- Els mitjans expliquen les peculiaritats de Filipines per entendre l’organització del 

país i la idiosincràsia de la seva població? 

A partir de les preguntes d’investigació s’estableixen una sèrie d’hipòtesis per donar 

una possible resposta als interrogants inicials. Les hipòtesis del projecte són les 

següents: 

Hipòtesi 1: La premsa internacional presenta la població afectada per la catàstrofe 

natural de les Filipines com un actor passiu, sense capacitat d’organització i 

dependent de l’ajuda estrangera. 

Hipòtesi 2: La premsa internacional presenta l’ajuda dels actors internacionals 

(governs, agències i ONGs) com a indispensable per a la supervivència dels afectats 

pel tifó Haiyan a les Filipines.  

Hipòtesi 3: A la premsa internacional, la solidaritat dels actors estrangers és més 

visible que la dels actors locals. 

Hipòtesi 4: Davant un desacord o disputa entre les autoritats locals i els actors 

estrangers, els mitjans de comunicació donen més credibilitat als actors internacionals.  
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5. Resultats de la investigació 

L’objecte d’estudi de la investigació és la representació que la premsa internacional va 

fer dels actors afectats o implicats en la catàstrofe natural causada pel tifó Haiyan a les 

Filipines. El corpus d’anàlisi està format pels articles publicats als diaris El País, Le 

Monde, The Guardian i The New York Times entre el 8 de novembre i el 8 de 

desembre de 2013. El seu estudi ha permès l’extracció dels resultats que es presenten 

a continuació, organitzats a partir de les quatre hipòtesis de la investigació i tenint en 

compte el tractament específic de cada mitjà de comunicació. 

Hipòtesi 1: La premsa internacional presenta la població afectada per la catàstrofe 

natural de Filipines com un actor passiu, sense capacitat d’organització i dependent de 

l’ajuda estrangera. 

El País  

En línies generals, la descripció de la població filipina té en compte aspectes 

econòmics i religiosos. El diari fa referència a la precarietat dels habitatges de la 

majoria dels habitants de l’arxipèlag, a la pobresa i al gran pes de l’agricultura en 

l’economia del país. Pel que fa a les creences religioses, s’esmenta en diverses 

ocasions que la filipina és una societat majoritàriament catòlica i molt devota.  

En relació directa amb el pas del tifó Haiyan per les Filipines, a la majoria dels articles 

analitzats El País destaca la desesperació i el pànic que viu la població civil afectada. 

Els supervivents són presentats com un col·lectiu sovint immers en escenes de “caos” 

i “anarquia” fruit de la destrucció provocada pel tifó. Durant la primera setmana de 

cobertura informativa (del 8 al 14 de novembre) és la idea més repetida i en algunes 

peces fins i tot ocupa el titular, com per exemple a l’article de l’11 de novembre “La 

gente busca agua como loca” o el publicat el 13 de novembre amb el títol “La 

desesperación se extiende entre los afectados por Haiyan en Filipinas”.  

El mitjà presenta els filipins com una societat resistent i fins i tot avesada als desastres 

naturals: “La población está acostumbrada a los tifones, y en las primeras horas no 

había sensación de pánico. La mayoría de los supervivientes saludaban con una gran 

sonrisa a los contados extranjeros que había en la isla.” (EP, 10/11/2013). Tanmateix, 

la descripció contrasta amb com es presenten els afectats en altres ocasions, on 

s’emfatitza que hi ha històries de supervivència esgarrifoses i que bona part dels 

supervivents estan atordits i traumatitzats.  
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Pel que fa a les accions atribuïdes a la població civil, el diari remarca que els filipins 

fan el que poden per sobreviure. Es repeteix el concepte de “lluita” per aconseguir 

aigua i menjar, però també es reforça la idea que molts afectats simplement “esperen” 

que arribi l’ajuda humanitària o supliquen que algú els doni aliments. El diari relaciona 

la desesperació dels afectats amb els pillatges a les botigues, tot i que no justifica els 

robatoris ni aprofundeix en els motius que poden tenir els individus per participar en 

els saquejos. Mentre que una part de la població, fins i tot referida com a “turba”, 

participa en tumults i assalts, altres decideixen fugir del caos o esperar per ser atesos.    

El País també es fa ressò de la fúria i el descontentament de bona part dels afectats 

pel tifó cap a les autoritats filipines. Es queixen de la lentitud en les tasques de socors i 

en el repartiment de l’ajuda humanitària, però també evidencien la sensació 

d’inseguretat causada pels robatoris i els saquejos de botigues. D’altra banda, el diari 

també recull testimonis comprensius amb les autoritats per l’excepcionalitat del tifó.  

En la majoria d’articles, la població es presenta com un col·lectiu, però també 

s’inclouen citacions de testimonis concrets. Acostumen a ser individus que narren una 

vivència personal o descriuen escenaris que han vist, però en alguns casos també 

donen la seva opinió sobre temes com la gestió de la crisi per part del govern. Gairebé 

sempre la persona és introduïda amb el seu nom i cognom, edat i ocupació.    

Le Monde 

A les pàgines del diari francès, Filipines es presenta com un país sovint afectat per 

tifons; però tot i així, la població apareix desesperada i desolada per la catàstrofe que li 

ha tocat viure. En dues ocasions compara la destrucció del Haiyan amb la del tsunami 

de 2004 al Sud-est d’Àsia perquè el lector es faci una idea de la dimensió de la crisi 

humanitària que es viu a les zones devastades pel tifó. 

Els ciutadans sovint són col·lectivitzats sota l’etiqueta de supervivents, població 

afamada, atordida, esgotada o traumatitzada. A l’article “Le typhon Haiyan sème la 

mort et le chaos aux Philippines” de l’11 novembre, fins i tot es refereix a una part dels 

afectats com a “hordes” afamades. Durant els dies posteriors al pas del tifó, el diari 

explica com els filipins demostren un estoïcisme sorprenent davant l’adversitat, tot i 

que molts busquen desesperadament els familiar i altres saquegen comerços. La 

majoria de la població espera l’ajuda internacional provinent dels EUA i Austràlia, i 

suplica a les autoritats que l’ajudi a abandonar les zones afectades. L’únic rol actiu 

dels civils fa referència als pillatges i als atracaments –s’especifica que són activitats 
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minoritàries–, i a l’enterrament dels morts. 

La religiositat dels filipins també es destaca en nombroses ocasions. Es presenten 

com a catòlics devots que agraeixen a Déu haver sobreviscut el tifó. No apareixen en 

cap article associacions o grups de ciutadans que col·laborin en les tasques d’ajuda 

humanitària, però sí que es fa referència al sentiment de pertinença a la comunitat 

catòlica. A l’article “Dix jours après le passage d’Haiyan, les Philippins s’en remettent 

au ciel” (18 novembre 2013), l’enviat especial explica com els filipins tenen una fe 

resistent i tornen en massa a l’església després del desastre.  

La població afectada pel tifó es presenta com un col·lectiu anònim gairebé sempre, 

però també es dona veu a alguns testimonis de la catàstrofe. En certes ocasions 

només s’especifica l’ocupació de la persona citada, però normalment la frase entre 

cometes també va acompanyada del nom i cognom del testimoni. Algunes citacions es 

repeteixen en diferents articles, com la de Jenny Chu, estudiant, i la d’Emma Bermejo, 

propietària d’una pastisseria (articles del 10 i l’11 de novembre).   

The Guardian 

La idea més repetida a les pàgines de The Guardian pel que fa a la població civil és la 

desesperació que es viu després del pas de tifó Haiyan. Els familiars de les víctimes 

estan nerviosos, preocupats i desvalguts perquè gairebé no tenen mitjans per buscar 

els supervivents. Mostra alguns afectats amb esperança i esperit lluitador, però en la 

majoria dels casos es remarca el defalliment i la passivitat dels supervivents: “Els 

residents miraven el caos del seu voltant com zombis” (TG, 11/11/2013). 

Tot i que s’insisteix en ressaltar la desesperació i el desemparament dels afectats, el 

diari també explica de forma més excepcional com una part dels habitants de les 

zones castigades pel tifó intenten tornar a la normalitat: “Les famílies renten la roba al 

costat de la carretera, utilitzant l’aigua de pous perforats, o cuinen pasta sobre focs de 

restes de fusta. Els homes munten teulats i les dones amunteguen piles de fang i 

escombraries fora de les seves cases. El nens floten sobre ampolles de plàstic en llacs 

plens de runa per rescatar tot allò que pugui ser útil.” (TG, 11/11/2013). 

A la desesperació creixent també se li suma la tensió pels esclats de violència durant 

els dies immediatament posteriors al tifó, i, més endavant, també es fa referència a 

l’enuig dels ciutadans amb el govern per la poca efectivitat de les mesures preses. 

Precisament per la lentitud en l’arribada d’ajuda per part de les autoritats locals i 

internacionals, el diari explica com una part dels ciutadans ha recorregut al saqueig de 
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botigues d’alimentació per sobreviure: “Els supervivents han hagut de saquejar 

botigues i centres comercial per aigua, mentre altres han optat per buscar menjar entre 

els cossos inflats dels morts” (TG, 14/11/2013).  

En la cobertura informativa del tifó, predomina la comparativa entre els supervivents 

que esperen rebre ajuda (per exemple, els que “s’amunteguen” a l’aeroport de la ciutat 

de Tacloban) i els que opten per saquejar comerços. No és fins gairebé deu dies 

després del pas del tifó que el diari fa referència en els seus articles a iniciatives 

col·lectives dels afectats, com anar a missa o iniciar les tasques de reconstrucció.  

The New York Times  

El diari presenta Filipines com un país principalment catòlic i devot, amb una alta taxa 

de natalitat i una població pacífica. Amb el pas del tifó Haiyan, destaca la previsió de 

molts ciutadans que van evacuar les zones de perill abans del 8 de novembre, però a 

posteriori se centra en la desesperació dels supervivents, en la misèria i el caos. 

Quan parla dels afectats pel tifó, s’hi refereix com a un col·lectiu homogeni i vulnerable 

davant la catàstrofe. Els supervivents estan afamats i desesperats, supliquen menjar, 

aigua o una plaça en un vol per fugir cap a zones no afectades pel Haiyan. Els 

supervivents són passius –caminen “en processó” cap a l’aeroport–, però hi ha una 

minoria agressiva que protagonitza assalts a combois d’ajuda humanitària i saquejos a 

botigues. El diari justifica els saquejos per aconseguir menjar perquè les víctimes del 

tifó es troben en una situació desesperada, però també explica com alguns pillatges 

comesos per residents són de joies i altres objectes que no es poden considerar de 

primera necessitat. Tanmateix, el diari destaca que “els actes heroics abunden encara 

que s’hagin barrejat amb uns pocs actes de maldat i bogeria” (NYT, 27/11/2013). 

Malgrat la imatge de passivitat que ofereix dels supervivents filipins com a col·lectiu, el 

diari recull que són crítics amb les seves autoritats i demostren el seu enuig davant la 

lentitud en l’arribada d’ajuda.  

A diferència dels altres diaris analitzats, The New York Times recull més històries 

personals d’afectats pel tifó i hi aprofundeix més. Gairebé sempre els testimonis de 

població civil inclouen el nom i cognoms de l’individu, l’edat i l’ocupació. Els casos 

personals ofereixen al lector un punt de vista diferent, ja que se centren en les accions 

dels supervivents per tirar endavant. Per exemple, a l’article “Challenge for the 

government: 4 million are displaced, and hunger grows” del 18 de novembre, el 

periodista explica com Pacquito Manog ha perdut tota la collita però ja està planejant 
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la del mes següent. La història no se centra en la desgràcia sinó en l’esforç de Manog 

per tornar a la normalitat. 

Un altre cas paradigmàtic és el de Richard Pulga, un jove filipí de 27 anys ingressat en 

un hospital per una ferida a la cama. El diari presenta la seva història en un article del 

13 de novembre, i la torna a recuperar dos dies després, quan el noi mor a causa de la 

ferida. Gràcies a la cobertura de casos com el de Pulga, és més fàcil que es pugui 

despertar l’empatia del lector amb les víctimes del tifó. Amb els exemples de casos 

personals es poden veure amb més claredat els efectes que ha tingut la catàstrofe 

sobre la població i comprendre les diferents reaccions dels supervivents.  

Hipòtesi 2: La premsa internacional presenta l’ajuda dels actors internacionals 

(governs, agències i ONGs) com a indispensable per a la supervivència dels afectats 

pel tifó Haiyan a les Filipines.  

El País 

L’ajuda humanitària internacional està present ja a la primera informació publicada 

sobre el Haiyan. Els organismes internacionals són presentats com a fonts 

d’informació de confiança per valorar els efectes destructors del tifó. Per exemple, al 

primer article publicat, el 9 de novembre de 2013, se cita la següent valoració del 

portaveu de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja: “el 

impacto humanitario de Haiyan amenaza con ser colosal”.  

En el tractament de la informació relativa als actors internacionals, el diari especifica 

amb més detall el tipus d’ajuda que ofereix cada un. Són freqüents les dades pel que 

fa a quantitat de queviures i material sanitari enviat; als milions d’euros destinats a la 

reconstrucció de les zones afectades; al número de vaixells, avions i soldats d’exèrcits 

estrangers desplaçats, etc. Aquesta concreció contrasta amb el tractament més 

general de les actuacions dels actors locals. 

Dins de l’ajuda internacional, destaca la cobertura del desplegament del Estats Units. 

El diari explica com els EUA, aliats de les Filipines, es bolquen en la crisi. Esmenta a 

diferents fonts oficials del govern i les forces armades, com el president Barack 

Obama, membres del departament de Defensa, del departament d’Estat, càrrecs de 

l’exèrcit i la marina, etc. El diari subratlla la rapidesa en l’actuació nord-americana i la 

seva capacitat per agilitzar les tasques de rescat i atenció als afectats.  
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Pel que fa a la representació de les autoritats locals, els primers dies després del pas 

de tifó, el diari es feia ressò del desordre i la manca de coordinació entre el govern 

filipí, les forces de seguretat i altres organismes locals encarregats de socórrer la 

població afectada pel Haiyan. Les autoritats estaven desbordades i desconcertades 

davant el caos. Fins i tot, en un article es considerava que el president del país, 

Benigno Aquino, vivia les “hores més baixes” de la seva presidència (EP, 12/11/2013).  

Malgrat tot, el diari sovint posa de manifest que la resposta insuficient dels actors 

locals davant la crisi humanitària es pot deure a l’excepcionalitat del desastre i no a la 

previsió insuficient de les autoritats. El tifó suposa un “desafiament especial” per a un 

país amb pocs fons per a emergències. A més a més, els testimonis d’ONGs i 

agències internacionals desplegades al país reconeixen que és molt difícil accedir a 

les zones afectades. Les autoritats locals tenen menys recursos que les internacionals, 

però en la cobertura del desastre es fa evident el treball sense descans dels serveis de 

rescat locals i les actuacions del govern filipí per agilitzar les tasques de socors.  

Le Monde 

A les pàgines de Le Monde, l’ajuda internacional es presenta com un element clau 

perquè la població afectada pel tifó Haiyan pugui sobreviure. Com en el cas d’El País, 

s’especifiquen les partides de cada ONG, agència o govern estranger amb dades 

concretes: “El programa d’alimentació mundial [...] ha organitzat l’enviament de 40 

tones d’ajuda alimentària. Unicef ha anunciat que un avió de càrrega transporta 60 

tones de productes com tendes i medicaments que arribaran a les Filipines dimarts. La 

Comissió Europea ha anunciat els desbloqueig de 3 milions d’euros per a operacions 

de socors” (LM, 11/11/2013). 

El diari, però, no només explica quins actors internacionals ajuden a les Filipines i quin 

esforç duen a terme. Tot i que comparteix la idea que “el país no té prou recursos per 

fer front al desastre”, també reconeix que la resposta internacional és més lenta del 

que s’esperava a causa de la dificultat de les operacions de rescat. Segons el diari 

francès, els actors internacionals són indispensables perquè la població afectada 

sobrevisqui, però la seva actuació dista molt de ser perfecta per la mala organització i 

la lentitud “atroç”. 

Per a Le Monde, mereix una menció a part l’actuació dels Estats Units, que qualifiquen 

de “ràpida i notable”, i la participació de les ONGs franceses (11 en total). No totes les 

organitzacions apareixen pel seu nom, però la majoria sí que ho fan. En canvi, no 
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s’esmenta a cap polític francès.  

La valoració més favorable de l’ajuda internacional respecte la local es deu tant pels 

mèrits de l’actuació estrangera com per la poca capacitat de reacció del govern filipí i 

els pocs recursos de què disposa. El diari té en compte l’evacuació de ciutadans 

prèvia al pas del tifó impulsada pel president Benigno Aquino, però també mostra com 

les autoritats es veuen “sobrepassades per la magnitud de les destrosses i el número 

de morts” (LM, 11/11/2013).  

La policia i l’exèrcit filipins tenen més protagonisme que els polítics, ja que s’emfatitzen 

els problemes de seguretat. Tot i que la cobertura informativa recull les mesures de les 

autoritats per reforçar el cos policial i augmentar el número de soldats sobre el terreny, 

no s’amaga que l’esforç és insuficient i fins i tot s’insinua que la fi dels pillatges no es 

produeix gràcies al toc de queda imposat pel govern sinó perquè les botigues estan 

buides i no queda res més per robar (LM, 15/11/2013). 

The Guardian 

L’ajuda dels actors internacionals és la que té més protagonisme en la cobertura 

informativa del desastre de les Filipines. El diari ofereix dades concretes del que 

aporta cada país, agència supraestatal o ONG, però sobre l’ajuda humanitària i la 

resposta dels actors locals no hi ha tanta precisió. A partir dels articles publicats, el 

lector pot apreciar fàcilment com l’ajuda internacional és de gran importància per a la 

supervivència dels afectats del tifó, però la feina de les organitzacions locals i de les 

autoritats filipines no es posa en valor de la mateixa manera. 

En les diferents peces, el diari informa de les prioritats del govern per minimitzar 

l’impacte del tifó sobre la població, però gairebé mai s’especifica quins plans duu a 

terme per aconseguir-ho. Sí que es remarca la idea que el govern de Benigno Aquino 

també està atrapat en el caos i que les mesures de contingència filipines han estat 

sobrepassades per la magnitud de la destrucció causada pel tifó. El diari comparteix la 

idea que les autoritats fan el que poden per millorar la distribució de l’ajuda 

humanitària, però no deixen de banda les limitacions del govern i les forces armades.  

Pel que fa a governs estrangers, el diari ressalta el “gran esforç” dels Estats Units i la 

seva celeritat, ja que van ser els primers actors internacionals en arribar a les Filipines. 

El diari fins i tot dedica l’article de l’11 de novembre “US sends aid and military suport 

to typhoon Haiyan victims in Philippines” a explicar quines mesures ha pres el govern 

nord-americà, quines missions tenen els soldats enviats a les zones devastades pel 
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tifó Haiyan i quines iniciatives impulsen altres organitzacions com la Creu roja nord-

americana o la US Agency for International Development. 

A diferència d’El País i Le Monde, a les pàgines de The Guardian sí que hi ha espai 

per a l’esfera política del país on es publica el diari, en aquest cas del Regne Unit. El 

primer ministre David Cameron apareix citat en diversos articles per anunciar 

l’enviament d’ajuda humanitària cap a les Filipines. Dels 31 articles analitzats, 

Cameron apareix en set. També destaquen les referències a les donacions 

d’empreses britàniques, com HSBC, i a la generositat dels ciutadans del Regne Unit, 

malgrat “els relativament pocs vincles culturals i de població entre el Regne Unit i les 

Filipines” (TG, 10/11/2013). 

The New York Times 

Com a la resta de diaris, l’ajuda internacional té un gran protagonisme, amb la 

participació destacada dels EUA en les tasques de socors als afectats. En aquest cas 

però, The New York Times comenta en diverses ocasions el perquè del gran pes de 

l’ajuda humanitària exterior en la catàstrofe del Haiyan. Als articles analitzats s’explica 

com la resposta del govern filipí i la resta d’autoritats del país està condicionada per 

les deficiències econòmiques, d’infraestructures, etc. que té Filipines i defensen 

l’esforç que duen a terme per ajudar les víctimes malgrat les limitacions. Deixa clar 

que no es pot comparar la feina dels actors locals amb el que poden fer altres països, 

sobretot els EUA, perquè no tenen els mateixos recursos. El diari reforça aquest punt 

de vista amb citacions de fonts filipines que reconeixen la necessitat d’ajuda exterior 

per socórrer les víctimes del tifó.  

Pel que fa al lideratge d’Estats Units en l’esforç humanitari, apareixen raons que van 

més enllà de l’evident capacitat dels nord-americans per ajudar a països amb menys 

recursos i al seu paper de superpotència mundial. El diari fa referència a la relació 

d’aliats entre els dos països i al fet que el govern filipí veu en els EUA una xarxa de 

seguretat com a herència de la seva relació des de l’època postcolonial.  

A diferència d’altres mitjans, també fa constar que molts actors internacionals 

participen en l’ajuda d’emergència a petició del govern filipí; l’administració té un paper 

més actiu. Per exemple, a l’article del 12 de novembre titulat “Distress grows for 

Philippine typhoon victims who can’t get aid, or get out” s’explica com els EUA i 

l’executiu de Benigno Aquino es posen d’acord per dur a terme les tasques de socors. 

Les autoritats filipines tenen pes en l’organització de l’ajuda als afectats, en cap cas 
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són substituïdes per actors estrangers. Fins i tot es remarca que en alguns àmbits, 

com en les tasques de seguretat, el govern filipí és el màxim responsable i no hi pot 

intervenir cap organització estrangera. 

A més de demostrar com els filipins “lluiten” per fer arribar l’ajuda humanitària a les 

víctimes del tifó, The New York Times també equilibra la balança desmitificant l’ajuda 

internacional. En alguns articles fa referència a la lentitud en el repartiment d’ajuda 

(sovint justificat per les dificultats que agències i ONGs troben sobre el terreny) i 

conclou que la gestió internacional no és perfecta ja que, per exemple, es va centrar 

en proporcionar menjar i aigua a les víctimes però va descuidar altres aspectes vitals 

com la construcció de refugis.  

La cobertura informativa de The New York Times intenta aprofundir en la complexitat 

política de Filipines i entendre com la realitat del país influencia en la resposta al 

Haiyan. Mostres d’aquesta voluntat són els articles dedicats a explicar la rivalitat entre 

dues de les famílies més influents de les Filipines, les famílies Aquino i Marcos, 

històricament enfrontades. El diari va publicar un perfil del president Benigno Aquino i 

poc després un altre d’Alfred Romualdez, alcalde de Tacloban i nebot d’Imelda 

Marcos.  

Hipòtesi 3: A la premsa internacional, la solidaritat dels actors estrangers és més 

visible que la dels actors locals. 

El País 

Més enllà de la resposta del govern i les forces armades filipines, el diari no fa 

referència a la participació de cap organització local en les tasques d’ajuda 

humanitària als afectats pel tifó. Les ONGs o associacions del país no apareixen a cap 

article, només es recull el testimoni de membres de grans organitzacions 

internacionals amb delegació a les Filipines, com ara Metges Sense Fronteres, 

Intermón Oxfam o la Creu Roja. Les actuacions dels actors locals es presenten com a 

donacions privades, fruit de la “generositat de particulars i empreses” (EP, 13/11/2013) 

però no es detalla en què consisteix aquesta generositat. 

Dels 16 articles analitzats, a dos es fa referència a les iniciatives populars. “La prensa 

local está repleta de noticias como el barco de mil toneladas que un socio ha prestado 

a la Asociación Médica Filipina y que atracará con cien doctores, sicólogos y demás 

personal sanitario en dos puertos de Samar […] o la nieta de la señora Adormeo, que 
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rompió su hucha para ayudar a las víctimas” (EP, 14/11/2013). Malgrat que Filipines 

compta amb un gran nombre d’ONGs i organitzacions que es dediquen a socórrer els 

afectats per desastres naturals –per exemple, A Single Drop for Safe Water, REACT 

Philippines o Gawad Kalinga– el diari posa el focus sobre l’ajuda internacional.  

Durant les hores posteriors al pas del tifó, el diari es fa ressò de les reaccions dels 

diferents actors internacionals: ONU i altres agències de les Nacions Unides, Comissió 

Europea, governs estrangers –principalment de països occidentals–, ONGs i el Vaticà. 

El País, en tractar-se d’un diari espanyol, també inclou el testimoni de l’ambaixador 

d’Espanya a Filipines i es fixa en l’activitat d’ONGs espanyoles a les zones afectades. 

Finalment, també cal destacar la presència d’articles dedicats exclusivament a 

informar sobre l’ajuda internacional a les Filipines, com per exemple “La comunidad 

internacional empieza a movilizarse para ayudar a Filipinas” (EP, 10/11/2013) i “EEUU 

envía un portaaviones nuclear a Filipinas” (EP, 12/11/2013). 

Le Monde 

Als articles del diari francès no es fa referència a cap iniciativa civil ni a cap ONG local. 

L’ajuda se centra en les grans ONGs internacionals, i especialment les franceses 

Foundation France, Solidarités international., Acted, Groupe de Secours Catastrophe 

Français, Acció Contra la Fam (França), Secours Populaire, Creu Roja (França) i 

Médecins du Monde. Les agències de les Nacions Unides també són presents en la 

majoria de peces periodístiques. 

La visibilitat dels Estats Units és superior a la de molts altres actors. Informativament 

es justifica pel gran desplegament d’ajuda humanitària a les zones afectades. D’altra 

banda, cal destacar que la majoria d’actors internacionals que apareixen als articles 

són de països occidentals, en cap cas s’esmenta quina ajuda destinen, per exemple,  

països asiàtics (amb l’excepció del Japó) o organitzacions com la Tzu Chi Foundation, 

una de les ONGs més importants d’Àsia. 

Com en altres publicacions, hi ha articles on l’ajuda internacional és la protagonista. 

En alguns casos ja ho és des del titular, com a “Typhon Haiyan: les humanitaires ne 

veulent pas répéter les erreurs de 2004 lors du tsunami” (LM, 11/11/2013) o 

“Philippines: colère et pillages en attendant l’arrivée de l’aide” (LM, 13/11/2013). Però 

en d’altres, la cobertura de les activitats dels actors internacionals es combina amb les 

vivències dels afectats pel tifó i la gestió de la crisi per part del govern filipí i altres 

autoritats locals.  
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The Guardian 

Al diari britànic la presència de les iniciatives locals d’ajuda humanitària que no 

depenen del govern és molt escassa. En nombroses ocasions es fa referència a 

l’ajuda domèstica i internacional, però no s’especifica quins actors filipins hi participen. 

En canvi, l’ajuda internacional sí que es concreta en organitzacions, agències i 

governs. Principalment recull la mobilització de països occidentals, però a diferència 

d’altres mitjans també té en compte les donacions de països com Taiwan o Indonèsia 

de forma molt puntual. Dins de l’ajuda internacional, cal destacar que The Guardian 

dóna visibilitat al que es fa des del Regne Unit, sobretot a nivell d’Estat.  

El diari també esmenta aportacions privades de ciutadans filipins, però no diu qui són 

els donants. Només ho fa en una ocasió, quan explica el cas singular de Mark 

Pinatola, un empresari filipí que viu a Austràlia i que amb els seus diners decideix 

llogar un helicòpter per repartir 800 kg d’ajuda humanitària (TG, 13/11/2013).  

The New York Times 

L’ajuda internacional de la qual es fa ressò The New York Times és principalment de 

països occidentals, i s’inclouen alguns com Alemanya, Suècia o Bèlgica que en els 

altres diaris analitzats no apareixen. La solidaritat dels veïns de les Filipines no 

existeix, només s’esmenta en el cas del Japó.  

En comparació amb la intervenció del govern filipí, l’ajuda internacional es mostra amb 

dades concretes. És habitual que es concreti la quantitat de queviures i material 

sanitari enviat; les donacions econòmiques destinades a la reconstrucció; el número 

de vaixells, avions i soldats estrangers desplaçats a les Filipines, etc.  

En general les autoritats filipines són presentades com a poc competents, però també 

es ressalta que el govern local –principalment ajuntaments– fa tot el que pot malgrat 

no disposar dels mitjans necessaris. En aquesta línia, el diari es fa ressò de l’actuació 

de personatges concrets, com els alcaldes de petites poblacions afectades pel tifó. Per 

exemple, en l’article “Philippine community groups fill vacuum in typhoon’s aftermath” 

del 17 de novembre, Christopher Sheen Gonzales, alcalde de Guiuan, és presentat 

com un heroi per haver evacuat a temps els seus conciutadans abans de l’arribada del 

tifó. Un cas similar és el de Junji Ponferrada, alcalde de Basey, que segons el rotatiu 

estatunidenc fa tot el que pot per ajudar els habitants del seu poble.  

Més enllà de les autoritats locals, el diari dóna visibilitat a les iniciatives de la comunitat 

filipina, de l’església i d’individus concrets. Gairebé sempre els presenta pel nom i 
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cognoms o pel nom del col·lectiu i explica quines accions duen a terme. L’article citat 

anteriorment, “Philippine community groups fill vacuum in typhoon’s aftermath”, està 

dedicat de forma gairebé exclusiva a recollir mostres de solidaritat entre els filipins, 

però també apareixen en altres textos. Per exemple, s’inclouen les donacions de 

menjar a càrrec del Club de corredors de Samar o el desplaçament voluntari d’equips 

mèdics filipins de Valenzuela a les zones més castigades pel tifó (NYT, 18/11/2013).  

Pel que fa a les creences religioses, els quatre diaris analitzats descriuen la societat 

filipina com a majoritàriament catòlica i devota, però només el diari nord-americà 

explica com algunes parròquies de les zones afectades pel tifó han contribuït a 

socórrer les víctimes i tenen un rol actiu en les tasques de reconstrucció. 

Hipòtesi 4: Davant un desacord o disputa entre les autoritats locals i els actors 

estrangers, els mitjans de comunicació donen més credibilitat als actors internacionals. 

El País 

La imatge que transmet El País del govern filipí és la d’un govern mal organitzat, 

incapaç de controlar la situació i lent en el desplegament de l’ajuda humanitària per a 

la població afectada. Tot i que no contraposa les decisions de l’executiu de Benigno 

Aquino amb les d’altres actors internacionals, el diari en qüestiona la credibilitat i 

competència. Per exemple, els dubtes sobre l’actitud del govern davant el desastre es 

poden observar en la següent frase: “Tres días después de que el huracán golpeara 

con fuerza seis la costa oriental filipina, el Gobierno no ha dado aún una cifra realista 

de víctimas mortales” (EP, 11/11/2013).  

Les dades sobre morts i desapareguts són el punt dèbil de l’administració per al diari, 

ja que no són precises ni es poden contrastar. La figura del president Aquino 

representa el descontrol governamental en diferents ocasions en mostrar “la seva 

desesperació davant la manca de concreció en els danys causats pel Haiyan” (EP, 

12/11/2013). 

La citació d’altres actors locals contribueix a desgastar la imatge del govern i de les 

forces armades. Per exemple, a l’article anterior el diari també es fa ressò de les 

paraules d’un capità filipí que considera que “l’exèrcit és l’única institució de l’Estat que 

funciona” i del ministre de defensa que reconeix que “alguna cosa no funciona en el 

sistema” perquè l’ajuda que envien no arriba bé als afectats. El diari també cita fonts 

de l’oposició filipina. 
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Le Monde 

Com s’ha apuntat anteriorment, segons el diari, la pobra actuació del govern filipí està 

condicionada per la manca de recursos disponibles i per la magnitud del desastre 

causat pel Haiyan. Tot i que presenta la gestió de les autoritats locals com a 

insuficient, també ressalta que tant el govern com els cossos de seguretat estan fent el 

possible per ajudar els afectats. En canvi, la credibilitat de l’executiu sí que es posa en 

dubte quan es parla del número de víctimes causades pel Haiyan.  

Le Monde fa evident el ball de xifres entre les dades que dóna el govern filipí i les que 

dón l’ONU, i a més a més compara el que diu cada un: “L’ONU ha plantejat la possible 

mort de 10.000 persones a la ciutat de Tacloban, però el president filipí Benigno 

Aquino creu que la xifra és ‘massa elevada’ i parla de 2.000 a 2.500 morts” (LM, 

14/11/2013).  

També es remarca que les autoritats filipines canvien d’opinió en diverses ocasions. 

Les contradiccions entre els membres del mateix govern filipí es poden apreciar en 

aquest exemple: “El portaveu d’aquest organisme governamental, Reynaldo Balido, 

havia insistit que la xifra oficial de morts era de de 2.360, abans d’elevar-lo a 3.621. 

Poc abans, el ministre de l’Interior i de l’Administració local, Mar Roxas, havia explicat 

a la BBC que el balanç era de 3.422 víctimes” (LM, 15/11/2013). 

A part d’evidenciar les contradiccions del govern filipí, el diari també remarca el 

qüestionament de la credibilitat de les autoritats locals a partir d’opinions de tercers, 

com experts o testimonis. Així, un anàlisi d’un geòleg consultat pel diari, contribueix a 

posar en dubte la diligència del govern d’Aquino: “Segons les autoritats filipines, la 

majoria d’habitants van seguir les instruccions d’evacuació. Però, per a Mario Aurelio, 

geòleg de la Universitat de Manila, ‘la població local encara no sap valorar aquests 

fenòmens’” (LM, 11/11/2013). 

The Guardian 

L’ONU apareix a The Guardian com la font més fiable pel que fa a les dades 

relacionades amb la catàstrofe, ja siguin número de morts, desapareguts, ferits, tones 

de menjar i material sanitari enviades a la zona, etc. De fet, el diari considera que és 

gràcies a les crides de les Nacions Unides que s’intensifica l’ajuda internacional. 

Les xifres donades pels ens locals i per les Nacions Unides sovint es contraposen i 

deixen al descobert el desacord entre els diferents actors. El ball de xifres es posa de 

manifest en diversos articles com el publicat el 15 de novembre sota el títol “Typhoon 
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Haiyan: frustration at slow pace of relief effort”, on s’explica com la xifra oficial de morts 

donada pel govern filipí en aquells moments era de 2.357 mentre que a l’ajuntament 

de Tacloban s’informava de 4.000 morts (2.000 el dia abans) i el secretari de l’Interior 

havia dit en una entrevista a la BBC que el balanç total era de 3.422 morts. Després 

de mostrar la imprecisió de les autoritats filipines, el diari dona el càlcul de la ONU, 

que és de 4.460 morts.  

El desacord entre el govern filipí i l’ONU no només s’evidencia a través de les xifres; el 

diari també mostra com les autoritats filipines discuteixen les valoracions de 

l’organisme internacional: “Les Nacions Unides temen que l’ajuda humanitària encara 

no ha arribat a algunes illes però el govern ho ha negat” (TG, 19/11/2013). Amb relació 

a l’actitud de l’executiu d’Aquino, el diari mostra com les autoritats filipines prenen 

decisions influenciades per l’orgull i la rivalitat entre els partits polítics. El rotatiu 

presenta al president com a una persona orgullosa, ja que no demana als Estats Units 

que es facin càrrec de l’aeroport on arriba l’ajuda humanitària malgrat sigui la decisió 

més lògica, segons el diari (TG, 12/11/2013). En altres articles, determina que les 

rivalitats polítiques entre el president filipí i l’alcalde de Tacloban afecten les víctimes 

del tifó, que reben una ajuda “desigual”. 

Tot i que el diari discuteix la credibilitat del govern filipí pel que fa a la precisió de la 

informació, també destaca que des de les Filipines es fa tot el possible per demostrar 

que la gestió de l’ajuda és transparent. El diari reforça les declaracions de membres 

del govern que informen sobre el control de les donacions amb referències a estudis 

de consultories i grups anticorrupció internacionals que confirmen la millora en la 

gestió governamental i en la lluita contra la corrupció.   

The New York Times 

El diari no fa referència a cap desacord o disputa entre les autoritats locals i els actors 

internacionals. Les dades més polèmiques en altres diaris –número de morts i 

desapareguts– no es comparen contínuament, però sí que s’evidencia que les 

autoritats filipines tenen problemes per donar xifres concretes i fiables.  

L’únic cas destacable en el qual des de The New York Times es qüestiona l’opinió 

d’actors locals es troba al primer article publicat després del pas del tifó. En la peça es 

discuteix que fonts filipines minimitzin les conseqüències de la catàstrofe natural 

previstes pels actors internacionals. 
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6. Conclusions de la investigació 

Els mitjans de comunicació són de vital importància en la cobertura informativa de les 

catàstrofes naturals, ja que en la majoria dels casos són l’única via per a molts 

ciutadans d’informar-se sobre un desastre que ha tingut lloc a milers de kilòmetres de 

casa seva. Gràcies a la feina dels corresponsals, els enviats especials i les agències 

de notícies, els mitjans tenen l’oportunitat de recollir sobre el terreny les dades més 

rellevants i captar l’ambient del lloc on ha succeït la catàstrofe. Malgrat les limitacions 

que es puguin trobar per dur a terme la seva feina, els periodistes tenen la 

responsabilitat i el compromís de transmetre allò que ha passat de la forma més 

completa possible, contextualitzada, contrastada i propera a la veritat. 

A partir de l’anàlisi dut a terme en la investigació sobre la cobertura de la premsa 

internacional de la catàstrofe causada pel tifó de les Filipines del 8 de novembre de 

2013, es poden extreure conclusions sobre com es va tractar informativament 

l’actuació dels diferents actors i reflexionar sobre quines pràctiques periodístiques 

serien recomanables per fer una cobertura de més qualitat.  

Després d’analitzar els articles que formen la mostra, es pot afirmar que la primera 

hipòtesi plantejada a la investigació es compleix: la premsa internacional presenta la 

població afectada per la catàstrofe natural de Filipines com un actor passiu, sense 

capacitat d’organització i dependent de l’ajuda estrangera. 

Els mitjans fan diferències entre el col·lectiu de víctimes i els casos individuals 

d’afectats pel tifó. La massa és passiva i no pren decisions per fer front a la catàstrofe; 

entre els supervivents hi ha una majoria desesperada i una minoria violenta que 

recorre al saqueig i el robatori. Cal apuntar, però, que a tota la premsa analitzada 

s’especifica que les conductes agressives són fruit de la necessitat d’obtenir menjar i 

beguda, en cap cas es criminalitza al conjunt de la societat filipina. 

Tot i la poca reacció dels filipins, el diari El País repeteix en diverses ocasions que la 

població local està acostumada als tifons. Resulta sorprenent que es transmeti 

aquesta idea, ja que és contradictòria amb la imatge general que s’obté dels afectats. 

Per al diari, els filipins viuen amb certa normalitat el pas del tifó, però alhora són 

preses del pànic i la desesperació per l’enormitat de la catàstrofe.  
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La passivitat que s’atribueix als afectats contrasta amb el malestar evident que 

demostren els ciutadans. Els diaris evidencien les crítiques al govern i es fan ressò del 

descontentament –fins i tot fúria– per la lentitud en el desplegament de l’ajuda 

humanitària i la pobra resposta del govern. La premsa no recull què fan els filipins per 

tornar a la normalitat, però si què opinen sobre el que està passant al seu voltant i 

sobre com el govern filipí i els actors internacionals gestionen la crisi. 

Pel que fa a la presència d’individus de la societat civil filipina en les peces 

informatives, els diaris fan citacions on s’identifica a cada persona pel seu nom i 

cognom, edat i ocupació. Tots utilitzen aquesta fórmula, però hi ha diferències pel que 

fa al contingut. Diaris com El País, opten perquè la font citada descrigui com va viure 

el tifó, és a dir, se centra en com va viure les hores de tensió i pànic mentre el tifó 

creuava l’arxipèlag filipí. En canvi, The Guardian i, especialment, The New York Times, 

recullen el testimoni de persones que expliquen què estan fent per sobreviure i 

emfasitzen l’actitud de superació dels afectats.  

La segona hipòtesi –la premsa internacional presenta l’ajuda dels actors internacionals 

(governs, agències i ONGs) com a indispensable per a la supervivència dels afectats 

pel tifó Haiyan a les Filipines– també es confirma. Si bé és cert que l’assistència 

internacional és vital en el socors de les víctimes de la catàstrofe natural, cal matisar 

que el tractament entre actors locals i internacionals és molt diferent.  

A les pàgines de la premsa, l’ajuda estrangera té un paper destacat des del primer 

moment, ja sigui per les accions que fa o per la informació que ofereix sobre l’impacte 

del tifó. L’ONU i les seves agències, les grans ONGs i organitzacions d’ajuda 

humanitària com Metges Sense Fronteres o la Creu Roja són els actors internacionals 

amb més ressò mediàtic. En canvi, els polítics i governs són obviats gairebé sempre. 

És una excepció la cobertura de The Guardian, que recull en nombrosos articles les 

declaracions i accions del primer ministre britànic David Cameron.  

És també un cas a part la intervenció dels Estats Units. Amb diferència, és l’actor 

internacional amb més protagonisme, justificat per ser qui més recursos va aportar per 

contribuir a les tasques de socors i qui més ràpid va reaccionar. Tots els diaris 

comparteixen aquesta visió, però només The New York Times va més enllà i explica 

els motius històrics per justificar la gran participació dels EUA a les Filipines, que es 

remunten des de finals del segle XIX, quan Estats Units guanya el control de 

l’arxipèlag a Espanya, fins 1946, any en què Filipines aconsegueix la independència. 
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Tots els diaris fan referència a la relació d’aliats entre ambdós països, però només el 

nord-americà ofereix informació de context per entendre’n l’origen. 

La importància de l’ajuda internacional en la catàstrofe del Haiyan és indiscutible; 

suposa una inversió de més de 650 milions de dòlars (U.S. Congressional Research 

Service, 2014), però en la cobertura dels mitjans analitzats hi ha grans absències i 

sempre es parla dels mateixos actors, majoritàriament europeus i nord-americans. Els 

països asiàtics també van aportar ajuda humanitària a les zones afectades, però els 

diaris només fan referència al Japó (Le Monde, The Guardian i The New York Times) i 

en dues ocasions a Taiwan, Indonèsia, Corea del Sud i Malàisia (The Guardian). Els 

diaris sempre recorren a les mateixes ONGs i agències, que contribueixen a ressaltar 

la participació occidental en les tasques d’ajuda a la víctimes del tifó alhora que deixen 

de banda altres actors internacionals. 

Pel que fa a la diferència entre ajuda local i ajuda internacional, els diaris ofereixen 

informació més detallada del que es fa des de fora les Filipines. Les dades referides 

als actors internacionals són molt més precises: s’especifica el tipus i quantitat d’ajuda 

que envien a les zones afectades; el número de soldats, metges o sistemes de 

transport destinats a les tasques de socors; les inversions econòmiques per a la 

reconstrucció i l’ajuda humanitària, etc. En canvi, en relació a l’acció del govern i 

forces armades filipines la concreció és gairebé inexistent. 

Les referències a la manca de coordinació entre govern, exèrcit i policia són constants. 

En nombrosos articles dels quatre diaris analitzats, la poca efectivitat de les autoritats 

es justifica per la magnitud del desastre, que es considera, a més, difícil de preveure, i 

pels pocs recursos dels quals disposa el govern. La capacitat de reacció de països 

com EUA o el Regne Unit no és comparable a la de Filipines, per això es ressalta que 

les autoritats locals fan tot el que poden per ajudar a les víctimes, tot i que l’esforç 

resulti insuficient. 

Com es plantejava a la tercera hipòtesi de la investigació, la solidaritat dels actors 

estrangers és més visible que la dels actors locals. Més enllà de la resposta del govern 

i les forces armades filipines, els diaris no fan referència a la intervenció de cap ONG 

local ni a organitzacions o associacions de ciutadans. Només es ressalten algunes 

accions de la comunitat religiosa, com la celebració d’enterraments massius. 

L’aportació econòmica del sector privat filipí per als afectats pel tifó Haiyan va arribar 

als 45 milions de dòlars (Corporate Citizenship Center, 2014), una inversió que no 
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recull cap rotatiu. El diari El País esmenta l’existència de donacions privades, però no 

especifica qui les fa ni en què consisteixen. A The Guardian i The New Yotk Times, en 

canvi, si que apareixen actuacions de ciutadans a títol individual, i el diari nord-americà 

és l’únic que recull la solidaritat de col·lectius filipins, com organitzacions esportives 

que donen menjar i aigua o equips mèdics filipins que es desplacen fins a les zones 

afectades per tractar els ferits i els malalts. 

Com s’ha indicat anteriorment, les ONGs citades als articles informatius no difereixen 

gaire d’un diari a un altre. Tots ressalten l’activitat de les organitzacions dels seus 

respectius països i, en general, només apareixen les delegacions europees o nord-

americanes de grans ONGs internacionals. Malgrat que Filipines compta amb un gran 

nombre d’organitzacions que es dediquen a socórrer els afectats per desastres 

naturals, la seva presència a la premsa és nul·la (Philippine Sustainable Development 

Network, 2014). Per exemple, l’ONG filipina A Single Drop of Safe Water va col·laborar 

amb Oxfam en les tasques d’ajuda humanitària, però tot i que l’organització 

internacional està present en la cobertura del tifó, l’entitat local no s’esmenta en cap 

moment.  

Més enllà de la presència i les accions que s’atribueixen a cada actor, de l’anàlisi del 

tractament informatiu dut a terme també s’extreuen conclusions respecte la credibilitat 

que els mitjans donen a determinades veus. La quarta hipòtesi de la investigació es 

compleix de forma parcial, ja que no és habitual que als articles es qüestioni l’acció o 

opinió d’un actor respecte un altre, però la paraula dels actors internacionals sí 

gaudeix de més credibilitat que la dels actors locals en casos molt concrets, com en la 

informació referent al número de víctimes mortals, ferits i desapareguts.  

Cada diari ho fa de forma diferent, ja sigui a partir de contraposar les valoracions dels 

actors locals a les dels internacional o de mostrar les contradiccions entre els mateixos 

actors locals. Els desacords sempre estan protagonitzats per les autoritats filipines i 

l’ONU. Ambdues fonts donen les dades referents a les víctimes, però gairebé mai 

coincideixen. La comparació de les xifres generen en el lector el dubte de no saber qui 

està més a prop de la veritat. En la majoria de casos la figura que surt més 

perjudicada és la del president de Filipines, ja que les decisions del govern es 

personalitzen en la seva figura.  

Als diaris espanyol i francès no es comparen les opinions dels actors, però es 

qüestiona la credibilitat i la competència de les autoritats filipines. El rotatiu britànic, en 
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canvi, a les diferències en els recomptes de víctimes també inclou que les valoracions 

per part d’actors locals i internacionals sobre un mateix fet són diferents. Tot i així, The 

Guardian remarca en diversos articles que el govern filipí intenta ser el més 

transparent possible en la gestió de la crisi del Haiyan. The New York Times, per la 

seva banda, no fa comparacions entre què diu cada font, però sí que recull les 

dificultats de les autoritats per donar xifres fiables, justificades, en part, pel caos que 

es viu al país després del tifó.  

Tots els diaris analitzats, excepte The New York Times, utilitzen el ball de xifres de les 

autoritats locals per qüestionar-ne la competència. Vist amb perspectiva, però, algunes 

previsions de l’ONU van ser errònies (una setmana després del pas del tifó va estimar 

que hi havia més de 10.000 morts només en una ciutat, mentre que el recompte de 

morts total el març de 2014 era de 6.268). El diari nord-americà no va incloure tants 

recomptes de víctimes a les seves peces, motiu pel qual les contraposicions entre uns 

actors i uns altres són inexistents.  

Com es desprèn de la reflexió anterior, els mitjans són inevitablement selectius amb la 

informació que inclouen o exclouen en el text. La tria influeix en la forma que 

l’audiència percep i reacciona davant el missatge, per tant els periodistes mai poden 

oblidar la seva tasca de servei a la societat. És precisament en escenaris crítics com el 

del tifó de les Filipines on la feina de la premsa ha de tenir un nivell de professionalitat 

més alt. Només mitjançant la supervisió constant i l’autocrítica dels mateixos 

professionals es podrà assolir i mantenir el paper de servei públic que s’exigeix al 

periodisme. 

Per aquest motiu, a continuació, la investigació se centra en quins aspectes s’haurien 

de tenir en compte per al correcte tractament informatiu d’una catàstrofe natural 

prenent el cas estudiat com a base.  

Els periodistes i els mitjans han de prendre la iniciativa a l’hora de marcar l’agenda 

informativa. Una forma d’aconseguir-ho és apostar per oferir una cobertura amplia i 

variada de la realitat. Com s’ha pogut observar en aquest estudi, els actors que 

apareixen a les peces periodístiques són un element important per oferir una imatge 

completa del que ha succeït. Per aquest motiu, el professional ha de ser especialment 

curós en la tria de fonts i en el tractament de les diferents veus que formen part de la 

notícia. 
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La representació dels actors locals en el cas del tifó Haiyan és la més qüestionable en 

la cobertura informativa de la catàstrofe. Per a una bona pràctica periodística és 

recomanable identificar les principals fonts governamentals, com s’ha fet en tots els 

diaris analitzats. D’altra banda, també cal tenir en compte totes aquelles que no estan 

relacionades amb el govern o altres autoritats però que estan vinculades a la gestió de 

situacions de desastre. Tenir presents les organitzacions d’ajuda humanitària local i 

grups especialitzats en atendre les víctimes permet establir una agenda de contactes 

més extensa i plural. Amb aquest gest no només s’aconsegueix oferir més informació i 

de més qualitat als receptors de la informació, sinó que es fa una retrat més fidel a la 

realitat. A cap dels articles analitzats en aquest estudi apareixen veus d’organitzacions 

d’ajuda locals. Així doncs, malgrat existeixin i hagin treballat per socórrer les víctimes, 

són totalment invisibles per a l’audiència internacional. 

En una crisi humanitària com la desencadenada pel tifó Haiyan també és important 

tenir en compte les reaccions de la població afectada. Cal prestar atenció a com les 

víctimes viuen la catàstrofe i això implica recollir el testimoni d’aquells que pateixen, 

però també dels que estan fent tot el possible per tirar endavant. La imatge general 

dels afectats pel tifó a les Filipines se centra en la desesperació i el caos, però els 

diaris també  van trobar individus que amb els pocs recursos de què disposaven 

s’organitzaven per sobreviure i tornar a la normalitat. Alguns rotatius van incloure 

l’experiència d’aquests ciutadans, però d’altres la van passar totalment per alt. 

De forma similar, si existeix solidaritat entre els mateixos filipins, els mitjans haurien de 

donar cabuda a les iniciatives de sectors de la societat filipina amb una presència als 

mitjans més limitada que altres actors socials i els actors polítics. Simplificar el 

desplegament de l’ajuda humanitària entre autoritats locals i actors internacionals no 

permet prendre consciència de la capacitat organitzativa de la població civil.  

Pel que fa a les víctimes és necessari contextualitzar cada relat i transmetre els casos 

més representatius de forma respectuosa i sense buscar el dramatisme gratuït. 

Comptar amb la veu dels afectats és de gran importància perquè els receptors puguin 

sentir empatia per les víctimes i fer-se una idea de què suposa per a la gent del carrer 

que d’un dia per l’altre la seva realitat canviï de forma dràstica. Els mitjans han d’evitar 

un discurs paternalista que infravalori les capacitats dels protagonistes o reprodueixi 

estereotips (Toledano i Ardèvol-Abreu, 2013).  
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Que els mitjans internacionals comptin amb agendes de contactes variats també 

contribueix a evitar que la informació tingui sempre el mateix enfocament. Als articles 

analitzats és habitual que apareguin actors de països occidentals i gairebé mai es fa 

referència a veus de països més propers a les Filipines. Tot i que 61 països van 

contribuir a les crides de l’ONU o en altres projectes d’ajuda humanitària, la premsa 

només fa referència a 21 països (onze dels quals són europeus). Les agències de 

notícies poden influir en aquesta homogeneïtat, per això seria recomanable que des 

dels mitjans s’apostés per comptar amb col·laboradors locals que coneguin el país 

amb més detall. Els actors internacionals tenen un paper cabdal en l’ajuda humanitària 

de grans catàstrofes com la del Haiyan i alguns destaquen més que altres, però això 

no vol dir que la premsa hagi de descuidar els actors locals o centrar-se només en un 

número reduït de veus internacionals. 

Finalment, les dades sobre el número de víctimes pel tifó i sobre l’ajuda humanitària 

també resulta un punt important en la cobertura de la catàstrofe natural de Filipines, 

com s’ha pogut observar durant la investigació. S’han identificat dos problemes, el 

primer dels qual fa referència a la precisió desigual entre les dades referents a l’ajuda 

humanitària organitzada per les autoritats filipines i la que depenia d’actors 

internacionals. L’aportació de governs, agències i ONGs internacionals sempre està 

detallada: milions de dòlars o euros que aporta cada país; número de soldats, vaixells i 

avions que es desplacen a la zona; tones de menjar, beguda i material sanitari que les 

ONGs envien a Filipines, i equips mèdics que viatgen a l’arxipèlag per atendre els 

ferits. En canvi, quan els diaris es refereixen a l’actuació de les autoritats filipines, el 

número d’efectius de les forces de seguretat desplegats a la zona rarament 

s’especifica i la quantitat d’ajuda humanitària repartida pel govern no sempre es 

concreta en xifres. Si la premsa hagués aportat aquestes dades ben contextualitzades, 

per al lector hagués estat més fàcil fer-se una idea dels recursos que des de Filipines 

es van destinar als afectats pel tifó. 

El segon aspecte millorable en el tractament de dades té a veure amb els recomptes 

de morts, ferits i desapareguts. Per la magnitud de la catàstrofe era difícil oferir xifres 

concretes d’afectats, per tant la majoria de balanços de víctimes són estimacions de 

diferents fonts difícils de contrastar. Davant dels canvis constants de xifres en el 

període analitzat, només un diari –The New York Times– va optar per deixar en segon 

pla els recomptes de víctimes i centrar-se en altres informacions més valuoses.  
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Després de dur a terme la investigació, es pot concloure que és aconsellable evitar la 

magnificació de les dades, ja que contribueix a la confusió i l’espectacularització de la 

catàstrofe. S’ha d’assumir que en un esdeveniment d’aquest tipus el flux informatiu pel 

que fa al número de víctimes pot ser molt irregular i imprecís, i la manca de rigor no 

pot tenir cabuda en un article periodístic de qualitat.  

La investigació no permet generalitzar sobre la cobertura de les catàstrofes naturals, ja 

que només es pren el cas del tifó Haiyan com a objecte d’estudi. Tanmateix, per 

aconseguir una visió més àmplia sobre el tractament informatiu i la representació dels 

actors en el context dels desastres naturals, l’estudi podria continuar en el futur amb 

una ampliació de la mostra. Es tracta d’un terreny poc treballat amb moltes opcions 

per desenvolupar la recerca. A tall d’exemple, es podria analitzar la cobertura 

d’esdeveniments similars al de les Filipines, incloent catàstrofes recents ocorregudes a 

altres països de perfil semblant pel que fa a disponibilitat de recursos, infraestructures, 

etc. Ampliar el número de casos permetria comparar-los entre ells i extreure 

conclusions generals sobre la cobertura mediàtica de les catàstrofes naturals en 

països en vies de desenvolupament o dependents de l’ajuda estrangera. 

Per altra banda, també existeix la possibilitat d’enfocar l’anàlisi del tractament 

informatiu dels desastres naturals sense limitar el perfil dels països on s’han produït. 

Així, per exemple, es podria observar si l’indret on té lloc la catàstrofe –països 

occidentals, en vies de desenvolupament, etc.– influeix a l’hora de fer la cobertura 

informativa. Com a proposta d’anàlisi, es podrien sumar a la catàstrofe causada pel tifó 

Haiyan, les provocades per l’huracà Katrina als EUA (2005), el terratrèmol d’Haití 

(2010), les inundacions al Pakistan (2010) i el tsunami del Japó (2011). Tots els casos 

comparteixen alguns elements, com el gran impacte pel que fa a víctimes mortals i 

destrosses materials, però alhora es diferencien pel tipus de fenòmens naturals i pels 

perfils dels països.  
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8. Annex 
 
 
Fitxes d’anàlisi d’El País 
 
 Nº 1 Mitjà El País Data 9/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Un supertifón con vientos de más de 300 kilómetros por hora azota Filipinas 

 Signatura José Reinoso (corresponsal) / Pequín 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

President Aquino 
 
 
Governs locals 

 
 
 

Insta la població a abandonar 
emplaçaments perillosos 
 
Suspenen serveis 

-Propis    

-Internacionals 
   

 
0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-ONGs 
  Locals 
 Estrangeres 

Patrick Fuller, 
Portaveu Fed. Int. 
Creu Roja i Mitja 
Lluna Roja. 
 

 
 

“el impacto humanitario de 
Haiyan amenaza con ser colosal” 
 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

Societat  
 
Ciutadans Cebú 

 
En perill 
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Nº 2 Mitjà El País Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Un supertifón causa 10.000 muertos a su paso por Filipinas 

 Signatura José Reinoso / Pequín – Agències / Tacloban (Filipines) 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
 
 
-Locals 

Autoritats de Samar 
 
Govern 
 
 
Mar Roxas, Ministre 
interior 
 
 
President Aquino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implicació, 
preocupació zones 
afectades 

Número morts i desapareguts 
 
Havia evacuat 800.000 persones 
abans de l’arribada del tifó 
 
Informa tallada comunicacions, 
aigua i electricitat + valoració 
“tragèdia humana” 
 
Restaurar comunicacions i 
serveis és la prioritat. Accepta 
ajuda EUA i Europa 

-Propis Jorge Domecq, 
Ambaixador Espanya 

 Assegura no hi ha espanyols 
entre les víctimes 

-Internacionals 
Chuck Hagel, 
Secretari defensa 
EUA 

 Dóna ordres per desplegar 
vaixells i avions per ajuda 
humanitària i rescat 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Ban Ki Moon, Sec. 
Gral. ONU 

 
 
 

Ofereix condol i afirma ONU 
treballa amb el govern filipí per 
proporcionar ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Barroso, president 
Comissió Europea 
 
 
 

 
 
 
 
 

Missatge al gov. filipí: “preparats 
per ajudar si se’ns sol·licita” 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Elmer Soria, cap 
regional policia Leyte 
 
Policia filipina 

Transmet info del 
governador 
 
 

Informa nº de morts i destrosses 
 
 
Desplegament per evitar saqueig 

    

Societat  

Població filipina 
 
Individu 
 
Andrew Pomeda, 
professor 36 anys 
 
Estudiant medicina 
 
Altres testimonis 
 
Sandy Totoro, veí 
Tacloban 44 anys 

Col·lectiu  
 
Supervivent tragèdia 

Desplaçats i afectats pel tifó 
 
Cita: descripció vivència  
 
Cita: la gent violenta i saquejos 
 
 
Cita: supervivents com zombis 
 
“parlen” desenes cadàvers a les 
carreteres 
 
Cita: vivència pujada marea 
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Nº 3 Mitjà El País Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol El embajador en Filipinas asegura que no hay muertos espanyoles en la tragedia 

 Signatura Agència Europa Press 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis 
Jorge Domecq, 
Ambaixador Espanya 

 Assegura no hi ha espanyols 
entre les víctimes. Devastació. 
Recorda hi ha 12 ONGs 
espanyoles treballant a Filipines 

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat  
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Nº 4 Mitjà El País Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol La comunidad internacional empieza a movilizarse para ayudar a Filipinas 

 Signatura Agències – Tacloban i Manila 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals Ambaixada EUA i 
Austràlia a Manila 

 Anuncien ajuda en material 
sanitari i potabilització d’aigua 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA  
 
 

Envia avió 40 T aliments + 
equips comunicació  

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Comissió Europea 
 
 
 
 
Kristalina Georgieva, 
comissaria europea 
ajuda humanitària 
 
ECHO, oficina ajuda 
hum. i protec. civil CE 

Coordinats amb les 
autoritats per ajudar 
els més necessitats 
 
 
“profundament 
entristida” per la  
pèrdua de vides 
 
 

Entregarà 3 M euros en ajuda 
d’emergència com a “resposta 
immediata”. Info 4,5M afectats i 
s’espera augmenti el nº morts 
 
“dels ciclons més forts que el 
món ha vist”. Assegura actuació 
ràpida de la CE. 
 
Desplaça equip experts 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat  
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Nº 5 Mitjà El País Data 10/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol “Me quedé sin casa, necesito pan” 

 Signatura Julia Brouillard (col·laboració viatgera espanyola) – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat  

Població Leyte 
 
 
Sally, anciana d’uns 
70 anys 
 
Jessie, motorista 
 
 
Població Ormoc i 
estrangers 
 
Ancià 

Acostumada als tifons 
Supervivents  
 
 
 
 
Nerviosisme davant 
les destrosses 
 
Pànic, desesperats 
 
 
Mirada perduda, 
desvalgut 

“saludaban con una gran 
sonrisa” 
 
“sonreía mientras recogía los 
trozos de su casa” 
 
cita: perill 
 
 
saqueig i assalts 
 
 
agraeix l’ajuda dels viatgers. 
Braç deformat 
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Nº 6 Mitjà El País Data 11/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol “La gente busca agua como loca” 

 Signatura Julia Brouillard – Tacloban  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats Poca organització 
 

Comencen a distribuir queviures 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Ferdinand Briones, 
dep. Obres públiques 
 
 
 

 
 
 
 
 

Confia carreteres siguin 
transitables 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces de seguretat 
filipines 
 
Elmer Cinco, 
superintendent policia 
 
 
 
Equips de rescat 

Absència, desordre 
total 
 
 
 
 
 
 
No hi ha coordinació. 
Esgotats, sense aigua 

 
 
 
Reconeix magnitud tragèdia, dies 
de bogeria. Fa moltes hores que 
treballen. Informa imposició toc 
de queda. 
 

    

Societat 

Població Tacloban 
 
 
 
 
 
Terri Maloc, enginyer i 
empresari 

Supervivents. 
Desesperació, caos i 
anarquia. No tenen 
por a un altre tifó 
 
 
Descontentament 
autoritats 
 

Moviments en massa per buscar 
ajuda, “èxode”.  
“Deambulen com somnàmbules”. 
Es cobreixen el nas i la boca per 
la pudor a putrefacció. 
 
Cerca benzina, aigua i menjar 
per la família. cita: “autoritats no 
controlen el repartiment de 
menjar, les famílies acumulen 
per revendre” 
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Nº 7 Mitjà El País Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol “Las consecuencias son las de un gran terremoto seguido de inundaciones” 

 Signatura Ana Carbajosa – Madrid / José Reinoso – Pequín  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 

 No dóna xifra realista de morts 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Tomoo Hazumin, 
representant Unicef 
Filipines 

 
 
 

“Difícil arribar zones afectades” 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Ricahard Gordon, dir. 
Creu Roja Filipines 
 
Al Edillor, infermer 
Creu Roja Leyte 
 
Tata Abella-Bolo, 
Intermón Oxfam 
 
Natasha Reyes, 
coordinadora MSF a 
Filipines 

Confiança situació 
millorarà 
 
Voluntari 
 
 
 
 
 
Alarma del desastre, 
punt de vista com a 
filipina 

“Número terrible de morts, (...) 
molta destrucció” 
 
“repartim productes emergència”, 
avaluació zones afectades 
 
Viatge reconeixement zones 
afectades.  
 
Treballen en un buit informatiu. 
Suport a un hospital de Tacloban 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Habitants Leyte 
 
Habitants Cebú 

Riscos d’infecció. 
S’espera que hi hagi 
molts ferits de 
consideració. 
Resistents però 
desesperats i aturdits 

Fan el que poden per sobreviure 
 
Majoria refugiats en centres 
públics 
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Nº 8 Mitjà El País Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol La logística para repartir la ayuda a los supervivientes del tifón es una pesadilla 

 Signatura Naiara Galarraga (enviada especial) – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats 
 
Alcalde Tacloban 
 
 
Cosí regidor Tacloban 

Crítiques 
 
Enxampat per 
sorpresa pel tifó 

Informen ja no hi ha saquejos. 
 
 
 
 
Demana suport i unir forces, no 
crítiques. 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU  
 
 

Crida comunitat internacional de 
224 M euros 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

ONGs 
 
 
 
Natasha Reyes, MSF  
 
Roger Alonso, cap 
Creu roja espanyola a 
Filipines 

Imprescindible, el 
repartiment és un 
malson logístic 
 
 
 
Prepara 
desplegament 

 
 
 
 
Informa pobles incomunicats 
 
Informa se solapen crisis 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Treballadors hospital 
Tacloban 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Molts no es van presentar a la 
feina després del tifó 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Portaavions EUA 
George Washington 
 
Buc guerra Regne 
Unit 
 
Policia Tacloban 
 
 
Rubén Guinolbay, 
capità 

vital 
 

Operacions d’emergència  
 
 
Potabilitzar aigua 
 
 
La majoria no es va presentar a 
la feina 
 
Cita: “l’exèrcit és l’única institució 
de l’Estat que funciona”. 

    

Societat 

Habitants Cebú 
 
 
 
Roberto Yabes 
 
 
Habitants Tacloban 

Espantats, històries 
de supervivència 
esgarrifoses 

 
 
 
 
Informa situació a Tacloban. 
Caos, cal suport militar. 
 
Es moren de gana 
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Nº 9 Mitjà El País Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol La mayoría de las víctimes del tifón Haiyan siguen esperando ayuda 

 Signatura Naiara Galarraga (enviada especial) – Manila 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

President Aquino 
 
 
 
 
 
Autoritats  

Hores baixes. 
Previsió insuficient o 
cas excepcional. 
Desesperació per 
manca de dades. 
 
Desafiament especial. 
Pocs fons per a 
emergències. 

Decreta Estat de calamitat, 
reforça tasques de rescat. 
Demana cooperació als filipins. 
 
 
 
Fer arribar l’ajuda, tasca difícil. 
Localització fosa comú. 

-Propis    

-Internacionals 
Papa Francesc 
 
EUA 

 Anunci donacions 
 
Promet desplegament Marina 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 
ONU 

En general, necessitat 
ajuda exterior. 
 

 
 
 
Cal “resposta massiva”. Temor 
moltes morts. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

ONGs Desafiament especial 
 

Fer arribar l’ajuda, tasca difícil 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Gabriel Fosiel, Tinent 
coronel francès  
 
Aeronaus militars 
 
Portaavions EUA 
 
Forces armades 
filipines 

 
 

Repartiment tones ajuda França 
 
 
Encarregades transport ajuda 
 
Ajudar tasques humanitàries 
 
Informa no hi ha comunicacions 
amb algunes zones 

    

Societat 

Població 
 
 
 
 
Elisa Aguilar 

Víctimes 
desesperades, 
supervivents. Devots. 
Major país catòlic 
 

Busquen aigua i menjar. Esperen 
ajuda. Sequejos. Súpliques 
d’ajuda. 
 
 
Relata situació a Tacloban.  



La representació en la premsa internacional  Annex 
de la catàstrofe causada pel tifó Haiyan a les Filipines 

	   63 

Nº 10 Mitjà El País Data 12/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol La llegada del una nueva tormenta a Leyte complica el Reparto de la ayuda 

 Signatura Julia Brouillard – Tacloban  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Dep. Infraestructures 
 
Lucio Gubloa, dir. 
Dep. Obres Públiques 
i Carreteres  

 
 
 
 
 

Rehabilitar carreteres 
 
No poden comunicar amb Manila 
ni amb equips de rescat. 
Condicions de treball dures. 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Serveis rescat Treball sense 
descans 
 

 

    

Societat 

Habitants Tacloban  
 
 
Testimoni 
 
Via 

Indiferència davant 
cadàvers al carrer 

Fugen per manca menjar i aigua. 
 
 
Informa enfonsament estadi  
 
“el govern és molt lent” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La representació en la premsa internacional  Annex 
de la catàstrofe causada pel tifó Haiyan a les Filipines 

	   64 

Nº 11 Mitjà El País Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol EEUU envía un portaaviones nuclear a Filipinas 

 Signatura Yolanda Monge (corresponsal) – Washington  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals 

Chuck Hagel, 
Secretari defensa 
EUA 
 
George Little, 
Portaveu Defensa 
EUA 
 
Barack Obama 
 
 
Dep. Estat EUA 

En general, EUA es 
volca en la crisi. 

Ordena enviar  portaavions per 
prestar ajuda humanitària i rescat 
 
 
Confirma enviament portaavions 
ràpidament 
 
 
Trucada al pres. Benigno Aquino 
per oferir-li ajuda 
 
Col·laboració amb org. de 
veterans d’ajuda humanitària 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Agència per al 
desenvolupament 
internacional EUA 
(USAID) 

Rapidesa actuació.  
 
 

Destinarà 20M dòlars en ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Portaavions i altres 
vaixells EUA. Cos 
marines.  
 
Thomas Disy, 
Comandant EUA 

Gran desplegament, 
ajuda vital. Descripció 
qualitats vaixells. 
 

 
 
 
 
Informa vaixells en camí, tant 
ràpid com poden 

    

Societat 
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Nº 12 Mitjà El País Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol EEUU y Reino unido envían buques con ayuda a Filipinas 

 Signatura José Reinoso – Pequín 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 
 
 
 

 

Autoritats  
 
Presiden Aquino 
 
 
 
 
Govern 

Desbordades  
 
Preocupació perquè 
creixi la violència  

 
 
Declara estat de desastre 
nacional per accelerar ajuda i 
desplegament més forces 
seguretat 
 
Aprovació fons d’ajuda 

-Propis    

-Internacionals 

EUA 
 
Chuck Hagel, 
Secretari defensa 
EUA 
 
Regne Unit 

Aliats Filipines, ajuda 
inestimable 

“acude con toda su potencia” 
 
Ordena enviar  portaavions per 
prestar ajuda humanitària i rescat 
 
 
Envia bucs de guerra 

0,5   
 
 
 

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

John Ging, director 
operacions 
humanitàries ONU 

Ajuda internacional 
compromesa 
 
 

Informa impossibilitat accés 
determinades zones, molts 
cadàvers 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Consell de Gestió de 
desastres de Filipines 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Balanç oficial morts i afectats 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
 Víctimes, 

desesperació 
Pillatge, saquejos 
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Nº 13 Mitjà El País Data 13/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol La desesperación se extiende entre los afectados por Haiyan en Filipinas 

 Signatura Naiara Galarraga – Bogo 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alcalde de Bogo 
 
Caferino Martínez, 
regidor 

Pocs recursos 
 

Coordina repartiment ajuda 
 
Explica vivència i coordina ajuda 

-Propis España  Filipines, antiga colònia: molts 
noms són d’origen espanyol 

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Afectats 
 
 
 
 
Mabel Mayor, 
treballadora social 
 
Població general 

Desesperats, 
furiosos. Pobres. 
Habitatges precaris. 
Ho han perdut tot. 
 
 
 
 
Generositat de 
particulars i empreses 
 
“Devota Filipinas” 
catòlica (sobreentès) 
 
Pes agricultura en 
l’economia 

Nens supliquen. Tumult en 
centre de repartiment. Saquejos i 
robatoris.  
 
 
Descripció tifó. Participar en 
tasques de rescat. 
 
Donacions privades 
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Nº 14 Mitjà El País Data 13/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Ocho persones mueren en el asalto masivo a un almacén de Arroz en Leyte 

 Signatura Agències – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern   
 

Informa número de morts 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Policia i exèrcit locals Impotència davant 
saquejos 
 

No poden evitar aldarulls. 
Custodien benzineres. 

    

Societat 

Supervivents 
 
 
 
Nou Exèrcit del Poble 

Caos i lluita per 
supervivència. 
Famolencs 
 
Rebels comunistes 

“turba” de milers de supervivents 
assalta un magatzem del govern. 
Mor gent aixafada. 
 
Moren durant atac a helicòpter 
ajuda  
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Nº 15 Mitjà El País Data 14/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol “Me organizo por mi cuenta, mi problema son los saqueadores” 

 Signatura Naiara Galarraga – Tacloban  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  
 
 
 
 
 
 
Carlos Isagani, 
parlamentari 
 
Volatire Gazmin, 
ministre defensa 

desbordat, 
desconcertat i culpa 
les autoritats locals. 
 
Rivalitat President – 
alcalde Tacloban 
 
Crític amb el govern 
 
 
desconcertat 

 
 
 
 
 
 
 
Govern perdut, ineficaç o 
desorganitzat. 
 
“alguna cosa no funciona en el 
sistema” perquè l’ajuda que 
envien no arriba bé als afectats 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

ONGs estrangeres Desafiament logístic  
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Kristine Redoña, 
forense policia filipina 
i altres treballadors 
 
Avions i militar EUA 

Per fi arriben. Motius 
laborals però també 
personals  
 
Acceleraran i 
milloraran distribució 
ajuda 

Ajuda identificació cadàvers  

    

Societat 

Habitants Tacloban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brian Zupko, 
canadenc 

Lluita constant per 
aconseguir aigua o 
fugir. Desemparats. 
Milers ho han perdut 
tot. Traumatitzats. 
PERÒ comprensius 
amb autoritats. 
 
Economia: pesca, 
arròs i cocos. 
 
Un desemparat més 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol marxar amb la família filipina 
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Lino i César, dos 
filipins residents als 
EUA 
 
Lauro Noel, Advocat 
61 anys i fill 
 
 
 
 
 
 
Philippine Daily 
Inquierer (diari) 
 
 
Població filipina 

 
Protecció de la família 
 
 
 
Adinerat. S’organitza 
pel seu compte. 
 
 
 
 
 
 
Crític amb el govern 
 
 
 
Solidària 
 

 
Cerca família 
 
 
 
Es queden per protegir les 
propietats. Envien la resta de la 
família a Manila. “La actitud de 
los filipinos es protegir a las 
mujeres, Esto nos lo dejaron 
ustedes [espanyols]”. 
Comprensiu amb autoritats 
 
“ineficàcia burocràtica” i si cal 
que la ONU o EUA prenguin el 
control. 
 
Suma d’iniciatives personals o 
d’empreses. Destaca: home 
prestarà el seu vaixell i nena que 
trenca la guardiola per fer una 
donació. 
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Nº 16 Mitjà El País Data 17/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol “No sé adónde iremos, porque el Gobierno no tiene planes” 

 Signatura Naiara Galarraga - Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats municipals Contacte directe amb 
la gent 
 

Ajuda en el repartiment de 
menjar 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA 
 
 
ACNUR 

Actuació ràpida, gran 
desplegament. 
 
 

Organitza repartiment menjar 
 
 
Enviament tendes campanya 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Acció contra la fam 
 
OXFAM 
 

Gran esforç  
 

Enviament 102 tones recursos 
 
Enviament kits higiene 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Álex Uy Rodrígeuz, 
doctor Laboratori 
criminal de Mindanao 
 
Rodrigo Tuazón i 
equip de rescat de 
l’autoritat de Manila 

Missió més ingrata. 
Essencial  
 
 
Essencial. Acostumat 
a la feina 
 

Identificar morts 
 
 
 
Recollir els cadàvers  

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Exèrcit local i 
estranger 
 
 
Policia 
 
 
 
Exèrcit EUA 

Desplegament militar 
accelera el 
repartiment d’ajuda 
 
Sensació seguretat, 
però record fúria i 
saquejos 
 
Ajuda vital 

Evacuació veïns, gestió 
enviaments ajuda 
 
 
Patrulla  
 
 
 
Arriben a zones incomunicades 

    

Societat 

Veïns Tacloban 
 
 
 
 
 
Marie del Reyes 

Supervivents. 
Pacients, ciutat 
tranquil·la. Abans 
fúria i desesperació. 
 
 
Intenta tornar a la 
normalitat. No li 
queda cap possessió. 

Fan cua per aconseguir aigua, 
rebre atenció mèdica i carregar 
mòbils. 
 
 
 
Critica desorganització govern. 
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Fitxes d’anàlisi de Le Monde 
 
Nº 17 Mitjà Le Monde Data 9/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: la population fuit le super typhon Haiyan 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

President Benigno 
Aquino 
 
 
Roger Mercado, 
governador Leyte  

previsor 
 

Crida als ciutadans perquè es 
dirigissin a zones segures abans 
del pas del tifó 
 
Informa d’esllavissades, arbres 
arrancats  

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Gwendolyn Pang, 
responsable Creu roja 
local 

 
 

Informa de les dures condicions 
climatològiques i destrosses 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Jeff Masters, 
meteoròleg EUA 
 
Eduardo del Rosario, 
dir. Agència nacional 
de catàstrofes 
naturals filipina 
 
Rey Balido, portaveu 
Agència  

expert 
 
 
expert 

“Conseqüències catastròfiques”,  
 
 
previsió d’inundacions 
 
 
 
 
difícil calcular danys 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
ABS CBN, TV filipina  Difusió d’imatges del pas del tifó 
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Nº 18 Mitjà Le Monde Data 9/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Après avoir balayé les Philippines, le typhon Haiyan menade le Vietnam 

 Signatura Bruno Philip (corresponsal regió) - Bangkok 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats  
 

Desplegament militar, restablir 
comunicacions com a prioritat 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Gwendolyn Pang, cap 
Creu Roja filipina 

Inquiets per la 
incomunicació  
 

“nombrosos edificis en runes, 
però no es pot avaluar amb 
precisió” 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Jim Alagao, portaveu 
Aviació 

 
 

Nombrosos cadàvers, però 
sense xifres oficials  

    

Societat  

Director aeroport 
Tacloban 
 
Periodista televisió 
local 

 
 
 
 
 
 
País sovint afectat per 
tifons 

Testimoni: centenar cadàvers  
 
 
Testimoni: vintena de cossos 
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Nº 19 Mitjà Le Monde Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Les autorités craignent plus de 10.000 morts aux Philippines après le typhon 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats 
 
Manuel Roxas, 
secretari de l’Interior 

 
 

Confirmen 300 morts 
 
“Destruccions enormes” 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 
 
BCAH de la ONU 
 
 
Sebastian Rhodes 
Stampa, cap ONU 
gestió desastres 

Dificultat en la 
organització, l’ajuda 
triga en arribar 
 
 
 
 
expert 

 
 
 
 
Informa 4,5M afectats i 480.000 
desplaçats 
 
“Destruccions massives” 
semblança tsunami 2004 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Creu Roja  
 

Informa número provisional 
morts (1.200) 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Alt responsable de la 
policia regional 

 
 

Informa número possibles morts 
(10.000) 

    

Societat  

Supervivents  
 
 
 
 
 
 
Emma Bermejo, 
propietària pastisseria 

Comparació tsunami 
2004 
 
Comunitats 
incomunicades, gent 
afamada i amb set 

Caminen amb el nas tapat per 
amagar l’olor dels cadàvers  
 
 
 
 
 
Recorda escenes d’anarquia, no 
hi ha forces de seguretat. “En 
pocs dies començaran a matar-
se entre ells” 
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Nº 20 Mitjà Le Monde Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhon haiyan: les premiers témoignages de l’”apocalypse” aus Philippines 

 Signatura Redacció Le Monde.fr 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Desbordats  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

 Reforços de l’exèrcit 
nacional insuficients 
(cita) 
 

 

    

Societat  

 
 
 
Alain de Chalvron, 
Corresponsal France 
2 a Àsia 
 
Wayne Hay, 
periodista Al Jazira 
 
Periodista Al Jazira 
 
 
Periodista CCTV 
 
 
Jenny Chu, estudiant 
 
Conductor taxi 44 
anys 
 
Paula Hancocks, 
CNN 
 
Equip BBC 

Desolació, 
comparació tsunami 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angoixa 

 
 
 
Descriu Manila: calma, gent 
“alelada”.  “tothom espera l’ajuda 
americana i australiana” 
 
Descriu: la gent busca 
desesperadament els familiars, 
aigua i aliments. 
Testimoni a Tacloban de 
l’arribada del tifó. Desesperació. 
 
Testimoni arribada tifó a Leyte. 
Semblança tsunami. Apocalipsi 
 
“Gent com zombis busca menjar” 
 
testimoni com es va refugiar amb 
la seva família 
 
sobrevola regió: tot inundat, 
destrosses. 
 
centenars filipins per ser evacuats  
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Nº 21 Mitjà Le Monde Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Dans Tacloban devastée, les pillages se multiplient 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / Agències AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats  
 
 
 
President Benigno 
Aquino 
 
Mar Roxas, ministre 
Interior 

Desbordades per les 
tasques de socors i 
els pillatges 
 
inquiet 

 
 
 
 
Promet reforçar el cos de policia 
per assegurar l’odre  
 
Demana accelerar la distribució 
d’ajuda 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Richard Gordon, pres. 
Creu Roja a Filipines 

 
 

Explica que un comboi ha estat 
assaltat 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Alt responsable 
policia filipina 

 
 

Estimació 10.000 morts 

    

Societat 

Filipins  
 
Edward Gualberto 
 
 
Emma Bermejo, 
propietària pastisseria 

Supervivents, atordits.  
 
desesperat 

Alguns saquegen 
 
Busca menjar. “el tifó ens ha 
pres la dignitat” 
 
Recorda escenes d’”anarquia”, 
no hi ha forces de seguretat. “En 
pocs dies començaran a matar-
se entre ells 
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Nº 22 Mitjà Le Monde Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhon Haiyan: les humanitaires ne veulent pas répéter les erreurs de 2004 lors du 
tsunami 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / Agència AFP 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

autoritats Sobrepassats per la 
magnitud de les 
destrosses i número 
de morts 

 

-Propis    

-Internacionals 

Laurent Fabius, 
Ministre  França 
 
Comissió Europea 
 
Regne Unit 
 
Ambaixada alemanya 
 
Canadà 
 
Nova Zelanda i 
Austràlia 
 
Papa Francesc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trist 

Envia 10 tones de material 
 
 
3 M euros per op. de socors 
 
Pressupost de 9,6 M dòlars 
 
Enviarà 23 t equipament socors 
 
Promet 5 M dòlars a les ONGs 
 
Donen 490.000  dòlars i en 
prometen més 
 
Demana suport com. catòlica i fa 
una pregària amb 60.000 fidels  

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Ban Ki-Moon, sec. 
ONU 
 
PAM 
 
 
Unicef 

 
 
 

Promet que l’ONU reaccionarà 
ràpidament per ajudar la gent 
 
Ha enviat equip d’avaluació a la 
zona i 40 t ajuda alimentària 
 
Enviament 60 t medicaments, ... 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Creu roja britànica 
 
MSF 
ONGS frança: Acció 
contra la fam, Secours 
populaire, Creu roja, 
Médecins du monde 

Experts, no volen 
cometre els errors de 
2004  
 

 
 
200 t medicaments  
Campanyes per incentivar les 
donacions i preparació per 
intervenir sobre el terreny 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Paul Arbon, director 
Torrens Resilience 
institute, centre 
recerca sobre ajuda 
d’urgència. Austràlia 

expert 
 
 
 
 

Informa sobre els problemes en 
l’ajuda humanitària, ex. saturació 
ports i aeroports. 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

 
Pentagon 

Falten policies  
Anuncia desplegament militars 

 
 
   

Societat 

Supervivents 
 
Wayne Hay, 
Periodista Al-jazira 

 Pillatges, alguns molt violents 
 
la gent busca desesperadament 
els familiars, aigua i aliments. 
Reforç militar insuficient. 
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Nº 23 Mitjà Le Monde Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: les secours peinent à atteindre les víctimes du typhon 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / Agència AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

President Aquino  Inquietud per la 
seguretat 

 

-Propis    

-Internacionals EUA  Envia militars per ajuda urgent 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

John Ging, dir. op. 
afers humanitaris 
ONU 

En general, 
operacions de rescat 
difícils 

Informa 660.000 persones han 
perdut la casa 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Creu roja britànica 
 
Handicap Int., França: 
Foundation France, 
Solidarités int., Acted, 
Groupe de Secours 
Catastrophe Français, 
ACF, SP, CR, MdM 

Esperen no cometre 
errors 2004 
 

 
 
Crida a les donacions 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Soldats locals 
 
Ramon, Zagala 
Portaveu exèrcit 
 
Reynaldo Balido, 
Portaveu defensa civil 
Reuben Sindac, 
portaveu policia 
 
Marina EUA 

Esforç local per 
mantenir l’ordre. 
Desplegament 469 
policies. 
 

Desplegats per evitar saquejos 
 
Enviament 100 soldats per 
mantenir l’ordre a Tacloban 
 
Restaurar l’ordre és una prioritat 
 
Diu: policies també són víctimes. 
No saben quants han mort. 
 
Anuncia enviament avions 

    

Societat  

Wayne Hay, 
Periodista Al-jazira 
 
 
Enviat especial 
France info 
 
Enviat especial BBC 
 
 
James Reynolds, 
caçador tempestes 
 
Jenny Chu, estudiant 

Supervivents, 
saquejadors de la fam 

La gent busca desesperadament 
els familiars, aigua i aliments. 
Reforç militar insuficient. 
 
No hi ha cases amb teulat 
 
 
Núm. important de morts, 
destrucció arreu 
 
Tragèdia humana, mai ha vist res 
igual 
 
“La gent camina com si fos 
zombi, sembla una pel·lícula” 
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Nº 24 Mitjà Le Monde Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Le typhon Haiyan sème la mort et le chaos aux Philippines 

 Signatura Bruno Philip (corresponsal regió) – Bangkok  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alcalde Coron 
 
Voltaire Gazmin, sec. 
defensa 
 
Mar Roxas, ministre 
interior 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
Jericho Petilla, 
ministre ecologia 

En general, Estat amb 
pocs recursos 
econòmics per 
encarar la catàstrofe, 
a causa de la 
despesa de 
catàstrofes anteriors 
 

soroll tifó com “Boeig 474” 
 
Gent desesperada a Tacloban. 
Sense electricitat ni aigua. 
 
“tots els vestigis de la modernitat 
han desaparegut” 
 
Declaració “estat de desastre” 
 
Diu autoritat no tenien mitjans 
per fer front al tifó. 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 
Unicef 
 
Tomo Hozumi, rep. 
fons per la infantesa 

No poden arribar a les 
zones devastades 
 
 

 
 
 
Estimació 4 M nens afectats 
 
“Els nens són les primeres 
víctimes d’una gran crisi” 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Mario Aurelio, geòleg 
 
 
 
 
Norman Cheung, 
expert riscos 
ambientals, Londres 

Contradiu autoritats, 
que diuen que la gent 
va seguir instruccions 
d’evacuació 
 
 

“la gent no és conscient del perill 
d’aquest  
fenòmens” 
 
 
 
denuncia problemes estructurals 
d’urbanisme i construcció països 
pobres. Multiplica número morts. 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  Centenars policies i soldats han 
pogut entrar a Tacloban per 
aturar pillatges 

    

Societat 

Supervivents  
 
Testimonis 
 
Mila Ward, 53 anys 
 
Sandy Torotoro, 
taxista, 44 anys 
 
Mestre institut 36 
anys 

esgotats i afamats. 
“hordes” afamades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervivent, temor 

Erren. Comboi Creu roja atacat. 
 
Descripció onades, destrucció 
 
Més 100 morts pel carrer 
 
Mar alt com cocoter, vivència 
durant el pas del tifó 
 
“la gent es torna violenta”, por 
que la gent es mati entre ella 
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Nº 25 Mitjà Le Monde Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Phillipines: nouveu bilan après le passage du typhon Haiyan 

 Signatura Redacció Le Monde  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
Govern  

No explica el ball de 
xifres 
 

Informa núm. morts 2.000 - 2.500 
Mentre que havien dit 10.000 
Declaració de l’estat 
d’emergència 
 
Xifra oficial morts, ferits i 
desplaçats  

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
Unicef 

En general, feina 
difícil  
 
 

Diu que caldran 300M dòlars per 
llançar un pla d’acció complet 
 
Envia avió 60t d’ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Natasha Reyes, coor. 
MSF 
 
Creu Roja filipina 

 
 

Diu que hi ha pobles sense 
comunicació 
 
Les xifres s’han de prendre amb 
precaució 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Autoritat nacional 
d’alimentació 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informa 8 persones han mort en 
un esfondrament durant un 
pillatge 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Armada filipina 
 
 
Marina EUA 

 
 
 
Resposta ràpida i 
ajuda notable 

Envia 700 soldats a Tacloban per 
aturar el pillatge 
 
Es dirigeix a Filipines 

    

Societat  
Habitants Tacloban Supervivents 

“saquejadors de la 
fam” 

Desvalisen botigues d’aliments i 
electrodomèstics 
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Nº 26 Mitjà Le Monde Data 12/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Philippines: “Envoyer de la nourriture et de l’eau, priorités absolues...” 

 Signatura Florence de Changy (enviat especial) – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Equip del Ministeri de 
Sanitat 
 
 
Jaime Bernadas, dir. 
centre min. Sanitat 
 
 
Paulyn Rossel-Ubial, 
del min. Sanitat 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
 
Tecson Lim, adm. 
Tacloban 

Autoritats locals 
sobrepassades per la 
catàstrofe.  
 

Acull els metges voluntaris de 
Japó, Bèlgica, Luxemburg i 
França 
 
Diu principal problema són les 
comunicacions i l’hospital 
funciona al 20% 
 
Situació a Tacloban és molt 
perillosa pels pillatges 
 
Anuncia que el govern té el 
control de la situació i que envia 
reforç militar per aturar pillatges, 
restaurar comunicacions i 
ocupar-se dels cadàvers  
 
Centenars de cossos recuperats 
però la majoria entre les runes 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Nonoy Fajardo, resp. 
Unicef  

En general, el socors 
s’està retardant  

“[els filipins] necessiten de tot” 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Richard Gordon, pres. 
Creu roja filipina 
 

 
 

El país no té prou recursos per 
fer front al desastre 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Marina EUA 
 
 
Pentàgon 

 
 

Ajuda l’armada filipina a 
organitzar l’ajuda 
 
Ordena que un portaavions vagi 
cap a les Filipines 

    

Societat 

Manilla Bulletin, diari 
nacional 
 
Gent 
 
 
Periodista WSJ 

 
 
 
Desesperació. Ha 
calgut toc de queda 

Descriu escenes de fi del món 
 
 
Pillatges, atracaments, fins i tot 
als morts  
 
La carretera fins l’aeroport 
estava operativa però cap camió 
de socors la utilitzava 
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Nº 27 Mitjà Le Monde Data 13/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: colère et pillages en attendant l’arrivée de l’aide 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agències AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
Govern 
 
 
Govern local 
 
Tescon Lim, admin. 
de Tacloban 

General, canvis de 
xifres constants i 
l’ajuda no arriba 
 
Sí reacciona, no com 
el local 
 
paralitzat 

Informa núm. morts 2.000 - 2.500 
Mentre que havien dit 10.000 
 
 
Xifra oficial morts, ferits i 
desplaçats. 
 
 
 
Diu: els pillatges no són 
criminalitat, sinó instint de 
supervivència 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
OMS 

En general, promeses 
d’ajuda que encara no 
arriba 

Prioritat: enviament menjar, 
aigua,  medicaments i equips 
sanitaris  
 
Assegura han arribat equips 
mèdics de Bèlgica, Japó, Israel i 
Noruega. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Patrick Fuller, 
portaveu Creu roja 
Àsia-Pacífic 

 
 

Desesperació comprensible 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Bucs de guerra 
occidentals 

 Encara no arriben a la majoria de 
llocs 
 

    

Societat 

Supervivents 
 
 
 
 
Dona  

En còlera, 
desesperats, 
traumatitzats, 
afamats, esgotats 
 
 
 
Tensió a l’ambient 

Supliquen poder embarcar en un 
avió per marxar de Tacloban. 
Nena es desmaia per la multitud 
 
 
“podem morir de fam” 
 
8 morts durant pillatge 
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Nº 28 Mitjà Le Monde Data 14/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: les survivants enterrent leurs morts et appellent à l’aide 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agència AFP  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 
 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
Rene Almendras, sec. 
govern  

 
 

“Hi ha cadàvers a tot arreu, fa 
por”. Les autoritats locals 
necessiten ajuda 
 
Rebaixa xifra morts a 2000-2500 
 
Reconeix les autoritats han estat 
sobrepassades pel nº de morts 

-Propis    

-Internacionals 

EUA 
 
 
Barack Obama 

 Anuncien enviament 
suplementari de vaixells i avions 
 
Crida a la generositat dels 
americans 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
Valerie Amos, cap op. 
humanitàries ONU 

Nombrosos països, 
ONGs i agències han 
anunciat importants 
ajudes financeres 
 
 

Estima 10.000 morts a Tacloban.  
 
L’ajuda s’ha d’accelerar. Situació 
lúgubre, gent desesperada 
necessita ajuda. “hem” d’ajudar-
los.  

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Efren Nagrama, 
responsable aviació 
civil 
 

 
 
 
 
 

La gent arriba a l’aeroport 
després de dies sense menjar, 
fins i tot plovent. “Estan arribant 
al límit”. És el caos 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Exèrcit i policia 
 
Portaavions EUA i 
altres vaixells marina  

 
 
Reacció ràpida 

Desplegats per restablir l’ordre 
 
Es dirigeixen a Filipines 

    

Societat 

Gent Tacloban Supervivents, 
“sinistrats”, 
desesperats 

Enterren els morts. Imploren 
ajuda. 
 
Es multipliquen els pillatges i 
actes violents. 8 morts. Afecten 
les tasques de rescat i 
recuperació de cossos 
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Nº 29 Mitjà Le Monde Data 15/11/13 Tipus de peça Crònica  

 Títol Philippines: dans un decor d’apocalypse, le calvaire des survivants 

 Signatura Florence de Changy (enviat especial) – Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

(autoritats) Fi dels pillatges: 
botigues buides, no 
per toc de queda 

Toc de queda 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Lentitud inexplicable 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces americanes Ajuda inestimable, 
última esperança dels 
filipins  
 

Acceleren les operacions de 
socors 

    

Societat 

Població Tacloban 
 
Testimonis: 
-Manolo, futur pare de 
30 anys i Quincy, 
dona embarassada 
 
-Marc Lugo, estudiant 
29 anys 
 
 
3 famílies 
 
 
 
700 prisoners 
 
 
Nou Exèrcit del Poble 
 
 
Nelson Albuyan 

Com han pogut 
sobreviure enmig de 
l’apocalipsi?, devots, 
supervivents, 
estoïcisme sorprenent 
 
 
 
 
 
 
Delinquir per 
sobreviure 
 
 
Població espantada, 
inseguretat 
 
Milícia de rebels 
 
 
Vell somrient, guardià 
de l’aigua. Devot  

Sentiment d’abandonament  
 
 
“ho hem perdut tot, perquè 
quedar-nos aquí?” 
 
 
a primera hora del matí sembla 
que hi hagi organització, però a 
partir de les 10am ja no. 
 
Decideixen marxar juntes. “Hem 
destruït el supermercat, no 
teníem una altra opció” 
 
S’han escapat de la presó 
 
 
soldat: són bandits armats i 
aprofiten el caos per robar 
 
Controla una font. Critica el 
govern i l’exèrcit “no sé que fan”. 
L’armada i el govern s’han 
d’ocupar dels morts. 
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Nº 30 Mitjà Le Monde Data 15/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: des doutes persistent sur le véritable bilan humain 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agència AFP  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats locals  
 
 
Reynaldo Balido, 
consell nacional 
reducció i gestió 
catàstrofes naturals 
 
Mar Roxas, min. 
Interior 
 
Pres. Benigno Aquino 

 
 
 
Contradiccions ONU, 
ONGs - autoritats 
filipines. Ball de xifres 
entre autoritats 
filipines  
 
 
 
Rep crítiques (no 
diuen de qui )per 
manca de preparació 
de la població i mala 
gestió del socors  

S’esforcen a donar un balanç 
definitiu de morts 
 
Balanç oficial 2.360 morts, i 
després 3.621 
 
 
 
Balança augmenta a 3.422 morts 
 
 
Es defensa de les crítiques dient 
que sense l’acció del govern 
s’haurien de lamentar més morts 

-Propis    

-Internacionals EUA, americans efectiu Operació d’ajuda “Damayan”, 
descarreguen ajuda a Tacloban 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU Els socors es 
comença a organitzar 
 
 

Dóna xifra 4.460 morts, i 12% 
filipins afectats 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Creu Roja filipina  
 

Manté 22.000 desapareguts 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Mark Montgomery, 
comandant EUA 
 
Portaavions EUA 
 
 
Japó 

 
 
 
 
 
 
Operació a l’estranger 
més important des del 
tsunami de 2004 

Objectiu: millorar distribució de 
socors 
 
Envia avions a zones 
incomunicades 
 
Prepara enviament militar 

    

Societat 
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Nº 31 Mitjà Le Monde Data 15/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol “Il faut multiplier par mille” les secours aux Philippines 

 Signatura Florence de Changy (enviat especial) – Cebú  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Responsable filipí 
 
 
Alcalde Tacloban 
 
 
Manuel Roxas, 
ministre interior 
 
Augusto Corro, 
alcalde 
Daanbantayan 

Ajuda insuficient, la 
desorganització té 
afectes desastrosos 

Anuncia repartiment 7.200 
ampolles d’aigua 
 
Li falten recursos per repartir 
menjar i recollir cadàvers  
 
Reconeix la gestió ha estat 
caòtica 
 
Alerta de possible epidèmia al 
seu poble per l’elevat nombre de 
malalts 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Comença a 
desplegar-se l’ajuda. 
N’arriba del món 
sencer. 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Sargent Clark, 
Portaavions EUA,  i 
més naus EUA 
 
 
 
 
 
Armada americana 
 
 
 
Responsable mèdic 
armada filipina 

Accelerarà la logística 
de l’ajuda 
 
Aliat Filipines en 
ajuda contra rebels 
separatistes de 
Mindanao 
 
Dóna la resposta que 
les autoritats no 
poden donar 

Restablir les comunicacions. Diu 
arribada especialistes en ajuda 
humanitària marcarà la diferència 
 
 
 
 
 
Llança amb helicòpter aigua i 
menjar 
 
 
“no ens podem comparar a ells 
[americans], és com el ratolí i 
l’elefant” ells tenen de tot 

    

Societat 
Població  Inquiets, situació 

desesperada,  
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Nº 32 Mitjà Le Monde Data 17/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Dimanche de prière pour les Philippins, endeuillés par le typhon Haiyan 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agència Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
Govern 

 
 
Rep crítiques  

1.186 desapareguts 
 
anuncia anirà a zones més 
afectades 
 
calcula 170 M euros en 
destrosses 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
 
Valerie Amos, sec. 
gral. adjunta ONU 
 
OCHA 

 
 
 

250.000 habitatges afectats, cal 
que els agricultors rebin ajuda 
per aturar les pèrdues 
econòmiques 
 
“preocupats per la salut dels 
afectats” 
 
informa que les destrosses en el 
sector de la pesca dificulta la 
subsidència de moltes famílies 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Població 
 
 
Rosario Capidos, 55 
anys 

Rendits en massa a 
l’església, angoixats 
 
Supervivent  

 
 
 
Agraeix a Déu que li hagi donat 
una segona oportunitat 
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Nº 33 Mitjà Le Monde Data 18/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Dix jours après le passage d’Haiyan, les Philippins s’en remettent au ciel 

 Signatura Florence de Changy (enviat especial) – Cebú  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Ban Ki-moon, sec. 
gral. ONU 

 
 
 

Advertència a la humanitat pels 
efectes de l’escalfament climàtic 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Armada americana  
 

Continua amb l’evacuació  

    

Societat 

Població 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelyn Franco, 
anciana 
 
 
Nelson Albauyan 
 
 
 
 
Jove religiosa 

Catòlics devots 
(cartell “Jesus is the 
answer”), fe resistent, 
majoria catòlica. 
Supervivència com a 
miracle. 
Catolicisme hereu de 
la colonització 
espanyola  
 
Emocionada parlant 
de com déu vetlla per 
ella 
 
Home gran que 
controla la distribució 
d’un filet d’aigua 
corrent 

Tornen en massa a l’església 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervivència miraculosa 
gràcies a les pregàries. 
 
 
No sap nadar, però va sobreviure 
“gràcies a déu”. “Es pot criticar al 
govern, veïns i dona, però mai a 
Ell”.  
 
“Només Ell entén què ha passat, 
hem de confiar-hi.” 
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Nº 34 Mitjà Le Monde Data 19/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Le typhon pourrait coûter 4 milliards d’euros aux Philippines 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agències AFP i Reuters 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Arsenio Balisacan, 
sec. planificació 
 
Autoritats  

 
 

Estima en 4,25 M euros el cost 
de la reconstrucció 
 
Organitzar l’ajuda exterior per 
afavorir l’eficàcia 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Ertharin Cousin, dir. 
gral. PAM 

 
 

Per la incomunicació de certs 
indrets, no tothom rep ajuda, 
però hi estan treballant 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

11 ONGs franceses 
(ACF, Handicap Int., 
Médecins du monde, 
Oxfam France) 

 
 

Diuen: ajuda promesa pels socis 
de fons internacionals és 
insuficient 
 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Roy Deverturda, 
comandant militar 
Visayas  
 
Michaelle O’Connell, 
resp. ajuda Interpol 

 
 

Explica: els americans 
s’encarreguen de Samar i Leyte; 
els britànics a la zona occidental 
 
Presta ajuda per identificar 
morts. Coordinació internacional 
“essencial” 

    

Societat 
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Nº 35 Mitjà Le Monde Data 22/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: le bilan du typhon s’alourdit a 5.200 morts 

 Signatura Redacció Le Monde.fr / agència AFP  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Consell nacional per 
la reducció i gestió de 
catàstrofes naturals 

 
 

Estima més de 5.200 morts i 
1.600 desapareguts 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU El govern discuteix la 
dada 
 

Estima 4.460 morts 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
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Fitxes d’anàlisi de The Guardian 
	  
Nº 36 Mitjà The Guardian Data 8/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines death toll from typhoon Haiyan “could rocket within 24 hours” 

 Signatura Kate Hodal (corresponsal Sud Àsia) 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino  
 

Crida a la unitat i pujar els ànims. 
Assigna avions i vaixells per 
repartiment ajuda i rescats 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
Mathias Eick, ECHO 
(dep. ajuda CE) 
 
PMA 

Gran esforç 
 
expert 
 
 

 
 
Avaluació: el núm. de morts 
creixerà molt en 24h - 48h 
 
Prediu 2,5M persones 
necessitaran aliments 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Mai Zamora, World 
vision  
 
Jackie Pinat, catholic 
aid agency Cafod 

 
 

Descripció panorama Tacloban 
 
 
Diu: moltes estructures són 
insegures, gent evacuada 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Experts 
 
Jeff Masters, 
meteoròleg 

 Prediuen “danys catastròfics” 
 
Els edificis no podran aguantar la 
potència del tifó. 
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Nº 37 Mitjà The Guardian Data 9/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan death toll in Philippines estimated at 1,200 

 Signatura Conal Urquhart / Agències 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Ray Balido, portaveu 
agència nacional 
desastres 
 
Pres. Benigno Aquino 

 
 

Gairebé totes les cases 
destruïdes 
 
 
Crida abandonar zones 
vulnerables abans del tifó 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Sebastian Rhodes 
Stampa, cap equip 
coord. assistència 

 
 
 

Comparació tsunami oceà índic 
2004. “Destrucció a escala 
massiva” 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Gwendolyn Pang, 
Creu Roja filipina 
 
Aaron Aspri, World 
vision 

 
 

Informe 1.200 morts en dos 
àrees devastades 
 
Descripció tifó. Gent sense casa i 
espantada. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
ABS-CBN, tv nacional  Mostra imatges de saquejos 
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Nº 38 Mitjà The Guardian Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan: at least 10,000 reported dead in Philippine province 

 Signatura Kate Hodal – Manila / Agències  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Elmer Soria, chief 
superintendent 
 
Tecson Lim, admin. 
Tacloban 
 
Ray Balido, portaveu 
agència nacional 
desastres 

 
 

70-80% edificis en el recorregut 
del tifó destruïts  
 
el balanç de morts pot arribar als 
10.000 
 
Gairebé totes les cases 
destruïdes 
 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA 
 
 
Sebastien Rhodes 
Stampa, cap equip 
coord. assistència 
 
Mathias Eick, ECHO 
(dep. ajuda CE) 

En general, Just ara 
comencen a actuar. 
Desconeixen quanta 
ajuda cal. Dificultat 
per actuar. Esperen 
més accions del 
govern 
 

Movilitza 2M dòlars en ajuda i 
pretén repartir 40 t menjar 
 
Destrucció a escala massiva. 
Comparació tsunami 2004 
 
 
Informa evacuació efectiva a 
Bohol. No hi ha electricitat/aigua 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Richard Gordon, Creu 
roja filipina 
 
Alwin Javier, Christian 
aid 

 
 

Troben cossos apilats als carrers 
 
 
Nivell catàstrofe ha sobrepassat 
les mesures de contingència. 
Temor que trobaran més cossos. 
No poden accedir a moltes 
zones. Manca informació 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Leo Dacayos, oficina 
provincial desastres 
 

 
 
 

informa 300 morts a Basey i 
2.000 desapareguts 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Mila Ward, 53 anys 
 
Jamela Alindogan, 
corresponsal Al Jazira 
 
 
Sherwin Martinata, 
32, taxista 
 
Habitants Visayas  

 
 
 
 
 
 
Familiars nerviosos, 
preocupats, desvalgut 
 
Més pobres Filipines, 
vulnerables 

Diu: més de 100 cossos al carrer 
 
Descriu escenes de caos, 
víctimes mal ferides. Situació 
desesperada 
 
No sap com està la família  
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Nº 39 Mitjà The Guardian Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines calls for hep as huge rescue operation beguins after typhoon Haiyan  

 Signatura Agència AP - Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
Tecson Lim, admin. 
Tacloban 
 
Mar Roxas, sec. 
Interior 
 
Voltaire Gazmin, sec. 
defensa 

El país no te prou 
recursos per fer front 
a la catàstrofe 

Diu hi haurà més morts. Com. i 
subministrament d’energia són 
les prioritats 
 
Diu: vents molt forts, 
enfonsament escola 
 
Devastació “no tinc paraules” “és 
terrible, una tragèdia humana” 
 
Diu president es va quedar sense 
paraules quan el van informar del 
nivell de destrucció. “gent 
desesperada, saqueja” 

-Propis    

-Internacionals 

Chuck Hagel, sec. 
defensa EUA 
 
 
JM Barroso, pres. CE 

 Envia les forces desplegades al 
Pacífic per ajudar en tasques 
rescat i repartiment ajuda 
 
Envia un equip per assistir les 
autoritats i que estan preparats 
per contribuir amb ajuda urgent  

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Ban Ki-moon, sec. 
gral. ONU  
 
Tomoo Hozumi, 
Unicef filipines 
 
Unicef Copenhagen 

 
 
 

Ofereix condol i diu agències 
ONU estan treballant amb el gov. 
 
Diu 1,7M nens viuen en zona 
afectada pel tifó  
 
Prepara 60 t ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Richard Gordon, Creu 
roja filipina 

 
 

Diu EUA i altres governs o 
agències estan duent a terme un 
gran esforç   

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

 Serveis locals 
sobrepassats, però 
reforçats amb més 
agents 

 

    

Societat 

Sandy Torotoro, 44 
anys, taxista 
 
Residents 
 
Tim Ticar, agent 
turisme 

 
 
 

Explica com es va salvar de 
morir ofegat 
 
Ploren per les pèrdues humanes 
 
Diu: 6.000 turistes atrapats en un 
complex turístic 
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Nº 40 Mitjà The Guardian Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan relief effort hampered by extent of devastation, say aid groups 

 Signatura Peter Walker 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals 

David Cameron, 
primer ministre Regne 
Unit 
 
UE 
 
EUA 

 Anuncia 6 M lliures inicial d’ajuda 
 
 
Promet 3 M euros 
 
Envia Marines 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Agències rescat 
alerten devastació 
 

En general, diuen cal planejar 
assistència a llarg termini 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Ian Bray, Oxfam 
 
 
Pete Garratt, cap 
emergència en 
desastre, Creu Roja 
 
 
Agències britàniques  
 
Brendan Paddy, 
Comitè emergències 
en desastres (Regne 
Unit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pocs llaços culturals i 
de població entre 
Regne Unit i Filipines. 

Tifó va superar les previsions, 
dificultat accedir zones afectades 
 
Gent desesperada per aliments. 
Preocupació seguretat i 
saquejos. Difícil accés a 
determinades zones afectades 
 
Ha iniciat crides per donacions 
 
Han de decidir si inicien crides 
per donacions. Criteri: que 
puguin recollir més fons que la 
combinació de ONGs individuals 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Marines EUA Dels primers en 
arribar 
 

Ajudar l’exèrcit filipí amb 
l’assistència de socors 

    

Societat 
Milions d’afectats 
 
Nens  

  
 
Suplicant menjar 
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Nº 41 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: survival, loss and humanity in obliterated city of Tacloban 

 Signatura Kate Hodal  - Tacloban 

Actors Com els 
presenten Quines accions els atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA  
 
 

Envia 44 t menjar 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Butch Guevara, 
coronel filipí 
 
Aviació militar EUA 
 
Geoff Pinnock, oficial 
emergències  

 
 

Diu han arribat 254 soldats  
 
 
Porta enviament PMA 
 
Informa enviament PMA. Diu aigua 
potable és la prioritat 

    

Societat 

Habitants Leyte  
-àvies, diabètics, 
embarassades, nens 
 
 
 
Joan Madejas 
Opiniano, 40 anys, 
propietària orfenat 
 
Michelle Salva 
 
 
 
 
 
2 persones 
 
 
Efren Amarga, 49  
 
Kennelyn Matobato, 
34 anys 

Supervivents 
desesperats per 
menjar. 
Visiblement 
enfadats per la 
poca ajuda del 
govern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certa esperança, 
no derrotistes. 

Com zombis, vagabunds. Esperen a 
l’aeroport per fugir. Busquen éssers 
estimats. Supliquen menjar. Intenten 
tornar a la normalitat: reconstruir 
teulats, netejar cases. 
 
Diu pudor morts és insuportable. 
Explica com van sobreviure al tifó 
flotant en un contenidor 
 
Dóna a la periodista una nota dient 
que necessiten menjar per 
sobreviure. Els agraeix l’ajuda i diu 
que els necessiten (ajuda 
internacional?) 
 
Demanen a la periodista menjar i 
antibiòtics 
 
“examen de déu”. Busca 3 filles 
 
“no tenim res, però encara ens 
apanyem”  
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Nº 42 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: desperate survivors and destruction in flattened city 

 Signatura Kate Hodal 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
Funcionaris 
 
 
Mar Roxas, min. 
Interior  

 
 

Visita Tacloban  
 
Alerten Aquino dels saquejos i 
demanen que declari llei marcial 
 
Compara amb un tsunami. 
“terrible” 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Orla Fagan, oficina 
coordinació afers 
humanitaris ONU 
(OCHA) 

 
 
 

No saben què passa a les zones 
on no han pogut accedir. Diu 
350.000 persones esperen 
subministraments 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

En general, alerten no poden 
arribar a tots els afectats. 
Obligats a arribar a les zones a 
peu. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Exèrcit filipí 
 
 
Elmer Soria, cap 
policia 

Ha trigat en actuar 
 

FINALMENT comença a repartir 
menjar 
 
Calcula: majoria de víctimes van 
morir ofegades o aixafades per 
edificis 

    

Societat 

Supervivents, 
residents  
 
 
 
 
Rochelle de Leon, 
nativa Tacloban 

Passius. Alguns 
violents, inseguretat 

Caminen trontollant mentre 
busquen menjar. Comencen a 
saquejar cases i botigues. Fan 
cua a l’aeroport per fugir del 
caos. Esperen ajuda. 
 
Busca familiar. Diu que es 
disfressarà de militar perquè no 
l’assaltin 
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Nº 43 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines: typhoon Haiyan chaos threatens to overwhelm relief effort 

 Signatura Agència Reuters - Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
Rene Almendras, sec. 
govern 

Exasperat pels 
diferents balanços de 
morts i destrosses 
 

Desplega centenars de soldats 
per aturar saquejos 
 
 
La situació és dolenta. Gran 
devastació, en alguns casos total 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU  
 
 

80% ciutat Baco sota l’aigua. 
600.000 desplaçats i alguns no 
tenen accés a aigua, menjar ni 
medicaments 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

World vision 
 
Oxfam 

 
 

90% illa de Cebú destruïda  
 
Total destrucció al nord de Cebú 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces armades 
 
John Sanchez, 
coronel 

 
 

Informen 942 morts 
 
Diu que no funcionen les 
comunicacions 

    

Societat 

Supervivents  
 
 
 
Dona  
 
 
 
Awelina Hadloc, 
propietària botiga 
queviures 

Atordits  Supliquen i rebusquen menjar, 
alguns clamen ajuda a les portes 
de l’aeroport  
 
“on és el president?”. 
“Necessitem aigua”. “Quan 
trauran els cossos dels carrers?” 
 
“és molt difícil, com tornar a 
començar”. Busca menjar en una 
botiga saquejada. 
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Nº 44 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan: Philippines’ survivors appeal for foof and water 

 Signatura Tania Branigan / Agències  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Rene Almendras, 
secretari govern  
 
Alcalde Giporlos 
 
 
Autoritats 
 
 
Pres. Benigno Aquino 

 
 
 
Entregat al seu poble 
 
 
Previsores però poc 
efectives 

Gran devastació, total en alguns 
casos  
 
8 hores buscant ajuda. Diu 95% 
del poble ha patit destrosses 
 
Havien evacuat 800.000 abans 
del tifó 
 
Considera declarar estat 
d’emergència o llei marcial a 
Tacloban pels pillatges 

-Propis    

-Internacionals 
Papa Francesc  Demana a la gent que 

l’acompanyi en les pregàries 
0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA 
 
 
ONU 

 
 
 

4,5M persones afectades. 
Enviarà 44.000 t menjar 
 
80% ciutat de Baco sota l’aigua 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Treballador World 
vision 
 
Oxfam 

 
 

“recorregut infinit de misèria” 
 
 
gran destrucció al nord de Cebú 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Leo Dacaynos, oficina 
provincial desastres 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informa de morts i desapareguts 
en un poble. Demana ajuda.  
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

John Sanchez, 
coronel exèrcit 
 
Marines EUA 

 
 
 
Primers estrangers en 
arribar 

No hi ha comunicacions. 100% 
infraestructures estan afectades 
 
Tasques ajuda i suport sota 
demanda de Filipines 

    

Societat 

Supervivents  
 
Dona 
 
 
Habitants Tacloban 
 
Rupert Ambil, xarxa 
d’informació Rappler 
 
 
Steven Burns, 
resident Manila 

Desesperats.  
 
confosa 

Supliquen ajuda 
 
“no sé com reprendré la meva 
vida”. Demana ajuda. 
 
Pillatge 
 
Devastació, mort i anarquia, caos. 
Cadascú mira per ell mateix 
 
Diu que el govern va evacuar, 
però que els centres no eren 
segurs. Estructures dèbils. La 
gent sabia que venia un tifó, però 
no van entendre el perill que 
suposava. 
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Nº 45 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Enormous aid effort beguins in regions devastated by typhoon Haiyan 

 Signatura Peter Walker / Mark Tran / Agències  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Rene Almendras, 
secretari govern 
 
 
 
Pres. Benigno Aquino 

Autoritats van 
evacuar molta gent, 
però no va ser 
suficient. 

Gran devastació, total en alguns 
casos  
 
 
 
Declara estat de calamitat 

-Propis    

-Internacionals 

Regne Unit 
 
 
UE, Austràlia, Nova 
Zelanda i Japó 

 Promet 6 M lliures en ajuda i 
envia experts 
 
Prometen assistència 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Esforç enorme. No 
poden arribar a 
moltes zones. 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Leonard Doyle, 
organització int. per la 
migració  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diu és un gran repte, però el 
govern és coherent i treballa bé 
amb els donants. Aquino està 
molt present i compromès. 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avions marina EUA 
 
 
 
Paul Kennedy, 
comandant marina 
EUA a Tacloban 
 
Fermin Carangan, 
comandant forces 
aèries a Tacloban 

Primers de la dotzena 
de països i agències 
que ajudaran Filipines 
 

Arriben a Tacloban amb ajuda 
d’emergència. 
 
 
No creu que hi hagi cap 
estructura intacta. 
 
Explica com el tifó els va 
enxampar per sorpresa. Van 
pujar al pis més alt de l’edifici 
però l’aigua i el vent van desfer 
les parets. 

 
 
 

   

Societat 

Supervivents 
 
 
Nestor Librando, 
fuster, 31 anys 

 
 
 
Creient. 

Uns supliquen ajuda, altres 
saquegen botigues. 
 
Explica com el seu fill petit va 
morir ofegat. El duu a un capella, 
on vol que déu el beneeixi. “el 
pitjor que he vist en la meva vida” 
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Nº 46 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol US sends aid and military suport to typhoon Haiyan victims in Philippines 

 Signatura Redacció The Guardian / Agències 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals 

Govern EUA 
 
Chuck Hagel, sec. 
defensa EUA 
 
Ambaixada EUA 
 
 
 
John Kerry, Secretari 
d’Estat EUA 

 S’uneix a l’ajuda d’altres nacions. 
 
Ordena les forces d’EUA al 
pacífic que vagin a les Filipines 
 
Dona 100.000 dòlars per menjar, 
aigua i material sanitari. Facilita 
llista d’org. per fer donacions 
 
Traballa amb org. sense ànim de 
lucre Give Foundation per 
coordinar donacions.  
Diu que ha parlat amb el ministre 
d’exteriors filipí i que li ha 
assegurat compromís total per 
proveir assistència.  

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Creu Roja EUA  
 

Ha enviat treballadors a Filipines 
i ha activat servei de recerca de 
familiars. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Agència EUA per al 
desenvolupament 
internacional 

 
 
 
 
 

Ha enviat un equip a l’àrea per 
estudiar on el govern ha de 
desplegar els seus recursos. 
També envia material higiènic i 
de refugi i 55 tones de menjar 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Exèrcit EUA 
 
 
 
 
Paul Kennedy, 
general EUA 

 
 

Distribueixen menjar aigua i 
generadors. Esforç inicial en 
recerca i salvament, suport 
d’helicòpters i equips logístics. 
 
Sobrevola Tacloban i descriu: 
totes les construccions estan 
danyades.  

    

Societat 
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Nº 47 Mitjà The Guardian Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Reports of total devastation trickle in from towns cut off by typhoon Haiyan 

 Signatura Peter Walker / Tania Branigan / Mark Tran 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
Rene Almendras, 
secretari govern 
 
Alcalde Giporlos 

 
 
 
 
 
 
Entregat al seu poble 

Declara estat de calamitat 
nacional 
 
Gran devastació, total en alguns 
casos  
 
8 hores buscant ajuda. Diu 95% 
del poble ha patit destrosses. 

-Propis    

-Internacionals 
David Cameron, 
primer ministre Regne 
Unit 

 Anuncia enviament aviació i 
vaixells. Diu R.U. contribuirà amb 
10 M lliures. 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU En general, ajuda 
enorme en proporció 
a les dificultats 

Informa 4,5 M afectats, 600.000 
desplaçats 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Equip Oxfam 
 
 
Experts  

 
 

Informa de destrucció gairebé 
total al nord de Cebú. 
 
Alerten que el repte és coordinar 
l’ajuda 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Leo Dacayos, oficina 
provincial desastres 
 
Leonard Doyle, 
organització int. per la 
migració  

 
 
 
 
 

informa 300 morts i 2.000 
desapareguts en un sol poble 
 
Diu és un gran repte, però el 
govern és coherent i treballa bé 
amb els donants. Aquino està 
molt present i compromès. 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avions marina EUA 
 
 
Paul Kennedy, 
general EUA 
 
 
John Sanchez, 
coronel exèrcit 

Primers de dotzenes 
de països i agències 

Arriben a Tacloban i comencen a 
distribuir l’ajuda humanitària. 
 
Sobrevola Tacloban i descriu: 
totes les construccions estan 
danyades. 
 
No hi ha comunicacions. 100% 
infraestructures estan afectades 

    

Societat 
Habitants Tacloban Supervivents 

desesperats  
Supliquen ajuda mentre altres 
saquegen comerços. 
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Nº 48 Mitjà The Guardian Data 12/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: desperation grows as survivors face fifth day without help 

 Signatura Tania Branigan – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
 
Corizon Soliman, sec. 
dep. benestar social i 
desenvolupament 
 
Autoritats 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
 
Manuel Roxas, 
Secretari de l’ interior 

orgullós Segons NYT, no demana ajuda 
als EUA per dirigir el control aeri 
 
Diu que l’ajuda ha arribat a un 
terç de les 45.000 famílies de 
Tacloban 
 
Diuen prop de 10.000 morts 
 
Qüestiona xifra de morts per ser 
massa alta. Declara estat de 
calamitat nacional. Permet que el 
govern alliberi fons d’emergència 
i imposi control de preus 
 
Diu 293 policies han arribat a 
Tacloban. Diu que ja no hi ha 
saquejos i arriben les provisions. 

-Propis    

-Internacionals 

EUA, Regne Unit, 
Japó 
 
EUA, Regne Unit, 
Japó, Autràlia i altres 
nacions 
 
David Cameron, 
primer ministre Regne 
Unit 
 
Japó  

 Enviament de tropes. 
 
 
Prometen desenes de milions de 
dòlars en ajuda immediata 
 
 
Informa enviament ajuda i d’un 
equip mèdic format per 12 experts 
(n’anomena les especialitzacions) 
 
Envia un equip per ajudar amb el 
socors 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
d’Ajuda ONU 

Ajuda local i 
estrangera alentida 
per les destrosses. 
Encara han d’arribar a 
moltes zones.  

Crida a intensificar l’ajuda 
internacional. Diu 11,3 M 
d’afectats i 673.000 desplaçats. 
Destinarà 25 M dòlars en 
assistència.  
 
Diu han desplegat equips 
especials, suport logístic vital i 
provisions, però que encara han 
de fer més i més ràpid. Crida per 
recollir 300 M de dòlars. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Natasha Reyes, 
coord. d’emergències 
de MSF 

 
 

Diu no hi ha comunicacions amb 
molts pobles. Ningú sap quina és 
la situació en aquests llocs. 
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-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

CEDIM anàlisi 
forense de desastres 
(alemanya) 
 

 
 
 
 
 

Estimació inicial del danys entre 
8 i 19 bilions de dòlars. 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Leo Liebreich, 
comandant exèrcit 
EUA 
 
Metges militars a 
l’aeroport de 
Tacloban 
 
Antonio Tamayo, 
capità forces aèries 
 
Manuel Guinolbay, 
capità exèrcit 
 
Pentagon 
 
 
Thomas Disy, capità 
EUA 

Molts oficials són 
morts, desapareguts 
o intenten protegir les 
seves famílies. 
 

Diu que esperen poder enviar 5 
avions més a Tacloban per 
evacuar gent 
 
Han tractat unes 1.000 persones 
per ferides de tot tipus. No tenen 
prou material mèdic. 
 
“És aclaparador”. Necessiten 
més medecines. 
 
“l’única branca del govern que 
funciona és l’exèrcit” 
 
informa enviament d’un 
portaavions 
 
el temps és molt dolent, limitats 
pel vent i la mala mar 

    

Societat 

Supervivents 
 
 
 
Helen Cordial 
 
 
 
 
HSBC 

Desesperats, afamats 
 
 
 
Malalta de diabetis 
 
 
 
 
Donació més gran 
d’una empresa del 
Regne Unit 

Pocs aconsegueixen abandonar 
les zones afectades. Molts 
dormen a les ruïnes  
 
Diu que va suplicar als soldats 
que la deixessin embarcar a 
l’avió i no li van fer cas. “no tenen 
cor?” 
 
Anuncia 1M de dòlars en ajudes 
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Nº 49 Mitjà The Guardian Data 12/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: in village after village the plea is the same – please help us! 

 Signatura Kate Hodal - Bogo 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Celestino Martínez jr, 
Alcalde de Bogo 

Poc resolutiu 
 

Es queixa que sense dades 
exactes d’afectats no pot saber 
quanta ajuda necessita. Han estat 
2 dies incomunicats i sense 
suport. Critica que la gent sempre 
vol més ajuda de la que se li 
ofereix. 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 L’ajuda no arriba als 
llocs més allunyats.   

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Famílies, nens 
 
Dondon Toleng, 28 
anys 
 
 
Nilvic Ursal, 27 anys 
 
 
Dave Jurcales, 
mossèn  
 
 
Ruchelle Minincilio, 
39 anys 
 
Jean Rowsen, 37 
anys 
 
Kenneth Lim, 
Fundació filantròpica 
Ramon Aboitiz 

desesperats Supliquen per provisions i ajuda.  
 
Allarga una galleda cap als cotxes 
que van passant perquè li donin 
alguna cosa 
 
Visita la seva antiga casa, tota 
destruïda. Ara viu a l’església 
 
Ha arribat una mica d’ajuda.Té un 
generador, ofereix refugi i aigua 
 
Viu en un pavelló esportiu amb 
520 persones. Ha perdut la casa 
 
Critica que no arriba l’ajuda, 
només donacions privades. 
 
Reparteixen ajuda però no poden 
arribar a tot arreu. La gent està 
desesperada. 
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Nº 50 Mitjà The Guardian Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan survivors scramble to escape from Tacloban 

 Signatura Agència AP - Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

 govern també atrapat 
en el desastre 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
humanitària ONU 

Militars i grups s’ajuda 
int. acceleren 
l’assistència però 
n’arriba poca. 

Destina 25 M de dòlars en fons 
d’emergència per provisions i 
materials per construir refugis i fa 
una crida per recollit més diners. 
Han desplegat equips especials, 
suport logístic i provisions, però 
encara han de fer més i ràpid. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces aèries filipines 
 
 
Soldats 
 
 
Metges militars a 
l’aeroport de 
Tacloban 
 
Antonio Tamayo, 
capità forces aèries 
 
Pentagon EUA 

Poques forces de 
seguretat a l’aeroport. 
 
Militars i policies 
atrapats en el desastre 
 

Arriben avions a l’aeroport 
 
 
Patrullen la ciutat per evitar que 
s’accentuï el caos 
 
Han tractat unes 1.000 persones 
per ferides de tot tipus. No tenen 
prou material mèdic. 
 
“És aclaparador”. Necessiten 
més medecines. 
 
Enviament portaavions 

    

Societat 

Residents Tacloban 
 
Helen Cordial 
 
 
 
Joselito Caimoy, 42 
anys, transportista 
 
 
 
Metges locals 

Supervivents, afamats 
 
Malalta de diabetis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desesperats per 
medicines  

S’apleguen a l’aeroport per fugir 
 
suplica als soldats que la deixin 
embarcar a l’avió i no li fan cas.  
 
Aconsegueix embarcar dona i filla 
en un avió. Ell es queda per 
protegir la casa. Gran devastació, 
la gent té gana i demana pel 
carrers. Hi ha saquejos i les 
autoritats no tenen el control. 
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Nº 51 Mitjà The Guardian Data 13/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan survivors struggle to make sense of shattered world 

 Signatura Tania Branigan - Guiuan 

Actors Com els presenten Quines accions els atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Sheen Gonzales, 
alcalde Guiuan 
 
 
 
 
 
Hanry Afable, alcalde 
Maydolong 
 
Mark Biong, alcalde 
Giporlos 

 
 

“Va ser com la fi del món”. Informa 
23 desapareguts i 931 ferits. Va 
ordenar l’evacuació. Fa una crida 
al món per demanar ajuda. 
Considera que és la seva segona 
vida. 
 
“Va ser com si ens colpegés una 
bomba nuclear” 
 
Van preparar menjar, aigua i 
refugis però el tifó ho va destruir. 
No rep prou ajuda per a totes les 
famílies, diu que es produirà el 
caos. 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

policia  
 

A Maydolong, va haver de disparar 
a l’aire perquè la gent comencés la 
evacuació. A Guiuan restableixen 
l’odre després dels saquejos. 

    

Societat 

Flora Paraskovich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residents  

Espavilada, conscient 
del perill, crítica amb 
el govern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sense esperança 

Descripció com van protegir-se del 
tifó. La casa es va anar esfondrant. 
Arbre arrencats.  
Diu que els primers dies se sentien 
desemparats. No confia en el 
govern perquè mai respon després 
de desastres naturals. Creu que 
amb el pròxim tifó tornarà a passar 
el mateix, les autoritats no aprenen 
i la gent no es pot pagar millors 
construccions.  
 
Viuen en condicions insuportables 
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Nº 52 Mitjà The Guardian Data 13/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: eight die in food stampede amid desperate wait for aid  

 Signatura Kate Hodal i Tania Branigan – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
Corizon Soliman, sec. 
dep. benestar social i 
desenvolupament 
 
Governador de Basey 
 
 
 
Manuel Roxas, sec. 
interior  

Sota crítiques 
 

Fracassen en repartir l’ajuda 
ràpidament 
 
Creu núm. morts és de 2.500. 
Declara estat de calamitat nacional 
 
Diu que l’ajuda ha arribat a un terç 
de les 45.000 famílies de Tacloban 
 
 
Diu que hi ha 2.000 desapareguts i 
que l’ajuda encara ha d’arribar a les 
zones remotes 
 
Han estabilitzat la situació, ja no hi 
ha saquejos i arriben les provisions 

-Propis    

-Internacionals 

EUA, GB, Austràlia, 
Japó i altres nacions 
 
David Cameron, 
primer ministre britànic 
 
 
Japó 

 Han promès desenes de milions de 
dòlars en ajuda immediata 
 
Informa enviament ajuda i d’un 
equip mèdic format per 12 experts 
(n’anomena les especialitzacions) 
 
Envia un equip de 40 membres de 
les seves forces de defensa 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
d’Ajuda ONU 

s’intensifica l’ajuda int. 
per la crida de l’ONU i 
el desplegament de 
tropes. Però l’ajuda no 
arriba a zones 
remotes. Ajuda local i 
int. limitada pel mal 
temps i les com.  

Diu 670.000 desplaçats i 11,3 M 
afectats. Destina 25 M de dòlars 
en fons d’emergència per 
provisions i materials per construir 
refugis i fa una crida per recollit 
més diners. 
 
Fa una crida per recollir 300 M de 
dòlars. Diu han desplegat equips 
especials, suport logístic vital i 
provisions, però que encara han de 
fer més i més ràpid.  

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Natasha Reyes, 
coord. d’emergències 
de MSF 

 
 

Diu no hi ha comunicacions amb 
centenars de pobles. Ningú sap 
quina és la situació en aquests 
llocs i encara falta perquè puguin 
tenir-ne una idea clara. 

-Suport 
  Institucions 
     Locals 
     Estrangeres 

Rex Estoperez, 
portaveu National 
food authority  
 
 
CEDIM anàlisi forense 
de desastres alemany 

 
 
 
 
 

Diu que policia i soldats no van 
poder fer res per evitar el saqueig i 
que van morir 8 persones per 
l’enfonsament d’una paret.  
 
Estimació inicial del danys entre 8 i 
19 bilions de dòlars. 
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-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Policia i exèrcit 
 
 
Oficial militar 
 
 
 
Exèrcit EUA i 
Austràlia 
 

Tropes EUA, GB i Japó 
 
Policia 

 
Ramon Zagala, 
portaveu forces 
armades  
 
Metges militars a 
l’aeroport de 
Tacloban 
 
Antonio Tamyo, 
capità forces aèries 
 
Manuel Guinolbay, 
capità exèrcit 
 
 
Pentagon EUA 
 
 
Vaixells i avions 
britànics 

Només van poder 
mirar 
 
 
 
 
 
Animen l’ajuda 
 
 
 
 
 

No van fer res per aturar el 
saqueig 
 
El govern espera doblar l’ajuda i 
s’han instal·lat tres punts de 
distribució 
 
Arribaran tres avions  
 
 
 
 
Roba diners (segons testimoni) 
 
Diu raons perquè l’ajuda no arribi: 
zona vasta, pocs helicòpters. 
 
 
Han tractat unes 1.000 persones 
per ferides de tot tipus. No tenen  
prou material mèdic. 
 
“És aclaparador”. Necessiten més 
medecines. 
 
“l’única branca del govern que 
funciona és l’exèrcit”. Diu que no 
està bé que sigui així. 
 
Informa que un portaavions i 4 
vaixells arribaran en dos dies 
 
Arribaran a Filipines en dos dies 

    

Societat 

Supervivents 
 
 
 
 
Residents Tacloban 
 
 
Helen Cordial 
 
 
 
 
Dean Smith, australià 
 
 
 
 
 
 
Rebels comunistes 
 
 
 
HSBC 

Afamats i desesperats 
 
 
 
 
Frustració 
 
 
  

Van entrar per la força a un 
magatzem d’arròs. Intercepten 
combois d’ajuda. Dormen a les 
ruïnes de casa seva. 
 
Recorren al saqueig per trobar 
menjar 
 
Diu que té diabetis i va suplicar als 
soldats que la deixessin embarcar 
a l’avió i no li van fer cas. “no tenen 
cor?”. 
 
Espera 8 h per aconseguir un vol. 
Diu que ha vist coses horribles. 
Descriu escenes de caos. Diu que 
gent amb cotxe no ajudava ferits. 
Diu que hi haurà molt estrès 
posttraumàtic. 
 
Morts quan intentaven interceptar 
un comboi de la Creu Roja (segons 
Telegraph) 
 
Anuncia 1M de dòlars en ajudes 
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Nº 53 Mitjà The Guardian Data 13/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon-ravaged Tacloban sees first signs of internationals effort 

 Signatura Kate Hodal – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
Alcalde Tacloban 
 
 
 
Tecson Lim, admin. 
Tacloban 
 
 
 
Jericho Petilla, sec.  
energia 

 
 

Implora als resident que marxin 
per sobreviure. Diu necessiten 
desesperadament ajuda i 
transport per recollir cadàvers. 
 
Diu només 20% dels 200.000 
ciutadans ha rebut ajuda. Diu 
que saquejar no és criminalitat, 
sinó supervivència 
 
Estima caldran 6 setmanes per 
restablir el sub. elèctric. Diu 
moltes plantes d’energia estan 
danyades i la manca d'ordre 
dificulta la tasca. 

-Propis    

-Internacionals 

Oficials admin. Obama 
– Govern EUA 

 Els EUA ja han donat 20M de 
dòlars en assistència, dividits 
entre l’Agència EUA pel desenvol. 
int. i el menjar repartit 
conjuntament amb el PMA. 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA 
 
 
 
ONU 
 
 
 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
d’Ajuda ONU 

En general, creuen 
augmentarà número 
morts i desapareguts. 
Focus a Tacloban, 
però creuen altres illes 
del voltant estaran 
igual. Problemes amb 
la seguretat. 

Diu 50.000 persones a Tacloban 
han rebut menjar. 25t en camí. El 
repte és dur menjar des de Manila  
 
Diu 670.000 desplaçats i 11,3 M 
afectats. Destina 25M dòlars en 
fons d’emergència per provisions i 
materials per construir refugis. 
Alguns treballadors han marxat de 
Tacloban per seguretat 
 
Crida per reunir 300 M dòlars. 
Passa el dia trobant-se amb 
oficials, parlant amb supervivents 
i supervisant recompte de morts 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Comboi Creu Roja 
 
 
Gwendolyn Pang, 
Creu Roja filipina 
 
Treballadors 
 
 
 
 
Alwyn Javier, 
Christian Aid 
 
 
 

 
 

Assaltat per homes armats que 
la policia va matar a trets 
 
Moltes zones inaccessibles  
 
 
La poca efectivitat del repartiment 
d’ajuda ha creat preocupació per 
la seguretat. Circula una memo 
amb recomanacions. 
 
Diu només Creu Roja i govern 
han aconseguit distribuir ajuda, 
però l’accés sembla haver millorat 
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Alvaro Villanueva, 
Acció contra la fam 

Diu els reptes logístics són encara 
enormes per l’escala del desastre. 
Accés difícil a les zones més 
afectades. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Equips mèdics 
Bèlgica, Israel, 
Noruega i Japó. 
 
Equip mèdic britànic 

 
 
 
 
 

Aviat muntaran hospitals de 
campanya   
 
 
Surten cap a la regió 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avions EUA  
 

Reparteixen 25t de menjar 

    

Societat 

Supervivents 
 
Mark Pinatola, 
ciutadà, oficial 
logística a Melbourne  

Afamats 
 
Iniciativa privada 

 
 
Lloga un helicòpter per repartir 
800 kg de menjar pagats de la 
seva pròpia butxaca. 



Títol del treball   Annex 

	   111 

Nº 54 Mitjà The Guardian Data 14/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: food, aircraft, doctors... at last arrives 

 Signatura Tania Branigan 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals 

Indonesia, Austràlia i 
Taiwan 
 
David Cameron, 
primer ministre britànic 
 
 
Austràlia 
 
Japó 

Ajuda indispensable, 
marca la diferència 

Han enviat avions de càrrega i 
tripulació 
 
Devastació, patiment. 
“Necessitaran la nostra ajuda 
durant molt temps”. 
 
Dona 28 M de dòlars 
 
Dona 10 M i enviarà 1.000 soldats 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Metges israelians 
 
 
Equip belga 
 
 
Sud-Coreans 

 
 
 
 
 

Pugen a busos que els duran a 
Bogo per muntar un hospital mòbil 
 
Se centra en potabilització 
d’aigua i en atenció mèdica 
 
Treballen en desinfeccions 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Salcador Mison jr, 
brigadier general 
 
 
 
Romero Poquiz, 
general 
 
 
Butch Rivera, 
portaveu forces aèries 
 
Portaavions EUA 
 
 
Vaixell britànic 

No és suficient per tota 
la gent necessitada.  
 

Organitza el carregament d’un 
avió amb ajuda. Diu que els seus 
homes fa 3 dies que no mengen 
ni dormen. 
 
Diu que necessiten més transport 
perquè hi ha molta demanda de 
menjar, aigua i medicines  
 
Diu que es nota un gran canvi 
després de l’arribada d’equips int. 
 
Arriba a Samar amb 4 vaixells 
més i 80 aeronaus. 
 
Arribarà en 10 dies amb 900 
tripulants i set helicòpters 

    

Societat 
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Nº 55 Mitjà The Guardian Data 14/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: Philippines aid effort hampered by lawlessness 

 Signatura Kate Hodal – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  
 
 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 
 
Ricky Caradang, 
portaveu pres. Aquino 

Augment els seus 
esforços per ajudar a 
la gent  

 
 
 
 
Condueix un enterrament massiu 
 
 
Crida a la calma. Moltes 
informacions de robatoris i 
violacions són falses. 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

PMA  
 
 

Ha repartit 25t de menjar i 10 
estan en camí 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Treballadors 
 
 
 
 
 
Comboi Creu Roja 
 
Ian Wishart, portaveu 
Plan International 
 
Oxfam 

Els hi falta informació. 
Entorn hostil i 
inseguretat. 
Contrast inseguretat – 
augment tropes 
 

Estimen que la xifra de morts és 
més alta que la oficial.  
Algunes org. han evacuat els 
treballadors de TAcloban per 
seguretat 
 
Assaltat per homes armats 
 
Ha evacuat 15 treballadors fins 
que es garanteixi la seguretat. 
 
Ha enviat aigua per 20.000 
famílies, tot i que depèn de la 
seguretat a la zona. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avions exèrcit local i 
EUA 
 
Portaavions EUA i 
vaixell mèdic 

Soldats i tancs 
desplegats per la 
ciutat 
 

Volen amb provisions 
 
 
Un s’espera que arribi a la costa, 
l’altre ha estat demanat però 
arribarà en unes setmanes 

    

Societat 

JCB, fabricant 
excavadores britànic 
 
Residents  
 
 
 
 

 
 
 
Desesperats, defallits. 
Augmenta la tensió i la 
violència. 
 
 

Enviarà maquinària i generadors 
per netejar carrers 
 
S’amunteguen a l’aeroport. Han 
hagut de saquejar botigues 
mentre que altres buscaven 
menjar entre els morts. 
Un noi de 13 anys apunyalat. 
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Presoners presó local 
 
 
 
 
 
 
 
Rupert Wingfield-
Hayes, corresponsal 
BBC 

 
 
 
 
No contrastat 

Han fugit de la presó i fan 
emboscades a la gent que duu 
menjar. 
 
Avís a Facebook: traficants es 
fan passar per ajuda humanitària 
per aprofitar-se de dones i nens 
 
Diu Tacloban s’ha convertit en 
zona de guerra, sense una 
amenaça concreta 
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Nº 56 Mitjà The Guardian Data 14/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan: Royal Navy’s HMS Illustrious sent to help victims 

 Signatura Rowena Mason (periodista política) - Kolkata 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals 

David Cameron, 
primer ministre britànic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministeri de defensa 
 

 Anuncia que envia un portaavions 
a les Filipines en substitució d’un 
altre per potabilitzar aigua i dur 
l’ajuda fins als punts més aïllats. 
Tragèdia, desesperació, patiment. 
“Necessitaran la nostra ajuda 
durant molt temps”. “els britànics 
han estat molt generosos. El 
govern ha aportat 20M de lliures. 
Som un dels donants més 
generosos.” 
 
Informa que el portaavions 
arribarà en 10 dies a Filipines 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Saleh Saeed, cap 
executiu del 
Disasters Emergency 
Committee (GB) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Han aconseguit recaptar 23M de 
lliures en dos dies. 
La reacció de la gent és 
remarcable. Estan agraïts. 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
 Generositat ciutadans 

del Regne Unit 
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Nº 57 Mitjà The Guardian Data 15/11/13 Tipus de peça Reportatge 

 Títol Typhoon Haiyan: how the horror unfolded day by day 

 Signatura Kate Hodal – Leyte / Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 
 
 
 
 
 
Celestino Martínez, 
alcalde Bogo 
 
 
Christopher Gonzales, 
alcalde Guiuan i altres 
oficials 
 
Lucille Sering, 
comissió canvi climàtic 
del govern 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
Mar Roxas, sec. 
interior 
 
Tecson Lim, admin. 
Tacloban 

Govern mal preparat 
per fer front a la crisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es posen d’acord 
amb el número 

Enxampat pel tifó mentre 
conduïa. Explica com el salva 
algú. Condueix un enterrament 
massiu. Diu que la gran 
destrucció es deu a l’entrada del 
mar a terra. 
 
Intentava calmar la gent que 
s’havia refugiat al pavelló 
d’esports però estava histèrica. 
 
Ordenen l’evacuació després del 
pas del tifó 
 
Vist en perspectiva els 
preparatius no van ser suficients 
 
 
 
Redueix xifra provisional de 
10.000 morts . Davant les 
crítiques, diu que ningú esperava 
aquest nivell de destrucció. 
 
Diu el total de morts és 3.422 
 
 
Diu només 1/5 part dels 
residents ha rebut ajuda.  

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
d’Ajuda ONU 

Estira i arronsa entre 
govern i ajuda int. per 
concretar el núm. de 
morts 
 
 

Estima 4.460 morts 
 
 
 
 
Diu que l’ajuda va molt lenta i la 
gent està decebuda. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 
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-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Soldats 
 
 
Miguel Okol, coronel 
forces aèries 
 
 
Vaixells EUA 

 
 

Centenars es despleguen per 
repartir ajuda 
 
Amb la preocupació creixent per 
la seguretat, el desplegament de 
la policia esdevé prioritari 
 
Descarreguen menjar i aigua 

    

Societat 

Residents  
 
 
 
Clarence 
Cherreguine, advocat 
 
Aurora de los Reyes, 
funcionària civil 
Guiuan 
 
 
Henry Afable  
 
 
Jocel Espedilla, 32 
anys 
 
 
Christie Laga 

Desesperació creixent, 
por a esclat violència 

Enxampats pel tifó sense estar 
preparats. Busquen menjar i 
familiars 
 
Creia que seria una tempesta 
normal.  
 
Explica com va sobreviure anat 
d’habitació en habitació. Durant 
tot el camí de casa a l’ajuntament 
va plorar 
 
El pas del tifó va ser com una 
bomba nuclear 
 
Busca familiar a les llistes de 
morts. No pot amb l’agonia de no 
saber què els hi ha passat 
 
Explica com, embarassada, va 
saltar del teulat de casa seva al 
de la veïna 
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Nº 58 Mitjà The Guardian Data 15/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan survivors lack food and wàter one week on 

 Signatura Tania Branigan – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
 
Arsenio Baliscan, sec. 
planificació 
socioeconòmica  

Fa front a les crítiques 
locals i internacionals 
per poca preparació i 
lentitud. 
 
L’estimació de morts 
canvia segons font  
 

 
 
Visitarà província afectada. Diu 
que han de doblar l’esforç i 
demana a la resta de ciutadans 
que facin més per ajudar els 
necessitats 
 
El govern prepararà un pla de 
reconstrucció i recuperació. Es 
reduirà el creix. econòmic a un 
7% 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU  
 
 

Calcula 4.460 morts 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Eduardo del Rosario, 
dir. National Disaster 
Risk REduction ans 
Management Council 
 
Vaixell Noruega 

 
 
 
 
 

Espera 3,261 sigui el número 
final de morts. 
 
 
 
Arriba amb aliments del PMA 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
Supervivents  Frustrats, alarmats No tenen menjar ni aigua 
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Nº 59 Mitjà The Guardian Data 15/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Typhoon Haiyan: frustration at slow pace of relief effort 

 Signatura Tania Branigan / Kate Hodal – Cebú 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 
 
Tecson Lim, admin. 
Tacloban 
 
Ricky Caradang, 
portaveu pres. Aquino 

Desacord amb el 
núm. de morts (també 
amb ONU). 
Justifiquen les 
crítiques, no podrien 
haver fet res. 
 

Problemes de transport, falta de 
mitjans. 
 
Només 1/5 part dels residents ha 
rebut ajuda. 
 
Crida a la calma. Moltes 
informacions de robatoris i 
violacions són falses. 

-Propis    

-Internacionals 
David Cameron, 
primer ministre EUA 

 Diu que enviarà un portaavions 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Valerie Amos, cap 
d’ajuda ONU 

 
 
 

Condicions de vida fatals per als 
supervivents.  

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

 
 
 
Portaveu Plant 
International 
 
Mossèn Anton 
Pascual, Càritas 

 
 
 
 
 
 
 

Evacuació d’alguns grups per 
seguretat. 
 
Ha evacuat 15 treballadors fins 
que es garanteixi la seguretat. 
 
Han aconseguit arribar a llocs 
remots gràcies a la indumentària 
religiosa 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Portaavions EUA i 
dos vaixells més 

 
 

Arriben a la zona del desastre 

    

Societat 

Residents  Decebuts per la 
lentitud de l’ajuda. 
Tensió. Necessitat 
desesperada.  

Vuit morts en una estampida 
durant el saqueig d’un 
magatzem. 
Queixes de favoritisme del més 
ben connectats amb les 
autoritats en el repartiment 
d’ajuda i l’evacuació en avió. 
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Nº 60 Mitjà The Guardian Data 17/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol President of Philippines vows to remain in typhoon-ravaged area 

 Signatura Tania Branigan – Pequín 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino Per rebaixar les 
crítiques 
 

Es queda a Tacloban, una de les 
zones més afectades. Reconeix 
progrés insuficient. Vol assegurar-
se que la distribució es fa bé 

-Propis    

-Internacionals EUA, Japó, GB Grans contribucions  

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Unicef  
 
 
 
 
Valerie Amos, cap 
d’Ajuda ONU 

Esforç int. massiu 
 
 
 
 
preocupada 

Ha repartit equips per purificar 
l’aigua a 45.000 persones i s’ha 
restaurat part del sistema d’aigua 
corrent.  
 
Comunicat: preocupada pels M de 
persones desesperats per ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF  
 

Tenen més pacients amb 
pneumònia i diarrea 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Metges de Malàisia, 
Corea del Sud, Israel. 
 
Experts en rescats de 
Luxemburg i Hongria i 
vaixells de Finlàndia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Helicòpters EUA  
 

Ajuden a les zones més remotes. 
A Cabungaan és l’única ajuda 
que han rebut. 

    

Societat 

Filipins  
 
 
 
Amadero Alvero, 
reverend  

Religiosos, devots.  
 

 

En milers es dirigeixen a 
l’església per anar a la primera 
missa de diumenge 
 
Oficia la missa a Tacloban en una 
església mig en runes. Diu que 
déu els està posant a prova però 
que tenen la fe intacta. 
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Nº 61 Mitjà The Guardian Data 18/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan: fears not all survivors have been reached 

 Signatura Tania Branigan / Agències  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
Jericho Petilla, sec. 
energia 
 
Florentino Abad, sec. 
pressupost 
 
 
Richard Moya, sots-
sec. pressupost 

Preocupat. 
 
Temor que la 
corrupció estesa al 
país provoqui un mal 
ús de l’ajuda exterior 
 

Diu que ha estat temptat per la 
desesperació per el patiment 
provocat pel tifó. Promet 
transparència en la reconstrucció 
 
Dimitirà si no aconsegueix 
restablir el sist. elèctric per Nadal 
 
Diu que el préstec del BM no és 
suficient, ni suma al del Asian 
Development Bank ADB 
 
Monitoritzaran les ajudes, que 
promet aniran als supervivents. 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU Preocupació Encara no han arribat a totes les 
zones que necessiten ajuda 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Acció contra la fam  
 

Diu que en moltes ocasions 
l’ajuda promesa pel govern no 
arriba mai 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Enginyers de Palo 
 
Banc Mundial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Han salvat alguns generadors 
 
Promet préstec 500 M de dòlars 
per la reconstrucció d’edificis més 
resistents 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents 
 
 
Transparency Int., 
grup anticorrupció 

 Cada vegada més aconsegueixen 
fugir de la zona del desastre 
 
Estudi on situa a Filipines dins el 
grup de països on s’han detectat 
millores en els nivells de corrupció 
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Nº 62 Mitjà The Guardian Data 19/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines sets out new plan to deliver typhoon aid 

 Signatura Agència Reuters – Manila  

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats i president 
 
 
 
 
 
Pres. Benigno Aquino 

Intenten millorar la 
distribució d’ajuda, 
encara que una mica 
tard. 
Contraposició govern 
- ONU 

Divideixen les illes de les Visayas 
per maximitzar l’ajuda. Neguen 
que l’ajuda no hagi arribat a 
tothom. Fan el que poden i de la 
millor manera possible 
 
Supervisa les operacions de 
salvament a Tacloban 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU Temen que l’ajuda no 
arriba a tot arreu 
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Roy Deveraturda, 
comadant forces 
armades 
 
 
Vaixells i avions EUA 
 
 
Destructor i helicòpters 
de Regne Unit 
 
Equip Canadà amb 
avions 

 
 
 
 
 
Mobilitzats a la zona 
del desastre 
 
 

Organitza la divisió per blocs de 
les Visayas i organitza l’ajuda de 
GB, EUA, Israel i Japó perquè 
sigui efectiva 
 
 
 
 
Fan operacions a les illes més 
petites 
 
Opera al voltant de l’illa Iloilo 

    

Societat 
Peter Wallace, pres. 
de Wallace Bussiness 
Forum (consultoria de 
Manila) 

 Observa millores en la gestió del 
govern.  
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Nº 63 Mitjà The Guardian Data 19/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Post-Haiyan rebuilding could cost billions, says Philippine minister 

 Signatura Tania Branigan – Pequín / Agències 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  
 

Dóna xifres oficials d’ajuda 
distribuïda (personal, vaixells, etc) 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Programa desenvol. 
ONU 

L’ajuda ha millorat 
molt respecte els 
últims dies 
 

Promet 5 M de dòlars per netejar 
la runa que dificulta l’arribada 
d’ajuda, tot i que reconeix que 
caldria 4 vegades aquest import. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Eduardo del Rosario, 
dir. National Disaster 
Risk Reduction and 
Management Council 

Contraposició amb el 
que diuen els 
residents. 

Diu que tothom ha rebut ajuda, 
que ara fan tasques per 
mantenir-la. 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Roy Deveraturda, 
comadant forces 
armades 
 

 
 

Organitza la divisió per blocs de 
les Visayas i organitza l’ajuda de 
GB, EUA, Israel perquè sigui 
efectiva 
 

    

Societat 

Residents zones 
remotes 
 
Nestor Candido 
 
 
Presoners 

desesperats Demanen ajuda, diuen que 
encara no els hi ha arribat res. 
 
Ha perdut la collita. Diu que no 
tenen futur si es queden. 
 
14 van escapar, però tornen a 
estar empresonats. 103 estan 
desapareguts. Segons un vigilant 
molts van marxar per ajudar les 
seves famílies. 
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Nº 64 Mitjà The Guardian Data 20/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon Haiyan: children in disaster zone are vulnerable, warns Unicef 

 Signatura Tania Branigan 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Unicef 
 
 
 
 
Pernille Ironside, 
especialista protecció 
de nens a Unicef 

 
 
 

Calcula 1,7 M nens desplaçats, i 
informes de desapareguts. 
Treballa en un programa 
d’identificació  i reunificació 
 
Diu que els nens filipins són 
vulnerables a l’explotació, abús i 
el tràfic. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Save the Children 
 
 
 
Oxfam 
 
 
Natasha Reyes, coord. 
emergències MSF 
 
 
 
Acció contra la fam 

 
 

Amb Unicef, creen centres 
perquè els nens tornin a la rutina 
i estiguin segurs. 
 
Diu que moltes escoles estan 
destruïdes  
 
Atén nens amb diarrees i 
infeccions gastrointestinals. 
Dóna material maternal i servei 
d’obstetrícia 
 
Munta tendes on les dones 
poden alletar els seus fills i rebre 
atenció mèdica i psciològica 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Nens  
 
Solomon Hsiang, Univ 
Berkeley i Jesse 
Anttila-Hughes, Uni 
San Francisco. 

vulnerables  
 
Estudi de l’impacte de les 
tempestes a Filipines. Gran 
augment de la mortalitat infantil 
entre nenes. Creuen que és per 
les males condicions, no perquè 
les famílies ho permetin 
intencionadament. Tenen menys 
ingressos i els fills lluiten pels 
recursos. 
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Nº 65 Mitjà The Guardian Data 22/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Tacloban mayor in power tussle with president following Haiyan disaster 

 Signatura Kate Hodal - Tacloban 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban, 51 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pres. Benigno Aquino 

aparença tranquil·la, 
de carrer, un pare de 
família qualsevol. 
Nebot Imelda Marcos. 
Frustrat. Va sobreviure 
per sort. Família amb 
diverses empreses. 
Ha guanyat premis 
per transparència i 
bon govern. 
 
Llinatge de polítics i 
fill opositor al dictador 
Ferdiand Marcos 
 
 
Gran rivalitat, nivell 
Shakespeare. Tot 
sembla una lluita 

L’alcalde s’ha hagut de centrar 
en l’ajuda local però es creu 
expert en la gestió de 
catàstrofes. Diu que el govern 
intenta fer-lo fora de l’alcaldia.  
Diu que Aquino vol ser l’heroi i el 
gov. no segueix les 
recomanacions de la Creu roja 
 
 
 
El govern s’ha encarregat de 
gairebé tot, creu que Romualdez 
no té prou capacitat. L’investiguen 
per no haver preparat bé la ciutat. 
 
La lluita entre tots dos afecta les 
víctimes del tifó. Falta de 
comunicació entre tots dos i 
distribució desigual de l’ajuda. 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Mae Mayor, 35, 
votant Romualdez 
 
 
 
Residents Tacloban 

 Diu la rivalitat és l’última cosa que 
necessita la ciutat ara mateix. 
L’alcalde ha fet tot el que ha 
pogut, també és una víctima. 
 
Comencen a reactivar-se, ocupats 
reconstruint. 
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Nº 66 Mitjà The Guardian Data 29/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol From coconut ferms to call centres: the struggle to rebuild lives after Haiyan 

 Signatura Oliver Teves (AP) - Tanauan 

Actors Com els presenten Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Treballadors 
 
 
 
 
Agricultors dedicats 
als cocoters 
 
 
Treballadors Call and 
Data Centre a Palo 

Dilema entre quedar-
se on no hi ha feina o 
marxar i separar-se 
de la família. 
 
Cocoter “arbre de la 
vida” perquè tot té un 
ús . Vida dura.  

 
 
 
 
 
Han de començar a replantar. En 
tres anys podran recollir fruits. 
 
 
Molts s’han recol·locat a Manila, 
però altres no han pogut. Temen 
temps difícils. 
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Fitxes d’anàlisi de The New York Times 
	  
Nº 67 Mitjà The New York Times Data 8/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol A powerful typhoon speeds across the Philippines 

 Signatura Floyd Whaley (corresponsal Filipines) – Manila  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino  
 

Evacuació dels habitants en 
zones de perill 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Experts locals en 
meteorologia (privats i 
públics) 
 
 
 

NYT discuteix la 
opinió, el número de 
morts pot créixer.  
Locals minimitzen el 
perill de previsions 
internacionals  

Diuen: el tifó pot no haver mort 
tantes persones com es tem 
perquè va passar molt ràpid. 
Filipins ben informats van seguir 
consells d’evacuació del govern. 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

John Andrews, dir. gral. 
Autoritat Aviació Civil 

 
 

Dóna informació sobre el número 
de morts. 

    

Societat 
Filipins previsors Molts van marxar de casa durant 

evacuació 
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Nº 68 Mitjà The New York Times Data 10/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines typhon death toll feared in thousands 

 Signatura Floyd Whaley – Manila / Gerry Mullany (corresponal Hong Kong) – Hong Kong 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Tecson Lim, admin. 
Tacloban 
 
Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban  
 
Leo Dacayos, oficina de 
desastres a Samar 
 
Oficina benestar social i 
desenvolupament 

 Recuperació de més de 300 
cossos i estimació 10.000 morts 
 
Arriba a Tacloban per trobar-se 
amb víctimes i coordinar els 
rescats i la neteja 
 
Rescatat de la seva teulada 
 
 
Puja el recompte de morts a 300 
i el de desapareguts a 2.000 
 
Informa 4,28 M afectats. 

-Propis    

-Internacionals 

Chuck Hagel, secretari 
defensa EUA 
 
Ambaixada EUA a 
Manila 

A petició del gov. 
filipí 

Ordena el desplegament de 
vaixells i avions per dur ajuda  
 
Proporciona 100.000 dòlars per 
ajuda sanitària 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 
 
Sebastian Rhodes 
Stampa, cap equip ONU 

 
 
 
 
rapidesa 

En general, s’estan donant molta 
pressa per assistir els afectats 
amb equips d’emergència 
 
Ja desplegat sobre el terreny. 
“Destrucció a escala massiva” 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Robert Ziegler, dir. gral. 
Int. Rice Research 
Institute de Filipines 
 
 

Preocupació per 
zones vulnerables  
 
 

Alerta que no hi ha notícies de 
petites comunitats pesqueres 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces de la llei  
 

No se les troba després del tifó 

    

Societat 
Residents Tacloban desesperats Alguns saquegen botigues. 
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Nº 69 Mitjà The New York Times Data 11/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Scale of destruction slows relief efforts in Philippines 

 Signatura Keith Bradsher (enviat especial) – Cebú 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  
 
 
 

Les autoritats tenen 
un gran repte al 
davant. El president 
estarà a l’alçada? 

Envia més policia a les zones 
afectades per controlar saquejos 

-Propis    

-Internacionals 

EUA 
 
 
Barack Obama, 
president EUA 

Lideren l’esforç 
 
 
Compromès amb el 
seu aliat 

Ha enviat 6 avions i 90 marines, 
un portaavions i altres vaixells. 
 
EUA preparats per assistir 
Filipines. 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Valerie Amos, subsec. 
gral. emergència ONU  

En general, l’ajuda 
internacional ja està 
sobre el terreny 
 
 

En camí per liderar l’ajuda 
internacional. L’ajuda se centra 
en el menjar, refugi i suport 
mèdic. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Comboi Creu Roja  
 

Va estar a punt de ser assaltat 
per gent afamada 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Eugenen Tentativo, 
Oficial reducció de 
riscos d’Estancia 
 
Robert Ziegler, dir. gral. 
Int. Rice Research 
Institue de Filipines 

 
 
 
 
Preocupació per 
zones vulnerables  
 

Han recollit cossos del mar però 
n’arriben més a la costa. 
 
 
Alerta que no hi ha notícies de 
petites comunitats pesqueres. 
Concentració de l’ajuda a grans 
ciutats. 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents Tacloban 
 
 
 
Virginia Basinang, 54, 
mestra 
 
 
Mary Ann Baitan, 42 

Desesperació, 
supervivents, misèria  

Descriuen la situació terrorífica 
que van viure durant el pas del 
tifó 
 
Descriu com entra l’aigua del mar 
a terra i la majoria de gent no 
sobreviu. 
 
L’única cosa que podia fer quan 
va passar el tifó va ser amagar-se 
i pregar. 
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Nº 70 Mitjà The New York Times Data 11/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol U.N. relief official to help coordinate aid efforts 

 Signatura Rick Gladstone  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern Agraït per l’ajuda, 
ansiós per mantenir 
el control. Pot haver 
perjudicat les feines 
de rescat sense voler  

No demanen als EUA que ajudin 
en el control del trànsit aeri de 
l’aeroport de Tacloban 

-Propis    

-Internacionals 

Altres governs 
 
Chuck Hagel, secretari 
defensa EUA 

 
 

Augmenta assistència 
significativament 

Prometen 35M dòlars 
 
Ha enviat 6 avions i 90 marines, 
un portaavions i altres vaixells. 
Ofereix més ajuda si cal. 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Valerie Amos, subsec. 
gral. emergència ONU  

Mobilitzats per 
repartir menjar, aigua 
i material sanitari 
 
ONU lidera ajuda 

Viatja a Filipines per ajudar a 
dirigir la resposta global al tifó. 
Allibera 25M dòlars per a 
assistència immediata 
 
Els combois triguen molt en 
arribar als seus destins 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Natasha Reyes, MSF 
 
 
Bob Kitchen, director 
Int. Rescue Committee 

Preocupats per on 
no poden arribar 
 
Un dels grups més 
veterans 

Fer arribar provisions a les zones 
afectades. 
 
Assumeixen hi haurà problemes 
per accedir a les comunitats 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Robert Zeigler, dir. gral. 
Int. Rice Research 
Institue de Filipines 
 
 
Eugenen Tentativo, 
Oficial reducció de 
riscos d’Estancia 

Preocupació per 
zones vulnerables  
 
 
 

Alerta que no hi ha notícies de 
petites comunitats pesqueres. 
Concentració de l’ajuda a grans 
ciutats. 
 
Han recollit cossos del mar però 
n’arriben més a la costa. 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Habitants afectats Víctimes 
 
EUA, on la 
solidaritat i el suport 
és més gran. 
Filipins, segona 
comunitat asiàtica 
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Nº 71 Mitjà The New York Times Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Rising despair as officials struggle to get aid to typhoon victims 

 Signatura Austin Ramzy (enviat especial) – Cebú / Gerry Mullany – Hong Kong 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
Govern 

 
 
 
Agraït per l’ajuda, 
ansiós per mantenir 
el control. Pot haver 
perjudicat les feines 
de rescat sense voler  

Informa que el número de 
víctimes pot ser molt elevat 
 
No demanen als EUA que ajudin 
en el control del trànsit aeri de 
l’aeroport de Tacloban. La 
prioritat és donar aigua i menjar. 

-Propis    

-Internacionals 

Austràlia  
 
 
Gran Bretanya 
 
Japó 

 Donació 9,3 M dòlars en ajuda i 
enviament equip personal mèdic 
 
Promet 16M en ajuda 
 
10 M en ajuda  

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Praveen Agrawal, dir.  
PMA a Filipines 

Frustració en no 
poder arribar a 
zones aïllades i pel 
gran núm. d’afectats 
 
 

Comencen des de zero, la 
violència del tifó ho ha destrossat 
tot, per això l’ajuda va tan lenta 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Cynthia Alabanza, 
portaveu National Grid 
Corp. Of Philippines 
 
 

 
 
 
 
 

No poden distribuir electricitat 
pels danys a les línies 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avió exèrcit EUA  
 

Es dirigeix a Filipines en missió 
d’emergència per ajudar víctimes 

    

Societat 

Afectats tifó 
 
 
HSBC 
 
 
 
 
Citi Researh 

Situació 
desesperada 

 
 
 
Diu que l’impacte a l’economia 
del país serà limitat, però molt 
gran a la regió perquè depèn de 
l’agricultura. 
 
Diu que el costos de 
reconstrucció seran molt elevats 
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Nº 72 Mitjà The New York Times Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Distress grows for Philippine typhoon victims who can’t get aid, or get out 

 Signatura Keith Bradsher (enviat especial) - Tacloban 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Oficials 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 

No saben l’abast del 
desastre, no poden 
oferir orientació. 
A la defensiva, 
diuen que fan el que 
poden 

 
 
Ho ha perdut tot. Diu que els 
informes de danys a la ciutat 
poden ser exagerats. 

-Propis    

-Internacionals 

Oficials EUA 
 
 
 
EUA 

 
 
 
 
Responsables 
millora en ajuda 

Informa que autoritats Filipines 
han demanat ajuda per controlar 
el trànsit aeri 
 
Envia avions de càrrega per dur 
supervivents a llocs segurs 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 Esforç global 
enorme. Preocupació 
ajuda int. per arribar 
a zones incom. 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Comitè Int. Creu Roja  
 

Va intentar enviar 12 camions de 
provisions però la pluja no els va 
permetre arribar al destí a temps. 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Emmanuel Bueno, 
metge i director 
Departament Salut 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guants per recollir morts i altre 
material mèdic està en camí.  
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Policia 
 
 
Oficials exèrcit 
 
 
Guàrdies presó 

La tasca de controlar 
les multituds a 
l’aeroport ha recaigut 
a soldats joves. 

estableix punts de control per 
frenar comportaments rebels 
 
es queixen de les nàusees que 
provoca la pudor dels morts 
 
Alliberen presos perquè salvin la 
vida i ajudin les seves famílies 

    

Societat 

Supervivents  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erroll de la Cruz, 34 
 
 
Sally Reyes, 29 anys 

Cada vegada més 
desesperats 
 
 
 
 
 
 
 
Supervivent 
desesperat 
 
embarassada 

Supliquen menjar, aigua o un vol 
per fugir. Caminen en processó 
cap a l’aeroport. Es tapen el nas 
per la pudor dels morts 
putrefactes. Una multitud 
afamada va intentar assaltar un 
comboi de la Creu Roja. Alguns 
comencen a enfadar-se. 
 
Se li han mort la dona i el fill. No 
creu poder-ho suportar.  
 
Fa 4 dies que espera a l’aeroport 
sense aigua ni menjar. Suplica 
per una plaça en un vol. 
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Nº 73 Mitjà The New York Times Data 12/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol As the líving receive aid, bodies remain uncollected in the Philippines 

 Signatura Rick Gladstone 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Autoritats   
 

Planegen fer tres enterraments 
massius. Dignes i amb la 
benedicció d’un sacerdot.  

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF França  
 

Els equips estan preocupats per 
l’impacte emocional de veure els 
cadàvers 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Experts mèdics i OMS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Els cadàvers no són una 
significant amenaça per a la salut 
pública. 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
 Supervivents amb 

nàusees  
Critiquen les autoritats per no fer 
prou per retirar els cadàvers  
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Nº 74 Mitjà The New York Times Data 13/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Logistical hurdles paralyze relief effort at the center of a typhoon’s fury 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban / Rick Gladstone – Nova York 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
Alcalde Tacloban 
 
 
 
 
 
 
Autoritats locals 

Nebot Imelda 
Marcos 
 

Demana que l’ajuda que arriba 
sigui autosuficient perquè la 
ciutat no pot oferir serveis. 
Recomana als habitants que 
marxin i busquin refugi fora. 
Nega tirotejos entre gent 
desesperada. 
 
Intenten repartir menjar i aigua i 
troben dificultats per mantenir la 
seguretat i l’ordre 

-Propis    

-Internacionals 

EUA Gran rol en l’ajuda 
d’emergència  

Repartiment ajuda i feina 
logística. Augmentarà el personal 
sobre el terreny de 300 a 1.000 
 
No intervindrà en tasques de 
seguretat, es feina del govern filipí 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

ONU 
 
 
 
 
PMA 

Frustració, accés 
difícil  
 
 

Sol·licita a l’alcalde de Tacloban 
que persuadeixi les benzineres 
perquè obrin perquè els combois 
puguin arribar a zones interiors 
 
Ha fet arribar menjar a 50.000 
famílies i 50t estan en camí 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF   
 

Els equips han viatjat a algunes 
zones aïllades on encara no 
havien rebut ajuda 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Exèrcit i policia locals  
 

No dóna a l’abast, necessitarien 
ajuda exterior 

    

Societat 

 
 
 
Propietaris comerços 

desesperats Busquen benzina als cotxes 
abandonats 
 
Refusen reomplir botigues 
perquè no els saquegin 
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Nº 75 Mitjà The New York Times Data 13/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol At a Philippine hospital, survivors face quiet despair 

 Signatura Keith Bradsher - Tacloban 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

En general, repartiment amb 
retards 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
Personal hospital 
 
 
Frank Van Trimpont, 
metge equip mèdic gov. 
Bèlgica   

 
 
 
 
 

Els hospitals es queden sense 
material mèdic  
 
Canvia els bandatges del pacient 
Pulga, amb guants no estèrils. 
 
Construeixen un hospital de 
camp a prop de l’hospital 
regional. Diu que no es pot fer 
gaire cosa pel pacient Pulga. 
Cas perdut. 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Richard Pulga, 27 anys, 
granger 
 
 
 
 
Supervivents 

Dels primers 
pacients a l’hospital 
regional de Visayas. 
Preocupat per com 
alimentar la família 
 
Multitud afamada 

Explica com va sobreviure al tifó. 
Té una cama trencada i dolor 
abdominal. Símptomes 
desconcertants. No es pot pagar 
el tractament. 
 
Intenta assaltar un comboi de la 
Creu Roja 
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Nº 76 Mitjà The New York Times Data 13/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Philippines’ president faces growing anger 

 Signatura Andrew Jacobs (enviat especial) – Manila  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Govern  

Figura popular que 
ha superat 
nombroses crisis. 
Hereu dinastia 
política. Insensible 
per a alguns. Molest 
amb el cap de gestió 
de catàstrofes i amb 
un botiguer queixós 
pels saquejos. Ben 
valorat per la lluita 
contra la corrupció i 
les negociacions 
amb grups 
separatistes 
 
Mal preparat en 
ocasions 

Fa front al més gran repte de la 
seva presidència amb “la guàrdia 
baixa” segons aliats. Visita les 
zones afectades. Rep crítiques 
per enaltir l’orgull nacional i no 
demanar ràpidament ajuda int. 
Es va posar en contra dels 
saquejadors i va criticar els 
oficials local pel seu fracàs en 
ajudar la gent. Des de la seva 
elecció ha crescut l’economia i 
s’ha destinat més diners a 
infraestructures, benestar social i 
preparació per a desastres. 
 
 
Mala gestió recent en un 
enfrontament contra un grup 
separatista i en alguns desastres 
naturals. Escàndol sobre 
desviament de fons públics. 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Filipins 
 
 
Ben D. Kritz, 
columnista The Manila 
Times 
 
Veïns regió afectada 

Enfadats amb el 
president 
 
Crític amb el govern 
 
 
 
Fidels als Marcos 

Perden la paciència per la 
lentitud en l’arribada d’ajuda 
 
Ridiculitza alts oficials. Escriu 
que la gestió del catàstrofe és 
descoordinada i vergonyant  
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Nº 77 Mitjà The New York Times Data 14/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Overshadowed by Tacloban, other devastated philippine cities fear aid will not come 

 Signatura Gerry Mullany – Hong Kong  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents Ormoc 
 
 
 
 
Legislador de Baybay 

Preocupats que 
l’ajuda no els arribi. 
Exposats a malalties. 
Pacífics.   

Fan front a perills creixents. 
Estan “exposats als elements” 
amb desabastiment de menjar. 
Viuen a la intempèrie.   
 
Fa una crida al Facebook on 
suplica ajuda per al seu municipi.  
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Nº 78 Mitjà The New York Times Data 14/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Not even Marcos family is spared residents’ ire 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Imelda R. Marcos 
 
 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde de Tacloban 

Extravagant, estil de 
vida opulent. Gran 
influència  
 
Nebot I. Marcos. La 
seva mala relació 
amb el president 
podria haver afectat 
l’arribada d’ajuda  

La seva família (clan Romualdez) 
ha dominat la política local 
durant generacions. 
 
Justifica la gestió del govern 
local. Era impossible preparar-se 
per un tifó tan fort.  
Recrimina al govern que no hagi 
enviat prou tropes.  

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents Tacloban 
 
 
 
Perlin Bechachino, 
resident 
 
 
 
 
 
Teresita Aroza, 54 

Enfurismats pel 
fracàs en la gestió 
de l’ajuda  
 
Té I. Marcos en alta 
estima 
 
 
 
 
 
Contraris als Marcos 
perquè no tenen 
cura dels afectats 

 
 
 
 
Diu que el clan Romualdez ha fet 
nombroses donacions a la seva 
església. Bona gestió del govern 
local (de Romualdez). Justifica la 
mala gestió del desastre per el 
nivell de destrucció 
 
Descriu com van viure el pas del 
tifó. Diu que la família Marcos és 
distant. 
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Nº 79 Mitjà The New York Times Data 14/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Ravaged typhoon, Philippines faces threat of serious diseases 

 Signatura Rick Gladstone 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

govern Confusió en les 
dades de morts 
(respecte ONU) 
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
 
 
 
 
 
Oficina per la 
coordinació d’afers 
humanitaris 

Incapacitat dels 
equips d’emergència 
de respondre ràpid. 
Alarmats per la 
possible extensió de 
infeccions de tètanus 
 
Principal conducte 
internacional per 
distribuir ajuda 

Metges en general prediuen 
reaparició malalties  

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF França 
 
 
AmeriCares EUA 

 
 

He enviat equips on encara no 
ha arribat ningú. 
 
Enviament de medicines 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Ferits 
 
 
Habitants zones 
aïllades 

Vulnerables, alt risc 
d’infecció 

 
 
 
Necessiten de tot 
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Nº 80 Mitjà The New York Times Data 15/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Relief proceeds slowly in Philippines, were a death toll remains unclear 

 Signatura Keith Bradsher – Tanauan / Austin Ramzy – Tacloban 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Matin Petilla, 
alcaldessa Palo 
 
 
 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 

Mare sec. d’energia. 
Els seus contactes 
poden haver 
agilitzat l’arribada 
d’ajuda. 
 
Reacció brusca a 
les crítiques. Nebot 
I. Marcos, oposició 
govern 

Va ordenar l’establiment de 
punts de control policial per 
prevenir els saquejos.  
 
 
 
Demana perdó pels errors en el 
recompte de morts 

-Propis    

-Internacionals 
   

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 
 
John Ding, dir. 
operacions oficina per 
la coord. afers hum. 

lentitud en general. 
 
Ha tingut problemes 
en donar núm. morts  
 
 

 
 
Es disculpa per la discrepància 
de morts, passen de 4.460 a 
3.600. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
Sra. Teoderico Canales 
i família 

Avergonyida, 
nerviosa per si 
emmalalteixen 

Viuen en una cort de porcs.  
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Nº 81 Mitjà The New York Times Data 15/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Death after the typhoon: “It was preventable” 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban 

incompetent 
 
es 
desresponsabilitza 
de l’activitat a 
l’hospital regional 

Dóna una resposta inadequada  

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Equips mèdics en 
general 

Esforç lent i amb 
problemes. 
Preocupats. 

Intenten operar enmig del caos 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Metge filipí 
 
 
 
 
Equip mèdic estranger 
 
 
Albert de Leon, admin. 
en cap de l’hospital 
regional 
 
 

 
 
 
 
 
Fan tard 
 
 
Creient, déu és qui 
decideix el destí de 
cada individu 
Rivalitat Romualdez. 

Aconsella a un familiar de Pulga 
que se l’endugui de l’hospital 
perquè no pot pagar el 
tractament 
 
Trasllada Pulga a un altre 
hospital per tractar-lo 
 
S’enrabia quan li informen que 
Romualdez considera que 
l’hospital fa temps que és un 
problema. Critica la poca 
efectivitat de l’alcalde. 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Policia i militars 
 
 
 
Exèrcit estranger 
 

Insuficients per 
proporcionar 
seguretat 
 

 
 
 
 
L’ajuda comença a arribar 
gràcies a la seva ajuda 

    

Societat 
Richard Pulga, 27 anys 
 

Víctima de la 
incompetència i la 
inacció 

No va rebre l’atenció mèdica 
necessària i ha mort.  
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Nº 82 Mitjà The New York Times Data 16/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol In worst-hit areas of Tacloban, a killer from two sides 

 Signatura Austin Ramzy – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Alfred Romualdez, 
alcalde Tacloban  

adinerat 
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents barri 
Barangay 88 
 

Barri de contrast 
entre rics i pobres, 
però davant el tifó 
tots van patir igual 

Quan entre l’aigua del mar pel 
tifó tots intenten sobreviure com 
poden. 
Es queixen que han de valer-se 
per ells mateixos, sense ajuda 
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Nº 83 Mitjà The New York Times Data 17/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Philippine community groups fill vacuum in typhoon’s aftermath 

 Signatura Austin Ramzy – Tacloban / Andrew Jacobs Guiuan 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Governs locals 
 
 
 
Govern nacional 
 
 
 
Christopher Sheen 
Gonzales, alcalde 
Guiuan 

no poden 
desenvolupar les 
seves funcions 
habituals 
 
 
 
 
vist com un heroi 
arreu del país 

 
 
 
 
Envia policia i tropes. Fer les 
tasques que no han pogut fer els 
governs locals. 
 
Va evacuar a temps les zones 
més vulnerables 

-Propis    

-Internacionals 
Austràlia  Reparteix menjar i aigua 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 L’ajuda progressa 
tot i que encara ha 
de millorar 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF Molt ocupats, dels 
primers en arribar 
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Força aèria Suècia 
 
 
Marina EUA 
 
 
Bombers França 

 
 

Porta treballadors de socors 
alemanys 
 
Porta vaixells i avions amb 
provisions 
 
Han arribat a Guiuan 

    

Societat 

Ofelia Casio, 46, vidua i 
carnissera 
 
 
 
 
 
Esglésies, grups 
comunitaris i individus 
 
Mossèn Apurillo 

En general, amb 
l’arribada d’ajuda 
tenen esperança. 
Alguns estan 
crispats i actuen 
amb violència. 

Intenta mantenir l’ordre al centre 
de convencions reconvertit en 
refugi pels afectats. S’ha 
convertit en representant del 
refugiats. Gestiona l’ajuda que 
arriba. 
 
Han hagut d’ampliar els seus rols 
per substituir autoritats locals 
 
Pren la iniciativa de conduir els 
enterraments perquè el govern 
local no pot fer-se’n càrrec i 
mobilitza la congregació perquè 
l’ajudi 
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Nº 84 Mitjà The New York Times Data 17/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Ravaged Philippine city ponders a grim road ahead 

 Signatura Andrew Jacobs – Guiuan  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Pres. Benigno Aquino 
 
 
 
Christopher Sheen 
Gonzales, alcalde 
Guiuan 

 
 
 
 
vist com un heroi 
arreu del país 

Visita els afectats de Guiuan i 
ofereix paraules d’encoratjament 
als treballadors de l’ajuntament 
 
Va evacuar a temps les zones 
més vulnerables 

-Propis    

-Internacionals 
Austràlia 
 
EUA 
 

 Reparteix menjar i aigua 
 
Van ajudar Filipines durant la 
invasió japonesa de la IIGM 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF  Ocupats 
 

Dels primers en arribar 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Metges estrangers i 
experts en logística 
EUA (militars) 
 
 
 

Ambient agradable 
pels carrers 
 
 
 
 

Passegen pel carrer 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Força aèria Suècia 
 
 
Marina EUA 
 
 
Policia i exèrcit 
 
 
 
Bombers França i 
voluntaris de Manila 

 
 

Porta treballadors de socors 
alemanys 
 
Porta vaixells i avions amb 
provisions 
 
Han calmat els nervis de la gent i 
aplanat el camí per els 
desplegament d’ajuda 
 
Arriben a Guiuan 

    

Societat 

Residents Guiuan 
 
 
 
 
 
 
Companyia telèfons 
filipina 

Deixen enrere la 
desesperació dels 
primers dies gràcies 
a l’ajuda que va 
arribant.  

Molta gent torna a casa amb 
bosses de menjar en un ambient 
semblant al carnaval. Gairebé 
tothom somriu i saluda, però 
quan recorden la situació en què 
es troben torna la tristesa. 
 
Aconsegueix restablir servei de 
mòbil limitat 
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Nº 85 Mitjà The New York Times Data 17/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Inland, no aid for survivors of typhoon 

 Signatura Keith Bradsher – Jaro  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Treballadors de socors 
estrangers i locals 

 
 
 

No se’ls veu a les zones interiors 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Afectats zones interiors 
 
 
 
 
Virginia Macasaet, 
llevadora encarregada 
de la clínica de Macanip 
 
Rosalina Doyola, 22 
anys, recent llicenciada 

 
 
 
 
 
No té prou formació 
per atendre els ferits 

No han rebut ajuda. Beuen aigua 
contaminada i dormen a la 
intempèrie. Posen fulles als 
fronts dels nens amb febre.  
 
 
 
 
 
Està ferida a una cama, però no 
pot rebre l’atenció mèdica adient. 
Serà traslladada a un hospital de 
campanya estranger 
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Nº 86 Mitjà The New York Times Data 18/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Challenge for the government: 4 million are displaced, and hunger grows 

 Signatura Austin Ramzy – Basey  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Junji Ponferrada, 
alcalde Basey 

 
 

Fa tot el que pot per alimentar i 
donar un sostre als habitants 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Matthew Cochrane, 
portaveu OCHA 

Preocupació pels 
centres d’evacuació 
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Equip metges Japó 
 
 
Equips mèdics filipins 
de Valenzuela i de la 
província de Camarines 
Sur 

ajuda 
 
 
 
 

Curen talls i ferides a l’hospital 
de Basey 
 
Ofereixen medicines, cirurgies 
menors i altres provisions 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Residents  
 
 
 
Belen Cabonce, 87 
anys 
 
 
Pacquito Manog, 60, 
agricultor d’arròs 
 
Residents Magallanes 
 
 
Club de corredors de 
Samar 
 
Mossèn Gil Cabujat, 44 
anys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frustrat 

Amb l’arribada del tifó van córrer 
cap a l’església. Ara un centenar 
encara s’hi refugia. 
 
Viu a l’església. Demana ajuda. 
No sap que s’ha fet de la seva 
família.  
 
Ha perdut la collita però ja 
planeja del pròxim mes 
 
Esperen a la carretera l’arribada 
de l’ajuda promesa 
 
Dóna arròs, galetes i aigua a la 
gent que viu a l’església 
 
No pot començar a reconstruir 
l’església fins que els refugiats 
no marxin 
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Nº 87 Mitjà The New York Times Data 18/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Medical care improves in storm-hit area, though manya re still out of reach 

 Signatura Keith Bradsher – Palo  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Departament de Salut  
 

Ha fet arribar medicaments a 
zones interiors on encara no 
n’havien rebut 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 L’esforç mèdic 
millora a la costa i 
l’interior, però alguns 
llocs continuen amb 
poca ajuda 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

International Search 
and Rescue Germany 
 
 
MSF 

 
 

Tracten els ferits i malalts de 
zones més aïllades en un 
hospital de campanya 
 
Arriben a Santa fe 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Soldats  
 

Arriben a Tacloban per repartir 
menjar 

    

Societat 

Rosalina Doyola, 22 
anys, recent llicenciada 
 
 
Residents Tacloban 

Afortunada de 
seguir viva 
 
 
Afamats i 
desesperats. Alguns 
agressius  

Ha pogut rebre tractament a un 
hospital de campanya d’una 
ONG d’Alemanya 
 
Fan cua per rebre menjar dels 
soldats, desordre. 
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Nº 88 Mitjà The New York Times Data 19/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol For Young typhoon survivors, retorn of play is a sign of hope 

 Signatura Austin Ramzy – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  Ha fracassat en 
donar ràpidament 
menjar i medicines  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

Lynette Lim, cap com. 
Save the Children Àsia 

 
 

Diu és vital que les escoles tornin 
a funcionar com a tals. Prioritat.  
L’ONG va enviar 100 t de 
provisions a Cebú. Ha organitzat 
amb l’ONU un espai per als 
nens.  

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Nens en un centre de 
refugiats de Samar 
 
 
 
Societat filipina en 
general 

Vulnerables, records 
terribles. 
 
 
 
Repte d’ajudar el 
nens a recuperar-se 

Nens traumatitzats tornen a 
ajustar-se a una rutina. Juguen 
entre ells i parlen amb els 
treballadors estrangers 
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Nº 89 Mitjà The New York Times Data 19/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Typhoon response highligths weajnesses in Philippine military 

 Signatura Andrew Jacobs – Guiuan  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern 
 
 
 
 
Govern previs  
 
Pres. Benigno Aquino 

Preparació contra 
desastres limitada i 
poca capacitat de 
socors.  
 
corruptes 

Dediquen el pressupost a altres 
prioritats (no a l’exèrcit) perquè 
veuen els EUA com una xarxa de 
seguretat. 
 
Desviaven fons de l’exèrcit 
 
Abans del tifó havia promès 
modernitzar les forces armades. 
Ha doblat el pressupost per 
adquirir armament nou. 

-Propis    

-Internacionals 

Xina 
 
 
EUA 

 
 
 
Rol necessari per 
ajudar les forces 
armades filipines 

Repta Filipines en temes de 
sobirania en territoris marítims 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Avions càrrega i 
helicòpters EUA 
 
Soldats filipins 
 
 
Exèrcit 

Molts recursos, gran 
ajuda 
 
Pocs recursos, fan el 
que poden.  
 
Criticat per arribar 
tard. Ha empitjorat 
des de que l’exèrcit 
d’EUA va deixar el 
país als 90. 
Conscients de les 
deficiències, però 
defensen el seu 
esforç 

Sobrevolen Guiuan i porten 
provisions molt necessitades 
 
Esperen ordres, han de buscar-
se el seu propi menjar. 
 
Ha encarregat avions a Corea 
del Sud. 

    

Societat 
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Nº 90 Mitjà The New York Times Data 21/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Philippine city’s residents describe rifling of stores 

 Signatura Austin Ramzy – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

Forces seguretat seguretat 
 

Han instal·lat punts de control. 
Intenten perseguir lladres i 
recuperar objectes de valor robats 

    

Societat 

Saquejadors botigues 
 
 
 
 
Propietaris botigues 
 
 
Bancs 
 
Manuel Roxas, 
propietari botiga 

Saqueig justificat per 
situació desesperada 
vs. objectes que no 
són de necessitat 
 
Preocupats per 
seguretat 

Pillatges de menjar, roba i altres 
coses com joies, la majoria 
comesos per residents, no 
criminals habituals.  
 
 
 
 
Alguns han reobert 
 
Va tancar perquè la gent robava. 
Ara ha obert però ven a través 
d’una tanca metàl·lica. Diu que 
no té més remei perquè ha de 
pagar factures. 
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Nº 91 Mitjà The New York Times Data 22/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Pneumonia is new threat to storm-battered Philippines 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Departament de salut  
 

Recopila informació detallada 
dels casos d’infecció respiratòria 
diagnosticats 

-Propis    

-Internacionals 

Govern EUA 
 
 
 
Centre de trauma i 
cures crítiques del 
govern Austràlia 

Preocupat pels casos 
de pneumònia 

Donen menjar i plàstics per 
protegir les famílies de la pluja i 
el vent 
 
Ha construït un hospital de 
campanya complet amb 
quiròfans 

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

 L’ajuda es va 
centrar en menjar i 
aigua, no en refugi 
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

MSF 
 
International Search 
and Rescue Germany 
(Alemanya) 

 
 

Està portant tendes de campanya 
 
Diuen que els casos de diarrea i 
amputacions  són menys comuns 
del que esperaven  

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

Grups mèdics 
estrangers i locals 
 
 
 
 

Preocupats per 
infeccions 
respiratòries 
 
 

Veuen molts casos de 
pneumònia, alguns s’estan 
quedant sense antibiòtics 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Afectats pel tifó  
 
 
 
 
Kesha Magason, 3 
anys 

 
 
 
 
 
Asmàtica i malalta 
de pneumònia 

Viuen exposat a la pluja. Tothom 
ha perdut les seves pertinences 
(roba, sabates...) i no es poden 
canviar de roba si es mullen. 
 
Sobreviu amb dificultat, però 
sembla que els metges 
estrangers l’han tractat a temps 
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Nº 92 Mitjà The New York Times Data 22/11/13 Tipus de peça Notícia 

 Títol Toll confirms storm is one of Philippines’ deadliest 

 Signatura Austin Ramzy – Cebú 

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern Utilitza un sistema 
conservador. El ball 
de xifres previ 
demostra que no 
estaven preparats. 

Estima 5.000 morts 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

  
 
 

 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 
Afectats  Tot i les millores, 

continuen patint 
Alguns encara viuen a la 
intempèrie o en llocs molt 
danyats pel tifó 
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Nº 93 Mitjà The New York Times Data 23/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Bodies still being found weeks after Philippine storm 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

  
 

 

-Propis    

-Internacionals    

,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Programa 
desenvolupament ONU 

 
 
 

Crea 40.000 llocs de treball de 
15 dies perquè els residents de 
les zones afectades 
reconstrueixin els barris 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

ONGs i orgs. 
internacionals 

 
 

Intenten crear llocs de treball 
perquè els residents ajudin amb 
la neteja 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Equips de treball 
 
 
 
 
Família de Tacloban 
 
 
 
 
Nadons  

 
 
 
 
 
Història personal 
per explicar que 
encara apareixen 
cossos 
 
Contrast mort/vida. 
Filipines alta taxa de 
natalitat 

Retiren runes dels carrers. 
Donen prioritat a les piles que 
fan olor a cossos en 
descomposició. 
 
Assisteixen a l’enterrament de la 
filla de tres anys. 
 
 
 
Ha augmentat el núm. de 
naixements pel tifó, molts 
prematurs. 900 al dia. 
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Nº 94 Mitjà The New York Times Data 27/11/13 Tipus de peça Crònica 

 Títol Grief and heroism as survivors struggle in the Philippines 

 Signatura Keith Bradsher – Tacloban  

Actors Com els 
presenten 

Quines accions els 
atribueixen 

Polítics 
-Locals 

Govern  Estadístiques de 
morts i 
desapareguts 
inexactes perquè 
molta gent no 
registra els familiars 
a les llistes 

 

-Propis    

-Internacionals    

0,5    

Ajuda humanitària 
-ONU i agències 

Unicef  
 
 

Reparteix sabó i altres productes 
de neteja personal. Ha construït 
un centre per acollir nens. 

-ONGs 
  Locals 
  Estrangeres 

  
 

 
 

-Suport 
  Institucions/ grups 
  professionals 
     Locals 
     Estrangeres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Exèrcit, policia 
     Locals 
     Estrangers 

  
 

 

    

Societat 

Jomar Pasqual, 18 
anys 
 
Maria Kaaya, 72 anys 
 
 
 
Presos escapats 

Ha perdut els pares 
i 3 germans 
 
Hi ha més herois 
quotidians que 
malvats. 

Cuina per als seus 4 germans i 
se’n cuida.  
 
Busca cocos per alimentar els 
seus néts i besnéts. Fa 4 dies 
que no menja. 
 
1.100 van escapar de les 
presons properes a Tacloban. 
Protagonitzen la majoria d’actes 
malvats. 

 
 


