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HIPÒTESIS

INTRODUCCIÓ
Aquesta investigació té l’objectiu d’estudiar quins
mecanismes s’articulen en la construcció de la por i
la difusió del terror en l’explicació d’un atac
terrorista per part dels mitjans de comunicació.
L’objecte d’estudi es centra en el tractament
informatiu sobre els fets que van passar a La
Rambla de Barcelona el 17 d’Agost del 2017.

H1

H1.1

• Els Mitjans de Comunicació utilitzen
una narrativa de la por.
• Els Mitjans de Comunicació van
afavorir una sensació de pànic en la
ciutadania a través del discurs dels
atacs l’agost del 2017 a Barcelona i
Cambrils.

METODOLOGIA

Perfil 1: Vivència
personal de l’atac

o Tipus de recerca teòrica.

Entrevista
semiestructurada

o Anàlisi documental i premsa.
o Revisió bibliogràfica sobre “terrorisme” i
“mitjans de comunicació”.

Tècniques
d’anàlisi

Perfil 2: Ho van
presenciar pels
mitjans de
comunicació

Font primària

o Anàlisi de les entrevistes semiestructurades als
dos perfils d’entrevistats.

Anàlisi dels
mitjans

Font secundària

RESULTATS
o Les cadenes de televisió estudiades van difondre imatges i repeticions de vídeos amb contingut violent
durant el mateix dia i els dies posteriors a l’atac.
o Els entrevistats que van presenciar l’atac pels mitjans de comunicació descriuen el succés com impactant i
van viure moments de por en el moment de tornar a La Rambla i por per la situació que es va crear.
o Els entrevistats que van viure personalment l’atac descriuen els fets com una situació d’empoderament i no
de pànic.

CONCLUSIONS
o L’opinió pública es veu influenciada per la societat mediàtica a
través d’imatges i discursos retransmesos i això s’aprecia a les
entrevistes de la ciutadania amb una experiència mediada pels
mitjans de comunicació: tenen incorporat en el seu discurs una
percepció de por i d’impotència.
o Les persones entrevistades que van viure personalment el cas
no tenen aquest discurs incorporat i no conceben la situació de
la mateixa manera.
o Els mitjans de comunicació han emprat una narrativa orientada
a difondre pànic en la ciutadania.
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