
RESULTATSINTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal d’aquest treball d’investigació é: 

❖ Analitzar la presència d’elements d’estigma en la
representació que es fa dels menors estrangers no
acompanyats als mitjans de comunicació de premsa
escrita.

En la societat actual, els mitjans de comunicació juguen
un paper central en la transmissió d’informació i
esdeveniments que tenen lloc en una societat. Per
aquesta raó, existeix una literatura diversa, l’objectiu de
la qual és estudiar la relació entre diferents fenòmens
socials i la seva representació els mitjans de
comunicació.

Per aquest treball s’ha escollit el fenomen dels menors
estrangers no acompanyats per :

❖ L’absència de literatura existent en relació aquest
fenomen

❖ La seva presència destacable en els mitjans de
comunicació, sobretot, en els últims dos anys.

PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ

❖ Quines són els termes que s’utilitzen per definir i
dirigir-se a aquests menors?

❖ Quines són les expressions o paraules més freqüents
a l’hora de parlar sobre aquest fenomen?

❖ Quines són les fonts principals citades?

❖ Quines són les raons que expliquen l’arribada dels
menors i quines són les solucions proposades ?

❖ Quines són les principals temàtiques tractades?

METODOLOGIA I MATERIALS

CONCLUSIONS

✓ No existeixen diferencies significatives pel
que fa la representació dels menors
estrangers no acompanyats als 4 mitjans
de comunicació, excepte per El País.

✓ ABC, El Mundo i El Periódico representen
els menors no acompanyats des d’una
perspectiva negativa, ja que ressalten
elements estigmatitzadors, com ara la
delinqüència, la drogoaddicció, la
inseguretat, etc.

✓ Conclusions finals: la reproducció de
certes problemàtiques relacionades amb
els menors estrangers no acompanyats i
l’ús de paraules i expressions alarmistes i
sensacionalistes en alguns dels noticiaris
poden contribuir a la representació dels
menors des d’unes lògiques
discriminatòries i estigmatitzadores.
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✓ Per a investigacions futures, tindria gran
interès en aprofundir en la influencia
que tenen els mitjans de comunicació
en les percepcions col·lectives sobre els
menors estrangers no acompanyats.
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Mostra d’anàlisi: 

❖ 4 periòdics nacionals: El País, El

Mundo, ABC i El Periódico.

❖ Total notícies analitzades: 36

Perfil noticies: notícies en els que els menors

estrangers no acompanyats són els actors

principals.

Línies editorials:

❖ Liberal i progressista: El País i El

Periódico

❖ Conservadora: El Mundo i ABC:

Font d’extracció de dades:

❖ Hemeroteca UAB: mynews.com

Resposta a les preguntes d’investigació

El Periódico
➢ Termes utilitzats: ““menes””,

“nens del carrer”, “joves

immigrants”

➢ Expressions més freqüents:

“detencions policials”, “problemes

amb la justícia”, “desbordament”,

“col·lapse”

➢ Fonts principals: Fonts policials,

fonts polítiques

➢ Causes de la migració d’aquests

menors: cap menció

➢ Solució: cap menció

➢ Temàtiques principals: Menors

com a delictes i les seves

detencions, xifres i percentatge de

menors no acompanyats,

manifestacions en contra de

l’obertura de centres de menors

El País 

➢Termes utilitzats:

“menors migrats”, “joves migrats”

➢Expressions més freqüents:

“xarxes socials”, “trajectòria social”,

“integració socials i laboral”

➢Fonts principals: educadors,

voluntaris, joves migrats i ONG’s

➢Causes de la migració d’aquests

menors:

➢Solució: inclusió dels menors a la

societat

➢Temàtiques principals:

experiències i trajectòria vital dels

menors migrats, necessitat de

resoldre la situació dels menors.

El Mundo 

➢ Termes utilitzats: “menors

immigrants no acompanyats”,

“mena”, “menors marroquí”

➢ Expressions més freqüents:

“immigració irregular”, “col·lapse

dels centres”, “degradació”,

“increment exponencial dels

immigrants”

➢ Fonts principals: representants

polítics

➢ Causes de la migració d’aquests

menors: millora de les condicions

de vida

➢ Solució: retorn al país d’origen

➢ Temàtiques principals: Debat

polític, menors cometent delictes,

menors com a víctimes d’atacs

racistes.

ABC

➢ Termes utilitzats: “menors

immigrants no acompanyats”,

“menes”,

➢ Expressions més freqüents:

“tensió i saturació en els centres”,

“reeducació”, “il·legal”, “programes

de inserció socio-laboral”

➢ Fonts principals: representants

polítics

➢ Causes de la migració d’aquests

menors: millora de vida

➢ Solució: inversió de fonts i gestió

dels centres

➢ Temàtiques principals: Debat

polític,

tendència ideològica progressista 

Tendència ideològica conservadora 


