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Introducció 

 

Els últims anys s’ha viscut a tota Europa una arribada massiva de refugiats que 

fugien del seu país i sol·licitaven asil a un lloc segur on estiguessin fora de perill. 

La situació s’ha convertit en una gran crisi, que encara a dia d’avui continua i és 

coneguda com a crisi de refugiats. Actualment, aquest és un dels grans drames 

de la societat, i és necessari informar del que passa, donant-los visibilitat i 

intentant trobar una solució.  

 

Es podria dir que el periodisme és la via principal que existeix per donar veu. El 

seu paper és clau, i més tenint en compte que vivim en una societat de la 

informació. MERCADO SÁEZ, MT (2010) Aportaciones Teóricas en torno al 

concepto de periodismo especializado afirma que la superabundància 

d’informació constitueix un dels trets fonamentals de la nostra realitat, 

anomenada Societat de la Informació. El que defineix aquesta societat és la 

contínua circulació de continguts i l’actualització constant de dades i notícies que 

prèviament s’han de contrastar i verificar per tal d’assegurar-se que els ciutadans 

estan correctament assabentats de les conjuntures actuals.  

En les societats de la informació, el paper del periodista és important ja que 

desenvolupa el paper de gatekeeper1. El psicòleg Kurt Lewin va ser qui primer 

va definir aquest concepte, a The Problem of Changing Food Habits: Report of 

the Comitee on Food Habits 1941-1943. Forces behind food habits and methods 

of change, pp 36-65 . Es tracta d’un estudi de camp sobre l’arribada d’aliments 

als nord-americans, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, i com 

influïen els diferents factors en la presa de decisions per aconseguir-los. Lewin 

assegurava que el tipus d’aliments i si arribaven o no era degut a les decisions 

que prenia la dona de casa. Aquesta era la gatekeeper dels aliments i decidia el 

tipus de menjar que s’escollia i el que arribava a la llar. El psicòleg Kurt Lewin va 

extrapolar aquest fet a la informació, dient que també existeixen porters 

                                                           
1 Gatekeeper: traducció literal de l’anglès porter. 
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(periodistes) que decideixen quina informació arriba a la societat i quina, pel 

contrari, desapareix perquè es decideix no explicar.  

De la mateixa manera que aquests escullen el que es mostra, defineixen la 

manera de relatar-ho. Aquest és el tema principal d’aquest treball, on es vol 

analitzar el tractament dels temes d’immigració i refugi, específicament en els 

mitjans espanyols. De manera que el que es vol comprovar és si el tractament 

dels temes d’immigració i refugi canvia en funció de la línia editorial dels mitjans. 

I es vol confirmar si els diaris més conservadors dediquen menys espai a aquests 

temes i tracten aquestes informacions més en termes de seguretat que no pas 

de Drets Humans.  

Concretament tractarem dos moments molt determinats: quan Aylan Kurdi i 

Joseph van morir. Aylan Kurdi, nascut a Kobane, una ciutat Kurda del nord de 

Síria, va ser un nen de 3 anys que va perdre la vida a la costa de Turquia. La 

seva família buscava asil a algun indret segur on poguessin estar fora de perill 

de l’Estat Islàmic. Després de dos intents fallits i de portar la família a la illa grega, 

on intentaven trobar asil, el pare d’Aylan, Kos Kurdi, va decidir traslladar-se a 

Europa, de manera il·legal, en una embarcació inflable. El viatge va acabar en 

una gran tragèdia on Aylan, la seva mare i el seu germà van morir, i va ser el 

pare l’únic supervivent. Semblava que aquest moment va despertar la 

consciència dels ciutadans i les autoritats i va alarmar de la situació que tota 

aquesta gent estava vivint.  

Cinc anys després torna a repetir-se un episodi semblant. El dotze de novembre 

de 2020 hi ha un naufragi de més de 100 persones al mediterrani central (111 

segons l’Open Arms, equip de rescat que va intentar salvar-los) i Joseph, una 

nena de sis mesos, va morir (a l’igual que ella cinc persones més). Joseph va 

patir una parada respiratòria i, tot i que l’equip de l’Open Arms havia aconseguit 

recuperar la seva respiració, a les poques hores la va perdre per sempre. En 

aquesta ocasió, el cas no va despertar tanta consciència i la gent no es va 

alarmar de la mateixa manera que ho va fer amb el cas d’Aylan, cinc anys abans.  

Volem estudiar si és veritat que ens hem pogut acostumar a aquestes fatídiques 

notícies i que ja no ens alarma veure gent (en aquests dos casos tan alarmants, 

nens) morint dia a dia en el camí de busca d’una vida millor o, almenys, d’una 
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vida segura on la seva integritat no es vegi afectada. Per poder comprovar-ho, 

analitzarem quatre diaris, dos d’ells conservadors i dos progressistes, durant la 

setmana dels fets i comprovarem el tractament que es va fer de tots dos episodis, 

amb anys de diferència, per analitzar si s’han produït canvis.  
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Antecedents i originalitat 

 

Existeixen diferents estudis que tracten temes semblants al nostre, tot i que amb 

una perspectiva diferent. A continuació en veurem alguns per tal d’analitzar quin 

tractament fan de les matèries sobre immigració i mitjans de comunicació.  

 

En primer lloc, VAN DIJK, T., RODRIGO ALSINA, M., LORITE GARCÍA, Nicolás. 

Et al. (2006). Medios de comunicación e inmigración, expliquen com la percepció 

que es té sobre la immigració ha passat de ser l’origen al destí. Afegeixen que la 

importància d’aquestes migracions ha fet que s’hagi convertit en un element 

mediàtic de primer ordre i –argumenten— la manera com els mitjans de 

comunicació aborden aquests temes resulta clau en la configuració dels corrents 

d’opinió i conscienciació de la població vers l’arribada dels refugiats.  

Pels autors d’aquest llibre, els mitjans de comunicació són un element clau en el 

procés d’integració d’aquests refugiats i la manera d’abordar els temes farà que 

aquesta inclusió es doni o, pel contrari, no. Tenir un bon abordatge d’aquests 

temes i afavorir a la integració d’aquestes persones és un compromís amb els 

Drets Humans, una aposta per la dignitat de la persona i pel desenvolupament 

solidari i sostenible.  

En definitiva, es vol destacar la transcendència dels mitjans de comunicació per 

mostrar, educar, apropar i explicar la importància de les migracions. Per aquest 

motiu és una obra que ens pot servir com a referent, perquè aborda el tema amb 

una perspectiva semblant a la nostra i, d’altra banda, també perquè es tracta 

l’aspecte dels Drets Humans, un dels punts clau de la nostra investigació.  

 

Seguidament, MARTÍNEZ LIROLA, M (2008) Inmigración, discurso y medios de 

comunicación és un llibre que tracta el fenomen de la immigració des de diferents 

punts de vista: sociologia, ciències de la informació, comunicació audiovisual, 

anàlisi del discurs i la gramàtica visual. Des del punt de vista del periodisme, el 

llibre pren una postura crítica vers els modes tradicionals d’enfrontar-se al 

fenomen de la immigració i de com els mitjans de comunicació, en diverses 
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ocasions, creen estereotips que moltes vegades no es corresponen. També 

s’ofereix una visió de la immigració des del punt de vista dels Drets Humans, en 

el fet que aquestes migracions comporten canvis culturals i com es respecten 

aquestes diferents cultures. Se centren, principalment en la imatge que es dona 

d’aquests refugiats i com aquest tractament comporta al rebuig o acceptació i a 

la justificació o creació d’estereotips.  

Al llibre s’explica com el tractament del poble europeu vers els immigrants i 

refugiats ha estat sempre marcat pel racisme, la discriminació i la ideologia de 

superioritat europea. Segons Maria Martínez Lirola, els mitjans de comunicació 

europeus parlen dels refugiats i immigrants com “els altres”. També s’afirma que 

a Espanya aquest racisme no es transmet sempre de manera oberta, com sí 

passa a altres països, sinó que aquí ho fan de manera més subtil i indirecta. 

També s’exposa que el discurs està sempre controlat per l’elit política, 

principalment perquè el racisme s’aprèn, no és innat, i els principals 

responsables del discurs públic que genera actituds i ideologies són també 

aquests polítics.  

En aquest cas, aquesta lectura no seria un referent pel tractament que fa de la 

immigració des de tots els punts de vista. En canvi, sí ho és per tractar els 

estereotips que en moltes ocasions creen i/o difonen els mitjans de comunicació, 

ja que és un dels fets que volem comprovar al treball i que, a més, està plantejat 

a la hipòtesi (des del punt de vista que aquests mitjans convencionals tracten la 

informació). A més a més, treballa des d’una perspectiva de Drets Humans, molt 

interessant per la nostra recerca, ja que és una de les bases.  

 

Altrament, GARCÍA, A (2017) Influencia de los medios de comunicación en la 

sobrerepresentación de los flujos migratorios en España és un estudi que 

analitza la informació que apareix als mitjans espanyols i la incidència que 

aquesta té sobre la població. Pot resultar interessant ja que la metodologia que 

utilitza, d’analitzar mitjans, és prou semblant a la desenvolupada en aquest 

treball.  
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Per últim, però no menys important, OROZA BUSUTIL, R; PUENTE MÁRQUEZ, 

Y. (2017). Migración y comunicación: su relación en el actual mundo globalizado 

tracta el tema de la immigració i tota la sèrie d’estereotips que es creen al seu 

voltant. Considera que la majoria de discursos estan dominats per estereotips 

negatius i que aquests acaben influint en el lloc que els immigrants acaben 

ocupant dins la nostra societat. Clarament és un estudi interessant perquè ens 

dona la visió negativa dels mitjans i ens pot ajudar a l’hora d’analitzar els diaris 

que tenim com a mostra i observar si algunes de les conductes criticades a 

l’estudi es reprodueixen en aquests diaris espanyols. “Els mitjans massius també 

afecten a la imatge i permanència del migrant als països de destí a través de 

campanyes d’odi en contra seva, expressió del sentiment xenòfob, discriminatori 

i racista que existeix cap aquell segment de la població”. (OROZA BUSUTIL, R; 

PUENTE MÁRQUEZ, Y. 2017. Migración y comunicación: su relación en el actual 

mundo globalizado. Pàg 15). En aquest context, les xarxes socials són un 

component clau que ajuda a la transmissió d’aquests elements i d’imaginaris i 

perjudicis que no es corresponen amb la realitat. “És important ressaltar que les 

xarxes i internet han incrementat la possibilitat de visibilitat, i construcció 

d’identitats” (OROZA BUSUTIL, R; PUENTE MÁRQUEZ, Y. 2017. Migración y 

comunicación: su relación en el actual mundo globalizado. Pàg 15).  

 

En conjunt, existeixen molts estudis que ja han tractat el tema de la immigració 

als mitjans de comunicació, però no hi ha cap que ho hagi fet a nivell exclusiu 

d’aquests quatre mitjans escollits. Tampoc ho fan amb la comparació que 

s’empra aquí, partint de dues dates clau (Aylan, al 2015, i Joseph, al 2020) que 

marquen moments fatídics relacionats amb la immigració. Amb aquesta 

comparació veiem si s’ha produït algun canvi en els darrers anys i, per tant, 

oferim una continuïtat en el temps que ens permeten extreure unes condicions 

més elaborades, que tenen en compte context, evolució i situació a posteriori.   
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Marc Teòric 

 

En aquest treball es tracten elements diversos i vocabulari que és necessari 

definir per entendre correctament el que s’està estudiant. Per aquest motiu, 

abans d’endinsar-nos en l’anàlisi dels fets, es desenvoluparà una explicació dels 

conceptes clau treballats i analitzats en aquest projecte. La correcta comprensió 

d’aquests és vital per poder arribar a les conclusions, tenint una idea clara del 

que s’està parlant.  

 

Seguretat 

 

El concepte de Seguretat Humana va ser utilitzat per primera vegada al 1994, a 

l’Informe sobre Desenvolupament Humà, publicat pel PNUD (Programa de 

Nacions Unides pel Desenvolupament). Aquest informe especifica els elements 

que composen aquesta seguretat humana, que concretament en són set. En 

primer lloc, la seguretat econòmica, davant l’amenaça de pobresa. En segona 

posició la seguretat alimentària, quan apareix la gana. Seguidament la seguretat 

de la salut, davant lesions i malalties. En quarta posició existeix la seguretat 

mediambiental, quan hi ha situacions de pol·lució insostenible, deteriorament del 

medi ambient i esgotament de recursos. També s’ha de defensar la seguretat 

personal, i aquesta integra totes les formes de violència. La seguretat comunal, 

davant les amenaces que sorgeixen per la integritat de les cultures. I per últim, 

la seguretat política, en casos de repressió política.  

 

En el cas espanyol, la Constitució Espanyola de 1978 va assumir el concepte de 

Seguretat Ciutadana i Seguretat Política, dos termes diferenciats que 

posteriorment es van entendre com a sinònims del concepte de seguretat, 

entenent-la com l’activitat dirigida a la protecció de persones i béns i al 

manteniment de la tranquil·litat ciutadana.   

A més, també existeix una Llei Orgànica que defineix el terme seguretat. 

Concretament, la Llei Orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la 
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Seguretat Ciutadana especifica què és exactament aquest concepte: “La 

Seguridad Ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades 

reconocidas y amparadas por las Instituciones democráticas puedan ser 

ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales 

carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la Seguridad Ciudadana se 

configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho”.  

 

MACK, A. (2004). El concepto de Seguridad humana presenta dues vessants de 

la seguretat: la Seguretat Nacional, aquella que vetlla per la seguretat dels 

Estats, i la Seguretat Humana, on es vetlla per la seguretat dels individus. 

Segons Andrew Mack aquesta seguretat es basa principalment en preocupar-se 

per les amenaces que es presenten als Drets Humans de les persones. Segons 

FERNÁNDEZ PEREIRA, JP. (2013). Seguridad Humana, la seguretat també es 

basa en la defensa d’aquests Drets Humans: “la seguretat humana fa referència 

a la protecció i salvaguarda del dret a la vida i a la integritat personal i al propòsit 

d’humanitzar la seguretat ja existent, mitjançant la integració de valors i drets de 

les capacitats humanes en els sistemes de seguretat internacionals, nacionals i 

locals”. 

 

Juan Pablo Fernández Pereira assegura que la seguretat no és un element que 

depengui de l’Estat ni de les forces armades i sempre, independentment de la 

nacionalitat o cultura de l’individu, s’ha de proporcionar i vetllar per ella. A més, 

afegeix que les situacions d’inseguretat poden sorgir encara que no hi hagi cap 

conflicte armat i que s’ha d’actuar amb una estratègia coordinada. Aquesta 

actuació conjunta és necessària degut a la globalització, ja que amb aquesta 

s’incideix molt més en altres territoris i es produeix, en ocasions, un augment de 

la inseguretat. Per això es necessita una actuació de manera conjunta per 

solucionar els problemes que aquesta presenta.  

 

Jesús Bernal del Castillo exposa que totes les noves inseguretats que apareixen 

en aquest nou món globalitzat són degudes a que les polítiques establertes fins 
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ara fracassen a l’hora de frenar-les. Per ser capaços de reduir i eliminar aquestes 

situacions i afavorir a la seguretat s’ha de: “posar per davant les polítiques 

preventives i no les sancionadores; i seguir elaborant estratègies institucionals 

de millora de la seguretat ciutadana on hi hagi una coordinació cooperativa i una 

especial dedicació als problemes relacionats amb la immigració irregular, la 

delinqüència i el terrorisme” (BERNAL DEL CASTILLO, J. 2013. Prevención y 

Seguridad Ciudadana. Pàg 271).   

 

 

Drets Humans 

 

L’ex president del Consell directiu de l’IIDH (Institut Interamericà de Drets 

Humans) i l’ex president de la Cort Interamericana de Drets Humans, Pedro 

Nikken, va definir el concepte de Drets Humans a l’any 1994: “A les societats 

contemporànies i particularment a la comunitat internacional organitzada, han 

reconegut que tot ésser humà, pel fet de ser-ho, té drets front l’Estat; drets que 

aquest o bé té el dret de garantir i respectar o bé les seves actuacions s’han de 

fer amb l’objectiu de satisfer la seva plena realització. Aquests drets són els 

coneguts com Drets Humans”. (National Research Council. 1943. The Problem 

of Changing Food Habits: Report of the Comitee on Food Habits 1941-1943. 

Forces behind food habits and methods of change. Pàg. 36-65).  

Aquests Drets Humans, segons Pedro Nikken, tenen una sèrie de 

característiques. En primer lloc, són inherents. Això significa que una persona, 

pel simple fet de ser-ho és titular d’una sèrie de drets fonamentals, i no pot veure 

com la societat li arrabassa aquests. A més, la persona és portadora dels drets, 

i aquests no depenen del reconeixement per part de l’Estat, ni de la nacionalitat 

ni cultura a la qual pertanyi; sinó que són drets universals que pertanyen al propi 

habitant. Tal i com s’especifica a la Declaració Universal dels Drets Humans: 

“Tots els essers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com 

estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els 

altres” (Declaració Universal dels Drets Humans, 1948, Art.1). 
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Una segona característica d’aquests Drets Humans és que són universals. Com 

que són inherents a la pròpia persona, no pot haver diferència de reconeixement 

entre països, règims socials o culturals.  

En un sentit semblant a la universalitat, aquests també són transnacionals. El 

reconeixement no el fa l’estat ni el poder polític, sinó que és la pròpia persona la 

portadora dels drets, independentment d’allà on es trobi.  

Com a última característica, però no menys important, els Drets Humans són 

irrevocables. “Quan un dret ha estat reconegut per una llei, un tractat o qualsevol 

altre acte del poder públic nacional com inherent a la persona humana, la natura 

de dit dret s’independitza de l’acte pel qual ha estat reconegut i aquell dret queda 

reconegut com a dret inherent a la persona inviolable. Més endavant mereixerà 

protecció pròpia dels Drets Humans” (National Research Council. 1943. The 

Problem of Changing Food Habits: Report of the Comitee on Food Habits 1941-

1943. Forces behind food habits and methods of change. Pàg. 36-65). 

 

 

Refugiat i Immigrant 

 

A la Convenció de Ginebra de 1951 i del Protocol associat, al 1967, es va definir 

el concepte de refugiat. La Organització Internacional per les Migracions (OIM), 

per la seva banda, va perfilar el concepte de migrant. En moltes ocasions no es 

fa un ús correcte d’aquests termes perquè no es coneixen les diferències entre 

ells.  

 

Refugiat, segons la Convenció de Ginebra de 1951, és “qualsevol persona que, 

degut a un temor ben fundat de ser perseguit per qüestions de raça, religió, 

nacionalitat, pertinença a un grup social particular o opinió política està fora del 

país de la seva nacionalitat i és incapaç de, o degut aquest temor no vol, buscar 

protecció en el seu propi país.” D’aquesta manera, els Estats membre de les 

Nacions Unides que ho hagin ratificat es comprometen a protegir els desplaçats 

i podran entrar en un altre territori on seran acollits protegits i podran sol·licitar 
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asil. Tindran l’estatut del refugiat quan hagin passat pel procés legal (sol·licituds 

d’asil) i hauran de presentar proves del motiu pel qual fugen del seu país.   

Dins de la definició de refugiat es poden distingir tres tipus: 

1. El refugiat com a activista. Està immers en alguna mena d’activitat 

política significativa que l’Estat vol oprimir.  

2. El refugiat com a objecte d’abús per part de l’Estat, per pertànyer a 

algun grup social o cultura concreta. 

3. El refugiat com a víctima. Aquesta tercera definició parla dels refugiats 

com a persones que s’han vist obligades a desplaçar-se per una situació 

de violència generalitzada, encara que no sigui la pròpia persona l’objectiu 

directe d’aquesta.  

 

Segons l’ACNUR, molts refugiats s’han de desplaçar d’un país a un altre de 

manera irregular, perquè és impossible per a ells obtenir passaports o tiquets 

que els permetin desplaçar-se de manera autoritzada.  

Als últims anys ha crescut molt el nombre de persones refugiades no 

reconegudes, és a dir persones que no obtenen l’estatus de refugiat, tot i complir 

amb tots els condicionants recollits per la Convenció de Ginebra.  

Tal i com diu ONGHENA, Y (2015) ¿Migrantes o refugiados? , existeix cert 

malestar a diversos mitjans de comunicació sobre l’ús incorrecte del vocabulari 

relacionat amb la immigració i els refugiats.  

 

Segons la Organització Internacional per a les Migracions, un migrant és aquella 

persona que “se’n va fora del seu lloc de residència habitual, ja sigui a 

través d’una frontera internacional, o dins d’un país” (International 

Organization for Migration, Glossary on migration, IML Series No. 34, 

2019. Pàg 137). Aquesta persona deixa voluntàriament el seu país per 

buscar una vida millor, i en cas de voler tornar ho fa amb la protecció del 

seu govern. Gairebé en la majoria dels casos el motiu pel qual es desplaça 

aquesta persona és econòmic, per això moltes vegades es parla d’ells 

com a migrants econòmics.  
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Cal diferenciar també entre migració regular i irregular, dos termes que solen 

aparèixer moltes vegades als mitjans de comunicació. Segons el Glossari en 

Migració (2019), de la OIM, la migració regular és aquell moviment de persones 

que es produeix respectant les lleis, tant del país d’origen, com de trànsit i també 

del lloc de destí. Pel contrari, la migració irregular és aquell moviment de 

persones que es produeix al marge de les lleis, o de les normes o acords que 

existeixen, tant del país d’origen, com de trànsit o del lloc de destí d’aquestes 

persones.  

 

Per tant, la primera i gran diferència entre un refugiat i un migrant és que el primer 

és un desplaçament forçós, mentre que el segon ho fa de manera voluntària. A 

més, al refugiat li resulta perillós tornar-hi, mentre que el migrant pot tornar i ho 

fa amb protecció del seu govern.  

Ja s’han esmentat, però cal remarcar que migrant i refugiat són conceptes 

diferents, i per això existeixen organismes internacionals independents que 

gestionen les necessitats de cada grup. Per una banda, es troba l’Alt Comissionat 

de les Nacions Unides per al Refugiat (ACNUR), que tracta migracions forçades; 

i d’un altre existeix la Organització Internacional per a les Migracions, orientat als 

moviments de tipus econòmic.  
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Metodologia 

 

En aquesta investigació farem servir dues variables per tal d’obtenir les dades 

necessàries i poder confirmar o refutar la hipòtesi inicialment plantejada. El que 

es vol saber és si el tractament dels temes d’immigració i refugi canvia en funció 

de la línia editorial dels mitjans i es vol confirmar si els diaris més conservadors 

dediquen menys espais a aquests temes i tracten aquestes informacions en 

termes de seguretat i no pas de Drets Humans.  

Per fer-ho, estudiarem quatre diaris espanyols: dos conservadors (ABC i La 

Vanguardia) i dos progressistes (El País i El Periódico), per poder fer un anàlisi 

comparatiu que ens permeti corroborar o negar la nostra teoria. En concret, 

estudiarem la setmana dels fets, començant dos dies abans. Per tant, 

analitzarem dos dies abans, el dia en que ocorre la notícia i els quatre dies 

següents. Així, podrem observar si es donava lloc als temes d’immigració abans 

que esclati una notícia de gran importància com aquestes i també si una vegada 

deixa de ser notícia se segueix donant lloc i criticant el problema que existeix dia 

a dia a la nostra societat.  

 

En primer lloc, realitzarem una investigació quantitativa. Aquesta ens servirà, 

principalment, per extreure la primera part de la nostra hipòtesi, que vol saber si 

els mitjans conservadors dediquen menys espai a les qüestions sobre la 

immigració.  

SARDUY DOMÍNGUEZ, Y. (2007). El anàlisis de información y las 

investigaciones cuantitativa y cualitativa és un informe que tracta aquestes dues 

variables i explica en detall les seves característiques. Tal i com s’afirma en 

aquest informe “la investigació quantitativa es dedica a recollir, processar i 

analitzar les dades quantitatives variables prèviament determinades i això 

comporta que se’ls dona una connotació que va més enllà del simple llistat de 

dades organitzades com a resultat, ja que aquestes es mostren en un informe 

final on estan totes en consonància amb les variables que es van declarar des 

d’un principi i els resultats brinden una realitat especifica a la que estan 

subjectes” (SARDUY DOMÍNGUEZ, Y. 2007. El anàlisis de información y las 
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investigacions cuantitativa y cualitativa. Pàg 5). Traduït al nostre treball, les 

dades que recollirem seran els espais que es dediquen a aquestes informacions, 

en cada diari en una sèrie de moments determinats que, no ens aportaran 

únicament el nombre de vegades que a cada diari s’ha parlat sobre immigració i 

l’espai que li han dedicat, sinó que el poder comparar tots quatre diaris, de dues 

ideologies diferents, i en dos moments concrets i amb certs anys de diferència 

entre ells, ens oferirà una visió molt més ampla de la realitat.  

 

Altrament, també utilitzarem la variable qualitativa. En aquest cas per poder 

experimentar la segona part de la hipòtesi on volem analitzar si els mitjans més 

conservadors tracten el tema de la migració en clau de seguretat o bé de Drets 

Humans.  Tal i com s’explica a SARDUY DOMÍNGUEZ, Y. (2007). El anàlisis de 

información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa, la investigació 

qualitativa se sol utilitzar com un mecanisme generador d’idees, i per completar  

i avaluar un estudi quantitatiu. També consta de diverses tècniques per a obtenir 

les dades, com són: la observació; l’entrevista; la revisió de documents o anàlisi 

documental; l’estudi de cas; els grups focals; i, finalment, els qüestionaris. En el 

nostre cas, a més d’analitzar com són les notícies que apareixen, sent així una 

anàlisi de documents, també ens servirà per completar l’estudi quantitatiu 

prèviament fet i poder comparar ambdós per tal d’extreure conclusions.  
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Anàlisi dels quatre mitjans 

 

El que busquem en aquesta recerca és, tal i com indica la nostra hipòtesi, saber 

si els diaris més conservadors dediquen menys espai a temes d’immigració i 

tracten aquestes informacions més en termes de seguretat que no pas de Drets 

Humans. Per tal de comprovar si aquest plantejament és correcte o no, 

realitzarem una anàlisi de quatre diaris diferents. Seran dos d’una ideologia més 

conservadora, com l’ABC i La Vanguardia, i dos més progressistes, com són El 

País i El Periódico. El motiu d’haver escollit aquests quatre diaris és que són els 

de més tirada a nivell espanyol.  

 

A banda d’aquest plantejament principal, en aquest treball existeix una altra 

perspectiva que vol saber si aquesta situació va canviar entre dos fets fatídics 

relacionats amb la immigració, amb cinc anys de diferència. Un va ser l’aparició 

d’Aylan Kurdi, un nen mort a les costes de Turquia quan intentava fugir de la 

guerra de Síria, al setembre de 2015; i l’altre el de Joseph, una nena de 6 mesos 

que va patir un naufragi i el seu cor no va ser capaç de recuperar-se una vegada 

rescatada, al novembre de 2020.  

 

El que farem serà estudiar cadascun dels diaris durant una setmana, en tots dos 

moments (Aylan i Joseph). S’ha escollit una setmana perquè considerem que és 

temps suficient per detectar si hi ha cap canvi en la dinàmica i si aquests fets 

provoquen que els temes d’immigració tinguin més importància. De manera que, 

en el cas de l’any 2015, s’estudiarà des del dia 1 de setembre fins al dia 7; i de 

l’any 2020 s’analitzarà des del dia 10 fins al 16 de novembre.  

 

El que també és important d’estudiar dos moments molt concrets i que van 

marcar molt és que podem extreure conclusions més elaborades, podent indagar 

i descobrint si les consciències que semblava que va despertar Aylan s’han 

mantingut anys després.  
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Anàlisi quantitatiu 

 

Com ja hem comentat anteriorment, una de les dues anàlisis que 

desenvoluparem en el nostre treball és la quantitativa. Aquesta vol estudiar si els 

diaris més conservadors (ABC i La Vanguardia) dediquen menys espai a temes 

d’immigració i refugiats que no pas els progressistes (El País i El Periódico). Per 

fer-ho, estudiarem el cas d’Aylan, de l’1 al 7 de setembre de 2015, i el de Joseph 

del 10 al 16 de novembre de 2020. S’estudiarà el diari de cada dia d’aquestes 

dues setmanes i extraurem les notícies que tractin els temes esmentats 

anteriorment. D’aquestes notícies quantificarem el nombre de caracters i farem 

una explicació de cadascun d’ells.   

 

Diari ABC 

 

Aylan 

Recordem que comencem l’estudi dos dies abans que es trobés Aylan Kurdi a 

les costes de Turquia. Aquell dia, l’1 de setembre de 2015, el diari va escriure 

únicament una notícia relacionada amb temes d’immigració o refugiats, però 

aquesta va ser prou extensa, concretament d’11.631 caracters.  

Es produeix un canvi del primer al segon dia, i es dedica major espai als temes 

d’immigració, tant en nombre de notícies, amb un total de 6 i en caracters, amb 

32.266.  

El dia en que Aylan va aparèixer a les costes de Turquia, el 3 de setembre, es fa 

una notícia més que el dia anterior (7), de la mateixa manera que l’espai que 

ocupa també és una mica major, amb 33.799 caracters.  

En canvi, es veu una variació en la dinàmica el dia 4 de setembre, un dia després 

que Aylan aparegués mort a la costa de la platja. El tema de la immigració va ser 

molt present i es van escriure 14 notícies vinculades a aquesta qüestió i va 

aparèixer en portada per primera vegada. Considerem que és un fet important a 

destacar, ja que les unitats que apareixen en portada són les que el mitjà 

considera més importants. A més, l’espai es va doblar respecte dies anteriors, 
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arribant als 64.402 caracters. Cal destacar que apareix una imatge que és un 

anunci d’ACNUR que ocupa un terç de pàgina on es parla de l’emergència que 

existeix a Síria i on s’intenta rebre donatius.  

Tot i així, després del dia 4 de setembre torna a haver una davallada, tant en 

qüestió de notícies com d’aprofundiment. Aquest dia 5 de setembre es dediquen 

28.597 caracters a temes d’immigració, i un total de sis notícies. Aquest dia és el 

segon i últim en que apareixen en portada els temes de la immigració, pel que fa 

a la setmana estudiada. Segon dia consecutiu en què l’anunci d’ACNUR ocupa 

un terç de pàgina i demanen donatius dels lectors per poder seguir ajudant.  

Se segueix veient una tendència descendent en aquest següent dia d’estudi, on 

es dedica un espai de 13.740 caracters i quatre notícies a temes que tracten 

sobre immigració i refugiats. En aquest cas torna a aparèixer l’anunci d’ACNUR 

que demana ajuda per la guerra de Síria.  

L’últim dia d’estudi del cas d’Aylan, a l’any 2015, al contrari dels dos dies 

anteriors, es dedica major espai. Augmenten el nombre de caracters 

considerablement, amb un total de 33.906 i apareixen el doble de notícies que el 

dia anterior, és a dir: vuit.  

En total, en aquesta setmana estudiada, l’espai dedicat, conjuntament, ha estat 

de 218.341 caracters i de 46 notícies.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

01/09/2015 11.631 1 

02/09/2015 32.266 6 

03/09/2015 33.799 7 

04/09/2015 64.402 14 

05/09/2015 28.597 6 

06/09/2015 13.740 4 

07/09/2015 33.906 8 

 TOTAL: 218.341 TOTAL: 46 

Nombre de caracters que dedica l'ABC entre l'1 i 7 setembre 2015 (Elaboració pròpia) 
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Joseph 

En el cas de Joseph, és a dir, de novembre del 2020 i de la nena que va patir un 

naufragi en el seu camí cap a Europa i el seu cos no va ser capaç d’aguantar el 

temps que va estar sense respirar, tot i la reanimació, l’espai que dedica l’ABC 

és molt menys que el que es va dedicar en el seu moment a Aylan Kurdi.  

El primer dia, és a dir, el 10 de novembre, és quan més espai es dedica a temes 

d’immigració de tota la setmana estudiada. Un total de dues i 5.845 caracters.  

Del primer al segon veiem una petita davallada i en comptes de dues és una 

notícia de 3.052 caracters.  

Destaca que el mateix dia en que la nena mor no s’informa. Del cas en concret 

és entenedor, ja que el naufragi es va saber a la tarda, gairebé entrada la nit, 

però el que crida l’atenció és que no es dediqui absolutament cap espai als temes 

d’immigració i refugiats, que eren qüestions molt presents.  

Un dia després del fet, el 13 de novembre, sí que es parla de Joseph. Es redacta 

una única informació, que parla del cas de la nena i del naufragi, i l’espai va ser 

de 2.895 caracters.  

Altre cop,  com va passar el dia 12, el 14 de novembre tampoc no hi ha cap espai 

al diari que parli d’aquests fenòmens. En canvi, el dia 15 sí que es fa. Una notícia 

no gaire extensa, de 1.546 caracters.  

L’últim dia del nostre estudi, el 16 de novembre de 2020, tampoc no es parla ni 

apareix cap nova informació relacionada amb el tema de recerca.  

Observem com en aquest any 2020 i en el cas de Joseph no es dedica molt 

d’espai a aquests temes  d’immigració i refugi, i fins a tres dies no es parla d’ells. 

A més, ni quan es va saber que Joseph havia mort apareix en portada. En 

aquesta setmana analitzada únicament apareixen 5 notícies, i 13.338 espais. El 

que veiem és que el coronavirus és el tema principal del diari i no s’aprofundeix 

gaire en altres termes socials com pot ser el nostre objecte d’estudi, tot i que una 

nena mor, com va ser el cas d’Aylan.  
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Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

10/11/2020 5.845 2 

11/11/2020 3.052 1 

12/11/2020 - - 

13/11/2020 2.895 1 

14/11/2020 - - 

15/11/2020 1.546 1 

16/11/2020 - - 

 TOTAL: 13.338 TOTAL: 5 

Caracters que dedica l’ABC entre el 10 i 16 novembre 2020 (Elaboració pròpia) 
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Diari La Vanguardia 

 

Aylan 

El primer dia d’estudi, La Vanguardia va dedicar 33.549 caracters a temes 

d’immigració i un total de 9 notícies. A més, aquest diari dedica un espai que 

anomena “Cartes dels Lectors” on, com be indica el propi títol, els lectors 

escriuen sobre temes d’actualitat que consideren importants. D’aquesta secció, 

van aparèixer tres escrits que parlaven sobre refugiats i la necessària actuació 

immediata per poder posar solució. Veiem com la qüestió dels refugiats era un 

tema present en el diari, fins i tot dos dies abans que Aylan aparegués mort i cal 

destacar que se li donava gran importància, ja que va aparèixer en portada.  

El dia 2 de setembre de 2015, aquest diari conservador va escriure una notícia 

més que el dia anterior (10), però aquestes van ocupar menys espai: 30.017 

caracters. Per segona vegada consecutiva, torna a aparèixer en portada 

destacada la qüestió dels refugiats i també dos dels lectors van parlar sobre 

aquests temes.  

Quan Aylan Kurdi va aparèixer a les costes de Turquia, en portada va aparèixer 

la foto del policia recollint al nen de la costa. Va ser la notícia més destacada de 

la portada. El que destaca d’aquest dia és que, a diferència dels dos anteriors, 

es van escriure menys notícies (sis) i aquestes van ser menys extenses, un total 

de 20.788 caracters.  

Els pròxims tres dies del fatídic fet hi ha un augment d’espai dedicat a temes 

d’immigració i refugi. El dia 4 de setembre apareixen vuit notícies i dues cartes 

dels lectors que parlen d’Aylan, i un total de 28.542 caracters. Cal destacar que 

de nou torna a considerar-se un tema important, apareixent en portada per quart 

dia consecutiu.  

El dissabte 5 de setembre de 2015, es produeix un gran augment en nombre 

d’espais que es dediquen a les qüestions tractades en aquesta recerca, un total 

de 39.037 caracters. Aquests van estar distribuïts en nou notícies i dues cartes 

dels lectors i, de nou, va sortir en portada. Com podem observar, la ciutadania 
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considera que és un dels temes clau i principals que tocaven l’actualitat d’aquell 

moment i sempre era una de les qüestions de les que parlaven. 

De la setmana estudiada, el dia que més caracters es van emprar va ser aquest 

diumenge 6 de setembre: 46.388 caracters. Per quart dia consecutiu creix l’espai 

dedicat, respecte el dia anterior, encara que van aparèixer menys notícies (vuit) 

i dues cartes dels lectors; el que significa que cada article profunditzava més que 

els dies anteriors. I cal destacar que, altre vegada, es destaca en portada.  

L’últim dia d’aquest estudi presenta una diferència respecte els altres, i és que 

no apareix en portada. També s’observa una davallada, tant en caracters, amb 

29.326, com en nombre de notícies, únicament quatre, sent el dia que menys.  

 

En definitiva, en aquesta setmana estudiada, a sis dels set dies estudiats la 

qüestió dels refugiats i immigrants va aparèixer en portada. En total es van 

dedicar 227.647 caracters i 54 notícies.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

01/09/2015 33.549 9 

02/09/2015 30.017 10 

03/09/2015 20.788 6 

04/09/2015 28.542 8 

05/09/2015 39.037 9 

06/09/2015 46.388 8 

07/09/2015 29.326 4 

 TOTAL: 227.647 TOTAL: 54 

Nombre de caracters que dedica La Vanguardia entre l'1 i 7 setembre 2015 (Elaboració pròpia) 

 

Joseph 

La setmana estudiada del 10 de novembre al 16 de novembre de 2020, La 

Vanguardia només va dedicar dues notícies a temes relacionats amb la 

immigració, el que es tradueix en 9.585 caracters.  
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El 13 de novembre, un dia després que Joseph fos rescatada i s’intentés 

reanimar-la, va haver una notícia de 4.611 caracters que parlava justament 

d’aquest fatídic fet. Després, no va ser fins el dia 16 que es tornés a donar lloc a 

aquestes qüestions. Va haver, de nou, una notícia una mica més extensa que la 

del dia 13, que va sumar 4.974 caracters. A l’igual que altres diaris, aquest 2020 

va ser un any on es va dedicar la majoria d’articles a temes relacionats amb el 

coronavirus.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

10/11/2020 - - 

11/11/2020 - - 

12/11/2020 - - 

13/11/2020 4.611 1 

14/11/2020 - - 

15/11/2020 - - 

16/11/2020 4.974 1 

 TOTAL: 9.585 TOTAL: 2 

Caracters que dedica La Vanguardia entre el 10 i 16 novembre 2020 (Elaboració pròpia) 
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Diari El País 

 

Aylan 

En el cas de El País, veiem com a l’any 2015 tenien la immigració com un dels 

temes principals. Ja el primer dia d’estudi (1 de setembre), a la portada apareix 

una notícia relacionada amb la crisi de refugiats, i a més, hi ha cinc notícies que 

en parlen sobre aquesta. En total, es van dedicar 27.852 caracters a temes 

d’immigració.  

El 2 de setembre tornen a aparèixer en portada els temes estudiats. En aquest 

cas, però, es dedica menys espai: quatre notícies que van ocupar un total de 

25.987 caracters, dos mil menys que el dia anterior. 

El 3 de setembre, dia en què es troba Aylan a les costes de Turquia, apareix en 

portada la foto del nen i s’observa un augment de dedicació a aquest problema. 

Un global de 36.771 caracters i sis notícies. Fins ara, el dia que més es va 

informar.  

El següent dia d’estudi (4 de setembre) segueix augmentant la quantitat d’espai 

dedicat a aquests fenòmens. En aquest cas, 45.610 caracters i set notícies. Cal 

destacar que per quart dia consecutiu, apareix en portada.  

Observem que el dia que més s’informa del tema estudiat és el dissabte dia 5 de 

setembre. Es va destacar en portada (a l’igual que la resta de dies estudiats fins 

ara) i es van escriure nou articles que van ocupar un total de 48.659 caracters, 

tres mil més que el dia anterior. 

Després d’aquest rècord de dedicació a temes de refugiats i immigració, 

observem una davallada els dos últims dies d’estudi. El 6 de setembre es van 

escriure tres notícies menys que el dia anterior, és a dir 6, i aquestes van ocupar 

aproximadament 10 mil caracters menys: 39.812. El mateix passa el dilluns 7: 

apareix el mateix nombre de notícies, però aquestes tracten el tema amb menys 

profunditat: 32.007 caracters.  Tot i així, ambdós dies destaquen en portada el 

tema de recerca.  
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A nivell global, observem que El País va col·locar en un lloc important la qüestió 

dels refugiats i va escriure 43 notícies que van ocupar 256.698 espais. A més, 

important el fet que durant tota la setmana va aparèixer sempre en portada 

alguna notícia destacada que estigués relacionada amb l’objecte de recerca.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

01/09/2015 27.852 5 

02/09/2015 25.987 4 

03/09/2015 36.771 6 

04/09/2015 45.610 7 

05/09/2015 48.659 9 

06/09/2015 38.812 6 

07/09/2015 32.007 6 

 TOTAL: 256.698 TOTAL: 43 

Nombre de caracters que dedica El País entre l'1 i 7 setembre 2015 (Elaboració pròpia) 

 

Joseph 

La setmana de novembre de 2020 analitzada comença amb zero notícies que 

parlin sobre temes d’immigració. El segon dia d’estudi, en canvi, comença a 

veure’s algun article relacionat. En aquest cas són dues notícies que ocupen 

9.731 espais. El dia en que ocorre aquell naufragi, apareix una única notícia de 

5.754 caracters.  

El 13 de novembre de 2020 sí que es parla del cas del naufragi. Apareixen dues 

notícies que parlen sobre aquest fatídic fet, que ocupen un total de 9.173 espais.  

Del dissabte 14 destaca que és l’únic dia, de tota la setmana analitzada, en què 

apareix en portada el problema relacionat amb la immigració. En aquest cas, a 

més, apareixen tres notícies que ocupen 13.835 espais, (el dia que més, fins el 

moment).  
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El dia 15 no es dedica espai a aquests temes. El 16 de novembre, contràriament, 

és el dia que més espai es dedica a qüestions d’immigració i refugi: un total de 

16.446, i tres notícies.  

 

A nivell global, la setmana analitzada del 10 al 16 de novembre de 2020, El País 

dedica 54.939 espais a temes d’immigració i refugiats i onze notícies. Gran part 

de les notícies de cada dia estan relacionades amb la situació de la Covid19, 

l’evolució de les vacunes i de la pandèmia.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

10/11/2020 - - 

11/11/2020 9.731 2 

12/11/2020 5.754 1 

13/11/2020 9.173 2 

14/11/2020 13.835 3 

15/11/2020 - - 

16/11/2020 16.446 3 

 TOTAL: 54.939 TOTAL: 11 

Caracters que dedica El País entre el 10 i 16 novembre 2020 (Elaboració pròpia) 
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Diari El Periódico 

 

Aylan 

S’observa que El Periódico, fins i tot dos dies abans de la mort d’Aylan ja 

considerava que la immigració era una qüestió important a tractar i va dedicar 

sis notícies i 20.635 caracters. Fins i tot apareixia destacada una notícia 

vinculada amb la qüestió dels refugiats a la portada. En aquest diari hi ha alguns 

espais on els lectors escriuen sobre els temes que consideren més importants i 

en aquest cas, un dels articles també parlava sobre la immigració.   

El segon dia d’estudi es veu com torna a aparèixer la situació dels refugiats en 

portada. En canvi, hi ha un descens en quantitat d’espai dedicat a aquests temes, 

són 18.196 caracters i dues notícies, a més de dos escrits dels propis lectors. 

El 3 de setembre de 2015, la notícia principal és la mort d’Aylan i apareix la 

imatge del nen a la platja a la primera plana. Es produeix un increment respecte 

els dies anteriors en nombre de caracters, amb un total de 24.591, i hi ha més 

notícies: un total de sis, i un escrit d’una lectora del diari.  

Després, es manté una línia semblant. Observem com el dia 4 també apareix en 

portada i es dediquen set notícies que ocupen un global de 25.336 caracters. Es 

produeix un cert augment d’espai el dissabte 5 de setembre, amb onze notícies 

que ocupen 34.106 caracters. A l’igual que la resta de setmana estudiada, també 

apareix en portada la difícil situació que viuen els refugiats.  

El dia 6 hi ha un descens en nombre de caracters, i es dediquen 21.745 i cinc 

notícies, sis menys respecte el dia anterior.  

L’estudi d’aquesta setmana acaba el 7 de setembre de 2015 i justament aquest 

és el dia que més espai dediquen a temes de refugiats i immigració: un global de 

39.110 caracters. En total es van escriure 7 notícies i 3 cartes dels lectors 

estaven relacionades amb el tema d’estudi. De nou és una qüestió destacada 

que apareix en portada.  

Recalcar que El Periódico que durant tota la setmana destaca aquests fenòmens 

a la portada i, a més, cada dia hi ha gaire espai dedicat a aquests temes. A nivell 

30



global, 183.719 caracters parlaven de temes d’immigració i refugiats, el que es 

tradueix també en 44 notícies.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

01/09/2015 20.635 6 

02/09/2015 18.196 2 

03/09/2015 24.591 7 

04/09/2015 25.336 7 

05/09/2015 34.106 11 

06/09/2015 21.745 5 

07/09/2015 39.110 7 

 TOTAL: 183.719 TOTAL: 44 

Nombre de caracters que dedica El Periódico entre l'1 i 7 setembre 2015 (Elaboració pròpia) 

 

 

Joseph 

Respecte la quantitat de vegades i d’espai que es dedica a la immigració en el 

cas d’Aylan, es descobreix una davallada pel que fa al cas de Joseph. Observem 

com el primer dia d’estudi, és a dir dos dies abans que es produís el naufragi, 

només apareix una notícia, de 2.251 caracters. El mateix passa el segon dia 

d’estudi, l’11 de novembre de 2020: una única notícia, en aquest cas de 3.670 

caracters.  

En canvi, el dia dels fets hi ha un cert augment. Dues notícies, i aquesta vegada 

són molt més extenses i tracta la informació amb més profunditat i ocupa un total 

de 13.959 caracters.  

El 13 de novembre de 2020, un dia després de la mort de Joseph només apareix 

una notícia que ocupa 3.835 caracters. Això és estrany, ja que el naufragi i el 

rescat es va produir a la tarda-nit i els diaris van poder informar d’aquest fet 

aquest mateix dia.  
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El dissabte 14 va ser, de tota la setmana analitzada, el dia que més espai es va 

dedicar a temes d’immigració i refugi, un total de 14.010 caracters; en aquest cas 

van ser dues notícies. 

De tota la setmana que hem analitzat, només hi ha un dia en què no apareix cap 

article que parli del tema de recerca i és precisament el dia 15 de novembre de 

2020. Aquesta situació, però, va ser puntual d’aquest dia i el 16 va ser, 

precisament quan més notícies es van trobar al diari (tres), però no el que més 

espai es va dedicar: un total de 11.360 caracters.  

En conclusió, El Periódico durant la setmana del 10 al 16 de novembre de 2020 

va publicar deu notícies que van ocupar un total de 49.355 caracters, menys de 

la meitat del que es va publicar durant la setmana estudiada del 2015.  

Dia d’estudi Nombre de caracters Nombre de notícies 

10/11/2020 2.251 1 

11/11/2020 3.670 1 

12/11/2020 13.959 2 

13/11/2020 3.835 1 

14/11/2020 14.010 2 

15/11/2020 - - 

16/11/2020 11.360 3 

 TOTAL: 49.355 TOTAL: 10 

Caracters que dedica El Periódico entre el 10 i 16 novembre 2020 (Elaboració pròpia) 

  

32



Conclusions quantitatives 

 

Al 2015, la qüestió dels refugiats i immigrants va tenir molta importància i va 

ocupar gran part de l’agenda mediàtica del moment. Per aquest motiu, observem 

com els diaris estudiats van dedicar un espai gaire ampli a temes relacionats 

amb la immigració, durant la setmana estudiada de l’any 2015 (de l’1 al 7 de 

setembre).  

Destaca com El País és el diari que més informa sobre temes d’immigració i 

refugi, sent aquest un dels dos progressistes estudiats. De la mateixa manera, 

és el que més vegades mostra en portada el tema d’estudi, un total de set. Es 

considera destacable aquest element, ja que els periòdics mostren en portada 

aquelles qüestions que troben més importants o d’actualitat i se’ls ha de donar 

un lloc destacat, que es tradueix en la primera cara del diari, el que els 

consumidors veuen en primera instància.  

 

Pel que fa al nombre de caracters dels altres diaris, observem com, per ordre, 

els que més informen després d’El País són La Vanguardia (227.647 caracters), 

l’ABC (218.341) i el Periódico (183.719).  

La Vanguardia és el segon diari que més vegades destaca en portada aquestes 

qüestions, un total de sis, seguida per El Periódico, amb cinc, i l’ABC, amb 

únicament dues. Destaca negativament que en tota la setmana només apareguin 

dues vegades en portada aquests fets, quan van ser set dies carregats de 

notícies relacionades amb temes d’immigració i refugi i on va aparèixer un nen 

de només tres anys mort a les costes de Turquia, fugint de la guerra.  
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Caracters dedicats entre l'1 i el 7 setembre 2015 (Elaboració pròpia) 

 

Respecte l’any 2015, observem com a l’any 2020 es produeix una gran davallada 

pel que fa a l’espai dedicat a temes d’immigració. La setmana estudiada al 2015, 

els quatre diaris rondaven els 200.000 caracters i en el cas del període analitzat 

entre el 10 i 16 de novembre de 2020, aquestes xifres queden molt lluny. 

Els diaris d’esquerra són els que més informen d’aquestes qüestions. Dediquen 

al voltant de 50.000 caracters durant aquesta setmana, o el que és el mateix, 

informen una quarta part del que van fer a l’any 2015.  

Tot i així, la diferència més gran s’observa quan estudiem els diaris més 

conservadors (ABC i La Vanguardia). En el cas de l’ABC, van dedicar 13.338 

espais als temes d’immigració, mentre que La Vanguardia n’ocupava 9.585.  

 

Caracters dedicats entre el 10 i 16 novembre 2020 (Elaboració pròpia) 

218.341 227.647

256.698

183.719

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ABC La Vanguardia El País El Periódico

AYLAN - Nombre de caracters

13.338
9.585

54.939
49.355

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

ABC La
Vanguardia

El País El Periódico

JOSEPH - Nombre de caracters

34



Crida l’atenció el canvi que es produeix en només cinc anys, veient dos casos 

similars: el d’un nen i una nena que perdien la vida en el camí per buscar una 

vida millor i fugir de la guerra. Dos exemples similars, però un tractament diferent. 

El que semblava que al 2015 despertaria consciències i faria canviar la nostra 

visió respecte els refugiats i migrants que arribaven al nostre país va acabar 

resultant només unes actuacions solidàries puntuals, que després van 

desembocar a l’acostumament d’aquest tipus de notícies. Destaca que la 

pandèmia, a l’any 2020, era el tema predominant. A més, al novembre va ser el 

moment en què es parlava del gran avenç de les vacunes i aquest va ser, en tots 

els diaris, la qüestió principal que va ocupar més espai.  
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Anàlisi qualitatiu 

 

Amb l’anàlisi qualitatiu volem descobrir si la segona part de la nostra hipòtesi (els 

diaris més conservadors tracten les informacions sobre migrants i refugiats més 

en termes de seguretat que no pas de drets humans) és correcta. Per fer-ho, 

s’analitzaran tots els articles d’opinió que apareixen en cadascun dels diaris en 

les dues setmanes analitzades. Considerem que la línia editorial del mitjà es pot 

veure a partir d’aquests articles d’opinió, que mostren les idees d’aquells que el 

componen.  

Per estudiar els mitjans, s’han dissenyat una bateria de preguntes (adjuntades a 

continuació), i cada article d’opinió serà analitzat amb aquestes qüestions. Es 

respondran totes les que siguin possibles, depenent sempre del propi relat, i a 

partir d’aquí s’extrauran les conclusions pertinents que determinaran si la nostra 

hipòtesi es confirma o, pel contrari, es refuta.   

 

Preguntes dissenyades:  

 Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

 Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

 Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

 Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

 Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

 Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

 Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

 Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

 Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Diari ABC  

 

Aylan (de l’1 al 7 de setembre de 2015) 

 

01/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? No 

com una amenaça però sí considera que la situació viscuda és un desastre. 

Considera que acceptar aquests immigrants porta unes conseqüències i que 

rebent-los no s’estan assumint aquests efectes.  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se?  

Considera als immigrants o refugiats inferiors?  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí. Creu 

que els dirigents polítics no estan fent una bona gestió d’aquesta crisi i compara 

la situació amb Casablanca, als anys 60. 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

02/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? Sí, parla dels refugiats com ells.  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  
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Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça?  

Sí, diu que els immigrants que arriben poden aixafar Europa, la que segons 

afirma és víctima del seu propi èxit, amb tothom expectant de pertànyer a ella.  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? Sí, diu que són anti-

comunitaris, és a dir que no s’adapten a les nostres societats. 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? Els encasella com a anti-

comunitaris i diu que això sumat a que els espanyols no som disciplinats, 

desmesurats i autocomplaents, és la turmenta perfecta.  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat?  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives. Aixafar (a Europa).  

 

03/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça?  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se?  

Considera als immigrants o refugiats inferiors?  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí. És 

una crítica a tot el que s’està vivint i com ens importa poc. L’autor explica que si 

no és alguna cosa que ens afecti directament, mai farem res per canviar-ho.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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04/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? No explícitament com ells o nosaltres, però els tracta de manera 

perspectiva dient-los “esos”. 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Sí, menciona els Drets 

Humans i certs acords i convencions relacionades amb la immigració, però 

sempre que ho cita és per criticar o intentar justificar la seva no entrada al país 

on sol·licita asil. “El derecho a salir de tu país no se corresponde con el derecho 

a entrar en otro. El art. 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos lo dice con total claridad, vulnera la dignidad humana prohibir la salida 

de tu país, pero no la negativa a no recibirte. De ahí la legitimidad de las políticas 

nacionales de control de los inmigrantes, sin que las medidas, generalmente 

restrictivas, que se tomen supongan un atentado a la dignidad humana” 

(SAGRADOY BENGOECHEA, J.A. 2015, 4 de setembre. Inmigración: cabeza o 

corazón. ABC.  Pàg. 3). El que fa és justificar que aquests països no acullin 

refugiats o estiguin en contra de fer-ho.   

L’autor també expressa “estos inmigrantes han sido objeto siempre de una 

preocupación internacional plasmada en Tratados y Convenciones, como la de 

Ginebra, que consagra en su art.33 el derecho del asilado-refugiado a no ser 

devueltos a su país. De ahí el interés de que no entren” (SAGRADOY 

BENGOECHEA, J.A. 2015. Inmigración: cabeza o corazón. ABC.  Pàg. 3). Com 

que aquest tractat explica que no poden ser retornats al seu país d’origen, 

considera que la solució a aquest problema és que no entrin o no permetre’ls 

l’entrada. 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Considera que acollir més és ser egoista.  
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Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? Sí.  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? Sí. 

Diu que Europa ha de defensar les seves fronteres. Si creu que s’ha de defensar 

és perquè allò que ve és una amenaça. 

També parla de l’arribada d’aquestes persones com “un río migratorio de 

destrucción que destruirà la Unión Europea y quién sabe si el sistema” 

(TERTSCH, H. 2015, 4 de setembre. Sentimientos y realidades paralelas. ABC. 

Pàg. 12). 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? Sí. Diu que si la població 

musulmana que porta ja dècades a les nostres societats li ha costat adaptar-se, 

encarà costarà molt més totes aquestes persones que arriben en massa i que 

“no tienen intención de hacerlo”. (TERTSCH, H. 2015, 4 de setembre. 

Sentimientos y realidades paralelas. ABC. Pàg. 12). 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? Sí. Diu que els immigrants 

ocupen els treballs de poca qualitat que els ciutadans del propi país no volen 

realitzar: “Sólo el desprecio a ciertos trabajos, deja hueco para el extranjero” 

(TERTSCH, H. 2015, 4 de setembre. Sentimientos y realidades paralelas. ABC. 

Pàg. 12).  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Al 

contrari, el que explica és que no hem d’acollir, perquè els seus drets deixen clar 

que no poden ser retornats. A més, parla “d’egoismes nacionals” quan explica 

que es vol fixar un número de refugiats obligatoris a rebre entre països. 

Considera que fer acollir a més refugiats és ser egoista.  
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Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives. Defensar (Europa del que 

ve). Destruir.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça?  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se?  

Considera als immigrants o refugiats inferiors?  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí. 

Manifesta que Espanya podria haver fet més i no ha estat fins que Aylan ha 

aparegut mort a les costes de Turquia que s’ha decidit actuar. En aquest cas, es 

responsabilitza Europa.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives.   

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

No fa un bon ús dels termes, sinó que s’utilitzen erròniament i com a sinònims. 

Un refugiat és una persona que tem per la seva vida al seu propi país i per tant 

busca protecció en un altre. En canvi, un migrant és aquella persona que 

voluntàriament deixa el seu país per buscar una vida millor.  S’està parlant de 

migrants com a refugiats.   
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Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Diu que s’han d’uniformar 

drets i deures dels refugiats per així “evitar turismo de refugiados errantes en 

busca de un major país” (DE AREILZA, J.M. 2015, 4 de setembre. La política no 

tan dura. ABC. Pàg. 29). El que deixen clar és que volen evitar l’entrada a 

aquestes persones.  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça?  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se?  

Considera als immigrants o refugiats inferiors?  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat?  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

05/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? No explícitament ells o nosaltres, però sí “esos”.  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça?  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se?  

Considera als immigrants o refugiats inferiors? Sí, considera que els més 

importants són els ciutadans del país que els acull. Així ho deixa clar a la frase 

“Las personas son siempre respetables, pero sus ideas o sus costumbres 

pueden no serlo. En caso de conflicto o de incompatibilidad ¿quién debe ceder? 

El inmigrante, por supuesto. Una postura que Occidente debe sostener con 

firmeza” (ESLAVA GALÁN, J. 2015, 5 de setembre. La patata caliente. ABC. Pàg 

3). Té una visió molt etnocèntrica i considera que occident és el model a seguir. 

Creu que les seves idees poden no ser respectables.  
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Relacionat amb aquest fet, parla de la mentalitat i també considera que tenen 

una mentalitat antiga i la caracteritza de retràs: “es un enfrentamiento entre el 

progresso y el atraso” (ESLAVA GALÁN, J. 2015, 5 de setembre. La patata 

caliente. ABC. Pàg 3). Referint-se d’aquesta manera a occident, quan parla de 

progrés, i a tots els immigrants i refugiats que arriben quan parla de retard.  

També expressa la idea que han de servir per alguna cosa. I ho exemplifica amb 

el fet que poden posar solució al problema que existeix a la Unió Europea, on hi 

ha una societat molt envellida i si no canvia arribarà un moment on la població 

activa no podrà sostenir a la passiva.  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat?  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill?  

Verbs destacables amb connotacions negatives. Enfrontar.  

 

06/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? El que critica és el 

gihadisme i als seus militants i com ells són la causa que moltes persones hagin 

de fugir de casa seva per por a morir. Per tant, critica aquests militants i aquest 

grup terrorista per causar tots els problemes i morts a milers de persones.  
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Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

07/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? Sí, afirma que aquesta gent 

no és europea i no sabria integrar-se.  

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Al mateix temps, afirma 

que l’economia europea no podria absorbir aquestes persones.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? Sí 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament?  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? - 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? Sí. 

Fa una llista de prioritats a fer davant aquesta crisi migratòria i la primera és la 

seguretat i protecció. Considera que deixar que aquests immigrants entrin dins 

les nostres fronteres és un sinònim de portar la guerra al propi país. Considera 

que aquesta entrada massiva de migrants i refugiats posa en perill a Europa.  

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? - 
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Considera als immigrants o refugiats inferiors? - 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? - 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? - 

Verbs destacables amb connotacions negatives. Protegir. Patir. Prioritzar. 

Perillar.  

 

Cartes al director (“Cartas al director”2) 

El dia 14 de setembre de 2015 va ser l’únic dia de tota la setmana estudiada que 

va aparèixer l’escrit d’un dels lectors del diari ABC que parlés sobre temes 

d’immigració i refugiats. Va ser una única carta, sota el títol de “Europa: trenes 

de ayer y de hoy”, on parla dels trens que arriben plens de refugiats intentant 

fugir de la guerra. En aquest cas, es demanava que s’ajudés a aquestes 

persones, de la mateixa manera que ens agradés que ens ajudessin a nosaltres.  

  

                                                           
2 Cartas al director és com apareix al diari ABC.  
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Joseph (10 al 16 de novembre de 2020) 

 

11/11/2020 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? Sí.  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? Sí, consideren que han de 

servir per alguna cosa. Són persones i no han de servir per res, els tracta com a 

objectes. Afirma que els migrants serveixen per recollir la nostres escombraries 

o fer treballs que els ciutadans del propi país no volen fer perquè els consideren 

inferiors.  

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Diari La Vanguardia  

 

Aylan (de l’1 al 7 de setembre de 2015) 

 

01/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Sí, critica que no 

s’aculli tant i que sempre es presentin problemes. I presenta declaracions en 

positiu que afirmen que el sistema europeu i l’educació permeten que cada país 

aculli un nombre gran de refugiats.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Sí. I expressa que quan es tracta de refugiats no pot existir cap altra decisió que 

no sigui la d’ajudar-los.  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Diu que als refugiats se’ls 

ha d’ajudar perquè a Europa es defensen els Drets Humans  i això és el correcte.  
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Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat?  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

02/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí. Critica 

la poca actuació dels dirigents polítics respecte a la situació dels refugiats. Ho 

arriba a comparar fins i tot amb l’holocaust de la Segona Guerra Mundial.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

03/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 
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Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Critica 

la inacció d’Europa davant el problema de la immigració i també ho fa 

concretament d’Espanya, sent un país amb unes quotes d’asil molt inferiors a les 

d’altres països.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

04/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Fa una 

crítica a la falta de solidaritat i a una poca memòria històrica per part dels 

ciutadans, ja que –segons afirma—els nostres avis també van haver d’emigrar a 

un altre país o ciutat en busca d’una vida millor. Explica que el que està passant 

ara és exactament el mateix, però nosaltres no volem ajudar. “Tenemos el deber 
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político y moral de acoger refugiados sirios” (ÁLVARO, F-M. 2015, 4 de 

setembre. Antes de la playa. La Vanguardia. Pàg.22). 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

05/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Fa una 

crítica a la gestió d’Europa i, en aquest cas concret, de la gestió que està fent 

Merkel (al capdavant d’aquesta situació). Creu que la canceller alemanya només 

actua quan el problema ja s’ha escampat i la seva solució és difícil.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Sí, fa la diferència entre aquells que se’n van voluntàriament en busca d’una vida 

millor (migrant) i aquells que ho fan per necessitat de viure: “No huyen para vivir 
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mejor –que ya es un motivo más que suficiente—, huyen sencillamente para vivir” 

(RAHOLA, P. 2015, 5 de setembre. La vieja foto. La Vanguardia. Pàg 23).  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, deixa 

clar que se li està donant l’esquena al problema. Però afirma que per molt que 

s’ignori el problema de la immigració, aquestes persones seguiran venint per 

trobar un lloc on viure. Per això considera que se’ls ha de salvar la vida i 

proporcionar un lloc on viure.   

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

06/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, critica 

les situacions que estan vivint els refugiats com Aylan (i milers de persones 

mortes). Considera que és un problema que sorgeix de males decisions 
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passades o de la poca actuació que es va tenir per acabar amb la guerra o els 

problemes que ara estan repercutint.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

Cartes dels lectors (“Cartas de los lectores”3) 

L’espai de “Cartes dels lectors” és on es publiquen escrits dels lectors que parlen 

sobre els temes d’actualitat que consideren més importants. En aquesta setmana 

estudiada de l’any 2015, s’han observat un total de 17 cartes dels lectors 

publicades en aquest mitjà. Aquestes han estat dividides en cinc dies diferents. 

Els únics dos dies que no es va observar cap d’elles va ser el 3 de setembre de 

2015, dia de la mort d’Aylan; i l’últim dia d’estudi: el 7 de setembre.  

Cal destacar que la mitjana per dia de cartes escrites per l’audiència i publicades 

en el mitjà és de quatre.  

  

                                                           
3 Cartas de los lectores és la manera com apareix al diari La Vanguardia. 
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Joseph (del 10 al 16 de novembre de 2020) 

 

16/11/2020 

Apareix un dibuix de l’Open Arms, vaixell salvavides que va pel mediterrani 

salvant aquestes embarcacions a la deriva plenes de migrants. En aquest cas, 

en comptes de mar, s’han dibuixat esquelets, simulant totes aquestes persones 

mortes que hi ha sota el mediterrani en el seu intent de demanar asil.  
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Diari El País 

 

Aylan (de l’1 al 7 de setembre de 2015) 

 

01/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, 

concretament critica la poca acollida d’Espanya. De la mateixa manera que 

critica la poca pressió o solidaritat dels ciutadans que tampoc fan res per ajudar 

aquestes famílies i persones necessitades. En una frase reflecteix aquesta idea: 

“Toleramos lo que sucede” (VIDAL-FOLCH, X. 2015, 1 de setembre. Somos 

(casi) los peores. El País. Pàg 2). 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Observem aquest dibuix d’un home caminant sobre el que semblen cossos de 

persones mortes al mar. Al text critica la poca actuació d’Europa i diu que fins 

que no arribin caminant per sobre dels cadàvers que hi hagi al mar no 

s’alarmaran. Aquest dibuix va publicar-se el dia 1 de setembre de 2015 a la 

pàgina dos del diari El País.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Sí, parla de migrant econòmic i refugiat. Fa una distinció correcta.  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Diu que 

s’ha d’actuar amb major rapidesa per solucionar aquest problema.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 
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Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Critica 

la poca actuació per part dels països europeus.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Sí, diu que s’està 

posant tot per davant de la dignitat humana d’aquestes persones.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

02/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Sí. “Europa […]: el 

espacio de paz, libertad y seguridad al que aspiran millones de seres humanos. 

Pero en vez de escuchar este mensaje con orgullo, nos tomamos esa aspiración 

como una amenaza. En lugar de aprovechar esta oportunidad para hacer Europa 

más fuerte, la debilitamos con patéticas divisiones internas, sembramos la duda 

entre la ciudadanía y damos alas a los xenófobos que quieren menos Europa, 

más fronteras nacionales y menos extranjeros” (TORREBLANCA, J.I. 2015, 2 de 

setembre. Si Europa fuera un país. El País. Pàg 2). Critica aquests discursos 

d’odi contra aquestes persones i considera que aquesta situació l’hem de veure 

també com una oportunitat per créixer.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Dibuix amb text on diu que la guerra que s’està vivint a dia d’avui va ser en un 

origen nostra. És una relació entre el que va passar anys enrere i passa ara. Per 

una banda es pot relacionar amb el fet que molts dels nostres avantpassats 

també van haver de buscar-se la vida en un altre país i van ser rebuts; i per l’altre, 

amb el fet que molts dels conflictes que existeixen actualment van ser creats, en 

part, per països europeus, ja fos amb la seva actuació o, pel contrari, la seva 

ignorància al que passava i poca ajuda. Aquest dibuix es va publicar el dia 2 de 

setembre de 2015, a la pàgina dos del diari El País.  

 

03/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa?  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, critica 

l’actuació dels dirigents polítics fins a la data. Critica el fet d’haver aixecat 
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tanques i reixats per impossibilitar-li l’entrada al continent europeu. També critica 

aquesta postura on s’han enfrontat la seguretat amb la solidaritat. Diu que el 

problema dels refugiats i immigrants és molt gran i requereix accions i mesures 

globals i estructurals que permetin un canvi des de l’arrel del problema, que no 

serveix de res que uns països sí ajudin i els altres donin l’esquena.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Verbs destacables 

amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Sí, diu que les accions 

que s’han anat prenent al llarg del anys l’únic que han fet han estat retallar drets 

dels refugiats o migrants, entre ells el dret a asil. 

També explica que la llibertat de circulació és un dret fonamental al món.  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Sí, explica que hi ha 

gent que es posiciona en contra d’aquesta “amenaça migratòria”, i ho posa 

expressament entre parèntesis, perquè deixa clar que aquesta no existeix.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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04/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat?  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? Sí, diu que s’han 

d’arraconar les postures xenòfobes en contra d’aquestes persones. També diu 

que s’ha de veure aquesta situació com una oportunitat. L’arribada d’aquestes 

persones pot suposar que l’alta mitjana de vida que hi ha comenci a disminuir i 

no es produeixin tots els problemes que poden derivar d’aquesta situació.  

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Sí, els diferencia i és una diferenciació correcta. Tot i així, hi ha una postura 

negativa, perquè diu que als refugiats sí que se’ls ha d’ajudar, però que als 

migrants econòmics no; en aquest cas s’ha d’evitar la seva arribada i volen que 

existeixi la possibilitat de tornar-los al seu país d’origen.  

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 
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Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí i 

explica que s’ha d’actuar ja, perquè és un problema que ha arribat per quedar-

se.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

05/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres?  

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, critica 

la inacció dels polítics espanyols.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 
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Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

“Tenemos el deber jurídico y humanitario de atender a los refugiados que huyen 

de países en guerra o que están sometidos a regímenes violentos” (CLAVIJO, 

F. 2015, 5 de setembre. Réquiem por Aylan. El País. Pàg 12). Diu que no es pot 

continuar mirant cap a un altre lloc.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

Cartes al director (“Cartas al director4”) 

Cada dia, el diari publica un total de tres cartes al director. Dels set dies estudiats, 

han aparegut tres dies cartes al director que parlessin sobre temes d’immigració 

i refugi. Normalment, es tracten tres temes diferents (d’actualitat), de tots els que 

envien els lectors. Així va ser el dia 4 i 5 de setembre, que de les tres cartes al 

director, una d’elles parlava del tema d’estudi. En canvi, el dia 7, dues de les tres 

cartes al director parlaven de refugiats i immigrants, per tant es va decidir donar 

més espai a aquest tema, el que ens mostra la major importància que se li va 

donar. Cal destacar que aquestes cartes al director només van ser de temes 

d’immigració els dies posteriors a que Aylan aparegués mort; els dies d’abans no 

es van tractar aquests temes.   

                                                           
4 Cartas al director és com apareix al diari El País. 
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Joseph (del 10 al 16 de novembre de 2020) 

 

16/11/2020 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Posa 

sobre la taula el tema de la migració i l’oblit que s’està tenint perquè la pandèmia 

i altres qüestions estan provocant que aquests temes quedin arraconats. Exigeix 

una resposta imminent.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Diari El Periódico 

 

Aylan (de l’1 al 7 de setembre de 2015) 

 

01/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Exposa 

com el tema de la immigració necessita una solució urgent i que els dirigents 

polítics no ho creuen així. Almenys no fins que veuen la mort com a 

conseqüència d’aquests processos migratoris.   

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 
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Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Critica 

la inacció de la UE.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

03/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, critica 

la inacció dels dirigents polítics. Considera que altres temes estan ocupant 

l’agenda mediàtica i no s’està donant l’espai que mereixen aquests temes degut 

a la seva gran importància.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

04/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 
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Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Parla 

d’una incapacitació dels governs per gestionar aquesta crisi migratòria.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Sí, diu que el dret d’Asil 

és un dret recollit per la Convenció de Ginebra i que aquest s’ha de complir i 

proporcionar a tots els sol·licitants.  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 
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Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Parla de la ignomínia, que 

és una ofensa greu que pateix l’honor o la dignitat d’una persona. Diu que els 

refugiats estan patint això i qualsevol element que vagi en contra de la dignitat 

d’una persona va en contra dels Drets Humans.  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

05/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? És una 

gran crítica al passat i a tot el que es va fer malament des d’Europa que va 

contribuir a la situació que estem vivint actualment. Diu que ara Europa no està 

capacitada per fer front a un problema tan gran del que, en part, ha estat 

culpable.   

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

66



Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Diu que Europa ha 

incomplert la normativa de les Nacions Unides sobre l’acollida de refugiats, una 

cosa que va en contra dels Drets Humans d’aquestes persones, ja que aquestes 

normatives volen preservar els seus drets per sobre de qualsevol cosa.  

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Després 

d’explicar que s’han incomplert aquestes normatives considera que cal una 

actuació en favor dels refugiats que ajudi a rebre’ls i a integrar-los de la manera 

més eficaç possible. Creu que s’ha d’actuar en aquesta línia i ràpidament.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 
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Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Sí, critica 

la nul·la actuació d’Europa per ajudar aquestes persones i considera que la 

situació no millorarà en un futur.  A més, assegura que el problema ja ve d’anys 

passats, no és un element nou i que tampoc es va intentar solucionar en aquell 

moment.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

07/09/2015 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Diu que 

sí que existeix solidaritat i ganes d’ajudar per part de la població, però que la 

política és la que està frenant aquesta ajuda i el rebre als demandants d’asil.   

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 
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Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? De nou, 

són els ciutadans els que volen ajudar als refugiats i les polítiques no fan més 

que frenar aquesta solidaritat.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

   

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? Afirma que acollir 

aquestes persones és un Dret Humà recollit a la Constitució i que Espanya ho 

ha de complir de manera obligatòria.   

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? 

Concretament critica a Mariano Rajoy (president del Govern d’Espanya en aquell 

moment) per la seva reticència a rebre refugiats.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  
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Entre tots (“Entre todos”5) 

“Entre tots” és l’espai que dedica El Periódico a publicar escrits dels seus lectors. 

En la setmana estudiada (de l’1 de setembre al 7 de setembre de 2015), 

apareixen cartes dels lectors que parlin d’aquests temes cinc dels set dies. L’1 

de setembre, on absolutament cadascun dels escrits parlava d’un tema diferent, 

un d’ells ja tractava la qüestió dels immigrants i refugiats. Aquest espai va 

augmentar el dia dos, ja que es va passar d’un a quatre els lectors que decidien 

parlar d’aquests temes i que el diari decidia publicar tots quatre.  

El 3 de setembre, quan Aylan apareix a les costes de Turquia, només hi ha una 

carta d’aquest “Entre tots”, que parla concretament de la imatge del nen mort a 

la costa i del drama que s’estava vivint.  

Del dia 5 destaca que la pàgina on apareixen aquests escrits dels lectors, totes 

les notícies (2) parlen del tema d’estudi. Per tant, podem observar com el diari li 

va donar molta importància.  

Per últim, justament el dia final d’estudi, tres de les publicacions que va fer El 

Periódico de les cartes enviades pels seus lectors van parlar del tema de la 

immigració i refugi.  

 

  

                                                           
5 Entre Todos és com apareix al diari El Periódico. 
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Joseph (del 10 al 16 de novembre de 2020) 

 

12/11/2020 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 

Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? Diu que 

Merkel al començament si que va actuar molt en favor dels refugiats, però la 

pressió de la dreta del país va fer que aquestes mesures tan permissives ho 

haguessin de ser menys, ja que es veia davant d’una pèrdua de vots molt gran. 

Les accions, des de llavors, es van caracteritzar per ser molt menys solidàries. 

Això el que critica l’autor és que sent Merkel la gran dirigent pel que fa a la 

distribució de refugiats entre els països de la Unió Europea i la que estava 

pressionant als països que no acollien molt a que ho fessin més, significa que la 

situació al voltant d’aquestes persones anirà a molt pitjor.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

 

16/11/2020 

Parla dels immigrants/refugiats com ells? Fa diferència entre ells i 

nosaltres? 

Fa una diferència entre immigrant i refugiat? Els diferencia correctament? 
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Parla dels Drets Humans? De quina manera ho fa? 

Parla dels immigrants o refugiats o de la immigració com una amenaça? 

Critica d’ells que no són capaços d’integrar-se? 

Considera als immigrants o refugiats inferiors? 

Fa una crítica de la gestió de la situació o de la falta de solidaritat? La 

situació a Canàries és desbordant i no es pot seguir tal i com estan ara, on 

s’apleguen moltes persones i s’ha de tenir en compte també que la situació 

sanitària dificulta encara molt més les ajudes. Per això necessiten una actuació 

ràpida.  

Fa una crítica a totes aquestes postures contràries que parlen dels 

immigrants o refugiats com una amenaça o un perill? 

Verbs destacables amb connotacions negatives.  

  

72



Conclusions qualitatives 

 

En el cas de l’ABC, s’han analitzat onze articles la setmana analitzada del 2015, 

que va de l’1 al 7 de setembre de 2015. La majoria d’aquestes notícies tracten el 

tema de la immigració i refugi en termes de seguretat, i no pas de Drets Humans. 

Al contrari, quan parla d’aquests drets ho fa per trobar algun element que intenti 

justificar la seva postura contrària a l’acollida d’aquestes persones. L’element 

que més es repeteix en les diferents notícies analitzades és la utilització d’ells i 

la diferència entre ells i nosaltres, un signe clar de xenofòbia. Seguidament, 

veuen la immigració com una amenaça, i consideren que s’han de protegir les 

fronteres i evitar que aquestes persones entrin, ja que podrien crear un caos en 

les societats europees.  

D’altra banda, també s’esmenta en dues ocasions com aquestes persones són 

inferiors, ja que ocupen els llocs de treball que els ciutadans del propi país no 

volen (literalment, diu que un d’aquests oficis és el de recollir les escombraries); 

i també que la seva ideologia, de segles passats, no es correspon amb el món 

actual i que el model a seguir, en aquests casos, és sempre el d’occident. Cal 

destacar també, que en alguna ocasió s’ha considerat uns ciutadans més 

importants que altres, concretament els ciutadans que acullen són més 

importants que els que arriben i per tant s’ha de prioritzar els interessos 

d’aquests. Amb això ja veiem que s’atempta a la dignitat de les persones i, per 

tant, als seus drets, quan es posa a unes per davant de les altres.  

Destacar que només tres de les onze notícies analitzades durant aquesta 

setmana tenen una visió en positiu sobre la immigració i refugi. En aquestes es 

critica la falta de solidaritat dels ciutadans, la dels dirigents i també al gihadisme, 

un dels principals motius que està causant tots els problemes a aquestes 

persones que decideixen deixar casa seva per por a la mort.  

Per últim, pel que fa a l’any 2015, esmentar que en una de les notícies es tracta 

aquesta gestió de la crisi, i es considera que no s’està fent de manera correcta, 

i es critica als dirigents perquè no estan tenint en compte totes les conseqüències 

a les que comportarà el fet d’acollir.  
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En el cas de la setmana analitzada de Joseph, observem com es passa d’onze 

a únicament una notícia analitzada, principalment perquè ja no es dedica tant 

d’espai a aquests temes i els predominants són els que tenen relació amb el 

coronavirus. En aquest cas, torna a haver una distinció entre ells i nosaltres. 

També se’ls torna a tractar com a inferiors, dient que han de servir per alguna 

cosa, com la realització de feines que els ciutadans espanyols no volem fer.  

 

La Vanguardia, el segon diari conservador, al contrari de l’ABC, va tractar els 

temes relacionats amb la immigració i refugi en positiu, en la setmana analitzada 

de 2015 (de l’1 al 7 de setembre). En aquest cas, van ser vuit els articles d’opinió 

que es van publicar. Per començar, fa un ús correcte dels termes refugiat i 

immigrant, i considera que als que s’ha d’ajudar sí o sí és als refugiats. Ho han 

de fer –segons diuen— perquè Europa defensa els Drets Humans, i el dret a Asil 

és un d’aquests drets fonamentals de les persones. En la resta de notícies ja no 

es torna a fer mai més esment d’aquests Drets Humans.  

S’observa que la majoria de notícies fan una crítica a la gestió de la crisi o a la 

falta de solidaritat. Critiquen la lenta actuació dels dirigents europeus, també que 

Espanya té unes quotes d’asil molt inferiors a altres països europeus i que hauria 

d’acollir més.  

Per últim, també es jutgen postures en contra de rebre aquesta immigració. En 

un d’aquests articles s’exposa que les postures que afirmen que acollir aquestes 

persones no porta enlloc perquè Europa no té mitjans per fer-ho és falsa, i 

assegura que Europa té la capacitat i els recursos necessaris per fer-ho. 

En el cas de la setmana analitzada de 2020, de Joseph, que va del 10 al 16 de 

novembre, no hi ha absolutament cap article d’opinió que parli sobre temes 

d’immigració i refugi. En canvi, destaca un dibuix on es veu el vaixell de l’Open 

Arms navegant, però en comptes de fer-ho sobre el mar ho fa sobre esquelets, 

fent veure que sota el mediterrani hi ha moltíssimes persones que han mort en 

el seu camí cap Europa, buscant una vida millor.  
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El País, a l’any 2015, va dedicar un total de 10 articles d’opinió referits a 

qüestions d’immigració i refugi. 

Crida l’atenció que una d’aquests publicacions va ser ambigua i no va abordar el 

tema d’estudi des d’una perspectiva positiva, com sí es va fer en la resta 

d’escrits.  En aquesta, es diferencia, de manera correcta, entre migrant i refugiat. 

Explica que quan es tracta d’un refugiat, la resposta que s’ha de donar no pot 

ser una altra que no sigui ajudar. En canvi, i d’on veiem aquesta visió negativa 

vers aquests temes, diu que quan es tracta de migrants econòmics no s’ha de 

proporcionar ajuda i, fins i tot, se’ls ha de tornar al seu país d’origen.  

La resta d’articles són tots en favor de la immigració i refugi i d’aconseguir unes 

bones condicions per aquestes persones. En dues ocasions es parla dels Drets 

Humans: en primer lloc de la dignitat humana, i explica com les decisions que 

estan prenent els dirigents polítics no estan posant per davant la dignitat 

d’aquestes les persones. En segona posició, s’exposa que totes les iniciatives 

desenvolupades al llarg dels anys pel poder no han fet altra cosa que retallar 

drets, entre ells el d’asil.  

A banda d’aquesta anàlisi dels drets humans, a la majoria d’articles fan una 

crítica. Principalment a la poca acollida que estava oferint Espanya, a la inacció 

dels polítics i també concretament a la inacció d’Europa davant la crisi de 

refugiats. També jutja la poca pressió dels ciutadans. A més a més, s’esmenta 

que per solucionar aquest problema, s’ha de tractar des de l’arrel, ja que han 

passat anys sense acció i cal actuar ràpidament i de manera contundent.  

Cal destacar que fins a tres ocasions desmenteixen postures que se situen en 

contra de la immigració. Ho fan en el cas de discursos d’odi, xenòfobs i els que 

consideren que la migració suposa una amenaça pels països receptors. 

Hi ha un element destacat d’aquesta setmana de 2015 al diari El País: dos 

dibuixos relacionats amb la immigració. En un d’ells apareix un home caminant 

sobre cossos al mar, fent veure que si no s’actua ja, arribarà un moment que el 

mar estigui ple de cadàvers i els refugiats i migrants podran arribar caminant per 

sobre d’ells.  
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El segon dibuix es mostra un grup de migrants i es fa un símil amb el moviment 

migratori que va haver fa uns anys i que va afectar als nostres avis. Fa aquesta 

comparació per sensibilitzar a la població contrària a la rebuda d’aquestes 

persones, que han de ser conscients que anys enrere molts dels nostres familiars 

es van veure obligats a fer el mateix.  

En el cas de Joseph, només hi ha un article d’opinió relacionat amb temes 

d’immigració, que aparegués entre el 10 i 16 de novembre de 2020. Es tracta 

d’un escrit que critica que la migració ha quedat apartada dels temes importants, 

i que la pandèmia està ocupant tots els espais informatius i no s’està donant la 

rellevància necessària a qüestions de migració i refugi que veritablement la 

tenen.  

 

Com a segon i últim diari progressista, s’analitza El Periódico. En aquest cas, 

son 12 articles d’opinió els que s’estudien. Es tracta del diari que més espai 

d’opinió ha dedicat al tema del nostre treball i el que més tracta el tema de la 

immigració des del punt de vista dels Drets Humans. Fins a quatre ocasions els 

analitza. Parla del dret a asil, de la ignomínia (ofensa que pateix l’honor o dignitat 

d’una persona) que estan patint els refugiats, del dret a acollida a la Unió 

Europea, i de com el dret d’acollida està recollit a la Constitució Espanyola i, per 

tant, el nostre país està obligat a dur-ho a terme.  

Per acabar amb aquesta setmana de 2015, destaquen, en gairebé tots els textos 

analitzats, les crítiques a la gestió d’aquesta crisi migratòria, principalment. 

Afirmen que cal donar una resposta al problema de manera immediata, però que 

ni els polítics espanyols ni europeus ho creuen així.  

S’estén la idea que hi ha altres temes menys importants ocupant l’agenda 

mediàtica i no s’està donant la veritable rellevància que la qüestió migratòria té. 

També creuen que el problema que s’està vivint ve d’anys anteriors, on les 

decisions preses van contribuir a la desestabilització actual (2015). Per últim, una 

altra de les idees que més d’un periodista comenta és la de què els ciutadans sí 

són solidaris amb aquestes persones que volen rebre asil, però que els propis 

polítics posen fre a aquesta ajuda.  
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En el cas de l’anàlisi de la setmana de 2020, apareixen dues notícies 

relacionades amb el tema d’estudi. De nou, El Periódico també és el diari que 

més articles d’opinió dedica, en aquest cas en el període comprés entre el 10 i 

el 16 de novembre de l’any passat. Ambdós textos coincideixen en l’enfocament: 

és una crítica. En primer lloc, a Merkel. Consideren que la canceller, qui ha 

treballat molt en favor dels refugiats, els ha ajudat fins que ha vist que perdia 

suport polític. Critica aquesta postura i afirma que si Merkel no els ajuda, la 

situació anirà a pitjor. L’altre article exposa la situació límit que està vivint 

Canàries, amb l’arribada constant de migrants. Es demana una solució imminent, 

ja que les condicions s’estan tornant cada vegada més complicades per 

controlar, tenint en compte la pandèmia.  

 

Finalment, esmentar que es veu un canvi crucial entre l’any 2015 i el 2020, pel 

que fa a les cartes escrites pels lectors que es publiquen als mitjans. A l’any 

2015, tots els mitjans publicaven escrits dels lectors que parlaven sobre els 

temes d’immigració que consideraven més importants. Al 2020, cap d’aquestes 

va ser sobre temes d’immigració. Per tant, veiem com la importància que la 

població li donava a aquests temes a l’any 2015, res té a veure amb la que se li 

dona cinc anys després.  
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Conclusions generals 

 

Després d’haver analitzat els quatre mitjans (ABC, La Vanguardia, El País i El 

Periódico), en les dues setmanes establertes (de l’1 al 7 de setembre de 2015 i 

del 10 al 16 de novembre de 2020), s’ha arribat a una conclusió sobre la nostra 

hipòtesi inicial: els diaris més conservadors dediquen menys espai a temes 

d’immigració i refugi, i tracten aquestes informacions més en termes de seguretat 

que no pas de drets humans. 

 

Per una banda, s’ha observat que tenint en compte el total de dies analitzats 

(dues setmanes), els diaris progressistes han dedicat més espai a temes 

d’immigració, que no pas els diaris conservadors, tot i que a l’any 2020 es veu 

una gran davallada en l’espai dedicat a aquest fenomen en tots quatre diaris.  

 

D’altra banda, ens hem adonat que els diaris progressistes informen sobre 

aquests temes en termes de Drets Humans, que no pas de seguretat. Han 

presentat els drets d’aquestes persones i com aquests s’havien de complir. Cal 

destacar que El Periódico és qui més ha informat de Drets Humans d’aquestes 

persones, fins en un total de quatre articles, seguit per El País, amb dues.  

 

L’anàlisi de l’ABC ha demostrat com s’ha tractat la immigració en termes de 

seguretat, considerant-la una amenaça i perill i criminalitzant a aquestes 

persones que arribaven en condicions extremes. A més, quan ha esmentat els 

Drets Humans d’aquestes persones ho ha fet per intentar justificar que no entrin 

o, fins i tot, retornar-los. Considerem que aquesta visió negativa vers aquest 

fenomen fa que es retransmetin estereotips a través del seu diari  i que això és 

un fet perillós, ja que els mitjans són els que configuren, en gran mesura, corrents 

d’opinió. De manera que estendre una visió contrària als temes d’immigració i 

refugi no farà més que dificultar la inclusió d’aquestes persones. 
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En el cas de La Vanguardia (l’altre diari conservador), contra tot pronòstic, les 

seves notícies han estat en clau positiva, a favor de la immigració i fins i tot ha 

parlat dels drets d’aquestes persones.  

Per tant, després d’aquest estudi, podem confirmar la nostra hipòtesi inicial, 

exceptuant el diari conservador La Vanguardia, que ha fet un abordatge positiu 

sobre el tema.  

 

Finalment, destacar com semblava que Aylan Kurdi, a l’any 2015, havia despertat 

consciències sobre la importància de donar una resposta a aquest problema tant 

important, com és la qüestió migratòria. Tot semblava apuntar que la mort 

d’aquell nen generaria interès, ganes d’actuar i que convertiria el fenomen de la 

immigració i refugi en un dels temes principals de la societat.  

Sis anys després, a l’haver estudiat un cas similar a l’any 2020, amb Joseph, 

hem vist com no s’ha complert aquesta previsió. Fins i tot a dia d’avui seguim 

observant com es criminalitza a aquestes persones que busquen una vida millor 

o, en la majoria de casos, un lloc segur on viure; se segueixen retransmetent 

estereotips al voltant d’elles i encara no és una idea clara que sigui una obligació 

ajudar-les. Totes aquestes persones han patit, de nou, la inacció per part dels 

països on demanaven ajuda, i han estat, altre vegada, les grans oblidades.  
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