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Presentació

Marta Tudela Torres ACSUR-Catalunya

Busquem còmplices. Perquè des de diferents estudis a escala
internacional, nacional i local, se’ns mostra una i altra vegada
la tossuda realitat: la representació de les dones en general i
de les dones del Sud i immigrades en particular que fan els mitjans de comunicació, és irreal i és falsa. I malgrat els acords
de la Conferència de Beijing de l’any 1995 en que Governs, moviments socials i organitzacions de tot el món van demanar un
canvi en la representació mediàtica de les dones, el canvi no
arriba, no és suﬁcient. La única manera d’assolir-lo és doncs
essent còmplices, sumar cada vegada més veus, més càmeres
i més plomes, que plantegin les coses des d’un altre lloc i amb
una altra mirada.
Per això des d’ACSUR-Catalunya ens vam plantejar fer alguna cosa al respecte dins el programa Veu Dona Sud. Volíem
visibilitzar l’invisible, volíem oferir espais a les dones per a exercir el seu dret a la comunicació. Més de dos anys i mig després,
podem dir que no hem perdut el temps: hem realitzat un curs de
fotograﬁa documental dirigit a dones immigrades que va donar
lloc a l’exposició “Mirada en construcció”, hem realitzat conjuntament amb l’associació Candela un documental sobre Dones
Marroquines defensores de Drets Humans, hem realitzat dues
jornades de reﬂexió al Centre de Cultura Francesca Bonnemaison i al Col·legi de Periodistes, una reunió de treball amb dones
especialistes en comunicació, una trobada amb organitzacions
de dones i feministes a Bolívia, el diagnòstic “Elles i nosaltres”,
hem participat en Jornades i espais de reﬂexió diversos, i hem
realitzat la publicació que teniu entre mans. Tots els materials
creats han estat i són eines valuoses per a treballar en les dues
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línies que dentiﬁcàvem com a prioritàries amb el programa: la
incidència en les i els professionals dels mitjans de comunicació i la creació d’espais propis d’expressió des de les dones.
Però més enllà de les eines, creiem que hem generat un procés
en el qual hem reforçat el treball en Xarxa amb altres agents
que malden pel canvi de la visió estereotipada de les dones en
els mitjans de comunicació.
I és que en tot aquest camí hem anat de la mà amb una
sèrie d’associacions i persones concretes sense les quals tota
aquesta reﬂexió no hagués estat possible: la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya
(la Tona Gusi, la Montserrat Minobis, la Júlia López, la Fabiola
Llanos, la Lídia Vilalta, la Joana Garcia Grenzner), a les quals
felicitem per la important iniciativa de la creació de l’Agència
de Notícies amb visió de gènere La Independent; la Mesa per
la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Àudiovisual de Catalunya (CAC), que a través de la Dolors Comas ens ha donat un
suport continuat tot aquest temps; la Comissió de Periodisme
Solidari i la seva delegada, l’Alícia Oliver; el Sindicat de Periodistes i la Verònica Chelotti; la Xarxa de Dones immigrades i la
Mariel Araya i l’Helga Flamtermesky; la Ursula Santa Cruz de
Q’atary; la Fatiha Benhammou de la Fundació Jaume Boﬁll; la
Lola López del Centre d’Estudis Africans, l’escriptora Gemma
Lienas, l’Eva Espasa de la Universitat de Vic, la Lucía Ruiz de
Radio Vallecas i la Red Nosotras en el mundo, la Rita Marzoa
de Catalunya Ràdio, la Mònica Zapico de TV3, la Lucía Lagunes
de CIMAC, l’Ariel Marco Tito Correa de la Red Ada, la Zhoulikha
Lakhdari, l’Elsa Oblitas del Centro Boliviano Catalán, la Lis9

sette Herrera, la Lara Blanes, la Cristina Velásquez, la María
José Torres, la Blanca de Gibert, la Catalina Sierra, l’Eva Virgili, l’Adriana Leira, totes les dones que van participar al curs
de fotograﬁa, l’associació Candela, la meva amiga Beiby Vaca a
qui agraeixo especialment el títol d’aquesta publicació, l’Amaia
Garcia de la Taula Catalana per Colòmbia, la Sílvia Galià de la
Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, la gent de
Fedelatina; la Naba i moltes altres persones a qui és impossible citar perquè la llista és interminable… Gràcies a totes elles.
El que tenim aquí doncs és una publicació que posa punt i
ﬁnal (punt i seguit!) en tot aquest procés de reﬂexió col·lectiu
amb les associacions de dones, feministes, immigrades, de
periodistes, del Nord i del Sud, ciudatania i persones individuals amb qui hem treballat conjuntament. Perquè l’important
és aquest procés generat, les aliances forjades. Això és el que
ens dóna la força i ens possibilitat augmentar l’impacte de
les nostres accions. I precisament la importància de les recomanacions incloses en aquesta publicació radica en l’ampli
consens assolit durant la seva elaboració. És per tant una publicació viva, que a més de la seva utilitat concreta per a les i els
periodistes, creiem que ha ajudat ja a enfortir el treball en Xarxa de totes les organitzacions i persones que hi hem participat.
Quant a l’estructura de la publicació, s’inicia amb un article introductori de l’escriptora Gemma Lienas que reﬂexiona
sobre la impossible neutralitat de les informacions en termes
de gènere; en segon lloc, la Joana Garcia Grenzner fa un repàs
sobre els principals punts relacionats amb la manca de representació i la falsa representació de les dones migrades, posant
exemples de conjuntures concretes; l’Alícia Oliver tracta també
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algunes qüestions relacionades amb això i ens explica el treball
de la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes
al respecte; la Verónica Chelotti posa l’èmfasi en la necessitat
d’incloure més persones immigrades com a professionals als
mitjans de comunicació; la Dolors Comas fa un repàs de les
conclusions d’alguns informes elaborats per la Mesa per la
Diversitat del CAC i de la feina realitzada per la Mesa. L’últim
dels articles és en realitat una reedició de la investigació “Elles
i nosaltres” coordinada per la periodista feminista Beiby Vaca, i
que es centra en analitzar el tractament mediàtic de les dones
immigrades a la premsa catalana. Finalment, la publicació inclou una sèrie de recomanacions concretes que pretenen ser
una eina d’aplicació fàcil orientada a les i els periodistes còmplices, i que ha estat elaborada a partir d’un procés de treball
conjunt en el que han participat les organitzacions els noms de
les qual ﬁgura a les recomanacions.
Com dèiem, aquesta publicació és un punt i seguit. El programa Veu Dona Sud continuarà reﬂexionant al futur sobre la
diversitat de les dones, però aquest cop, el punt de partida serà
l’existència de feminismes diversos i la reﬂexió conceptual i
pràctica al seu voltant. I és que una organització que creu en el
dret a la comunicació i s’autodeﬁneix com a feminista, aposta
per continuar treballant per transformar la visió estereotipada
de les dones immigrades i del Sud, canviant l’angle de partida
però tenint com a paraigües el Programa permanent en sensibilització i Educació en gènere Veus Dones Sud.
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La impossible
objectivitat
dels éssers
Gemma Lienas, escriptora

M’arriba un correu electrònic anunciant La Independent, la
primera agència catalana de notícies amb perspectiva de gènere. Penso en la reacció que suscitarà en certs ambients.
Estic segura que persones de pes intel·lectual –almenys aparent— dins de la nostra societat la jutjaran una font de notícies
forçosament esbiaixades ja que estaran impregnades, és clar,
per la mirada feminista. Això ho diran pensant que existeix una
mirada neutra, lliure de bagatge ideològic.
De debò creuen que les notícies, la producció literària, els judicis sobre les altres persones o el que sigui poden ser realment
objectius? Les evidències indiquen el contrari. Aquí en tenim alguns exemples.
El primer és una notícia que justament prové del web de
La Independent i que ha estat escrita per la Mònica Bernabé,
periodista de l’Estat espanyol que viu i treballa a l’Afganistan.
Explica Bernabé que el mes de gener Palwasha Hassan va
ser interrogada en una sessió parlamentària per poder ser
ratiﬁcada com a nova ministra d’Afers de la Dona del govern.
Les associacions de dones havien acollit el nomenament amb
eufòria, que aviat es va transformar en decepció ja que se’n
va anar en orris: Palwasha Hassan no va aconseguir “passar
l’examen” del Parlament. Els parlamentaris semblaven més
interessats a veriﬁcar els coneixements d’ella en teologia islàmica que no pas a escoltar la defensa dels drets de les dones
que feia la candidata.
És obvi que aquesta notícia afecta no només la vida de les
afganeses sinó que, de retruc, ateny les dones de tot el planeta,
ja que, de la mateixa manera que quan una dona fa una passa
endavant, la fem totes, quan una la fa enrere, totes les altres
també retrocedim. Amb tot, qui ha triat les notícies que havien
d’aparèixer als mitjans de comunicació al llarg d’aquests mesos
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mai no ha considerat que aquesta pogués tenir cap transcendència. Sort, doncs, que La Independent ens ha facilitat
aquesta informació, ja que als altres mitjans la selecció es fa
amb una mirada que, és clar, no inclou la perspectiva de gènere.
Un altre exemple. Sovint, referides als conﬂictes bèl·lics
o l’arribada d’immigrants en pateres, trobem notícies com
aquesta: “Segons testimonis presencials, els militars han entrat a la població X, on han trobat un grup de quaranta persones
amagades en una cova, entre les quals hi havia dones i nens.”
De manera que les dones són considerades un subgrup dins
del de persones, mentre que els homes constitueixen el nucli
del grup, ja que des de l’òptica de qui ha escrit el text són la referència universal.
La nostra cultura, i la majoria de cultures del planeta, solen mirar i, per tant, deﬁnir i categoritzar, la realitat des d’una
òptica predeterminada i apresa per tothom al llarg del segles:
l’androcentrisme, òptica que consisteix a considerar el masculí
com a universal. Allò que no és il·luminat per aquest focus es
jutja secundari i no constitueix un model. Un exemple d’això
són els estudis dels símptomes de l’infart, fets durant molts
anys només amb pacients barons. Va ser un error de perspectiva considerar el sexe masculí com a paradigma i inferir que la
simptomatologia devia ser la mateixa per a les dones; aquesta
mirada errònia va provocar morts que s’haurien pogut evitar.
L’androcentrisme permet una visió estreta de la realitat: només veiem el que abastem des d’aquest focus; el que en queda
fora és com si no existís. La mirada androcèntrica va permetre fa anys que la comunitat internacional —tot i que va trigar
molt a decidir-s’hi—s’enfrontés amb sancions econòmiques al
problema de l’Apartheid a Sud-àfrica. En canvi, encara no hem
vist unes olimpíades on totes les delegacions siguin mixtes (a
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Barcelona 92, per exemple, hi va haver trenta-cinc equips exclusivament masculins; a Atenes 2004, ja només en van ser
sis!).
En qualsevol cas, són tants anys de mirada androcèntrica
que qui mira per aquest forat creu fermament que la seva és
una mirada objectiva, mentre considera que una mirada amb
perspectiva de gènere és subjectiva. Insisteixo: el que es pren
com a patró universal es confon amb mirada objectiva. El que
es considera particular, com les dones, es confon amb la mirada subjectiva. Només així s’entén que Harold Bloom, el crític
nord-americà que va “dictar” el cànon literari occidental rebutgés les novel·les de Larsson (Els homes que no estimaven les
dones, ... ), entre altres raons, perquè eren, segons ell, textos
feministes. És conegut el seu rebuig cap a la literatura titllada per ell com gai, feminista o afroamericana, categories que
només existeixen en una ment androcèntrica. Bloom, instal·lat
en el centre del poder, dictamina què és el neutral (objectiu) i
què és l’ideològic (subjectiu). Així, els crítics poden titllar de literatura de gènere o feminista alguna novel·la de la Joyce Carol
Oates (Puro fuego, per exemple, que és una magníﬁca història
contra els predadors sexuals), però no s’adonen que Historia de
mis putas tristes (en la que un vell de 80 anys vol mantenir relacions sexuals amb una nena verge) és una novel·la masclista; la
consideren literatura i prou.
Segons la ﬁlosoﬁa, l’objectivitat és la manera de jutjar les
coses en funció de les seves propietats, és a dir, tal com percebem l’objecte, independentment de la pròpia manera de pensar
o de sentir. El terme subjectivitat, en canvi, s’empra per explicar
la manera de jutjar en funció del propi punt de vista i, per tant,
amb inﬂuència de les idees.
El problema és que la nostra percepció depèn sempre d’un
model previ emmagatzemat al nostre cervell. Per exemple, com
que tenim una idea prèvia de com ha de ser el vi negre, abans
de començar a beure ja hem fet una predicció de com serà el
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seu sabor. I aquest coneixement previ és el resultat del que
hem acumulat al cervell al llarg dels milions d’anys d’evolució
i, sobretot, en el cas de la humanitat, al llarg de quatre mil
anys de cultura. És important recordar que els cervells humans són òrgans molt plàstics, que incorporen modiﬁcacions
físiques a partir de l’aprenentatge i han canviat més com a resultat de l’evolució cultural que de les mutacions genètiques
accidentals. Conclusió: el que la cultura ha anat dipositant en
el nostre cervell és bàsic per a les nostres prediccions prèvies
a la percepció.
De vegades, el nostre model mental és tan potent que no ens
permet percebre la realitat tal com és sinó tal com hem previst que sigui. Per exemple, l’habitació d’Ames, una habitació de
proporcions distorsionades, en l’interior de la qual hi ha tres homes de la mateixa mida. La nostra experiència amb habitacions
quadrades és molt habitual i, per tant, només podem percebrela amb les dimensions correctes, raó per la qual ens sembla
veure que els homes es fan grans o petits segons el punt on es
troben.
Naturalment, respecte a les persones també fem prediccions. O dit d’una altra manera, també en fem suposicions
abans de tenir-ne cap informació. És a dir, les pre-jutgem. I
això sempre implica uns models preestablerts socialment: els
estereotips.
De manera que l’objectivitat no és possible; sempre som
subjectius. La qüestió és que les persones han de canviar els
models emmagatzemats al cervell cada vegada que comproven
que la seva predicció no s’ajusta a la realitat. I això sovint no es
fa per culpa de la mirada amb què ens han ensenyat a mirar.
Calen accions –moltes!- per actuar contra aquesta càrrega cultural que suposa -per a les dones, les persones
homosexuals, les immigrades o les gitanes, per exemple,- ser
jutjades des d’una mirada aparentment neutra però que té tota
la subjectivitat que li atorga el sistema patriarcal.
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Migrades als mitjans,
doblement nouvingudes.
Per una informació amb
perspectiva de gènere,
classe i ètnia.
Joana Garcia Grenzner – Xarxa Internacional de Dones
Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa
Internacional de Periodistes amb visió de gènere.
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desde la perspectiva de
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Global de Notícies 2010,
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Als inicis de l’any 2001 va produir-se la primera gran mobilització d’immigrants a l’Estat Espanyol, motivada, entre altres
raons, per l’aleshores recent reforma de la Llei d’Estrangeria.
Les tancades i vagues de fam d’immigrants en esglèsies van
començar a Barcelona, van estendre’s a altres llocs de l’Estat
i van eclosionar en una marxa estatal a Madrid. Fou la primera
gran irrupció de milions de persones sense papers a l’agenda
informativa dels mitjans catalans i estatals arran d’un esdeveniment informatiu creat per elles i ells, la primera expressió
pública i contundent de les seves demandes, que es podrien
resumir en un clam punyent (Papers per a tothom) i que va culminar amb la regularització temporal per raons d’arrelament
de prop de 15.000 persones. Si recordem les instantànies dels
diaris, ens vénen al cap les cares de centenars, milers, d’homes
pakistanesos, subsaharians, encapçalant les manifestacions,
protagonitzant vagues de fam. I les migrades, on eren? La
portaveu de la plataforma Papers per a Tothom era una dona,
Norma Falconi. 55 dones, migrades i autòctones, van tancarse a l’Esglèsia de Sant Pau del Camp de Barcelona i, a més de
sumar-se a les reclamacions del col.lectiu, van expressar les
seves pròpies demandes. Però, foren pocs els mitjans (la majoria, especialitzats, independents i alternatius) que les recolliren
i retrataren l’agència i lideratge de les migrades.[1]

Desaﬁant la doble invisibilitat
L’any 2000, el col.lectiu Dones Creant Espais havia autoproduït el documental Les dones immigrants desaﬁem la
invisibilitat[2]. Així, les migrades assenyalaven amb precisió una
de les tendències principals de representació mediática del
seu col.lectiu: la invisibilització. Les migrades són doblement
invisibles als mitjans degut a que aquests les discriminen per
partida doble: en primer lloc, per ser dones, i en segon, per haver
nascut als països del Sud, altrament anomenats països pobres
o desafavorits. En uns mitjans de comunicació construïts des
de la perspectiva de gènere en masculí, com diu Juana Gallego[3], les dones són les nouvingudes, les altres, les que no
pertanyen a aquest “nosaltres” masculí. Són el 52% de la població mundial i només protagonitzen un 24% de les notícies,
i tan sols un 16% d’aquestes les tenen com a tema central[4].
Així doncs, els mitjans parteixen d’una mirada implícitament
androcèntrica, un “nosaltres” masculí, però, també d’un punt
de vista etnocèntric, ajustat al model WASP (blanc, anglosaxó,
protestant) que encarnen els homes dels països rics i que, im18

plícitament, inclou les dones del Nord. Per això, tal com aﬁrma
el Consell d’Informació de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) “les
persones immigrades estan representades com ‘les altres’ en
unes notícies que són per a nosaltres”.[5] Als mitjans estatals,
la informació sobre els països del Sud ocupa tan sols un 10,7
de les notícies de premsa diària, de les que només un 1,5% són
protagonitzades per les dones del Sud, front el 5,1% d’homes
protagonistes. L’absència de dones del Sud és gairebé total:
són objecte del 12,9% de totes les notícies del Sud (front el
43,9% d’homes) i només de l’1,3% de totes les del diari (on hi
ha 4,7% de protagonistes masculins)[6]. I, quan apareixen, tenen menys espai i temps d’intervenció. Als informatius de les
televisions estatals, per exemple, només el 35,58% de les dones que apareixen expressen opinions (1,3 de 3,87)[7]. Als de les
catalanes, tot i suposar prop del 15% de la població, les persones migrades tenen només un 2,8% del temps de paraula, i
les migrades obtenen menys de la meitat del temps de paraula
que els homes (un 30,7% i un 69,3% respectivament).[8] Aquestes xifres il.lustren que les migrades són les invisibles entre les
invisibles (totes les dones) i ‘els’ invisibles (totes les persones
del Sud i migrades).
El llenguatge androcèntric, l’ús d’un genèric masculí com a
expressió de tota la humanitat que amaga les dones i les insereix en una falsa neutralitat, opera encara més perversament
amb les migrades: titulars com “Els immigrants residents a
l´Estat envien als seus països d´origen més de 6.000 milions
d’euros”[9] oculten la realitat de la migració femenina, que en col.
lectius com el colombià, l’equatorià o el peruà, és més nombrosa que la masculina, i la seva aportació cabdal a les economies
d’orígen. Des de fa uns anys, investigacions de referència internacional constaten que les migrades, tot i percebre salaris
menors i treballar en ocupacions més precàries i temporalitzades, envien més diners a les famílies als països d’orígen i de
forma més continuada que els homes i per tant, l’impacte de
les seves remeses en aquestes economies és major[10]. Aquesta
notícia és parcial i incorrecta, donat que no conté cap dada o
testimoni que visibilitzi o inclogui la contribució de les migrades
(desagregació de dades d’aportació a les remeses per gènere,
valoracions de persones expertes en aquest camp). L’abordatge
informatiu parteix d’una concepció de la migració en masculí i homogeneïtza la migració femenina en un tot pretesament
neutre que no té en compte que els uns i les altres (homes i
dones, migrats o no) ocupen posicions socials desiguals. Dins

[5] Informe de valoració de
l’estudi de l’àrea de continguts
del CAC de la presència de la
immigració en la informació,
Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya,
2009.
[6] Informe Las mujeres del
sur en el discurso informativo.
Análisis de género y
recomendaciones de estilo.
Pandora Mirabilia Género
y Comunicación. Ayuda en
Acción, Campaña Muévete por
la Igualdad, 2009.
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aquesta invisibilització de prisma androcèntric, les dones són
la diferència, les que surten de l’universal masculí. Mercedes
Bengoechea, degana de la Facultat de Filosoﬁa i Lletres de la
Universitat d’Alcalá de Henares i membre del grup Nombra, ho
exempliﬁca amb titulars com “Una dona avorta en una patera
cap a Fuerteventura en la que viatjaven 35 immigrants més”[11].
Per què no dir “una immigrant avorta en una patera on viatjaven
35 persones”? Perquè el subjecte de la informació es caracteritza primer pel seu gènere (dona), diferenciada de la resta de
migrats (homes), i després com a migrada. Però, la invisibilització lingüística de les migrades conviu amb la hipervisibilització
visual: un exemple és la notícia “Pacte a l’empresa pel Ramadà”,[12] redactada íntegrament en genèric masculí:
“els gairebé dos milions de musulmans que viuen a Espanya
celebren avui el Ramadà” (...) els musulmans no poden combatre la set i passen hores sense menjar res (...) Alguns han pogut
agafar vacances (...) però altres han de treballar. Els que estan
ocupats en tasques del camp (...). A l’empleat musulmà se li
permet un descans...”
La notícia, que no inclou cap referència a les musulmanes
ni els seus testimonis, s’il.lustra amb una fotograﬁa de “quatre dones musulmanes a l’inici de la seva jornada de feina a la
cooperativa Rutaima de Lleida”, segons pot llegir-se al peu de
foto. Els mitjans no parlen de les migrades però les utilitzen
per representar el col.lectiu, com a “portadores de la identitat”
d’aquest, segons Mary Nash. La visió etnocèntrica que concep
el col.lectiu de persones migrades com “els altres” interacciona
amb l’androcèntrica, de forma que els cossos de les migrades
són la representació d’aquest “altres”.[13]

Ghettos temàtics, rols secundaris
i estereotipats
La infravaloració de les dones als mitjans de comunicació
es reforça pel que fa a les migrades. Com a dones dels països
del Sud, apareixen en notícies que entren dins els “ghettos
informatius associats: guerres, terrorisme, desastres humanitaris, ajuda humanitària, dones immigrants i natalitat,
prostitució, explotació sexual, violència de gènere, dones opositores, càrrecs polítics, ús del vel, cultura i viatges i successos
excepcionals.”[14] Segons el CAC, del 2% de notícies que tracten
sobre immigració als informatius de les televisions catalanes,
un 49,7% se centren en temàtiques de l’àmbit policial i judicial, reforçant la tradicional representació de la migració com
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a problema o conﬂicte, i dels i les migrades com a víctimes o
victimaris. A més, es tendeix a donar informació sobre el país
de procedència, el que redunda en un “sobredimensionament
dels vessants conﬂictius de la immigració, una certa espectacularització de les notícies i un etiquetatge de les persones pel
seu lloc d’origen”.[15]
A la ghettització temàtica de caire etnocèntric se suma
l’androcèntrica: la tradicional divisió de l’agenda informativa en
àrees dures (economia, política, defensa nacional, guerres...) i
toves (societat, cultura, celebritats, salut, treball reproductiu...)
fa que les dones estiguin infrarrepresentades en les notícies de
política i economia i apareguin més en l’àrea de societat, espectacles, salut... Les migrades apareixen sobretot en un rol
secundari i no protagonista, i quan ho són, se les representa
d’una forma que reforça els estereotips de gènere. Per exemple,
les notícies amb referències a bolivianes es vinculen als temes
de la immigració regular, la violència de gènere i la oposició al
govern, i les que fan referència a les marroquines se centren
sobre tot en el tema de la religió, la cultura i la integració, degut
a la sobrerrepresentació informativa del tema del vel.[16] A més,
no apareixen com a fonts d’informació o expertes que aporten
reﬂexions en profunditat sobre un fet, sinó com a persones esmentades i sense veu pròpia. Els pocs estudis que hi ha sobre
aquest tema coincideixen en que els seus testimonis són “de
caire vivencial, com a testimonis de successos, relacionats
amb el seu rol reproductiu o apareixen a les fotograﬁes com
a ‘recurs dramàtic’ de la informació”.[17] El CAC constata que la
població migrada apareix als informatius en rols poc diversos
i de poc prestigi, i en especial les dones, que intervenen amb
un “rol personal” en el 40,1% del temps que prenen la paraula. Com fan amb la resta de dones però en major mesura, els
mitjans infrarrepresenten les migrades en categories professionals qualiﬁcades i les sobrerrepresenten en rols i activitats
tradicionals. Segons el CAC, el 78,2% del temps d’ intervencions
de les migrades als informatius és en qualitat de “familiars de”;
un 64,3% com a “ensenyant”; un 75,6% com a “receptores de
serveis sanitaris”. Pel que fa als temes d’intervenció, les migrades tenen molt poca representació en temes com els esports
(0% d’intervencions); treball (5,7% del temps, front el 94,3 dels
migrats); conﬂictes socials (7,8%); sanitat (17,8%) i crònica política (16.9%) i apareixen més en temes com societat (35,7%) i
educació i ensenyament (35,5%).
Per a desmuntar els estereotips sobre les migrades, cal
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2009.
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immigrades (ACSUR-Las
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[17] Informe Las mujeres
del sur en el discurso
informativo. Análisis de género
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ampliar el camp de representació d’aquestes incloent-les en
temàtiques que vagin més enllà de les àrees “toves” de la informació, visibilitzant la seva aportació a tots els àmbits de la vida;
esforçar-se per elaborar relats on elles siguin protagonistes,
testimonis qualiﬁcats, expertes que fan anàlisi i opinió; incloure-les en rols diversos; incloure els homes migrats en rols que
desmuntin els estereotips androcèntrics i etnocèntrics; utilitzar expressions genèriques incloents (població migrada, col.
lectiu d’immigrants); evitar el sexisme lèxic i l’adjectivació sobre atributs físics de les dones, així com els abordatges que se
centren primordialment en la seva vida privada i reproductiva;
visibilitzar el paper dels migrats en les tasques domèstiques,
reproductives i de cura i utilitzar homes i dones en proporcions
similars per a il.lustrar informacions sobre tot el col.lectiu.
L’Informe Les Dones del Sud al Discurs Informatiu conté algunes recomanacions útils en aquest sentit.[18]

Desmuntant estereotips: objectes bells
i exòtics, éssers depenents, polítiques
sensibles i víctimes a salvar
Les representacions que els mitjans fan de les migrades
s’ajusten als rols i estereotips assignats tradicionalment al conjunt de les dones i es reforcen amb d’altres de caire etnocèntric,
com es detalla també a l’informe anteriorment esmentat: víctimes assistides, mares, vídues i pobres, presentades a partir
d’un rol vicari (segons la relació amb un home); dones polítiques
“entre l’ambició i el sentimentalisme” i objectes “exòtics i bells”.

Objectes bells i exòtics o subjectes de drets?
Prèviament hem parlat de l’ús del cos femení com a recurs
dramàtic de la informació. Tradicionalment les disciplines de
representació (pintura, escultura, etc) han relegat les dones
al paper d’objectes representats i se les ha invisibilitzat com a
artistes i subjectes que representen. Aquesta discriminació estructura la seva presència en els mitjans audiovisuals: el 2010
ocupaven el 28% de fotograﬁes dels diaris.[19]
Els valors de la bellesa i la joventut són ﬁltres de selecció
en la presència de les dones als mitjans, sigui com objectes,
subjectes o autores de la informació: només el 17% i de les 7%
periodistes i presentadores de TVE supera els 50 anys.[20] En el
cas de les migrades, solen aparèixer a informacions de format
gran i incorporen fotograﬁes; ocupen un percentatge important
de les portades (les marroquines apareixen un 18% i les bolivia22

nes un 28,5%).[21] La seva representació està atravessada pels
estereotips sobre els països d’orígen i la visió de les llatines i
les africanes marcades per la visió etnocentrista i orientalista
dels nostres avantpassats colonitzadors. Els mitjans exploten
l’estereotip de la llatina explosiva i seductora cada cop que han
de parlar d’actrius d’aquest origen com Jessica Alba[22] amb titulars com “La llatina que sedueix Hollywood” (El País Semanal,
2 de març de 2008)[23] o “Jessica Alba sedueix en espanyol” (La
Vanguardia, 5 de setembre de 2010)[24], de forma que l’estereotip
impregna la representació de milers de llatinoamericanes anònimes. A més de les imatges ﬁxes o en moviment que se centren
en els cossos de les “protagonistes”, com exempliﬁca el vídeo
d’ADN sobre la visita de la cantant colombiana Shakira a Barcelona l’estiu de 2010 per a gravar un vídeoclip[25], aquestes
notícies es construeixen amb mencions constants a parts del
seu cos i un ús constant de l’adjectivació sobre la seva bellesa.
Exotisme i orientalisme es barregen amb la mirada i discursos informatius tradicionals sobre els fets que esdevenen als
països del Sud o a les persones d’aquests països, que “naturalitzen la pobresa, la violència i la desigualtat” o que parteixen
d’un enfocament “paternalista i etnocèntric.”[26] Així, és tristament comuna la objectualització sexual de les africanes que
exerceixen la prostitució amb l’ús no autoritzat de la seva imatge. L’exemple paradigmàtic és la polèmica notícia que El País va
publicar l’1 de setembre de 2009 criticant la persistència de la
prostitució de carrer al barri del Raval de Barcelona, “Sexe de
pagament a ple carrer en el Mercat de la Boqueria”, que anava
acompanyada d’una galeria de fotograﬁes robades de dones nigerianes exercint la prostitució als portalons del Mercat durant
la nit.[27] La Xarxa de Periodistes amb Visió de Gènere va cridar
a fer boicot al rotatiu i va escriure cartes de queixa a la Defensora del Lector del diari sancionant la violació dels drets a la
intimitat i la pròpia imatge i el tracte degradant de les dones retratades. Però, les fotos van augmentar les vendes i difusió del
diari: amb més de 450.000 visites, foren la segona galeria fotogràﬁca més vista a la web de El País durant l’any 2009, després
de les fotograﬁes de les festes del primer ministre italià amb
velines (prostitutes de luxe) a la seva mansió de Villa Certosa.
Aquest component sexual es veu també en altres notícies,
com la de la publicació d’un informe sobre els episodis de
violència sexual viscuts per les subsaharianes en la ruta migratòria cap a Europa: vagin o no acompanyats d’imatges, els
titulars com “Subsaharianas en la ratonera del sexo” o “Escla-
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vas sexuales, otro drama de la inmigración”[28], per no parlar de
la precisió de les notícies sobre les agressions sexuals, semblen més interessats a estimular la morbositat i la imaginació
més retorçada d’alguns lectors que a aprofundir en les causes i
solucions del problema i els drets de les dones afectades.
Pel que fa a àrabs i musulmanes, el vel és “el símbol a través
del qual la premsa identiﬁca les dones marroquines a l’estat
espanyol”, però, també serveix per a parlar del “fenomen migratori en general”.[29] A la primavera i estiu de 2010 dos instituts
de Pozuelo de Alarcón van negar-se a admetre una estudiant
que duia vel i setze administracions de l’Estat, catorze d’elles a
Catalunya, van prohibir el niqab i el burka. Així, les pàgines dels
diaris i els informatius s’ompliren de nou d’imatges de dones
musulmanes cobertes; les notícies incorporaven els testimonis
i aportacions de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat, portaveus de partits polítics, analistes i, en poquíssims
casos, de les afectades. La majoria defensen implícitament
la tesi que les dones velades són víctimes o ho aﬁrmen explícitament, però no recullen la seva veu, sinó la d’altres actors
(majoritàriament homes) que parlen per elles. Un exemple és
l’article de El País sobre l’única dona de Cunit que porta vel integral, prohibit pel consistori el 28 de juny de 2010. “Canviaré el
‘burka’ per gorra i ulleres de sol”[30], és el titular, extret d’una aﬁrmació que la dona, a qui veiem en una fotograﬁa que li han fet a
la porta de casa seva amb el seu marit, li va fer suposadament a
aquest. La dona “deixa que el marit parli per ella -‘no entén castellà, justiﬁca l’home’-“, així que la informació es construeix en
gran part amb les aﬁrmacions del cònjuge: “la dona ha d’anar
coberta”; “és la seva decisió, vol estar més a prop de Déu”. A
l’article “Rebel·lió salaﬁsta contra el burqa” (9/6/2010) sobre
la decisió d’onze mesquites de portar la prohibició del vel integral al Constitucional, l’imam d’una d’elles, presentat com
“un dels més inﬂuents salaﬁstes aﬁncats a Espanya” també
explica que la seva dona “llueix niqab perquè vol”, i resulta que
“tampoc parla castellà”[31]. En l’article sobre la prohibició del vel
a Cunit, l’alcaldessa ho titlla de “salt endavant en la lluita per
defensar la igualtat de la dona”. A l’article “Lleida és ja la primera ciutat española que prohibeix el burka als equipaments
públics” (La Vanguardia, 28/5/2010), la consellera socialista
Rosa Ball aﬁrma que “el vel integral anula la comunicació amb
les dones. No les veiem, són invisibles per a la comunitat i no
podem permetre-ho”[32] Així, s’invisibilitza les associacions de
dones magribines i musulmanes, les associacions islàmiques

mixtes i altres actors com la Junta Islàmica Catalana, que des
de 2005 ha organitzat tres congressos de feminisme islàmic a
Catalunya, donant a conèixer un corrent emergent i organitzacions com les indonèsies Sisters in Islam, que propugnen una
lectura no patriarcal de l’Alcorà vers les postures més integristes.[33] Alguns mitjans consulten les magribines i musulmanes:
la notícia d’El Punt titulada “El debat sobre la prohibició del vel
integral als equipaments arriba al Camp de Tarragona”, tot i
que no ho inclou al cos principal del text, incorpora una peça
titulada “Assumpte minoritari” que recull la postura del grup de
dones magribines Al Manar d’El Vendrell:
«És un tema que afecta una minoria», va explicar en nom de
l’entitat la presidenta, Hanane Sahli. Així, l’associació considera que no han de «perdre el temps per parlar d’un assumpte que
només afectaria dues o tres dones d’El Vendrell» i subratllen
que «hi ha molts altres temes més importants» en què centrar
els seus esforços, com ara treballar en diferents àmbits per
afavorir el desenvolupament de la dona”.[34]
En altres casos, es consulta associacions que comparteixen
el rebuig al vel: “Una entitat islàmica de Lleida, a favor de prohibir el burka”, titulava La Vanguardia el 28 de maig.[35] El president
de l’entitat aﬁrma que “a Catalunya, sobretot a Lleida i Tarragona, s’està imposant molt el corrent salaﬁsta que diﬁculta la
integració i la convivència del col·lectiu musulmà en la societat
d’acollida. És com un càncer amb el que hem d’acabar”. Aquest
abordatge informatiu, que també es dóna a l’article “Rebel·lió
salaﬁsta contra el burqa” connecta amb un discurs informatiu
que vincula “el món àrab i el terrorisme, i ens mostra com les
dones àrabs són els objectius a salvar.”[36]
Encara que amb moltíssima menys difusió, les protestes feministes contra el decret del niqab i el burqa han aparegut a
webs com el blog creat per la plataforma d’associacions contra
la mesura[37]. Altres mitjans venen introduint des de fa temps
les veus de les musulmanes, magribines laiques i feministes
islàmiques en aquest debat[38] o aporten anàlisis més profunds,
com l’article sobre la relació entre el tema del vel i les polítiques
corporals a Europa que l’antropòleg Alberto López publica al
periòdic Masala de Ciutat Vella[39]. Per últim, mitjans com Webislam s’han fet ressò d’iniciatives com el I Congrès de Gènere
i Frontera, celebrat el 2009 a la Universitat de Laguna, on la
psicòloga Clara Yuste va presentar un estudi sobre la representació de les àrabs i musulmanes als mitjans. Segons Yuste, se
les representa com a “víctimes velades, oprimides i submisses”
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i, alhora, amb una perspectiva orientalista que les mostra com
a “misterioses i sensuals”.[40]
Així doncs, és recomanable tenir especial cura a l’hora de representar visualment les migrades i mostrar diversitat de rols,
ocupacions i situacions lluny dels estereotips sexualitzants;
cal mostrar les africanes, les magribines, les musulmanes amb
diferents indumentàries i temàtiques, no només lligades al
tema del vel, i mostrar dones que porten vel fent activitats de
tot tipus, de forma que apareguin com a subjectes amb agència
i iniciativa, no com a éssers inerts.

Rols tradicionals: mares, ﬁlles i esposes “de”
i negació de l’autonomia femenina
Les migrades com a paridores i la sanció informativa a no
seguir el model
Hem vist que els mitjans tendeixen a representar les dones
en els seus rols tradicionals, i en aquests
“es valora la seva funció reproductiva i la dedicació a la
cura de la família (...) Aquesta visió tradicional que persisteix
s’accentua a les dones del Sud, i cristalitza com un mandat de
gènere en una norma del que la societat espera socialment de
les dones (...) Però, què passaria si les immigrants no volguessin tenir ﬁlls?”.[41]
En efecte, les migrades apareixen sovint en notícies que
remarquen la seva aportació al creixement o descens de la
natalitat a l’Estat Espanyol i a Catalunya, com per exemple
“La natalitat a Catalunya, en caiguda lliure” (Avui i el Punt,
2/7/2010) on s’assenyala que “l’impacte de la immigració en la
natalitat catalana ha estat molt important en els darrers anys.
Els naixements amb progenitors estrangers han augmentat un
63% en els últims 12 anys, cosa que representa un 32,3% dels
nadons nascuts a Catalunya”[42]. L’article esmenta les dones per
primer cop per explicar els orígens dels nous nascuts, on
“predominen els ﬁlls de mares d’origen africà, que representen el 40% del total, i entre aquests se situen en primer lloc
les marroquines –un 33% dels naixements d’estrangers tenen
la mare marroquina-. Per sota d’aquestes, se situen les mares
llatinoamericanes, equatorianes i bolivianes principalment, les
europees i les asiàtiques.”
L’investigador Marc Asenjo preveu una caiguda de la natalitat a Catalunya i explica que “les dones estrangeres acostumen
a adoptar el ritme de natalitat del país al què van a residir, per
la qual cosa ha advertit que és probable que la natalitat dismi26

nueixi en els propers anys”.
És interessant analitzar com es reﬂecteix aquesta inhibició
o retard de la maternitat de les migrades en els mitjans, ja que
en molts casos denota una certa sanció implícita per escapar al
mandat de gènere de la reproducció. Un exemple paradigmàtic
és la notícia “Detingudes dues dones per practicar un avortament il·legal i llençar el fetus a un contenidor” (20 Minutos,
19-06-2008)[43], que especiﬁca al subtítol que “ambdues eren
bolivianes residents a l’Hospitalet”, on la menció a la nacionalitat de les dues dones criminalitza tot el col·lectiu de migrades,
i contribueix a reforçar l’estigma immigració=conﬂicte i delicte.
A més, no se’ns dóna la versió de les implicades o alguna organització experta en migració, salut sexual i reproductiva...
L’article de La opinión de Murcia (11 -7-2010) va més enllà, tot
citant l’aﬁrmació del sociòleg Pedro Sánchez Vera: “Moltes immigrants utilitzen l’avortament com a mètode d’anticoncepció”.
[44]
El sociòleg, “tot i no existir cap estudi sociològic” al respecte, creu que el creixement de l’avortament a la regió es deu a
aquest col·lectiu, en què “moltes són mares, tenen problemes
econòmics i la seva edat se situa entre els 35 i 45 anys”.
Altres informacions aporten dades desagregades per orígen
dels avortaments practicats a dones migrades, el que denota
un cert interès de les autoritats sanitàries, que són la font de
la informació, per descriure el seu comportament reproductiu:
a la notícia “El 35% de les dones que avorten a Catalunya són
immigrants”(AVUI, 1/11/2006)[45] se cita l’Informe sobre Avortament Legal a Catalunya 2005 del Departament de Salut de
la Generalitat, que conclou que el major índex d’avortaments
en migrades es va donar al col·lectiu llatinoamericà, i es destaca que l’estudi inclou per primer cop informació sobre l’any
d’arribada a Catalunya. Sovint inclouen interpretacions de personal mèdic i expert: a la notícia “El 25% de les embarassades
barcelonines avorta perquè no era un ﬁll desitjat” (20 Minutos,
15/10/2008)[46] se cita un estudi de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona que aﬁrma que “les dones que més ho pateixen
tenen entre 20 i 34 anys de mitjana, estudis primaris i són immigrants (...) Això es deu a la mala planiﬁcació de l’embaràs i
al mal ús dels sistemes anticonceptius, va aﬁrmar la doctora i
autora de l’estudi, Glòria Pérez”.
Aquest tipus d’informacions tenen de positiu que tematitzen
el comportament reproductiu de les migrades, un col·lectiu
amb necessitats especiﬁques en aquest camp (com la població
adolescent, per exemple) però no expliquen els factors estruc-
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turals que el condicionen. Per exemple, a la notícia “L’augment
d’avortaments a Espanya es deu a les dones immigrants” (El
Mundo 27/07/2006)[47] la Ministra de Sanitat d’aleshores, Elena
Salgado, assegura que “la major diﬁcultat d’aquestes dones
per accedir als mètodes anticonceptius, l’educació sexual i el
seu paper diferent a la comunitat serien dues de les causes
d’aquest fenomen”. Tal i com es presenta la informació, no
s’entenen les causes de l’augment dels avortaments i semblen
situar-se més en la cultura d’orígen que en els recursos sanitaris, econòmics i culturals que els ofereix el país d’acollida.
I en aquest camp incideixen organitzacions especialitzades en salut i drets sexuals i reproductius com la Federació
de Planiﬁcació Familiar Estatal, que porta anys demanant que
l’estratègia estatal en salut sexual i reproductiva tingui en
compte les migrades, com explicava l’actual presidenta de la
FPFE, Isabel Serrano, a l’article d’opinió “La salut sexual de les
dones migrants” de El País (27/05/2003)[48].
“El sistema de salut està lluny d’atendre els estrangers. La
població immigrant necessita atenció ginecològica i sobretot
mètodes anticonceptius. (...) Barreres idiomàtiques, desconeixement de determinades patologies, absència de serveis
ﬂexibles, registre de dades que pot tenir un efecte dissuasori,
la sobrecàrrega assistencial i un desconeixement cultural que
suposa un obstacle seriós en l’enteniment d’ambdues parts
(...) i sobretot la falta de recursos econòmics per accedir a determinats anticonceptius són altres barreres que impedeixen
la normalització en l’atenció sexual i reproductiva d’aquestes
dones”.
Alguns enfocaments posen l’accent als factors estructurals
econòmics més enllà dels vinculats a l’àmbit sanitari, i un raríssim exemple es la nota “L’augment d’avortaments en dones
immigrants respecte a les espanyoles respon a la seva precarietat laboral, segons un estudi” (Europa Press, 9/4/2009). La
informació es basa íntegrament en un estudi elaborat per l’área
de Medicina Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid i els departaments de Salut Pública d’Alacant i Colòmbia.
Així, aﬁrma que “la inseguretat económica, la precarietat laboral i la inestabilitat a la feina poden explicar la decisió de les
immigrants per a recòrrer a les interrupcions voluntàries de
l’embaràs amb més freqüència que les dones autòctones”. [49]
En general, l’abordatge informatiu majoritari dels aspectes
relacionats amb la sexualitat de les migrades denota un profund desconeixement de la seva realitat i la dels seus països

d’orígen, a més de la persistència d’estereotips que presenten
les migrades com a ignorants. Un exemple fou la cobertura
dels casos de migrades que avortaven a casa de forma insegura, amb un medicament que serveix per a tractar les úlceres
i que provoca contraccions a l’úter i l’expulsió del fetus, que
van sortir a la llum durant l’any 2007. L’article “La trampa
d’avortar a casa amb Cytotec” (El País, 14/1/2007)[50], il·lustrat
amb una imatge que representa Amèrica Llatina com una dona
embarassada, explica que el medicament “es ven de forma
clandestina des de fa anys a Amèrica Llatina, on l’avortament
està prohibit a la majoria de països. I el costum ha arribat a
Espanya. A les farmàcies només es ven amb recepta mèdica
(a 10 euros 40 pastilles)”. Segons l’article, “les fonts sanitàries
i associacions de migrants apunten tres factors pels quals es
pren: baixos recursos de moltes dones migrades (...); l’objecció
de consciència a la sanitat pública (...) i falta de cultura de planiﬁcació familiar”. Tot i que aquesta informació és correcta, no
deixa d’ésser parcial: tres anys més tard l’article “Baixa el número d’avortaments”[51] (El País 31/05/2010) del mateix rotatiu
ens explica que “la caiguda en la immigració (el 43,6% de les
dones que avortaren el 2008 no eren espanyoles) i la venda lliure de la píndola del dia següent des del passat setembre són
dos aspectes clau” per al descens dels avortaments a l’Estat.
A l’article anterior no s’esmentava aquest avenç (la dispensació
sense recepta de l’anticoncepció d’emergència-AE-), tot i que
les organitzacions especializades l’han reivindicat sempre per
ser una de les mesures més útils per a evitar embarassos no
desitjats: l’AE, que es pren en les 72 hores després d’una relació
de risc, ronda els 20 euros; l’avortament, uns 300, 400. Les dones que no podien accedir a l’AE ni costejar-se un avortament
legal recorrien a aquest mètode. Però, a més, l’article explica
que el Cytotec “s’ha convertit en un mitjà legal a països com
Mèxic. A la capital és un dels sistemes més empleats. El seu
ús, combinat amb la píndola abortiva RU486, o sol, i sota un
estricte control mèdic, pot ésser eﬁcaç“, segons Javier Martínez Salmeán, cap de Ginecologia de l’Hospital Severo Ochoa de
Leganés. Tres anys després, ens assabentem que aquest compost és legal a alguns països d’orígen de les migrades.
Per últim, aportar dades comparatives de les pautes de
comportament sexual i reproductiu de les migrades i les autòctones és util sempre que es posin en context aquestes
relacionant-les amb la situació dels països del Nord i del Sud,
de les migrades i autòctones, per evitar caure en la idea que hi
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ha un comportament “desenvolupat” i “endarrerit” pel que fa
a la maternitat. Si no, tal com es presenta la informació sembla que es vulgui reforçar els estereotips etnocèntrics. L’article
d’opinió “Les immigrants, cada cop més catalanes” (Público,
9/6/2010)[52] destaca “la reducció del nombre de ﬁlls de les
dones procedents de la immigració recent (...) i esmenta un
“model reproductiu català, basat des del segle XIX en una baixa
natalitat i, en una capacitat de generar riquesa, amb la qual
cosa esperonava la immigració (...) Tot indica, segons l’autor,
que “les immigrants cada cop són més catalanes, encara que
portin hijab”. Aquesta aﬁrmació fa pensar en una assimilació de
conductes més propera a l’aculturació que a la interculturalitat.
A més, cal tenir en compte que hi ha comportaments compartits. Quan es diu que les migrades tenen poca educació
sexual sembla que sigui un comportament exclusiu d’aquest
col·lectiu, mentre aquesta és la realitat de la majoria de la població de l’Estat espanyol, entre altres coses perquè aquesta no
és una assignatura troncal a l’educació primària i secundària.
Per informar amb perspectiva de gènere sobre el comportament sexual i reproductiu de les migrades no hi ha prou
amb citar informes del Ministeri amb dades desagregades per
país d’orígen, edat o any d’arribada; cal aportar la lectura experta d’organitzacions especialitzades en aquest camp (ONG,
Federació Internacional de Planiﬁcació Familiar, Organització Mundial de la Salut, Fons de Població de Nacions Unides),
en la realitat de la migració femenina (ONG, Instraw) i en els
drets humans des de la perspectiva de gènere (ONG, Unifem)
i en els drets de la població jove i adolescent. A més, cal partir d’una visió integral de la sexualitat que no només contempli
la reproducció sinó altres aspectes com el plaer, els factors
socioeconòmics i culturals que afecten la salut sexual i una
perspectiva relacional que visibilitzi i responsabilitzi altres
subjectes més enllà de les dones (migrades o autòctones): homes, transexuals, transgènere i intersexuals.

Prisma de la domesticitat i infravaloració
del treball de les migrades
Les migrades apareixen representades tot sovint en funció de
les seves relacions familiars i els rols tradicionals de mares,
esposes i ﬁlles de, ja que els mitjans segueixen pensant en un
model de migració masculina autònoma/migració femenina
depenent, malgrat que les estadístiques contradiuen aquesta
realitat. Com aﬁrma la historiadora Mary Nash, aquests les de30

ﬁneixen a partir del “prisma de la domesticitat. En la mesura
que es destacava la ﬁgura d’una dona immigrant s’accentuava
el seu estatus familiar”[53]. El model d’home-guanyador-de-pa/
dona-mestressa-de-casa planeja sobre articles com “La crisi
porta les musulmanes a entrar al mercat laboral” (El Periódico,
26/10/2009)[54], on es ressenya que “3.200 dones estrangeres
s’han apuntat per primera vegada a les llistes de demandants
de feina a Catalunya”, sense especiﬁcar la seva confessió o país
d’origen.
“En quedar-se molts dels seus homes a l’atur, les dones musulmanes han començat a perdre les reticències a buscar feina
per exemple com a cuidadores d’avis, en la neteja de cases...
estan fent a poc a poc el pas que nosaltres vam fer de manera
majoritària ja fa algunes dècades», explica Carme Llopis, que
és tècnica d’Immigració de l’Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre).
(…) Però queda encara molt per fer. «Algunes han començat a
treballar, però el problema és que quan es queden embarassades i tenen ﬁlls, tornen a casa a cuidar-los, perquè els marits
encara no han fet el pas d’encarregar-se de la prole en substitució de la dona», comenta Ana Algueró, regidora d’Acció Social
a la capital del Baix Ebre.
Tot i que l’article mostra altres realitats, com la d’una dona
paquistanesa que regenta un restaurant amb el seu marit, no
fonamenta la seva tesi principal aportant el número de musulmanes migrades que treballen remuneradament, i estableix
una comparació entre la realitat de migrades i autòctones que
mostra a les primeres com a depenents del marit i ubicades en
rols tradicionals i les segones com emancipades i en situació
d’igualtat. Diversos estudis demostren que els pares autòctons
també estan lluny de fer-se càrrec de la cura de ﬁlles i ﬁlls i
altres tasques domèstiques[55], però tal com es presenta la informació sembla que aquest comportament es localitzi entre
els migrats, i més concretament els musulmans.
Ja hem parlat de la persistència de l’estereotip de la migrada depenent del marit a articles com “Els immigrants residents
a l´Estat envien als seus països d´origen més de 6.000 milions d’euros” del Diari de Girona, que invisibilitza totalment
l’aportació de les migrades a les remeses. D’uns anys ençà,
els mitjans comencen a visibilitzar les migrades que treballen
al sector del treball domèstic, degut sobretot a la proliferació
d’estudis sobre el treball domèstic i de cura, com el que serveix
de font d’informació principal per a l’article “Tres quartes parts
de les treballadores de llar són de nacionalitat estrangera”
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(Europa Press, 19/04/2006)[56]. L’article incorpora interpretacions que ajuden a trencar estereotips sobre les treballadores
migrades:
“Són ciutadanes que estan més formades, la majoria tenen
estudis mitjans i superiors. Quan vénen a Espanya es posen a
treballar en aquests serveis perquè, entre altres impediments,
tenen molts problemes amb l’homologació de títols”, assegura
Maria Ángeles Sallé, coordinadora del projecte”.
En tot cas, el context actual de crisi econòmica és una bona
oportunitat per a visibilitzar com la divisió sexual del treball
conﬁgura l’estructura del mercat de treball i del treball que
no entra al mercat. L’article “La immigració sense papers es
refugia al servei domèstic”(Avui, 26/08/2009)[57] explica que el
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers ha detectat
una “feminització del treball irregular” al seu balanç del primer semestre de l’any 2009 degut a que “el lent desplegament
dels ajuts i serveis de la llei de la dependència (…) provoca que
moltes famílies tinguin a casa persones sense papers per cuidar un avi o un ﬁll que pateix alguna discapacitat”. L’article “La
crisi expulsa més homes que dones immigrants (El Periódico,
24/3/2009)”[58] explica que els migrats s’estan acollint al pla de
retorn del Govern espanyol degut a que són ells qui estan perdent la feina, mentre les migrades la mantenen:
“L’atur immigrant és sobretot masculí perquè els sectors
més afectats per l’actual crisi són sobretot els sectors masculins”, explica Ghassan Saliba, secretari d’Immigració del
sindicat CCOO a Catalunya.
En canvi, la feina de les dones immigrants es concentra més
en el sector serveis i la llar, en què l’impacte de la crisi és més
baix. A més a més, la dependència de moltes famílies espanyoles respecte de la tasca que porten a terme les immigrants
(des de cangurs ﬁns a encarregades de la neteja, passant per
cuidadores de persones grans) fa que, ara per ara, les seves
feines no perillin.”
Aquest abordatge informatiu és més complert perquè posa
l’accent en un problema estructural planetari: la crisi del treball
de cura, la incapacitat de fer front al creixent nombre de persones depenents de les famílies per part de l’Estat als països del
Nord, i la dependència de la mà d’obra precaritzada i submergida de les migrades per fer front a aquestes tasques.
Alguns articles aprofundeixen en aquesta anàlisi esmentant
la transferència del treball de cura de les dones autòctones a
les migrades i visibilitzant que la desigualtat de gènere i la

manca de corresponsabilitat en l’assumpció de les tasques
reproductives no és un problema dels països del Sud, sinó
planetari. L’article “Relleu en les tasques de la casa”[59] és un
exemple d’abordatge amb perspectiva de gènere, on es visibilitza també el rol dels homes autòctons:
“Si la dona espanyola s’ha pogut incorporar al mercat laboral no ha estat precisament perquè ha comptat amb més
col·laboració dels homes en les feines domèstiques i en
l’atenció de les famílies. Per desgràcia, la insolidaritat masculina a les cases espanyoles, encara que s’hagi reduït, persisteix.”
(…)
El text cita dos informes del Fons de Caixes d’Estalvis
(FUNCAS) i del Col·lectiu de Sociòlegs Ioé que constaten “la
interrelació entre la important incorporació de treballadores
immigrants i la sortida al mercat laboral de les espanyoles” i
que “per cada 1% que augmenta la taxa d’immigrants en la
població espanyola, augmenta un 0,6% la taxa d’activitat
femenina”.
Això obeeix al que l’informe denomina “cadena d’atencions
transnacionals”: les estrangeres deixen de cuidar les seves famílies per anar a realitzar el treball reproductiu de les dones
locals, cosa que permet que aquestes s’incorporin al mercat
sense que s’hagin de modiﬁcar de forma substantiva els rols
dins de la família.
Un altre exemple en positiu és l’article “Dones, treball i immigració”[60] de la sociòloga Eulàlia Solé, que planteja el problema
de la infravaloració del treball de les dones a tots els àmbits,
de les diferències que existeixen entre unes i altres segons
la classe, ètnia, àmbit de treball, i la urgència de resoldre
l’organització social de la cura:
“(…) la segregació a la formació professional, segueix amb la
desigualtat en l’adjudicació i retribució dels llocs de feina i amb
la feminització de les ocupacions més mal pagades. Si a aquest
escenari mercantil hi agreguem la invisibilitat social i econòmica de les seves tasques no remunerades, que són moltes, es
fa palès que els rols que exerceixen les dones són els més mal
recompensats, tant en reconeixement social com en diners.
Una recompensa magníﬁca, i que no acaba d’arribar, seria que
ambdós sexes compartissin d’una vegada el projecte de vida.
Que per a l’home i la dona que componen una família conciliar
la feina a l’exterior i a l’interior signiﬁqués el mateix.”
El 28 de març de 2010, amb el lema “S’ha acabat l’esclavisme”
centenars de treballadores domèstiques migrades varen mani-

[59] http://www.elperiodico.cat/
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festar-se a Madrid per l’entrada del treball domèstic al Règim
General, per poder tenir Seguretat Social i salaris dignes. Els
mitjans no ho van ressenyar, llevat d’algun article a El Mundo[61]
i a mitjans alternatius com el periòdic Diagonal, amb l’article
“Les treballadores de la llar exigeixen igualtat”[62]. Són pocs
també els que informen sobre les estratègies de suport mutu
entre les migrades, que sovint esdevenen autèntiques xarxes
horitzontals per sobreviure a la precarietat (com es pot veure a
l’article “Dones que teixeixen alternatives”[63] sobre comunitats
d’autoﬁnançament entre migrades).
Així doncs, per informar amb profunditat sobre el treball de
les migrades cal esforçar-se a retratar-les en rols diversos en
el treball; aportar anàlisis amb perspectiva de gènere que expliquin la dependència entre l’esfera del treball productiu i el
reproductiu, amb dades desagregades per sexe i país d’origen;
fer relats informatius que posin en valor el treball reproductiu i de cura; visibilitzar i tenir en compte la desigualtat que es
dóna entre migrades i autòctones al mercat de treball remunerat i l’economia submergida; recollir els estudis sobre usos del
temps, treball reproductiu i transferència del treball de cura
de les dones de països del Nord a les del Sud i aportar models
en positiu que mostrin homes corresponsables amb les seves
tasques reproductives i de cura, així com retratar iniciatives de
suport i treball cooperatiu entre migrades i informar de les iniciatives en defensa dels seus drets laborals.

Polítiques, femenines però adaptades
al món masculí
Els mitjans apliquen una visió androcèntrica a l’hora de parlar
de les dones del Nord i del Sud que ocupen llocs directius de la
política, l’economia i l’associacionisme, tot ressaltant les seves
qualitats “femenines”. Un exemple és l’abordatge que es fa del
paper de la nova ministra d’Exteriors colombiana, Maria Ángela
Holguín, en la resolució de la crisi diplomàtica entre Colòmbia i
Veneçuela durant l’estiu de 2010 a la columna “C’est la vie” del
diari Público[64] (15/8/2010) que en cap moment esmenta el nom
de la Ministra:
S’estava, deia Chávez, a les portes de la guerra: una guerra
incitada per l’ Imperi, com ho provava l’obertura de set bases
militars de Colòmbia a les tropes nord-americanes. I de sobte,
tot això s’havia evaporat (…) en les mans de seda de la bella ministra colombiana de Relacions Exteriors i els robustos bigotis
de la seva contrapart a Veneçuela (….)”
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Menys d’un mes després del fatal accident que va provocar
l’atropellament de 13 persones, entre ells set equatorians, a
l’estació de tren de Castelldefels, El Periódico[65] entrevista a
Dulce María Anchundia, ex Defensora del Poble d’Equador a
l’Estat Espanyol i presidenta de l’associació Llatinoamericana
Alma, a la que presenta com “equatoriana. Bé com a funcionària, advocada o dirigint la seva associació, la seva vida són
els immigrants” sense donar cap informació sobre el seu càrrec
ﬁns que ella mateixa esmenta la tasca que va fer com a Defensora de l’any 2002 al 2007. La conversa comença cridant-la pel
nom de pila, “Dulce María”, denominació que ella accepta responent “Dulce María, només. Al que em diu Sra. Anchundia, li
va malament”. Al marge de la familiaritat que la Sra. Anchundia
apliqui a la seva feina, cridar pel nom de pila a les polítiques,
directives, empresàries es una pràctica força generalitzada
als mitjans que autores com Mercedes Bengoechea anomenen
“sexisme lèxic”. L’entrevistador a més, la qualiﬁca d’immigrant
que va venir “per amor”:
“La gent és agraïda. I la gent sap que sóc la mare de tots i
cada un d’ells. Dulce María. Em diuen així.
–La immigrant que va venir per amor.
–Sí, jo dic que va ser una immigració per amor.”
Aquest tracte intimista, proper i personal, que ressalta les
qualitats com a mare, esposa i cuidadora i la importància del
món afectiu es repeteix en la majoria d’informacions sobre les
dones que ocupen càrrecs directius a totes les esferes de la
vida pública i és impensable en el cas dels homes. Així doncs,
les informacions sobre els i les migrades que tinguin llocs rellevants haurien d’aplicar el mateix tracte i ressenyar les ﬁtes que
han assolit sense remarcar-les com un fet excepcional quan es
tracta d’una dona; donar un tractament formal en funció dels
seus càrrecs; respectar la vida privada de les dones que ocupin
llocs directius com es fa amb els homes i, en cas que es vulgui
abordar les seves responsabilitats i rols familiars, aplicar-ho a
ambdós gèneres, de forma que no reforcin els estereotips de
gènere.

[65] http://www.elperiodico.com/
es/noticias/opinion/20100714/
dulce-maria-anchundia-mas
-doloroso-sido-repatriar-los
-muertos/385905.shtml
[66] Qui ﬁgura a les notícies?
Projecte de Monitorització
Global de Notícies 2010,
aspectes destacats de les
troballes preliminars
(http://www.whomakesthenews.
org/2010/2010-preliminary
-report-sp.html)

Víctimes passives o lluitadores amb històries
de superació?
Segons la investigadora Pilar López Díez, els mitjans infrarrepresenten les dones com agents i les sobrerrepresenten com a
víctimes: el 2010 tenien aquest rol al 28% de les informacions
on apareixien.[66] Aquest estereotip androcèntric explica que
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se les utilitzi més per a il·lustrar realitats que afecten més als
homes, com els accidents de trànsit, o que afecten tota la població (guerres, catástrofes naturals). Això, combinat amb el
“discurs informatiu de l’horror i el catastroﬁsme”[67] que s’aplica
als temes relacionats amb els països i les persones del Sud, fa
que el rol de víctima sigui
“el que més aparegui en totes les informacions: dones de
regions del Sud com a víctimes de guerres, catástrofes naturals, fams, segrestaments, assassinats, violacions, prostitució,
tràﬁc de dones, violencia domèstica, tradicions culturals, etc.
És comuna la utilització de fotograﬁes de dones del Sud ocupant rols de víctimes passives i la valoració d’aquestes dones
en funció del patiment i la capacitat d’afrontar situacions
adverses”[68].
Per exemple, l’abordatge informatiu del tema de la mutilació
genital femenina que es practica a les nenes a alguns països
de l’Àfrica en molts casos es fa des de l’espectacularització,
com a l’entrevista de La Vanguardia (15/3/2005) amb Fatoumata Coloubaly, actriu protagonista de la pel·lícula Mooladé
sobre la resistència de les dones d’un poble de Mali a que es
practiqui l’ablació a un grup de nenes, encapçalada amb el
titular “Em va tallar el clítoris i no vaig plorar”[69]. Altres informacions tenen un caire alarmista, com el titular de Barcelona
TV “El risc de patir una mutilació genital femenina s’agreuja a
Catalunya” (4/3/2010)[70]. En alguns casos trobem informacions
que remarquen les ﬁtes assolides en la lluita contra la mutilació genital femenina (“Gambia acull un projecte de la UAB per
a abolir l’ablació” –La Vanguardia, 6/2/2009)[71] o abordatges
informatius més profunds, que expliquen els condicionaments
culturals, com a l’entrevista titulada “En la lluita contra l’ablació
s’estan violant altres drets humans” (Canal Solidari, 7/01/10)
[72]
. En aquest, l’antropòloga Adriana Kaplan, coordinadora del
Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials de la Universitat Autònoma de
Barcelona, aﬁrma:
“És un tema tremendament mal tractat. Estem reforçant
l’estigma que ja recau sobre aquestes persones i l’abordatge que
fem és criminalitzador. Quan t’ataquen, et refugies. Cóm? Duent
les nenes a Gàmbia o a on sigui. És important contextualitzar,
entendre el signiﬁcat i per què té tant arrelament. Una de les experiències que més m’ha marcat va ser una trobada amb una dona
africana que em va dir: “Jo no sóc una criminal, jo m’estimo la meva
ﬁlla”. Qüestionem ﬁns i tot la forma d’estimar els seus ﬁlls.”

En alguns casos, l’abordatge espectacularitzant i morbós
porta a que es mostrin imatges d’agressions, el que revictimitza les afectades. Un exemple és l’agressió d’un racista a una
jove equatoriana als Ferrocarrils de la Generalitat l’octubre de
2007, que molts mitjans van reproduir íntegrament a les seves
pàgines web[73].

Prostitució i migració, estigma
i victimització
Una de les principals ocupacions on els mitjans visibilitzen
les migrades és la prostitució, on “se les representa pejorativament si la prostitució no és forçada o se les presenta com
a víctimes de màﬁes”[74]. L’estigmatització de les dones que
exerceixen la prostitució (que han estudiat autores com Gail Peterson, Dolores Juliano o Cristina Garaizábal[75]) planeja sobre
la majoria de relats que es construeixen sobre la prostitució i
l’abordatge comú és el tractament sensacionalista i criminalitzador: a l’article “Sexe de pagament en ple carrer al Mercat de
la Boqueria” que ja hem esmentat, es diu que allà treballen “les
prostitutes més degradades de la ciutat” i que “la Boqueria és
una zona on el trànsit d’aliments és continu, pel que les condicions de salubritat han de ser òptimes”.[76] Aquest enfocament
des de la perspectiva punitiva es repeteix al titular “Només l’1
per cent de les prostitutes són repatriades” (Avui, 3/09/2009), on
s’aﬁrma que la regidora de l’Ajuntament, Assumpta Escarp, “va
culpar el Ministeri de l’Interior de poca eﬁcàcia en la repatriació de prostitutes”[77]. Normalment, no es consulta directament
les afectades ﬁns que elles mateixes es posen en contacte amb
els mitjans, com va esdevenir al setembre de 2009, tal com recull l’article “Les prostitutes reclamen el dret a poder decidir en
quins espais volen treballar” (Avui, 11/09/09)[78].
Pel que fa a la representació de les migrades que són víctimes de trata de persones, el debat públic i polític sobre si
regular, legalitzar o abolir la prostitució i les diferents postures
dels partits polítics i dins el propi moviment feminista atravessen la pròpia comprensió del fenòmen de la trata, la deﬁnició
de qui en són les víctimes i l’abordatge informatiu del tema. El
2007 la Comissió Mixta dels Drets de la Dona del Congrés va
anunciar la posada en marxa d’un Pla Nacional de Lluita contra
la Trata de Persones amb Fins d’Explotació Sexual. Segons el
grup socialista, el negoci de la prostitució està sota el control
de màﬁes criminals d’àmbit transnacional, mentre que altres
fonts com l’Informe de la Unitat Tècnica de la Policia Judi-
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cial de la Guàrdia Civil sobre Trata d’Éssers Humans amb ﬁns
d’Explotació sexual aﬁrma que “moltes de les dones es capten (o ﬁns i tot s’ofereixen elles mateixes a les organitzacions
sabent des del primer moment que treballaran com a prostitutes”[79]. Organitzacions com Hetaira (Col·lectiu en Defensa de
les Prostitutes), Licit (Línia d’Investigació amb Immigrants i Treballadores Sexuals), Àmbit Dona i Genera (ambdues membres
de la Plataforma Treball Sexual i Convivència del barri de Ciutat
Vella a Barcelona) aﬁrmen que moltes migrades exerceixen la
prostitució sense coaccions i com a estratègia d’apropiació de
capital davant de les condicions desiguals i precàries que tenen en el mercat de treball i l’economia submergida i que, per
tant, no se’ls pot aplicar l’adjectiu de víctimes de trata. De fet,
argumenten que el reconeixement de la prostitució com activitat econòmica seria el primer pas per acabar amb les màﬁes[80].
A més, el Codi Penal espanyol no diferencia entre el delicte de tràﬁc irregular de migrants (que implica desobeir les lleis
d’estrangeria entrant o ajudant a entrar persones en situació
irregular a territori espanyol) i el de trata (captació de persones
amb enganys, coaccions o ús d’una situació de vulnerabilitat
extrema per explotar una persona, sense consentiment, i on el
creuament de fronteres pot fer-se amb mitjans legals, o el trasllat de les persones donar-se dins un mateix territori nacional),
tal com estableixen el Protocol de Palermo contra la Trata[81] i
el Conveni Europeu de Lluita contra la Trata[82]. Aquest fet, segons les organitzacions de suport als drets de les prostitutes,
fa que de vegades es tracti com a víctimes de trata migrades
que es dediquen a la prostitució lliurement i que es confongui
les xarxes que tradicionalment han donat suport a la migració
amb màﬁes coercitives[83].
Per la seva banda, organitzacions abolicionistes com
APRAMP (Associació per a la Reinserció de la Dona Prostituïda)
o la Plataforma d’Organitzacions per l’Abolició de la Prostitució consideren que aquesta és una forma de violència contra
les dones i per tant, les que l’exerceixen son víctimes, estiguin
o no sota el control de màﬁes[84]. Diverses entitats han iniciat
una campanya per la prohibició dels anuncis de prostitució
als diaris[85]. Però, organitzacions com Hetaira asseguren que
aquests “són un bon instrument per la captació de clientela de
totes aquelles treballadores sexuals que, treballant lliurement
i de forma autònoma, no volen exposar-se a fer-ho en llocs públics”.[86] De fet, poc després de la detenció d’un centenar de
persones que formaven part d’una suposada màﬁa de trata

que “controlava el 50% dels anuncis de contactes que es publicaven a Madrid”, segons l’article “Un centenar de detinguts a
una redada contra la prostitució” (El País, 23/7/2010)[87], aquest
col·lectiu va emetre un comunicat aﬁrmant que no es tractava d’una màﬁa d’explotació sexual, tot i que les condicions no
complien del tot els drets laborals de les dones:
“Però, l’explotació laboral (una cosa que pateix un tant per
cent de treballadors molt elevat i més en temps de crisi com els
actuals) no és el mateix que la trata o l’explotació sexual. (...) El
que sí sabem és que al menys 34 estaven en situació irregular i
probablement se’ls aplicarà la llei d’estrangeria, exposant-se a
ser expulsades del nostre país. Són víctimes de trata d’éssers
humans o són treballadores del sexe sense drets laborals que
seran expulsades del país?[88]
És comú que després de les operacions contra les màﬁes
els mitjans no donin continuïtat a la informació i no es recullin
vulneracions de drets fonamentals de les afectades. En aquest
sentit i malgrat les diferències, les organitzacions abolicionistes i per la regularització de la prostitució coincideixen en
que no hi ha dades ni estadístiques ﬁables i que l’Estat està
incomplint les seves obligacions internacionals a l’hora de
donar protecció i atenció adequada a les víctimes i les està deportant, com han fet públic en diversos casos que recullen els
articles “Una dona nigeriana, embarassada i víctima de trata,
serà expulsada d’Espanya “ (Europa Press, 16/3/2010)[89] o “Les
víctimes de trata denuncien indefensió” (Público, 24/03/2010)
[90]
. Altres organitzacions com Amnistia Internacional o SOS Racisme denuncien, a més, que el Pla Nacional només contempla
la trata amb ﬁns d’explotació sexual mentre deixa de banda la
trata per l’explotació laboral, vinculada en molts casos al treball domèstic[91].
D’altra banda, cal dir que la sobrerrepresentació mediàtica
de les afectades contrasta amb la poca atenció que se li presta
als homes que controlen les màﬁes, en molts casos vinculats
amb les Forces de Seguretat de l’Estat: el 2009 es va descobrir que l’Inspector de la Unitat contra les Xarxes d’Immigració i
Falsedat (UCRIF) de la Brigada d’Estrangeria de la Jefatura Superior de Policia de Catalunya controlava una màﬁa d’explotació
de prostitutes als macroprostíbuls de Castelldefels La Riviera i
Saratoga.[92]
Al marge del posicionament personal o corporatiu sobre el
tema de la prostitució, per elaborar relats no victimitzants ni
estereotipats sobre el tema és essencial partir de les veus de
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les afectades en primer lloc[93] i contrastar les informacions amb
les organitzacions d’atenció i suport a les dones que exerceixen
la prostitució, així com reﬂectir i propiciar el debat al voltant
del tema entre les organitzacions de diferents tendències des
del prisma dels drets de les afectades i recollir les propostes
de les organitzacions estatals i internacionals de prostitutes
i treballadores sexuals. Cal visibilitzar altres subjectes que
també estan presents en aquesta realitat (homes i transexuals
que exerceixen la prostitució, intermediaris, llogaters de pisos,
amos de prostíbuls, clients, associacions veïnals i religioses
que realitzen mediació comunitària o atenció...) i plantejar una
lectura de la prostitució que la connecti amb el patriarcat i les
desigualtats de gènere, però també les de classe i ètnia, i on hi
hagi un ventall ampli de veus i postures. Pel que fa a la trata,
contrastar les dades que ens ofereixen les autoritats amb les
entitats que treballen amb les prostitutes, la Xarxa Espanyola
contra la Trata de Persones i les organitzacions especialitzades
en estrangeria, drets humans i tràﬁc de persones (Amnistia,
CEAR, Sos Racisme, Antislavery International, Proyecto Esperanza, Women’s Link Worldwide...) i documentar l’incompliment
de les lleis i protocols internacionals per part de l’Estat. A més,
cal investigar sobre les connexions entre les màﬁes i les autoritats policials corruptes[94] i visibilitzar les altres modalitats
de trata (explotació laboral, matrimonis forçosos...) així com
altres subjectes que la pateixen (recentment estan aﬂorant
les màﬁes d’explotació sexual d’homes[95]). I, per últim, evitar
il·lustrar les informacions sobre prostitució amb imatges no
autoritzades per les afectades o que reforcin els estereotips i
l’estigmatització de la prostitució.

Violència de gènere, quan el masclisme
ve de fora
La visibilització de la violència de gènere als mitjans de comunicació és un arma de doble ﬁl: per un cantó, és necessari
combatre aquesta autèntica epidèmia mundial que atenta contra la salut pública (de fet, el Ministeri d’ Interior va iniciar el
recompte de víctimes l’any 1997, després de l’assassinat de la
granadina Ana Orantes, que havia denunciat públicament el
maltracte a un programa de televisió) i per l’altre l’abordatge
informatiu no especialitzat ni contextualitzat revictimitza les
afectades i vulnera els seus drets. En el cas de les migrades
que viuen situacions de violència, la mirada etnocèntrica i el
paternalisme cultural porta a molts mitjans a vincular aques40

ta violència amb les cultures d’origen. Per exemple, a la
notícia “Les dones immigrants tenen més possibilitat de patir maltractaments”(La Vanguardia, 23/07/2010) s’explica les
diﬁcultats que tenen les dones per a trencar el cercle de la
violència, “més encara si la dona és immigrant i (...) procedent
de llocs en els què el paper està per sobre del seu de forma inqüestionable”[96]. Aquesta vinculació de la violència de gènere
amb determinades cultures és més que discutible quan el fenòmen és planetari i una de cada tres dones ha sofert agressions
físiques o sexuals al llarg de la seva vida[97]. El delegat del Govern per a la violència de gènere, Miguel Lorente, assegura que
“Quan arriben aquí i veuen com són les espanyoles i quina és
la seva relació amb l’home, comencen a qüestionar-se el seu
paper i a dir prou a determinats comportaments masclistes, el
que no sol ser ben rebut per ell. Això es tradueix en molts casos
en una intensiﬁcació del control cap a la dona...”[98]
Aquesta deﬁnició de “com són les espanyoles” és confusa,
tenint en compte la diversitat de situacions que viuen les dones
a l’Estat i que durant el primer semestre de 2010 ja s’han produït 33 assassinats per violència de gènere, set més que 2009,
el que il·lustra la persistència d’aquest fenòmen. Pel que fa als
factors de risc relacionats amb el fet d’ésser estrangeres, una
membre de la Comissió d’Estrangeria del Consell General de
l’Advocacia parla de factors de risc com:
“l’estrès cultural que suporten per la seva condició
d’immigrants (...) unit al xoc cultural (...) el maltractador respon
amb l’aïllament més absolut, impedint-li aprendre la llengua
del país, les amenaces (sobretot, treure-li els ﬁlls), privació de
recursos econòmics i retirada de la targeta de residència”
Resulta curiós, però, que els factors de risc pel fet de ser
estrangera no es posin en relació amb la Llei d’Estrangeria, sobretot tenint en compte que el títol de la notícia s’extreu d’una
dada que va donar Amnistia Internacional en un dels informes
que ha fet per denunciar que les migrades estan excloses de
l’aplicació de la Llei Integral de Violència de Gènere pel fet de ser
estrangeres[99]. Des de l’any 2005, Amnistia reclama al Govern
que retiri la instrucció del Ministeri d’ Interior que recomana
obrir un expedient d’expulsió a les immigrants sense papers
que vagin a denunciar maltracte (i que amb la darrera reforma
de la Llei d’Estrangeria ha passat a tenir rang de llei) i critica
els obstacles que tenen les migrades per a denunciar (absència d’intèrprets especialitzats, de recursos d’atenció i protecció
especialitzats, d’accés a les ajudes econòmiques previstes

[96] http://www.lavanguardia.es
/ciudadanos/noticias/
20100723/53969943722/
las-mujeres-inmigrantes
-tienen-mas-posibilidades
-de-sufrir-malos-tratos
-violencia-extranjeria
-lorent.html
[97] Estudi a fons del Secretari
de Nacions Unides sobre totes
les formes de violència contra
les dones, 6 de juliol de 2006:
http://www.eclac.cl/mujer/
noticias/paginas/1/27401/
InformeSecreGeneral.pdf
[98] http://www.lavanguardia.es/
ciudadanos/noticias/20100723/
53969943722/las-mujeres
-inmigrantes-tienen-mas
-posibilidades-de-sufrir-malos
-tratos-violencia-extranjeria
-lorent.html
[99] Más riesgos y menos
protección: Mujeres
inmigrantes en España frente
a la violencia de género.
Amnistía Internacional
España, novembre 2007.
http://www.es.amnesty.org/
noticias/noticias/articulo/
mujeres-inmigrantes-masriesgos-mayores-desventajas
-ante-la-violencia-de-genero/
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[100] www.diagonalperiodico.
net/Las-sin-papeles-que
-denuncien.html
[101] http://www.lavanguardia.
es/ciudadanos/noticias/
20100723/53969943722/
las-mujeres-inmigrantes
-tienen-mas-posibilidades-de
-sufrir-malos-tratos-violencia
-extranjeria-lorent.html
[102]http://avui.elpunt.cat/noticia/
article/24-puntdivers/
4-divers/122601-detingut-per
-haver-mort-la-seva-parella
-ofegant-la-a-lhospitalet-de
-llobregat.html
[103] http://www.elmundo.es/
suplementos/cronica/2007/631/
1195945202.html
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per la llei perquè no tenen permís de treball..). Aquests són
factors condicionants claus: si denuncien i no tenen papers
s’enfronten a una expulsió, a menys que aconsegueixin una
sentència condemnatòria contra l’agressor, el que no és tan
fàcil: i l’any 2009 van arxivar-se el 46 % de les denúncies i
es van absoldre al 48% dels agressors[100]. Però, el focus es
posa sobre la cultura d’origen, no sobre els recursos i eines
que dóna el país d’acollida. És més, s’estigmatitza determinats col·lectius: Lorente aﬁma que “en la població magribina
existeix, a més, un component cultural religiós que d’alguna
manera empeny les víctimes a aguantar la violència i a no
trencar amb el maltractador[101]”. ADN (23/4/201) cita un informe de l’Observatori de Violència de Gènere que aﬁrma
que “La majoria de les dones immigrants assassinades a Espanya per les seves parelles o exparelles el 2009 provenien
de països de Llatinoamèrica” i parla de la “sobrerrepresentació” dels estrangers com a pressumptes homicides. Se’ns
diu que “el creuament de nacionalitat de víctimes mortals i
pressumptes agressors revela que en un 54, 55% dels casos
tant la víctima com l’agressor eren espanyols i en un 36,6%,
estrangers”. La principal dada a reﬂectir en una informació sobre violència de gènere no és l’origen de l’agressor
o de la víctima, i si la destaquem correm el perill de reforçar l’estereotip de que “els altres” són els masclistes i no
“nosaltres”. Per això, alguns mitjans opten per no posar la
nacionalitat als titulars: a la notícia de l’Avui i El punt “Detingut per haver mort la seva parella ofegant-la a l’Hospitalet
de Llobregat” (08/01/10)[102] no s’esmenta la nacionalitat de
l’assassí i la víctima ﬁns a la meitat de l’article.
L’abordatge victimitzador, morbós i espectacularitzant
que tradicionalment s’ha fet dels casos de violència de gènere es reforça amb la mirada etnocèntrica que acompanya
a titulars com “Pandèmia de migrants assassinades” (El
Mundo, 25/10/2007)[103]. En aquest sentit, cal evitar els enfocaments alarmistes i espectacularitzants i evitar esmentar
la nacionalitat de l’agressor o la víctima. Si abordar-ho resulta indispensable per al relat informatiu, cal posar-ho
en context, consultar fonts especialitzades amb violència de gènere en les comunitats d’orígen relacionades, i
cal explicar els obstacles que imposa la Llei d’Estrangeria
a les migrades que viuen violència de gènere. Pel que fa a
l’abordatge de la violència amb perspectiva de gènere, és
recomanable aplicar les recomanacions dels protocols in-

formatius de referència[104]: abordar-la com a procés, no
com a succés; respectar la intimitat de la dona afectada;
aportar testimonis experts i especialitzats; aportar informació per identiﬁcar els comportaments abusius i violents i
sobre recursos d’ ajuda; no caure en l’enfocament victimitzador i morbós i mostrar testimonis en positiu de dones que
han superat la violència.
La lectura de la realitat que proposen els mitjans es correspon amb la mirada que apliquen: com a professionals
del periodisme amb una responsabilitat sobre els relats
que construïm, ens posicionem quan escollim retratar les
migrades com a víctimes indefenses de les seves cultures
o com a dones fortes i valentes que travessen fronteres, superen obstacles, recomencen de zero, afronten situacions
d’il·legalitat, indefensió, desigualtat i violència, i segueixen
lluitant i treballant, sostenent les nostres societats i les seves. Desmuntar els estereotips implica provar de posar-se
a la seva pell i aplicar una mirada que tingui en compte la
perspectiva de gènere, de clàsse i d’ètnia, i com aquestes
tres interaccionen, tot comptant amb la seva veu. Un repte
difícil, però apassionant per a seguir aprenent a explicar el
món que ens envolta i ens construeix i aportar lectures que
contribueixin a transformar-lo.

[104] Protocol d’actuació
periodística i publicitària sobre
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes i el tractament
informatiu de la violència de
gènere. Pilar López Díez, 2007:
http://www.pilarlopezdiez.
eu/documents/Protocolo_
Cantabria.pdf ; Recomanacions
sobre el tractament informatiu
de la violència masclista
als mitjans de comunicació:
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
i altres, 2010:
http://www.cac.cat/
pfw_ﬁles/cma/actuacions/
Autorregulacio/
Recomanacions_viol_ncia_
masclista_ES.pdf
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Dones, dones
immigrades
i mitjans de
comunicació
Alícia Oliver Rojo
Delegada de la Comissió de Periodisme Solidari
del Col·legi de Periodistes i Vicepresidenta de la
Xarxa Europea de Dones Periodistes

[105] L’estudi ha estat liderat
a Espanya per l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya i
coordinat per la periodista Elvira
Altès.
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La imatge que tenim del món es conﬁgura, en bona part, a través dels mitjans de comunicació. Aquests a més d’informar i
entretenir també “construeixen” la realitat que ens envolta. Els
mitjans juguen un paper molt important en la creació de l’opinió
pública ja que conformen valors, actituds i judicis respecte el
nostre entorn social, cultural i polític.
En els últims anys cal destacar els nombrosos estudis i investigacions sobre dones i mitjans de comunicació que s’estan
realitzant, tant a nivell local com internacional.
L’any 2005 es va realitzar un estudi a 76 països en el que es
conﬁrmava que els mitjans de comunicació continuaven sense incorporar ni reﬂectir la contribució real que fan les dones
a l’activitat social, política i econòmica del seu entorn, ni des
de la vessant quantitativa ni des de la qualitativa. I assenyalava, entre d’altres, que només dues de cada deu persones que
apareixien a les notícies eren dones i aquestes tenien una representació molt estereotipada.
Aquest estudi, anomenat Projecte Global dels Mitjans (PGM),
es porta a terme cada 5 anys des del 1995 i està organitzat per
la ONG anglo/canadenca Associació Mundial per a la Comunicació Cristiana (WACC en anglès). Es realitza en un dia concret
i s’analitzen les notícies a partir d’una metodologia especíﬁca
comuna a tots els equips de recerca. El PGM ens permet veure
quina és la situació i la representació de les dones i els homes
en els informatius de premsa, ràdio i televisió, així com veure
quina ha estat l’evolució en els últims anys. A partir de les dades
comparades entre 1995 i 2005 a nivell mundial es pot establir
com la presència de les dones en els espais informatius va
passar d’un 17 a un 21%, increment per sota dels nivells de participació real de les dones en la societat.
Pel que fa a l’estudi realitzat a l’estat espanyol[105] aquestes són
algunes dades que es van extreure. De les 218 notícies analitzades van aparèixer 705 persones, de les quals 552 eren homes i
153 eren dones. En quant la identiﬁcació, el 38,56% de les dones
no apareixien descrites amb una ocupació o càrrec especíﬁc,
mentre els homes, en aquesta mateixa situació representaven
un 12%. Del total de notícies analitzades, només 27 dones eren
protagonistes de la informació. I sols un 2% de dones eren reclamades pels mitjans de comunicació com a expertes.
Des de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)
també s’han realitzat diversos estudis que tenen a veure amb la
relació de les dones i els mitjans de comunicació i que avalen la
tendència apuntada des del PGM. Així des del Sostre de Vidre

(Gallego, del Río, 1993) Gènere i Informació (Bach, coord. 1998)
o El Sexe de la notícia (Bach, coord. 1999) assistim a una minsa
representació del col·lectiu femení tant com a actores de la informació així com a fonts informatives.
En aquesta línia s’inscriu també l’informe IST 1/2009 de
l’Àrea de Continguts sobre la presència de les dones en la informació, octubre-desembre de 2008, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC) on, a manera de conclusió, s’hi assenyala:
una subrepresentació de les dones en la informació, tant en
termes absoluts com en relació amb la presència real en la
societat.
una major concentració de les dones en determinats àmbits
i rols, cosa que contribueix a reproduir-ne representacions
estereotipades.
i una lleugera tendència en els darrers anys a l’increment de
la presència de les dones en les notícies, que està associada
a una millora de la posició en els àmbits en què desenvolupen
les seves activitats.
D‘aquest informe val la pena destacar, també, el cas concret
sobre la presència de les dones en l’àmbit polític on, comparat
amb altres àmbits de la societat, les dones tenen un percentatge major de participació però, mereix reﬂexionar perquè la
durada mitjana de les intervencions de les dones polítiques
(1’12”) representen la meitat que les dels homes (2’1”). A més
tenen una representació molt més reduïda (15,5%) per tant, es
produeix una doble subrepresentació.
En una societat patriarcal com la nostra els mitjans de comunicació ens ofereixen una mirada andro-etno-cèntrica de la realitat.
Els homes es constitueixen en subjectes polítics i ocupen l’espai
públic mentre les dones queden relegades a l’espai privat, per
això, les feministes dels anys setanta reivindicaven “allò que és
personal, és polític”. El poder polític continua en mans de les elits
masculines per tant, no és d’estranyar que les declaracions de les
dones polítiques ocupin menys temps que les dels seus col·legues.
El llenguatge és la base de la construcció del pensament i
la forma que tenim les persones per a comunicar-nos. Sovint
s’empra la utilització del genèric masculí que ajuda a reforçar
el protagonisme dels homes front les dones i ja sabem que
“allò que no s’anomena, no existeix”. Amb el genèric masculí les
dones quedem invisibilitzades. Anomenar les persones és un
pas important per al seu reconeixement, en canvi silenciar-les
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és un mecanisme d’anulació. Per trencar aquesta inèrcia cal
destacar els nombrosos manuals i guies sobre llenguatge no
sexista que s’han editat en els últims anys. Ara que tenim les
eines ens caldrà posar-les en pràctica.
Subrepresentació, imatges estereotipades, manca de fonts
informatives... tot això ens demostra que la construcció que
fan els mitjans de comunicació sobre el col·lectiu femení és esbiaixada i no es correspon a la realitat actual que les dones van
guanyant, amb molts esforços, malgrat els sostres de vidre que
encara perviuen.

Dones immigrades i mitjans de comunicació
Segons les expertes i experts en el tema l’increment de les persones immigrades extracomunitàries es contempla a partir de
la dècada dels vuitanta, tot i que aquest increment no serà percebut ﬁns a més tard.
En el llibre “Inmigrantes en nuestro espejo” (Nash, 2005)
s’estudia el discurs periodístic sobre la immigració en la premsa
espanyola durant la dècada dels noranta per veure quines són les
representacions culturals creades en la cobertura informativa.
L’autora dedica dos capítols especíﬁcs a les dones immigrants.
“Desde una perspectiva de género, la consolidación de un
proceso identitario en clave de mujer signiﬁca reconocer la
feminización de la inmigración y la presencia de las mujeres
entre los colectivos de inmigrantes. El silencio transmite, en
cambio, la negación de su protagonismo como sujetos de la
inmigración. La constatación de la invisibilidad femenina refuerza la negación de las mujeres inmigrantes en cuanto a agentes
en la construcción de identidades inmigratorias y de valores de
diálogo intercultural”.
Una idea encara generalitzada al nostre país és pensar en
la immigració en clau masculina malgrat les estadístiques que
ens permeten observar l’augment de la feminització de la immigració. Per tant els mitjans, un cop més, davant la invisibilitat
de les dones immigrades han generat una visió deformada que
els hi nega el seu protagonisme i reconeixement en el fet migratori i la seva aportació a aquesta nova realitat social.
A més la utilització continuada del terme pasteres que
projecten els mitjans com a via d’entrada al país ha creat en
l’imaginari col·lectiu l’homogeneïtzació de les persones immigrades i ha anul·lat altres procedències com, per exemple, la
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Llatinoamericana, on les dones han estat més nombroses. Segons Nash aquest fet també ha reforçat la idea de xoc cultural
en clau de diferència religiosa i de llengua ja que l’estereotip
identitari va quedar reduït a homes africans i àrabs.
La immigració sovint s’ha presentat com un problema i ha
creat un discurs alarmista i sensacionalista. A més de pasteres,
els mitjans han utilitzat altres vocables que tenim associats, i
de forma negativa, a la immigració: il·legals, sense papers, clandestins... paraules que no han ajudat massa a construir-nos
una imatge positiva del fet migratori.
La Xarxa Europea de Dones Periodistes va realitzar un estudi, l’any 2007, sobre “Romania i Bulgària a la premsa escrita
catalana” amb motiu de la incorporació d’aquests dos països a
la Unió Europea. A priori, semblava una bona excusa per afavorir la incorporació d’informacions sobre aquests dos països,
sobretot considerant que, una de les dues comunitats s’havia
convertit en una part important del conjunt de persones que
arribava al nostre país.
Les notícies relacionades amb els pisos-pastera, en especial
per part de membres d’ètnia gitana, a Badalona i Santa Coloma, i els problemes de convivència amb el veïnat van suposar la
majoria d’informacions que recollien els mitjans.
Per tant, s’havia perdut una bona oportunitat per donar a
conèixer la realitat d’aquestes dues comunitats, des de noves
perspectives i facilitant el nostre acostament cap a elles. Així
continuaven essent tractats com “els altres”, lluny de considerar-los ciutadans i ciutadanes d’igual categoria dins d’un espai
i projecte comú com és la Unió Europea.
Pel que fa les dones, -continua l’estudi de la Xarxa Europea“aquestes mai són protagonistes de la informació, però quan hi
apareixen com a tal, ho fan ocupant llocs de marginalitat, com
en el cas de la prostitució”.
La representació de les dones immigrades en els mitjans de
comunicació sovint està construïda des d’un discurs victimista
o de conﬂictivitat. Amb les dones musulmanes, per exemple,
existeix tot un discurs de subordinació, de dones submisses,
víctimes de la seva cultura per l’ús del vel. Aquest tema és recurrent en els mitjans de comunicació. Recentment hem vist com
en diferents poblacions s’han presentat mocions per a prohibir
l’ús del burka en els espais públics i com aquestes notícies han
ocupat nombrosos titulars i espais informatius. Realment el
burka és, en l’actualitat, un problema a Catalunya? La resposta,
potser, caldrà buscar-la en clau electoral.
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En general els mitjans de comunicació practiquen un discurs
homogeneïtzador cultural, ètnic i religiós on no hi cap la diversitat entre les dones immigrades, ni es té en compte les seves
trajectòries personals ni els seus projectes de vida.
Cal assenyalar però que amb la voluntat de donar imatges
positives de vegades es parla de la presència imprescindible,
en la nostra societat, de les persones immigrades ja que ocupen els llocs de treball menys qualiﬁcats, aquells que ningú
vol però s’han de fer. Com explica Fathima Benhammou, de la
Fundació Jaume Boﬁll en la seva exposició sobre “Dones, immigració i mitjans de comunicació”.
“Aquest discurs instrumental és pervers ja que considera la
immigració només des del punt de vista de les necessitats que té
el país d’acollida. Col·lateralment, la consideració utilitarista de
la immigració qüestiona el dret a la mobilitat social i l’accés a la
ciutadania plena de les persones immigrades. D’altra banda, tal
i com està succeint en l’actualitat, aquest argument es pot girar
en contra en moments de crisi socioeconòmica”.

Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
Aquesta Comissió va nàixer l’any 1995, en el si del Col·legi i amb
la voluntat d’avançar en el camí de la multiculturalitat, després
d’un llarg procés de reﬂexió del grup de treball “Mitjans de Comunicació i Minories Ètniques”.
La Comissió ha centrat el seu treball en la relació entre la
pràctica periodística, les minories ètniques que conviuen a la
nostra societat i la cooperació al desenvolupament.
En aquests quinze anys d’història s’han organitzat trobades
d’intercanvi d’opinions amb col·lectius d’immigrants i periodistes, i jornades de treball sobre el tractament dels mitjans de
comunicació en temes com el racisme i la xenofòbia.
Durant l’any 1999 es va desenvolupar el “Programa Integral per
a la sensibilització de la professió periodística catalana envers la
solidaritat Nord-Sud i la interculturalitat”, que incloïa unes jornades sobre els mitjans de comunicació i les relacions Nord-Sud, la
publicació de les seves conclusions, la redacció d’un document
anomenat “Les imatges i missatges del Sud”, i uns tallers de ràdio,
premsa i televisió a la facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest programa comptava
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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L’any 2000 la Comissió organitzà unes jornades sobre “El
Marroc en temps de canvi”, amb la presència de periodistes
d’el Marroc, en col·laboració amb les organitzacions Sicom
i Acció Premsa i el suport de la Regidoria de Cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona. També va coorganitzar les jornades
“La llibertat de premsa al món. Periodistes en perill, periodistes
a l’exili” amb diverses entitats i amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i el Fòrum 2004.
L’any 2002 va organitzar la Jornada Anual dels i les Periodistes, sobre “Com explicar la immigració”, en la que van
participar un centenar de periodistes i es va debatre sobre
el paper que han de jugar els mitjans de comunicació en
una societat cada cop més intercultural. Una de les conclusions de la jornada de treball va ser “la necessitat constant
de fer una autocrítica sobre l’actual manera d’informar en
un tema tan delicat i que ens toca tan a la vora com és la
immigració”. Eduard Rojo, catedràtic de Dret del Treball i de
la Seguretat Social de la Universitat de Girona va pronunciar la conferència inaugural sota el tema: “La Immigració.
De què parlem?” on va destacar la necessitat que els periodistes expliquin “amb tota cruesa i sense paternalismes” la
situació del col·lectiu d’immigrants en un moment en què “la
societat s’acostuma al fet que els estrangers tinguin pitjors
condicions laborals.” Rojo va recordar que a França, un estat receptor d’immigració abans que Espanya, les empreses
periodístiques han començat a contractar persones immigrades com a reconeixement a la pluralitat del país.
L’any 2008 torna a organitzar la Jornada Anual dels i les
Periodistes, amb el tema “Un espai de comunicació per a tothom”, on es va comptar, des de l’inici, amb la participació
activa de nombrosos periodistes d’origen immigrant, tant
des del disseny de la trobada com des de la seva posterior
realització. De la Jornada es van derivar una sèrie de propostes per a que fossin incorporades al Pacte Nacional per
a l’Immigració i assumides per la Generalitat de Catalunya,
com ara:
Impulsar la creació d’un Màster de Periodisme de la Diversitat, multidisciplinari i interuniversitari i crèdits de lliure
elecció sobre Diversitat i Mèdia dins dels diversos graus de
l’àrea de comunicació.
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Fomentar un acord-marc entre les empreses periodístiques,
les associacions d’immigrants, i el Col·legi de Periodistes
per facilitar la creació de Comissions de la Diversitat en els
mitjans de comunicació, la formació en els llocs de treball i
l’assistència de professionals i immigrants a debats, jornades i congressos periòdics conjunts.
Impulsar -a través dels contractes/programa que signi la
Generalitat amb els mitjans públics de comunicació- la
presència de periodistes i comunicadors d’origen immigrat
en les emissores de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i impulsar l’emissió de programes
que ajudin al coneixement de la Diversitat social al conjunt
de la ciutadania.
Treballar conjuntament amb les Universitats i el Govern
Central per tal d’establir un sistema senzill i ràpid perquè la
homologació de títols universitaris d’altres països no es demori més enllà d’un any.
L’any 2010 la Comissió amb la Col·laboració d’Unescocat i
de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya organitzen un curs sobre el tractament de la diversitat en
els mitjans de comunicació adreçat a periodistes. En aquests
moments estem preparant el segon curs de formació en el que
també participarà el CAC. A partir de l’any vinent volem estendre aquesta experiència a la resta de demarcacions del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. En el temari vetllem per a que es
tingui en compte la perspectiva de gènere. Entre les diferents
publicacions que s’han editat des d’aquesta Comissió volem
destacar les següents:
“Manual d’Estil sobre el tractament de les minories ètniques
en els mitjans de comunicació”, aprovat pel III Congrés de Periodistes de Catalunya, 1996. Reeditat l’any 2000
“Recomanacions sobre les imatges i missatges del Sud”, 1999.
Recull de les ponències de les Jornades sobre els mitjans de
comunicació i relacions sud-nord, 1999.
“Agenda Multicultural de Barcelona”. Dirigida als i les professionals de la comunicació que treballin temes relacionats, directa
o indirectament, amb el fet migratori. Amb la col·laboració de
la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, 2002.
“Agenda Multicultural de Barcelona i província”. Amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, 2007.
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“Manual d’apropament als mitjans. La multiculturalitat, font
d’informació”. Editat pel CAC en diverses llengües: catalana,
castellana, àrab, xinesa...
Actualització del Manual d’Estil, anomenat ara “Guia sobre
el tractament de la diversitat en els mitjans de comunicació”.
Amb la col·laboració de la Secretaria de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, 2010.
En l’actualitat s’està elaborant “l’Agenda de la Diversitat de Catalunya” de propera aparició.
La Comissió aborda també altres projectes com són:
L’edició del concurs de “Comunicació i cooperació al desenvolupament” on el Col·legi destina el 0’7% del pressupost a
un projecte de cooperació al desenvolupament relacionat
directament amb el món de la comunicació. Aquest concurs
es convoca cada dos anys i, està a punt de lliurar-se la VII
edició.
Seguiment del Conveni marc de col·laboració del Col·legi de
Periodistes amb les quatre federacions catalanes d’ONG
pels Drets Humans, per la Pau, per al Desenvolupament i
del Voluntariat Social. Aquest conveni, propiciat per la Comissió, es va signar l’any 2008 i estableix un treball conjunt
de formació, d’assessorament periodístic i de visibilitzar la
presència d’aquestes entitats en els mitjans de comunicació
per tal de incrementar la sensibilitat i la solidaritat de l’opinió
pública sobre les seves temàtiques.
Volem destacar, també, el suport que la Comissió va donar
a la campanya “No em diguis il·legal! Sóc persona com tu”,
realitzada per les Comissions de Defensa del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Aquesta campanya, iniciada l’any 1999, buscava eradicar dels
mitjans de comunicació l’ús del terme il·legal en relació a les
persones, per ser incorrecte, a més de vexatori i discriminatori.
L’expressió immigrant il·legal (igual a delinqüent) contribueix a
la criminalització, en l’imaginari col·lectiu, de totes les persones que intenten emigrar i pot deteriorar, també, la imatge de la
ciutadania extracomunitària que resideix en el país.
La Comissió de Periodisme Solidari funciona a partir del
treball voluntari dels i les periodistes que en formen part. En
l’actualitat compte amb una dotzena de membres que es re53

uneixen, un cop al mes, a la seu barcelonina del Col·legi de
Periodistes. La perspectiva de gènere no estava inclosa en el
seus inicis, posteriorment una major participació de dones sensibilitzades en el tema farà possible que, des de la Comissió, es
comenci a tenir en compte aquest aspecte a l’hora d’abordar els
diferents projectes i temàtiques.

Recomanacions i bones pràctiques
No es pot negar que als mitjans de comunicació es treballa
responent a unes rutines i hàbits de la producció que es troben integrats en la pràctica professional. Per aquest motiu són
molts els esforços que es fan des de les organitzacions professionals, com ara col·legis i sindicats, a més d’altres tipus
d’organitzacions que defensen els drets de les minories per tal
d’eradicar, d’aquestes rutines i hàbits, tot rastre de xenofòbia,
racisme i discriminació.
Ja hem vist que el principal repte és crear dinàmiques discursives respectuoses amb la diversitat cultural que contempli,
també, la perspectiva de gènere. Cal donar veu als protagonistes, en especial, les dones que sovint queden invisibilitzades
per la mirada poc oberta i plural que practiquen els mitjans de
comunicació. Cal mostrar les dones com a protagonistes de la
seva pròpia història i no en la seva condició d’immigrants. Mostrar el fet migratori en positiu, no des de discursos alarmistes i
sensacionalistes.
Cal formar en aquestes qüestions a les persones comunicadores i periodistes per tal de propiciar una mirada inclusiva
de la realitat que millorarà i democratitzarà la informació. En
aquesta línia volem ressaltar la iniciativa de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere pel taller que acaben
d’iniciar sobre “Dones migrants. Dones amb drets: la comunicació amb visió de gènere, una eina que obre mons”. Així mateix,
cal promoure també, espais de trobada i relació amb els diferents col·lectius d’immigrants.
Cal propiciar codis de bones pràctiques en el si dels mitjans.
Crear espais on es visibilitzi el fet migratori des de la seva riquesa. I per suposat cal impulsar la contractació de periodistes
d’origen immigrant que enriquiran el mitjà.
Aprendre a escoltar i acollir altres veus, reconèixer i donar valor al fet diferencial ens ajudarà a deconstruir els
prejudicis que totes i tots tenim i ens ajudarà a ser millors
professionals.
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Es busquen
redaccions
interculturals
Veronica Chelotti, Sindicat de Periodistes

El nostre context cultural està creixentment més mediatitzat,
els mitjans semblen haver-se convertit en l’actor fonamental
de la vida, no només de la informació i l’entreteniment. Les noves tecnologies han trencat les fronteres, agilitzant els temps, i
permès assolir a grans multituds de persones al mateix temps.
La comunicació és la matriu on s’entreteixeixen totes les activitats humanes, és impossible pensar una societat sense
comunicació. Tanmateix no som concients com és de dur per
a alguns col·lectius d’aquesta societat ser visibles entre tanta
informació, arribar a dialogar o intercanviar informació amb qui
fa els mitjans, amb qui selecciona la informació i decideix com
s’explicarà.
Una i una altra vegada, repetim que els mitjans estan regits
pel criteri d’aconseguir la més gran audiència possible en detriment de la seva competència. I que per aconseguir-ho tot s’hi
val, ﬁns i tot saltar-se les normes ètiques i el bon gust. Però a la
vegada reconeixem l’esforç d’alguns mitjans públics en l’intent
d’oferir un model de qualitat, en la forma i en el contingut, que
satisfagui la demanda del públic general.
Ara bé, cal preguntar-se si aquest públic a què apunten
és tan general com creuen que és, o els agradaria que fos. Si
aquests mitjans són en realitat de tots els catalans, els de
naixement i els d’adopció.
Un mitjà no és millor ni més públic perquè el consumeixi més
gent, ni ha de sacriﬁcar qualitat ni servei, ni llengua per això.
Però sí ha de procurar que tots els col·lectius que formen part
de la societat on es troba, tinguin una quota de representació, si una part de la societat no intervé en aquest intercanvi
de sabers i punts de vista, no podem parlar de mitjans democràtics. Com a primera mesura hauríem d’abandonar la idea
d’un públic massiu i homogeni per a poder percebre l’existència
d’audiències plurals i multiculturals.
L’Estat Espanyol va passar de tenir 748.953 estrangers el
1999 al 3.730.610 2005. Durant aquest lustre van sorgir un centenar de mitjans especialitzats o ètnics l’ estratègia dels quals
va ser tenir en compte, a l’hora de dissenyar els seus continguts, els gustos i necessitats comunicatives d’aquests milers
de nous veïns que havien arribat a molts racons d’un país en
el qual la tele, la ràdio o una publicació, arribaven primer a les
seves vides que el treball o els amics, i els acompanyaven en la
difícil tasca de començar de zero.
A diferència d’aquests, els mitjans catalans o espanyols parlaven de la immigració com un fenomen, com un problema per
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als qui la rebien, per molt que molts s’aproﬁtessin de la seva mà
d’obra barata sense seguretat social, i l’explicaven amb notícies
o imatges sensacionalistes. Com oblidar a cas les pasteres, les
tanques de Ceuta i Melilla, els ﬂassaders, etc.
I a mesura que els mitjans dels immigrants es consolidaven
en audiència, malgrat la carència de llicències administratives
o recursos econòmics i utilitzaven comunicadors immersos
en les problemàtiques dels seus públics, acadèmics de diverses institucions reﬂexionaven sobre l’omissió de la veu de
l’immigrant en els mitjans generalistes, i la inﬂuència negativa
que produeixen algunes de les seves informacions en la construcció social de l’immigrant a Catalunya, a Espanya i a Europa.
En forma de codis ontològics o estudis d’investigadors, s’ha
recomanat en reiterades ocasions la necessitat de diversiﬁcar
les veus i els discursos per a no perpetuar aquests resultats
negatius que es tradueixen en xenofòbia, oportunisme polític o
estigmatització social.
Tanmateix i malgrat l’esforç dels acadèmics, de molts periodistes preocupats per transmetre aquesta realitat diversa,
seguim preguntant-nos per què la realitat que mostren els
mitjans no és la mateixa que veiem en les fàbriques, en els
mitjans de transport públics, entre els veïns d’aquesta ciutat.
Per què els missatges que escoltem, veiem i llegim segueixen
mostrant la immigració com un problema, com un conﬂicte en
permanent estat d’ebullició, que no fa altra cosa que provocar
la competència entre lectors i teleespectadors que han nascut
fora o que han nascut aquí.
El 18% de la població de Catalunya és estrangera. En aquest
nombre hi ha dones i homes, noms i cognoms, treballadors en
actiu i aturats, honestos i delinqüents i tots consumim productes de la indústria culturals aﬁns als nostres gustos. Però
molts, malgrat portar més de cinc anys aquí, seguim pensant
que hi ha un abisme entre el que s’explica de nosaltres i el que a
nosaltres ens agradaria que s’expliqui.
Els immigrants coneixem com tots, els fets, la realitat social
i la valoració sobre aquests fets pels mitjans de comunicació.
Quina és la visió que tenim llavors de nosaltres mateixos, quina
identitat es construeix des de l’absència o des de la retallada
informativa que ens veu com un problema.
Quina societat construïm si en comptes d’utilitzar els mitjans com a eina d’inclusió els utilitzem com a disparadors del
replegament social, i obliguem a part d’aquesta audiència a seguir consumint mitjans dels seus països d’origen, aliens al que
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passa aquí, i d’altra banda reforcem el temor dels nadius a que
els altres contaminin la seva cultura.
L’any passat el diari El País publicava l’1 de setembre Sexe
de pagament en ple carrer al costat del mercat de La Boqueria desencadenant un torrent d’articles sensacionalistes en
tots els suports mediàtics, amb el mateix fons, apel·lar al pànic moral en què identiﬁcava clarament la prostitució amb la
immigració.
Més explícit era La Razon, el 5 de setembre publicava
“Segons han informat Efe fonts de la Policia Nacional, els
detinguts són dues prostitutes de nacionalitat nigeriana, dos
travestís brasilers i uns altres dotze ciutadans estrangers
que es troben a Espanya en situació irregular”.
Mentre que Dimecres 9 de setembre La Vanguardia titulava
Abisme en el Raval. En l’últim paràgraf de la notícia deia “La
situació lluny de solucionar-se amenaça a augmentar més
l’abisme entre els veïns de tota la vida i els nouvinguts.”
Així deixava clar que el tema de les prostitutes era adjacent,
que el que realment preocupa són els de fora, ja que ﬁnalitzava
amb un “Enyoren a “les prostitutes com Déu mana”, aquelles
que abans exercien en bars o en la foscor dels portals i treballaven de portes endins. “Ara – diu una veïna que porta més de 30
anys al Raval – vénen de fora a embrutar la ciutat”.
Entre altres titulars d’aquest diari ressalta el del 10 de setembre “De la pastera a la rambla”.
No es parla gairebé de la restrictiva política immigratòria, ni
del que pateixen aquestes dones perquè no se les reconeix com
a treballadores, ni de l’estigma social que les acompanya, les
xarxes de tràﬁc de persones, els clients i la societat en general.
A un any d’aquestes publicacions, les protagonistes de portades eren les dones amb niqab, acaparant més línies que el
fracàs escolar o la crisi econòmica. I durant setmanes la gent
parlava de com de bé han fet alguns alcaldes del país a prohibir
el burka, quan en realitat no havien vist un en tota la seva vida.
El dia 15 de juny del 2010 al programa Els Matins de TV3, la
immigració apareixia representada en el burka a través d’una
entrevista amb el segon tinent d’alcalde Ricard Gomá, qui deia
estar en contra de la mesura per “generar un problema artiﬁcial, quan no hi ha referència de que a Barcelona s’utilitzi el
burka”. Josep Cuní recordava en l’entrevista la poca precisió en
parlar del tema perquè “el burka és difícil de veure”, mentre
que “el niqab no és tan difícil”, en assenyalar la foto de portada
del diari La Vanguardia on podia veure’s una dona amb aquesta
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peça en la Rambla, com si fos quelcom comú a Barcelona.
D’altra banda, Cuní emfatitzava que “els espais públics
són comuns i no pot haver una tendència que es sobreposi a
qualsevol altra”. Deia que “en deﬁnitiva la nostra cultura està
basada en uns principis, no només de convivència, si no també de respecte a les persones, que comporten uns drets però
també uns deures”.
A la qual cosa Gomá responia explicant el model intercultural de Barcelona.
Així el periodista de la televisió pública s’assumía com a
representant dels ciutadans catalans, o portaveu dels seus telespectadors. Com si en aquest univers no hi hagués opinions
diferents.
Aquestes han estat algunes aﬁrmacions del debat dels tertulians posterior a l’ entrevista:
“Les normes democràtiques no es negocien, s’apliquen”.
Comparen el vel amb la “caperutxa amb dos forats que porten alguns en les processons de setmana santa”.
Plantegen la situació en la qual es trobaran aquestes dones
a partir del decret de l’alcalde de Barcelona de prohibir l’ús del
niqab i el burka en espais públics, però no es pregunten per
l’opinió de les afectades, pel contrari aﬁrmen per unanimitat
que “són elles les que hauran de replantejar la seva situació”.
No ha intervingut cap dona afectada pel decret-notícia, però
es continuava parlant dels seus deures, de la seva adaptació.
Comentaven com els xoca veure “les parelles musulmanes,
on la dona va darrere i en silenci”.
Reconeixien “la por que ens produeixen les formes estranyes de vida”.
Advertien que “Qui vulgui viure aquí, ha de saber que hi ha
unes normes que s’han de respectar”.
Es queixaven d’estar “destinant quantitat de recursos per
a integrar socialment als immigrants, per donar-los un nivell
superior al que porten. Vénen a nivell zero i els portem a nivell
cinc perquè no es despengin de la societat, i no som capaços
d’integrar-los a uns paràmetres culturals, lingüístics i de valors que també calen per poder viure aquí”.
Els qui seleccionen la informació i el com explicar-la, també
formen part de l’opinió pública que construeixen, i igual que la
resta de l’audiència, estan condicionats per estereotips i prejudicis personals que expressen en generar contingut, generant
així un cercle difícil de trencar. Però seran conscients aquests
productors de sentit de les conseqüències que provoquen les
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seves notícies després de publicar-se, sabran el poder que tenen les seves paraules en aquesta massa de persones que les
escolten o les llegeixen?
Aquell cabal de notícies sobre les prostitutes nigerianes va
justiﬁcar durant dies l’estigmatització. Qualsevol dona negra
que caminés per la rambla podia ser prostituta, però de les dolentes, de les que embruten la ciutat. L’opinió pública legitimava
així la mà dura i el seu dret de penjar pancartes que reclamaven
un barri digne, com si la dignitat tingués passaport.
Les notícies sobre el burka han justiﬁcat la islamofòbia i
una suposada defensa dels drets de les dones musulmanes
com si es tractés d’esclaves; sense escoltar-les o pitjor ﬁns i
tot, desmentint les seves respostes, generalitzant immigració,
submissió, fanatisme religiós, etc, etc.
Molts dels articles o vídeos que circulen en els mitjans
cada dia reaﬁrmen el model dominant construït sobre la por
“a aquesta gent que ha vingut de fora”, i porten a prendre conductes defensives que poden traduir-se en discriminació d’un
costat i replegament de l’altre.
Com a immigrant consumidora de mitjans, sol semblar-me
que els productors de missatges dels mitjans massius segueixen parlant per a una audiència catalana que parla català
o que ha nascut a l’Estat Espanyol, i que tem que aquest voluminós nombre d’estrangers provoqui una pèrdua en el seu
patrimoni identitari i cultural.
En aquest cas estaríem donant per fet que hi ha una “invasió
no desitjada” i que “aquests temeraris” no parlen català ni consumeixen indústria cultural catalana, per la qual cosa no cal
incloure’ls en el discurs.
Tanmateix, a l’hora de sumar quotes d’audiència ens
n’adonem que aquest grup social tan divers (176 nacionalitats)
i tan poc representat en els continguts, és part del pastís que
interessa incloure, que a més paga impostos i que col·labora en
la manutenció dels mitjans públics, o consumeix els productes
publicitats.
A aquesta falta de normalització de les persones immigrades en els discursos, cal sumar-li una altra barrera, la
idiomàtica, que encara que s’intenti maquillar, existeix, i existirà uns anys més ﬁns que incorporem la llengua com a pròpia,
com qualsevol procés en què s’adquireixen coneixements, que
s’aprofundirà en les segones generacions com ha ocorregut
amb els ﬁlls d’andalusos, castellans i gallecs que avui treballen
aquí, i que segurament han ajudat a desterrar estereotips de
62

les diferents etapes migratòries que ha viscut Catalunya.
Dit tot això, el com “integrar” al públic immigrant a l’escenari
mediàtic català-espanyol trobarà resposta en la mesura que
canviem la forma de comunicar la diferència i en la capacitat que tinguem de crear una relació d’empatia en condicions
d’igualtat.
Un vídeo realitzat pel Migracom de la UAB analitza el tractament informatiu sobre l’assassinat d’un jove senegalès a
Roquetes de Mar el 7 de setembre del 2008, i mostra com tots
els mitjans, sense excepció, es refereixen al cas esmentant nacionalitats dels involucrats, mostrant la foto sense roba d’un
musulmà que ha mort, i referint-se a la baralla d’uns quants
com “una batalla campal dels immigrants”.
A dia d’avui podem dir que alguns informatius com TV3 o
la 2 de TVE, i alguns periodistes de premsa escrita, Internet o
ràdio han canviat algunes d’aquestes rutines periodístiques
fent l’esforç de no caure en la notícia fàcil, donant-li la paraula a l’immigrant com a qualsevol altra persona i treballant
la notícia amb el mateix rigor que amb la resta del seu treball.
Sense excuses de temps tirans, fonts inaccessibles, o editors
amarillistes.
El més desitjable seria que el mateix ocorri amb la resta de
productors de contingut, que s’adhereixin al model de la normalització de la diversitat cultural, que incorporin les veus dels
qui hem nascut fora però hem escollim quedar-nos aquí.
Ara bé, perquè la comunicació sigui intercultural també hem
de comptar amb emissors d’altres cultures, que el de fora no
sigui sempre el que rep, que també pugui planiﬁcar, dissenyar i
comunicar missatges.
El discurs políticament correcte sobre el mèrit i la capacitat
per ocupar un lloc de treball sense mirar el seu sexe, nacionalitat o religió, és real?
Està compensada la balança de receptors i productors
de contingut immigrants? Quants comunicadors catalans
per elecció treballen en mitjans generalistes? Per què la gent
s’estranya si una marroquina o una romanesa són periodistes
i no si són treballadores domèstiques? Per què les facultats
de periodisme registren un nombre molt baix d’estudiants ﬁlls
d’immigrants?
Per aconseguir aquest canvi en l’imaginari social hauria de
reivindicar-se, des dels mitjans, que la igualtat no es basa en
la uniformitat; que el bo no és només el més centreeuropeu, el
més cristià, el més blanc, el més guapo. Que els immigrants no
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venim a pervertir les expressions culturals ni religioses, ni socials, i que la cultura catalana no pot ser inalterable, perquè ara
conviu amb altres cultures.
La incorporació de professionals immigrants en les redaccions seria de gran aportació en la concreció d’una societat
realment intercultural. Per aconseguir aquestes plantilles diverses cal transformar les bones intencions en fets. El temor
a la paraula quota impedeix que s’avanci en un camí de normalització de ciutadans amb aptituds, com passa amb altres
professions.
Més de setanta periodistes procedents de l’Estat Espanyol i Itàlia van coincidir que l’absència de periodistes d’origen
estranger en els mitjans de comunicació generalistes no pot
seguir sent ignorada. Aquesta va ser una de les conclusions
principals de la II Jornada de Periodistes de Mitjans per a la Immigració, organitzada pel Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) el passat mes de juliol a Barcelona. El debat de les quotes
va llançar la necessitat de determinar una fórmula a través de la
qual es fomenti la presència dels nous catalans en els mitjans
de comunicació, i s’asseguri la participació dels immigrants en
els diferents processos de la comunicació, tal com ﬁgura en el
Pacte Nacional per la Immigració promogut per la Secretaria
d’Immigració de la Generalitat el desembre del 2008.
L’acord impulsat pel govern compta amb 68 adhesions de
l’àmbit cívic, econòmic i social, però malgrat la recomanació
que al·ludeix directament als mitjans de comunicació, ﬁns a la
data, no ha estat signat per cap mitjà català.
En una època de crisi on milers de periodistes han perdut el
seu treball, les reivindicacions de representativitat semblen no
tenir lloc. Però no ens equivoquem, vivim temps electorals i de
diﬁcultats econòmiques en què molts oportunistes aproﬁten
per impregnar discursos que no tindrien efecte en contextos
diferents.
Aquesta utilització dels mitjans pot provocar fractures
socials irreparables. És per això que lluny de diluir-se, la reivindicació de redaccions interculturals pren més força ﬁns i tot.
Es demana que la condició de ser immigrant no sigui un impediment per treballar amb un micròfon o una càmera; que no
s’infravalori la preparació de molts professionals, que s’atorgui
l’oportunitat d’accés amb les mateixes exigències que a qualsevol altre professional.
Alguns responsables de la comunicació creuen que iniciar
un sistema de representació proporcional de la societat en els
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mitjans seria una bona oportunitat per atreure la totalitat de
l’audiència. Però per aconseguir aquest objectiu caldria reﬂectir la seva diversitat no només en els continguts, sinó també en
la força laboral que els produeix.
La famosa “integració” suposa la superació de conﬂictes i
frecs entre la cultura d’acollida i els diferents, que són inevitables, però per això cal acceptar a aquest altre, amb les seves
diferències lingüístiques i religioses, i respectar-lo.
Els comunicadors tenen un paper vital en la transformació
de la percepció social de la immigració. Els seus reportatges,
entrevistes i opinions construeixen una determinada concepció
de la realitat, provoquen desitjos i creen estereotips en els qui
els consumeixen. Ells són mediadors ens persones que entren
en contacte, ciutadans pertanyents a cultures diferents amb
representacions, gustos, valors, estils de vida i modes de pensar propis i diferents entre sí.
Totes aquestes crítiques responen a una situació real, com
també ho és la difícil tasca de compatibilitzar immediatesa i
precarietat laboral amb un treball digne. Però sense un compromís ètic dels comunicadors – des del primer becari ﬁns al
director del mitjà - no podrà existir una comunicació responsable, ni podrem construir mitjans on tots tinguem lloc, mitjans
que no es limitin a informar o entretenir sinó a erigir-se com a
eines de dinamització cultural per construir un país de convivència i cohesió social.

[106] Alfaro, Rosa M; “Una
Comunicación para otro
desarrollo, para el diálogo entre
el norte y el sur, Ed. Calandria,
Lima, 1993.

“Un mitjà no val per la quantitat d’informació
que transmet ni per la seva professionalitat
estètica, sinó per com incorpora la participació
dels destinataris en el procés de producció, i com
es relaciona amb els processos socials que els ha
tocat viure als beneﬁciaris”.
[106]
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La presència de les dones en els mitjans de comunicació es
caracteritza per estar per sota de la seva presència real en
la societat i per l’escassa visibilitat de les seves aportacions,
donat que se les associa a determinats rols i estereotips.
Conclusions similars s’extreuen per a les persones immigrades, que també estan subrepresentades i associades a
determinats estereotips, encara que en aquest cas cal afegir-hi sovint un component problematitzador. És fàcil deduir
que quan se sumen les dues dimensions i es tracta de dones
que són immigrades, en els mitjans això es tradueix en una
forta invisibilitat i en unes representacions poc ajustades a
la seva realitat especíﬁca.[107]
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) està duent
a terme diferents actuacions des d’una doble perspectiva:
potenciar una major i millor presència de les dones en els mitjans de comunicació, i potenciar una major i millor presència
de les persones immigrades. Amb instruments paral·lels però
que actuen de forma transversal. En aquest article presentaré
dades sobre la presència de les dones i de la immigració en els
informatius de televisió, a partir dels informes corresponents
i les valoracions fetes pel Consell.[108] Explicaré a continuació
actuacions endegades pel CAC de cara a millorar les representacions d’aquests col·lectius.

Les dones en els programes de televisió
Les dones han experimentat en els darrers anys una millora
en la seva presència en els diferents àmbits socials, però els
mitjans de comunicació, per diverses raons, no han aconseguit reﬂectir aquest canvi: escassa presència de les dones en
els mitjans, narratives i textos que insisteixen en el seu paper
tradicional, i pràctica absència de models alternatius.
Un informe realitzat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya
presenta dades signiﬁcatives en aquest sentit. S’hi analitzen els
teleinformatius emesos per sis televisions catalanes en el darrer
trimestre de l’any 2008 (TV3, 3/24, TVE a Catalunya, 8tv, Barcelona TV i Badalona TV), mesurant el temps de paraula d’homes i
dones i no sols el nombre d’aparicions. Cal destacar l’important
volum de dades analitzades (11.440 inserts, que corresponen a
376 hores d’emissió de 654 teleinformatius). Les dades més destacables són les següents:
Presència escassa de les dones en la informació (un
27,5%, front el 72,5% dels homes). Cal destacar que en
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tots els rols les dones estan representades per sota de la
seva presència real, ﬁns i tot en àmbits com el de la sanitat o el de l’educació on són majoritàries. En el cas concret
de la política, el temps de paraula de les dones és només
d’un 15,5%, molt més baix que la seva presència en els governs: per exemple, al Govern de Catalunya hi ha un 26,7%
de dones; n’hi ha un 50% en el Govern central, i un 55% a
l’Ajuntament de Barcelona. A més, es detecta una altra forma de subrepresentació afegida: quan apareixen persones
anònimes (sense que en consti el nom o els cognoms), hi
surten més dones que homes.
Àmbits temàtics descompensats. Els homes predominen
en tots i cadascun dels àmbits temàtics i en el cas de les
notícies considerades “dures” la presència de les dones és
sempre minoritària. També ho és exageradament en el cas
de les notícies esportives.
Doble subrepresentació en la política. L’informe del CAC
no sols mostra que el temps de paraula de les dones en la
política (15,5%) és menor que el del conjunt de la informació, sinó que revela una dada ﬁns ara desconeguda, i és que
la durada mitjana de les intervencions dels homes polítics
gairebé duplica la de les dones polítiques: 2 minuts i 1 segon per als homes, respecte d’1 minut i 12 segons per a les
dones.
Poca diversitat en l’àmbit social. Les representacions dels
homes són més diverses que les de les dones i es concentren, a més, en ocupacions i activitats amb més prestigi i
poder. L’agrupació més freqüent on apareixen les dones és
altres (amb un 46,8%), que recull fonamentalment actors
ocasionals. La segueixen a força distància les agrupacions
actors culturals, món associatiu i actors econòmics. Aquestes quatre agrupacions concentren el 80% del temps de
paraula de les dones.
Rols socials estereotipats. Encara que les dones apareixen força en temes vinculats a la sanitat (34,8%) ho fan
més com a receptores de serveis sanitaris que com a professionals, i el mateix succeeix en l’àmbit i educatiu (amb
un 32,1% de presència), en què les dones surten més com a
estudiants que com a ensenyants. On les dones ocupen un
major percentatge de temps de paraula és en l’àmbit personal (44,5%), que implica una perspectiva privada, totalment
aliena a activitats professionals o públiques dels individus i
que no acostuma a atorgar estatus ni poder.
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Aquestes conclusions afecten als programes informatius. Si
a més hi afegim que en el conjunt de la programació televisiva,
les dones apareixen sobretot en programes d’entreteniment,
“telescombraria” o del “cor”, en entrevistes com a famoses
del món de la moda, l’art i la cultura, o també com a testimonis anecdòtics de successos esdevinguts als veïns o al barri,
el resultat és una política de representacions que reaﬁrma
l’estereotip de la dona frívola o amb poc criteri, per un costat,
i de la dona víctima i vulnerable per l’altra.
Efectivament, més enllà dels programes informatius, les
conclusions no difereixen gaire, encara que s’hi poden afegir
algunes dimensions concretes. El CAC va encarregar un estudi
a la periodista Sílvia Cóppulo (2008) sobre paritat a la ràdio i la
televisió públiques on s’analitza la totalitat de la programació
emesa en dos dies de la setmana, un dilluns i un dissabte. En
el quadre següent es poden veure dades signiﬁcatives:

Paritat de gènere a la ràdio i televisió
públiques de Catalunya. 2008
TV

RÀDIO

Homes Dones

Homes Dones

Protagonistes
de ﬁcció

78%

39%

a-

-

Direcció
de programes

88%

12%

90%

10%

Presentadors
de programes

68%

32%

80%

53%

Responsables
de secció

78%

27%

61%

39%

Nombre de persones
convidades por programa

5,09

2,26

4,03

1,45

Persones que narren
les seves vivències

97%

68%

83%

72%

Publicitat. Nombre de persones
por espais publicitaris

1,84

1,29

1,24

0,65

Publicitat.
Rol protagonista

34%

37%

65%

41%

Publicitat. Persones que narren
les seves vivències

32%

63%

39%

16%

Publicitat. Utilització
de veus prescriptives

75%

25%

76%

41%

Publicitat. Utilització
de persones nues o mig nues

44%

84%

-

-

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de la periodista Sílvia Cóppulo (2008).[109]
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Podem comprovar com la presència dels homes és absolutament majoritària entre els professionals de la ràdio i de
la televisió amb més responsabilitat i projecció mediàtica. Si
mirem la programació, a les tertúlies i debats els convidats
són majoritàriament homes i a les sèries de ﬁcció succeeix el
mateix. En el cas de la publicitat, les dones tenen més protagonisme, tot i que quan la publicitat et convida a comprar un
producte, la veu d’autoritat acostuma a ser masculina. El paper de la dona en la publicitat de la televisió és el següent: jove
(69,9%), mare (27,7%), executiva/treballadora (25,1%) i mestressa de casa (20,4%). En canvi, a la publicitat de la ràdio, el
paper de la dona és sensiblement diferent: professional/treballadora (40,2%), jove (19,6%), experta (14,1%) i mestressa de
casa (8,7%). La diferència radica en què els públics als quals
es dirigeix la publicitat són diferents en un i altre mitjà i que el
poder de la imatge condiciona el missatge. En el cas de la televisió, l’aparença física de les dones esdevé més rellevant, com
també ho és la utilització d’imatges eròtiques o seductores.
Resumint, en els programes, i encara més en la publicitat, les
dones apareixen com a persones immadures i amb menys autoritat que els homes. També apareixen més vinculades a les
responsabilitats domèstiques. La publicitat, a més, utilitza
sovint el cos femení per a erotitzar els objectes que és volen
presentar com a més desitjables i d’aquesta manera vendre’ls
millor.
Aquests desequilibris en la representació de les dones
provenen de dos causes de naturalesa diferent, encara que
estiguin relacionades. N’hi ha una de caràcter cultural, derivada d’una menor visibilitat i importància atorgada a les
activitats que realitzen les dones, i que els mitjans tendeixen a
reproduir. En aquest sentit, mereix reﬂexionar-hi el fet que les
declaracions de dones polítiques tinguin menys durada que
les dels homes polítics amb càrrecs equivalents. En aquesta
mateixa línia s’hi situa el que les dones estiguin més representades en notícies “toves”, en temes de societat, entreteniment
o moda, o per il·lustrar les notícies com a testimonis puntuals,
més com a persones comunes i que parlen a tall personal, que
com a expertes. L’altre causa es relaciona amb factors socials
i de poder i en els desequilibris que persisteixen en la societat
entre homes i dones. Els mitjans reﬂecteixen, en bona part,
el que existeix en els partits, en l’activitat institucional, en la
representació professional o en el lideratge associatiu. Les
dones apareixen més i amb representacions més ajustades a
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la seva situació real quan tenen càrrecs importants a escala política, social i professional. Més presència de dones en
aquests àmbits s’hauria de traduir també en un major equilibri
en la representació dels homes i de les dones en els mitjans
de comunicació. I no sols en els informatius, sinó també en la
publicitat i en els programes de ﬁcció o entreteniment.

Les persones immigrades en els informatius
de televisió
El procés recent d’incorporació de la població estrangera a
Catalunya ha estat ràpid i intens. En pocs anys s’ha incrementat notablement el nombre de persones immigrades i bona
part d’aquesta població s’està arrelant al país. La societat
catalana és avui més diversa que fa uns anys, i ho seguirà
essent. Els mitjans de comunicació reﬂecteixen de forma insuﬁcient aquesta realitat, essent un element important per a
la integració i la cohesió social.
També en aquest cas el CAC ha realitzat un informe que
permet tenir dades concretes sobre la presència de les persones immigrades en els informatius. L’informe correspon al
primer trimestre del 2009, analitza 462 hores d’emissió i uns
12.000 inserts, corresponents als informatius de TV3, 3/24,
TVE a Catalunya, 8tv, Barcelona TV i Canal Català Barcelona.
Les dades obtingudes són les següents:
Presència escassa de les persones immigrades en els informatius. Tenen un 2,8% del temps de paraula, quan la presència
real en la societat catalana es situa per sobre del 15%.
Presència diferent segons la procedència. El tipus d’informació i el grau de visibilitat de determinats col·lectius
condicionen el pes de la procedència geogràﬁca que apareixen
en els teleinformatius. Així, per exemple, determinats successos fan que persones procedents d’Amèrica Llatina i de
diversos països d’Àsia tinguin una presència informativa per
sobre del seu pes demogràﬁc real. Per contra, s’observa que
les persones procedents del Magrib i del Nord d’Àfrica, que suposen un 20% de la població estrangera a Catalunya, només
tenen un 8,6% del temps de paraula.
Àmbits temàtics diferenciats i alguns excloents. El temps
de paraula de les persones immigrades es concentra en
la categoria Societat (un 25,6%); en canvi, les persones
no immigrades tenen la màxima presència en les notícies
de Crònica política (un 24,2%). Les dades mostren l’accés
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diferencial a la política i a les institucions, on la població
immigrada pràcticament no hi té presència, ni els mitjans
en recullen l’opinió.
Poca diversitat de rols i de poc prestigi. El 80% de les
intervencions de les persones immigrades es concentren
en les categories Altres (49,1%), Món associatiu (16,5%)
i Actors econòmics (14%). És una distribució que contrasta fortament amb la de les persones no immigrades, que
concentren el màxim temps de paraula com Actors polítics
(46%) i només un 12% en Altres. Les persones immigrades,
doncs, es vinculen majoritàriament, a una categoria residual, que recull els actors ocasionals o testimonials de les
notícies i, per tant, amb presència secundària o poc rellevant. Moltes d’elles, a més, apareixen desenvolupant un
rol personal (31,4%), cosa que s’accentua especialment en
el cas de les dones, per a qui representa el 40,1% del seu
temps de paraula.
Més presència com a problema i com a víctimes. La meitat de les notícies que tracten especíﬁcament de temes
relacionats amb la immigració són de l’àmbit policialjudicial (un 49,7% del temps de notícia), percentatge que
s’incrementa a un 63,6% quan es tracta dels blocs de titulars i/o resum. Dins d’aquest àmbit, les principals notícies
han estat: Agressions racistes, Terrorisme internacional a
l’Estat espanyol, Activitat delictiva contra immigrants i Activitat delictiva exercida per persones immigrades. En aquests
casos justament es remarca més sovint el lloc d’origen de la
persona.
Subjectes de la notícia més que protagonistes. És signiﬁcatiu que els actors que intervenen majoritàriament en
notícies relacionades amb la immigració siguin persones no
immigrades (69,3%). Les informacions sobre el traspàs de
les autoritzacions de treball a la Generalitat de Catalunya,
o les detencions a Espanya relacionades amb el terrorisme
internacional, per exemple, no van comptar amb cap intervenció de persones immigrades.
Si ens centrem especíﬁcament en les dones immigrades, hi
ha aspectes de l’informe que val la pena destacar:
Major invisibilitat. Les dones immigrades obtenen menys
de la meitat del temps de paraula que els homes immigrats
(un 30,7% i un 69,3% respectivament). Cal dir que aquest
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percentatge, el 30,7% és superior al que tenen les dones no
immigrades respecte al seu univers (un 24,3%), però aquesta diferència no comporta una major visibilitat, ja que la
presència de les persones immigrades és molt reduïda (un
2,8%) i, per tant, la invisibilitat de les dones immigrades en
els informatius és molt important.
L’origen té importància relativa. En els dos col·lectius amb
més presència mediàtica (Amèrica Llatina i diversos països
d’Asia), la presència de les dones és molt diferent. Un 38,6%
en el primer cas; un 18,3% en el segon. Podem dir que
aquesta diferència és expressió de components culturals
i socials que expressen desequilibris de gènere de les societats d’origen. En canvi, en els col·lectius que han tingut
menys presència mediàtica aquest factor esdevé secundari i resten els desequilibris de gènere per ells mateixos. Així,
per exemple, la menor presència de dones la trobem en la
procedència de l’Àfrica subsahariana (6,8%), però també
en la de Nord-amèrica (11,2%) i la de l’Europa dels quinze
(11,3%). En contrapunt, l’únic cas en què la presència de les
dones supera a la dels homes és quan l’origen està sense
determinar (69,8%).
Pesen determinats rols, en especial els que suposen actituds de passivitat o de dependència. Apareixen més les
dones que el homes en qualitat de Familiar de (78,2%),
Persona receptora de serveis sanitaris (75,6%), Assistent/
participant en un acte públic (71,3%). Com a contrapunt,
també predominen les dones quan es tracta d’Ensenyants
(64,3%). Els homes predominen com a Actors de política estrangera (88,5%), Comunitats d’origen (80,3%), o Moviments
civicopolítics i de solidaritat (80,9%).
El contrast en les representacions entre les dones i els homes és més profund entre les persones immigrades que entre
les que no ho són. Els mitjans tendeixen a sobredimensionar
els estereotips de gènere i a representar a les dones immigrades amb escassa autonomia i poder. Aquesta imatge es veurà
encara molt més reforçada en dates posteriors a l’informe
que he comentat, quan apareixen els debats sobre l’ús del vel
i sobre les prohibicions del burka i del niqab. També es sobre
dimensionen les vessants problematitzadores, com són les
associacions de les dones immigrades amb la prostitució o
amb el patiment de violència de gènere.
Es pot dir que les dones immigrades, en la mesura que són
74

expressió dels handicaps associats a la classe, al gènere
i a l’origen cultural, acumulen tot un conjunt de contra-representacions socials que es contraposen a consecucions
assolides en la nostra societat: absència d’autonomia, submissió, víctimes de tradicions ancestrals que diﬁculten el
seu empoderament, les aboquen a rols tradicionals i a la
dependència dels homes del seu entorn. És la situació emblemàtica exactament oposada a la que ens evoquen les dones
emancipades, que ocupen llocs rellevants a la societat i que
simbolitzen els ideals de la igualtat de drets i oportunitats.
Són representació de l’alteritat total, la cristal·lització de les
pors i del rebuig, però també del sentiment de superioritat de
la nostra societat.
Tornant a les dades general de l’informe del CAC, els dèﬁcits que s’hi mostren respecte a les representacions de la
població immigrada reﬂecteixen de fet uns desequilibris existents en la societat, amb la posició desfavorable de moltes
persones immigrades i amb la manca de poder i de prestigi de
moltes de les seves activitats. És el cas, per exemple, de les
fortes limitacions per a accedir a la participació política.
Però l’informe mostra també que els mitjans de comunicació reﬂecteixen de forma insuﬁcient les aportacions de
les persones immigrades, tant per l’escassa visibilitat que
tenen en els informatius, com pel sobredimensionament de
les vessants conﬂictives i negatives de la immigració, certa
espectacularització de les notícies i l’etiquetatge de les persones pel seu lloc d’origen, aspectes tots ells que fomenten
les visions tòpiques i simpliﬁcadores.
La principal conclusió de l’informe és que els mitjans no han
aconseguit una representació normalitzada de les persones
immigrades com a part integrant avui de la societat catalana (des de la vessant econòmica, social, política i cultural).
De fet, les persones immigrades estan representades com a
“altres” en unes notícies que són per a “nosaltres”. Insisteixo
que les dades de l’informe del CAC es refereixen a programes
informatius, i caldria tenir present el conjunt de la programació, tenint en compte que alguns mitjans estan fent esforços
per donar a conèixer i tenir present aquestes noves realitats.
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La necessitat d’una millor representació
de les dones i de la diversitat cultural.
Actuacions del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
La Plataforma d’acció de Beijing demandava que els mitjans
representin apropiadament i sense prejudicis ni estereotips
les imatges, discursos i coneixements que generen les dones.
Això implica aconseguir un equilibri en la consideració de gènere, que dóna igual importància a les veus de les dones que
a les dels homes. La tasca no és fàcil, perquè canviar els models socials sobre els atributs femenins i masculins, els rols i
les competències implica trencar amb creences molt arrelades, no sempre percebudes de forma conscient, i amb falta de
referents alternatius clars.
Una reﬂexió equivalent es pot fer en relació a les representacions de les persones immigrades. La millora en la qualitat
de la informació i en general de les imatges associades al fet
migratori facilita la reﬂexió de la ciutadania i contribueix a
desfer estereotips, la qual cosa pren un relleu especial quan
es reactiven les pors i els tics atàvics, que poden accentuar
els estereotips, les imatges negatives i les derives xenòfobes.
En aquest sentit, els mitjans són un instrument per fomentar la cohesió social, la integració, la coneixença de l’altre, el
diàleg i el respecte mutu. Aquestes dimensions formen part, a
més, de la seva responsabilitat social.
Una major visibilitat en els mitjans dels qui avui hi estan
subrepresentats no implica necessàriament el seu reconeixement polític ni la seva desestigmatització. Una major
presència de les dones, com també de la població immigrada,
ha d’anar associada a una millor política de representacions,
partint de l’anàlisi de les relacions de poder en les relacions
socials, i fent visibles les aportacions diferencials des d’una
perspectiva de gènere i de pluralisme.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té com una de les
seves obligacions especíﬁques la de vetllar pel respecte del pluralisme (polític, religiós, social, lingüístic, cultural i territorial).
Té, a més, unes obligacions especíﬁques pel que fa a la violència masclista i a la representació de les dones. Efectivament, a
més de les lleis que regulen els mitjans audiovisuals, la legislació espanyola i la catalana han incorporat en els últims anys
lleis relatives a la lluita contra la violència masclista, la violència de gènere, la representació de les dones, i la igualtat entre
homes i dones que tenen en compte la importància dels mitjans
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[110] Llei 2/2000, de 4 de maig,
del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya; Llei 1/2004, de
mesures de protecció integral
contra la violència de gènere;
Llei 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat de les dones i els
homes; Llei 17/2006, de 5 de
juny, de la ràdio i la televisió
de titularitat estatal; Llei
11/2002, d’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals; Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista;
Llei 7/2010, de 31 de març,
General de la Comunicació
Audiovisual.
[111] CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA. Informe IST
1/2008. El tractament de les
informacions sobre violencia
domèstica en els teleinformatius
d’àmbit català entre els mesos
d’octubre i desembre de 2007.
Anàlisi del seguiment de les
recomanacions del CAC sobre
el tractament de la violència
de gènere durant el mes de
novembre de 2007. [En línia]
http://www.cac.cat/pfw_ﬁles/
cma/actuacions/Autorregulacio/
Informe_Viol_ncia_dom_stica.
pdf
Valoracions de l’informe
aprovades pel Consell en sessió
de l’1 d’ctubre de 2008[En línia]
http://www.cac.cat/pfw_ﬁles/
cma/actuacions/Autorregulacio/
Valoraci__informe_viol_ncia_
dom_stica_2007.pdf
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de comunicació.).[110] Aquestes lleis insten a les administracions
públiques i especíﬁcament al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a promoure acords, codis i convenis d’autoregulació en
relació al tractament de les dones en les mitjans de comunicació.
Pel que fa a les dimensions de gènere, el CAC està fent diverses actuacions, que en síntesi poden resumir-se en tres eixos:
Seguiment de la presència de les dones als mitjans.
Aquest seguiment s’aconsegueix a partir de diversos instruments d’informació:
a. La incorporació de la variable sexe en tots els informes
de pluralisme (els de pluralisme polític, que són mensuals,
i els que es relacionen amb altres tipus de pluralisme, que
són trimestrals), la qual cosa permet avaluar la presència
de les dones i els homes en la informació des de diferents
vessants.
b. Estudis especíﬁcs sobre la presència de les dones en els
mitjans de comunicació, sigui per encomana directa, sigui
com a subvenció de projectes d’investigació duts a terme
des de les universitats.
c. Informes especíﬁcs, com el que hem comentat en aquest
article (La presència de les dones en la informació), o els
referits al Tractament de les informacions sobre violència
domèstica i de gènere, realitzats l’any 2004, 2007 i 2009. [111]
Recomanacions. Recentment el CAC ha participat en el
procés d’elaboració de les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació,
que constitueixen una actualització de les Recomanacions
de l’any 2004, per adequar-les a les disposicions legals
més recents. Van ser presentades públicament el 24 de
novembre del 2009, i han estat elaborades conjuntament
amb d’altres institucions. Concretament hi van participar, a
més d el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Associació
de Dones Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell de la Informació de Catalunya,
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació,
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
el Programa de Dones de l’Ajuntament de Barcelona, i la
Generalitat de Catalunya (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social
i Ciutadania, el Programa de Seguretat contra la Violència
Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l’Institut Català de les Dones).

Formació i impuls a l’autoregulació. L’any 2009 es va posar en marxa un projecte ambiciós de caràcter plurianual
(2009-2011) destinat a elaborar materials formatius que
serveixin de guia-criteris orientadors per a la representació de les dones als mitjans de comunicació. Es tracta del
programa “Gènere i mitjans de comunicació: eines per a visualitzar les aportacions de les dones”, que estan impulsant
conjuntament l’Institut Català de les Dones, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. També compta amb la implicació de l’Associació
de Dones Periodistes de Catalunya, la Xarxa Internacional
de Dones Periodistes, l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació, l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona. En aquest programa participen
professionals de diferents mitjans de comunicació amb
l’objectiu de confegir materials formatius per a incorporar
la perspectiva de gènere en el treball dels mitjans.
A més de contribuir a la formació, també es tracta d’un
primer pas per a l’impuls de l’autoregulació dels mitjans
en matèria de gènere. L’elaboració de materials formatius
s’efectua mitjançant reunions-tallers, on els professionals
que hi participen es basen en el recull i la discussió d’exemples
mediàtics de bones i males pràctiques. Un dels tallers es dedica justament a la representació de la diversitat cultural en
termes de gènere.
Paral·lelament, i de forma transversal, el CAC està fent altres
actuacions relacionades amb les representacions de la diversitat cultural als mitjans. La major part d’aquestes actuacions
es vehiculen des de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual
(MDA). Es tracta d’una instància participativa, creada el
2005, que aplega representants de diversos grups culturals,
institucions, empreses, col·lectius professionals, grups de recerca, universitats i mitjans de comunicació interessats en la
promoció de la multiculturalitat i la diversitat en els mitjans
audiovisuals de Catalunya. La MDA s’estructura en comissions
de treball i en sessions plenàries, té una web pròpia (www.mesadiversitat.cat), i realitza diferents activitats:
Elaboració de materials formatius. És el cas de les Eines per
la diversitat. La MDA ha editat la versió catalana del material
Toolkit, adreçat als professionals de la comunicació audiovisual, elaborat pel Grup Intercultural i de Diversitat de la UER
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[112] Eines per a la Diversitat.
Per als professionals de la
comunicació audiovisual.
Barcelona. Mesa per la
Diversitat en l’Audiovisual, 2008.
(B-52447-2008).
[113] RAMOS, I. I GONZÁLEZ,
J., Manual d’apropament als
mitjans. La multiculturalitat, font
d’informació. Barcelona. Mesa
per la Diversitat en l’Audiovisual
(s.d.). Pot consultar-se també
a la web de la MDA [En línia],
http://www.mesadiversitat.
cat/materials_mesa/
manual_apropament
[114] Per a major
especiﬁcació, veure http://
www.mesadiversitat.cat/
materials_mesa/
[115] Veure per exemple
l’interessant treball de D. BOIRA,
La diversitat cultural a les ràdios
i televisions d’Europa i el Canadà.
Barcelona. MDA/Fundació
Boﬁll. [En línia] http://www.
mesadiversitat.cat/materials_
mesa/. Altres iniciatives han
sigut per exemple, els números
monogràﬁcs de Quaderns del
CAC, un el núm. 23-24 sobre
Televisió i immigració, de l’any
2006, i l’altre anterior, el núm. 12
sobre Mitjans de comunicació
i immigració de l’any 2002. [En
línia] http://www.mesadiversitat.
cat/materials_mesa/. D’altra
banda, els conﬂictes que es van
originar l’octubre de l’any 2005
com a fruit de la tanca de Ceuta
i Melilla, van originar diversos
treballs de grups de recerca
incorporats a la MDA, com el
l’”Estudi sobre el tractament
dels fets de la tanca de Ceuta
i Melilla”, realitzat pel CREA
(Centre Especial de Recercaen
Teories i Pràctiques Superadores
de les Desigualtats), “Com
intepreten els joves les notícies:
els fets de Ceuta i Melilla”,
realitzat pel Grup de Recerca
d’Educació Moral de la UB, “El
tractament audiovisual dels fets
de la tanca de Ceuta i Melilla”,
realitzat per MIGRACOM, o
“Solidaritat delimitada” realitzat
per l’Observatori de la Cobertura
de Conﬂictes i el Centre d’Estudis
Africans. Tots aquests treballs,
així com altres materials produïts
per la MDA es poden consultar a
http://www.mesadiversitat.cat/
materials_mesa/.
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(European Broadcasting Union), on sobre la base de diversos
reportatges de televisions públiques europees que es recullen
en un CD (també doblat al català) es comenten les pràctiques
periodístiques en relació a la diversitat cultural.[112] S’ha difós
entre els mitjans de comunicació i a les universitats catalanes. Un altre tipus de material formatiu, que en aquest cas va
dirigit a les entitats i col·lectius de persones immigrades, és el
Manual d’apropament als mitjans[113], que té com a objectiu que
les persones i col·lectius d’immigrants puguin esdevenir els
protagonistes i gestors de les seves informacions i de les notícies que generen. Pretén ajudar-los a projectar la imatge que
volen aportar i a consolidar la seva presència en la societat
catalana. Els llibrets del Manual s’han editat en català i en una
altra llengua (castellà, francès, àrab, romanès, xinès, anglès,
amazig i urdú). Cal esmentar també el Diversitac, que elabora
material formatiu destinat a l’alumnat d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius, amb l’objectiu que
els joves teleespectadors desenvolupin prou competència
audiovisual per a comprendre i valorar la funció dels mitjans
televisius en el tractament de la diversitat cultural.[114]
Jornades i seminaris. A més dels debats que tenen lloc
en els plenaris i en les comissions, la MDA organitza una
jornada anual, dedicada a aspectes especíﬁcs. La prevista
per ﬁnals de l’any 2010, per exemple, tindrà com a tema la
presència de la diversitat cultural en l’agenda política i les
mitjans de comunicació.
Premis per la diversitat en l’audiovisual. Tenen l’objectiu
de promoure una millor representació de la diversitat cultural en els mitjans i en reconeixen les aportacions concretes.
Es premien un programa de televisió, un programa de ràdio
i una trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la
comunicació audiovisual.
Observatori de la diversitat en l’audiovisual. L’Observatori
està constituït per treballs audiovisuals consultables per a ﬁnalitats de recerca i que es va actualitzant cada any. Es tracta
de programes realitzats per televisions i ràdios, productores,
associacions, persones a títol individual i institucions de Catalunya. És una forma de fer un seguiment del tractament de
la diversitat cultural als mitjans de comunicació de Catalunya.
Recerques i materials. La MDA ha elaborat diverses recerques i anàlisis que són útils tant per la seva funció de
diagnòstic com de propostes i informacions comparatives
sobre actuacions en diferents països.[115]

A més de l’activitat de la MDA, El CAC va elaborar l’any 2002
unes Recomanacions sobre el tractament informatiu de la immigració, adreçades a fomentar l’autoregulació, que tenen plena
vigència. Cal esmentar també l’informe sobre la presència de
la immigració en els teleinformatius, que hem comentat a l’inici
d’aquest article, i en el qual es contrastaven les notícies analitzades amb les indicacions de les Recomanacions. Aquest tipus
d’informe és un diagnòstic útil que permet als mitjans avaluar
les seves mateixes tasques i es lliuren al Parlament. El CAC també ha subvencionat recerques especíﬁques sobre el tema, com
és, per exemple, el consum de mitjans per part de la població
immigrada i actualment participa en l’elaboració de Diversicat,
l’agenda de la Diversitat en l’Audiovisual. Aquesta agenda recollirà totes les persones, entitats, ONGs, grups de recerca,
periodistes i mitjans de comunicació que treballen la qüestió de
la diversitat i del poble gitano en l’àmbit de Catalunya. Es preveu
acabar-la l’any 2011, i en la seva elaboració hi participa el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona.
En conclusió podem dir que les actuacions del CAC en matèria de gènere i en diversitat cultural contribueixen a donar
elements als sectors professionals per a la millora de les representacions de les dones immigrades. La incorporació de la
perspectiva de gènere i la normalització de la diversitat cultural són components bàsics per a aconseguir aquestes ﬁtes.
Per acabar, voldria assenyalar una qüestió relacionada. És
necessari que les administracions públiques fomentin millors
pràctiques en els mitjans de comunicació, i és evident també que els mitjans tenen la responsabilitat d’integrar més i
millors representacions dels diferents sectors de la nostra
societat, i especíﬁcament de les dones immigrades. Hi ha una
altra vessant, però, que complementa a aquesta, i és, al seu
torn, la implicació i ﬁns i tot l’activisme de les dones que tenen
llocs de lideratge en els diferents àmbits de la societat (socials, polítics, associatius, professionals), ja que cal prendre
consciència i tenir present en la pràctica que la relació amb
els mitjans de comunicació constitueix una part de la seva
activitat. Passar de ser subjecte de les notícies a ser-ne protagonistes és un pas important.
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Elles i nosaltres.
Una aproximació
al discurs dels mitjans
de comunicació
catalans sobre les dones
immigrades.
Estudi coordinat per Beiby Vaca. Equip d’investigació: Lara Blanes, Blanca
de Gibert, Catalina Sierra, María José Torres, Eva Virgili.

Apareixen les dones immigrants a la premsa catalana? Quan i
com?, van ser les nostres primeres preguntes en iniciar aquesta anàlisi. Motius per involucrar-nos en la recerca de resposta a
aquestes preguntes ens en sobraven. Primer –i potser la qüestió
més important–, diverses de les integrants del grup investigador
som dones immigrants residents a Catalunya.
Segon, tenim diferents professions i ocupacions, i l’enfocament
multidisciplinari ens va atreure, així com l’interès comú per introduir-nos en el polèmic tema de la immigració i fer-ho utilitzant les
ulleres de gènere, des de les nostres diverses vinculacions amb el
feminisme.
Encara que aquest document no tracta sobre les persones que
l’elaborem, considerem important presentar-nos com a dones
immigrants, de dins i fora de l’Estat espanyol, i dones catalanes,
per l’empremta que les nostres identitats hagin pogut deixar en
aquestes pàgines. Dones feministes, reunides des del respecte i
el reconeixement de la diversitat, i les ganes d’aportar les nostres
primeres reﬂexions a aquest debat sobre la immigració. I per ferho, ACSUR LAS SEGOVIAS ens ha brindat l’espai ideal.
Durant l’elaboració d’aquest document, vam participar en diversos esdeveniments sobre immigració a Barcelona, fet que ens
va donar moltes bones oportunitats per conèixer gent que actualment, des de la investigació, analitza més profundament diversos
aspectes del fenomen immigratori. Moltes d’aquestes persones
van compartir idees i textos amb nosaltres i els volem agrair la
seva col·laboració, especialment a Asun García i al grup Multigen
de la Universitat de Barcelona, a Teun Van Dijk, Jessica Retis i Àngels Ramírez.
Aquest document pretén aportar idees ràpides i pràctiques
respecte a les dones immigrants com a protagonistes en els
discursos mediàtics. Més enllà d’això, aquestes pàgines han
signiﬁcat un espai de trobada, reﬂexió i aprenentatge per a les
persones que hi hem participat. De ben segur que ho repetirem.

1. Introducció
A mitjan 2008 ACSUR LAS SEGOVIAS va posar en marxa la tercera edició del programa VEU DONA SUD, per promoure la visió i les
veus de dones del sud immigrades a Catalunya, com a agents clau
en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen
com en la societat catalana.
Aquest programa, de dos anys i mig de durada, planteja com
a primera activitat aquesta anàlisi de la premsa catalana, per
acostar-nos al discurs mediàtic dels diaris sobre la immigració,
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mitjançant l’anàlisi de notícies i articles amb referències a dones
bolivianes i marroquines. A més de ser dos països en els quals des
de fa anys ACSUR LAS SEGOVIAS i organitzacions locals desenvolupen projectes de diversos àmbits, es tracta de dues de les
nacionalitats demogràﬁcament més representades a Catalunya.
Per a l’anàlisi de contingut de la premsa, vam decidir revisar
els quatre diaris més llegits a Catalunya:[116] El Periódico (les seves
edicions en català i en castellà tenen el mateix contingut temàtic),
La Vanguardia, 20 minutos i ADN (aquests dos últims de difusió
gratuïta; tots dos inclouen algunes notícies en català). A més, vam
observar que és poc el que s’ha analitzat de la premsa gratuïta,
en referència a migració, i encara menys quant a la presència de
dones com a subjectes protagonistes de les notícies.
Quant al període, vam seleccionar les edicions de l’1 de gener
de 2007 al 30 de juny de 2008. Ja en la revisió, vam decidir incloure
també les notícies en les quals apareixien imatges de dones bolivianes o marroquines en els països d’origen, encara que en general
no eren protagonistes de les notícies. La primera recerca la vam
fer des de les pàgines web dels diaris i posteriorment vam ubicar
les notícies en les edicions impreses, ja que no sempre coincidien.
Per a aquesta publicació vam decidir fer una versió resumida
de l’anàlisi, per agilitzar-ne la difusió i arribar a diferents grups,
com periodistes, associacions d’immigrants –de dones i mixtes–,
organitzacions de desenvolupament, espais acadèmics i també a
organitzacions que, des de Bolívia i el Marroc, estan involucrades
en el tema de la migració.
Aquest document està pensat per a totes les persones que formen part del procés informatiu (des de la planiﬁcació de temes,
selecció de fonts i investigació periodística, ﬁns a la redacció, el
disseny, la il·lustració i la difusió dels articles); per a totes les persones que d’alguna manera estan involucrades o treballen en
l’àmbit de la immigració –dins i fora de l’Estat espanyol–; i per a
les persones que desitgin conèixer un aspecte més del fenomen
migratori a Catalunya, aquesta vegada des dels ulls i les veus de
dones.
La versió completa d’aquesta anàlisi està disponible a la pàgina
web d’ACSUR LAS SEGOVIAS: www.acsur.org.

[116] Resultats del Baròmetre
de la Fundació Audiències de
la Comunicació i la Cultura
(FUNDACC). Informe publicat el
26 de juny de 2008.

2. Idees clau
Permanentment, la premsa a l’Estat espanyol ens mostra imatges
que vinculen les persones immigrants amb el conﬂicte i la il·legalitat;
amb un argument de fons que qüestiona els qui «s’integren més o
menys» a la societat receptora. Teun Van Dijk assenyala que aques85

[117] Retis, J. (2006a)
[118] Dijk, T. A. Van (1997)
[119] Romero, C. (2007)
[120] Nash, M. (2007)

tes notícies mostren una preferència pels temes que emfatitzen les
seves males accions –les dels i les immigrants– i les nostres bones
accions –les de les societats receptores.
Es tracta d’un nou racisme, subtil i simbòlic, que se sol negar
o suavitzar, que apareix en converses quotidianes (a vegades
s’inicia amb un jo no sóc racista, però...), en debats polítics i
en mitjans de comunicació, els quals «curiosament» no solen
tractar el tema del racisme a l’Estat espanyol (excepte quan es
produeixen fets violents).
Aquests discursos racistes es construeixen seguint la lògica
de combinar una imatge negativa d’«ells» i una representació
positiva de «nosaltres». Van Dijk en posa un exemple: ells no
parlen la nostra llengua (perquè no volen), van pel carrer vestits
amb robes estranyes, mengen menjar estrany, maltracten les
seves dones, etc.; per la qual cosa es pressuposa que ells no
s’adapten a les nostres normes, i haurien de fer-ho per ser com
nosaltres.
Sobre això, Jessica Retis afegeix:
Pensar i parlar de l’altre implica pensar-se a si mateix i parlar de si mateix. Els espanyols generen discursos sobre la
immigració per reconèixer-los i (re)conèixer-los, però també per
conèixer-se a si mateixos i (re)conèixer-se.[117]
Coincidim amb Mary Nash quan diu que els mitjans de comunicació més que un reﬂex són propostes de lectura de la
realitat. Van Dijk resumeix amb molta precisió la importància
del discurs mediàtic:
La major part del nostre coneixement social i polític, així com
les nostres creences sobre el món, emanen de les desenes
d’informacions que llegim o escoltem diàriament. És molt probable
que no existeixi cap altra pràctica discursiva, a part de la conversa
quotidiana, que es practiqui amb tanta freqüència i per tanta gent
com són el seguiment de notícies en premsa i televisió.[118]

En la cerca bibliogràﬁca trobem que hi ha pocs treballs
publicats que tracten sobre dones immigrants i mitjans de
comunicació. En aquest sentit, ens van inspirar molt les aportacions de Nash respecte de la doble alteritat de les dones
immigrants, que fa referència a la doble condició marcada pel
gènere i per la seva condició d’immigrant.[121]
Des d’aquests imaginaris es construeixen les imatges de les
dones immigrants, amb una mirada etnocentrista, tractada
com a minoria, com a diferent de l’autòcton; i des d’un model
masculí, malgrat que les estadístiques insisteixen en la feminització del fenomen migratori.
Aquesta mirada etnocentrista està marcada per l’exotisme,
des d’on s’equipara i redueix les dones immigrants de diversa
procedència sota la imatge de la dona musulmana;[122] i la mirada androcèntrica continua relegant les dones al pla domèstic
i negant-los el paper actiu en el seu propi procés i projecte
migratori.[123] Els mitjans de comunicació perpetuen un model
migratori masculí, que desconeix les rutes i els projectes propis
de les dones, que ofereix una visió esbiaixada dels contextos de
sortida i de recepció d’immigrants i que, com indica Nash, nega
la feminització actual de la immigració.
La premsa reprodueix els discursos tradicionals de gènere,
i reconeix les dones immigrades a partir de la seva funció reproductora i cuidadora de la família; així, reprodueix una imatge
de dona dependent (d’un home, d’un pare, d’una família). Sobre
això, Nash ressalta la «contínua deﬁnició de les dones immigrants des del prisma de la domesticitat. En la mesura que es
destacava la ﬁgura d’una dona immigrant, s’accentuava el seu
estatus familiar». Resumim amb paraules de Rosa Tello:

[121] Nash, M. (2005b)
[122] Tello, R. (2008)
[123] Nash, M. (2005b)

De manera habitual, el discurs mediàtic ha generat un camp
de signiﬁcats a partir del silenci que invisibilitza les dones immigrades, que ha creat un corrent d’opinió pública que minimitza
la seva presència i les seves aportacions a la societat en la qual
decideixen viure. Aquests registres culturals diﬁculten el seu reconeixement social.

En aquest procés informatiu, les dones immigrants són una
imatge recurrent com a símbol dels «altres», els diferents, així
escrit en masculí. «La premsa crea fronteres, marcant les diferències entre ells i nosaltres, marcant cossos i identiﬁcant-los
com a cossos propis de ciutadans i cossos propis d’estranys»[119]
D’aquí les imatges amb cossos femenins a la premsa, com a símbol de la seva comunitat, com a «portadora del col·lectiu».[120]
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[124] Estadístiques extretes del
document de bases del Pacte
Nacional per a la Immigració
(2008).

3. Algunes dades sobre la immigració a
Catalunya
Cal destacar que 15 de cada 100 persones residents a Catalunya tenen nacionalitat estrangera.[124] El gener de 2007 la
comunitat immigrant amb més població a Catalunya era la
d’origen marroquí, seguida per l’equatoriana, la romanesa, la
boliviana i la colombiana. (Vegeu la taula).
País de procedència i Nre. d’habitants residents a Catalunya (Gener 2007)

4. Fullejant la premsa [125]
La informació que presentem a continuació l’hem obtingut
mitjançant l’anàlisi de contingut, i hem prioritzat els aspectes
qualitatius dels continguts de premsa.
En divuit mesos i analitzant quatre diaris, vam identiﬁcar 176
notícies amb referències a dones bolivianes i/o marroquines,
vistes com a immigrants a l’Estat espanyol i, en alguns casos,
en situacions en els seus països d’origen. Si separem les nacionalitats, més de tres quartes parts (134 articles) corresponen a
dones marroquines; i 42 contenen referències a dones bolivianes. Si ho separem per diaris, obtenim:

[125] Per fer més ﬂuïda la lectura
d’aquest document, en la
redacció hem arrodonit les xifres
dels percentatges, que sí que
apareixen exactes en els gràﬁcs.
També utilitzarem sigles per
referir-nos als articles en els
quals apareixen dones marroquines (ADM) i dones bolivianes
(ADB). Les paraules ressaltades
en negreta són nostres.

Percentatge ADM per diaris

20 Minutos 9%
La vanguardia 42%

Si desagreguem per sexe les dades de les dues nacionalitats
que formen part d’aquesta anàlisi, observem que la població
marroquina immigrada té més presència masculina (el 38,3%
són dones i el 61,7%, homes); mentre que la boliviana té més
representació femenina (58% dones i 42% homes).

ADN 14%

El periódico 35%

Percentatge de població de Bolívia i el Marroc resident a Catalunya
(Gener 2007)
Marroc

Bolívia

Percentatge ADM per diaris

20 Minutos 16%
La vanguardia 30%

ADN 3%

El periódico 51%

58%
88

41%

38%

62%
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4.1 Des d’on la premsa construeix la identitat
de les dones immigrants
Seccions
La secció que la premsa prefereix per presentar, tant els ADB
com els ADM, és la de Societat. En altres casos, alguns diaris
han elegit seccions deﬁnides a partir del lloc on ocorren els
fets, com Barcelona i Catalunya. I també trobem les seccions
anomenades Actualitat i Tendències (aquesta última apareix
només a La Vanguardia).
En el cas dels ADB, després de Societat, Actualitat és la
secció a la qual més es recorre, així com Tema del dia, que sol
ocupar les primeres pàgines –dos, almenys– d’El Periódico. En
els ADM també hi prevalen Tendències, Opinió i Internacional.
Queda molt clar l’alt percentatge dels ADM a Opinió. Gran part
de la producció informativa d’aquesta secció –i també en format d’opinió– està relacionada amb la polèmica per l’ús del vel
en una escola de Girona.
Si observem els diaris per separat, veiem que a 20 minutos,
tant els ADB com els ADM apareixen més a les seccions Actualitat i Catalunya; a ADN, les seccions més utilitzades per
presentar aquest tipus d’informació són Vida i Barcelona; a El
Periódico, Societat, Internacional i Opinió; i a La Vanguardia,
Tendències, Societat, Cultura i Opinió.
També respecte a les seccions, notem que mentre que un
bon percentatge dels ADM apareix a la secció Cultura (de tres
dels diaris analitzats), no ocorre així amb cap ADB.
Temes
Quant als temes, els ADB tracten sobre immigració irregular –l’ingrés nombrós de dones i homes bolivians abans de
l’entrada en vigència del visat–; violència de gènere –tres bolivianes assassinades en el territori espanyol, en el període
analitzat–; i altres, com esdeveniments polítics a Bolívia, i accidents amb víctimes d’aquesta nacionalitat.
Els ADM van resultar més complexos d’analitzar a l’hora de
deﬁnir els temes recurrents, ja que en casos com la polèmica
de l’ús del vel i el premi de literatura català atorgat a una escriptora d’origen marroquí, el tractament informatiu incorpora
aspectes diversos que, més enllà de l’educació i la literatura, i
pel llenguatge i els judicis de valor utilitzats, tenen a veure amb
integració, religió i drets humans.

Seccions AMB

Vida 6,7%
Successos 37,8%

Altres 37,8%

Actualitat 37,8%

Societat 37,8%

Barcelona 37,8%
Internacional 11,1%

Opinió 2,2%

Seccions ADB
Altres 10,5%
Vida 3,8%

Actualitat 6,8%
Barcelona 3%

Societat 18%

Catalunya 6%

Cultura 9,8%
Política 3%

Opinió 13,5%

Tendència 13,5%

Internacional 12%
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Per això, la majoria dels ADM tracten sobre integració, religió, cultura, violència de gènere –quatre dones marroquines
van ser assassinades durant el període analitzat– i altres
temes que en el plantejament inicial de l’anàlisi no van ser contemplats, com la reagrupació familiar, el terrorisme, accidents,
esport, activitat empresarial, fets polítics al Marroc i cooperació internacional, entre d’altres.

Formats ADB

Breu 10,5%
Editorial 2%
Notícia principal 54%

Formats
Finalment, veurem els principals formats amb què són presentats els articles. Seguint els gràﬁcs de més avall, veiem que
la majoria són notícies principals, és a dir, són la notícia més
gran de la pàgina, encara que no precisament de la secció; i
en general porta fotograﬁa. La notícia secundària és la que la
segueix en mida i rellevància.
Com ja hem assenyalat abans, en el cas dels ADM destaca
el gran percentatge d’articles en format d’opinió. I és que els
diaris solen comptar amb col·laboradors que periòdicament
escriuen sobre les principals conjuntures, és a dir, sobre els temes als quals més importància dóna la premsa cada dia.

Notícia secundària 24%

Notícia secundària 24%

Formats ADM

Crònica 9%
Breu 7%
Notícia principal 34%

Opinió 34%

Entrevista 3%

Reportatge 8%

Editorial 2%

Notícia secundària 10,5%
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4.2 De què es parla quan es parla de dones
immigrants
Dins de l’anàlisi de contingut, vam deﬁnir algunes paraules per
comprovar si els articles sobre dones immigrades es construïen utilitzant termes vinculats a estereotips i als suposats
rols de gènere. Això va ser el que vam trobar:
Mitjana d’aparició de paraules

La premsa escrita catalana vincula les dones bolivianes amb
termes com família, immigrants, ﬁlls/es, mare, parella, marit,
espòs i víctima; mentre que les dones marroquines són vistes
des de l’ús del vel musulmà, bàsicament, encara que també
s’informa sobre elles utilitzant termes com família, ﬁlls/es i
mare.
Aquestes són algunes de les notícies que hem trobat sobre això:

4.2.1 Les «mares»
1,4

Una patrulla de la Urbana assisteix una dona en un part al carrer a Basilia, d’origen bolivià, li donen l’alta avui: «Estic molt
feliç, la Urbana es va portar molt bé amb mi», va explicar…
(ADN, 01/10/07)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Vídua

Víctima

Tragèdia

Problema

Treballadora

Parella

Marit/Esposa

Mare

Inmigrants

Fills/a/s

Família

Espòs/a

Associacions

0,0

4

Luis Ignacio, el primer nadó nascut a Espanya el 2008.
De pares bolivians, va arribar al món a l’Hospital Clínic de
València.

3

1

94

Víctima

Vel/Hiyab

Tragèdia

Treballadora

Pobresa

Parella

Marit/Esposa

Inmigrants

Mare

Fill/a/s

Família

Espòs/a

Associacions

0
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4.2.2 Les «domèstiques»
La notícia titulada Receptes per a principiants (El Periódico,
08/06/07) retrata les dones immigrades que participen en un
projecte d’una organització, en el qual «aprenen» a fer tasques
de la llar, ja que segons la notícia, elles «aspiren» a trobar aquest
tipus de feina que els permetria sortir «de la misèria».
Com funciona una planxa? Quin producte s’utilitza per als
mobles? Com es neteja el peix? No és tan obvi si no s’ha fet mai.
Però sí que és bàsic si es busca una ocupació domèstica, cosa
que anhelen molts després de despertar del somni que els va
arrencar dels seus països i famílies a la recerca d’una vida millor
que no han trobat.
Entre les habituals que hi van de dilluns a divendres, d’11.30
a 15.00 hores, hi ha l’Elsa, boliviana, la nacionalitat amb més
nombre d’alumnes en els últims mesos en aquest projecte de
l’ONG, que ha detectat un increment d’analfabetisme en l’última
immigració... L’Scarlett, boliviana com l’Elsa, que va deixar marit
i tres ﬁlls, fa sis mesos que va arribar a Barcelona, on va descobrir que esperava el quart ﬁll.
Un treball en tota regla (20 minutos, 06/11/07)
Encara que a la Seguretat Social només hi ﬁguren 267.970 aﬁliats al règim especial de la llar, es calcula que ja són més de
600.000 les persones dedicades al servei domèstic a Espanya.
El 97,53% d’aquestes són dones i la gran majoria immigrants
(sobretot de l’Equador, Colòmbia, Romania, Bolívia, el Marroc i
el Perú, per aquest ordre, segons dades del Ministeri de Treball).

4.2.3 Les «mullers»
Casaments en sèrie (El Periódico, 24/08/07)
Els marroquins que viuen a l’estranger aproﬁten les vacances
d’estiu per casar-se al seu país. «El 99% d’aquests matrimonis
fracassen. Quan portes una dona a Espanya, comença a crearte problemes. Vol el divorci, vol ser lliure per treballar pel seu
compte, o per casar-se amb algú que té més diners» (frase d’un
home marroquí).
La missió d’una dona jove que no és independent –i les independents fora de les grans ciutats escassegen– és casar-se.
Associacions contra la immigració clandestina adverteixen
de l’auge d’aquesta forma d’immigració femenina. Passar
pel consolat i tot seguit pel llit d’un MRE (marroquí resident a
l’estranger) per arribar a assolir territori europeu és cada vegada
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més freqüent entre les dones marroquines. Són moltes les que
estan fartes del jou que la tradició els imposa.
Els divorcis a Catalunya de dones marroquines es dupliquen
(El Periódico, 06/05/07)
Poc temps enrere l’entorn de Malika, una marroquina musulmana de 29 anys que viu a Barcelona, hauria pensat que
aquesta dona havia perdut el seny. Encara més, la separació
del seu marit, un arquitecte marroquí vint anys més gran que
ella amb el qual comparteix dos ﬁlls, hauria estat inconcebible
en els termes en els quals ella la va plantejar: les seves inquietuds vitals no coincideixen amb les d’un home dues dècades
més gran amb qui es va casar després d’un pacte entre les dues
famílies. Ras i curt.

4.3 Dones protagonistes
Respecte al protagonisme de les dones en les notícies, el 30%
(40 articles) dels ADM i el 26% dels ADB (11 articles) tracta
principalment sobre elles. La resta, és a dir, la majoria de les
notícies, al·ludeix o reﬂecteix les dones d’alguna manera, encara que no per això tracta precisament sobre elles o recorre
a elles com a fonts. I en alguns casos només apareixen a les
fotos, encara que de cap manera es tenen en compte en el tractament de la notícia.
Fonts
Les dones immigrants no són la principal font dels articles
que tracten sobre elles, o encara que el tema els concerneixi.
La revisió de la premsa va demostrar que, en el cas dels ADB,
la Policia és la font més recurrent, i en els ADM, les principals
fonts són institucions públiques i personatges de la política estatal i autònoma.
Això ens suggereix que, en general, el tractament del tema
de la immigració es fa des de la «legalitat» i potser amb la
intenció de «tranquil·litzar» la població respecte a aquest fenomen, encara que permanentment es difonguin missatges
alarmistes pel que fa a les onades, allaus i tot allò referent a
l’ingrés massiu –de manera regular o irregular– de persones
d’altres països.
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Per als ADM també es van consultar organitzacions civils
(d’atenció a persones immigrades, de drets humans, de cooperació internacional), tant a l’Estat espanyol com el Marroc;
i associacions de persones immigrades a Catalunya i l’Estat
espanyol.
Una altra font recurrent és el país d’origen, ja que els diaris
de referència compten amb periodistes corresponsals en el cas
del Marroc –la qual cosa garanteix l’aparició contínua de notícies sobre aquest país.

4.4 Dones en portada
El fet d’aparèixer a la premsa no implica que es consideri
aquestes dones actives ni protagonistes. Considerant que a
la primera pàgina els diaris seleccionen i presenten el material que consideren el més important del dia, vam observar les
portades i el resultat va ser que el 18% dels ADM va tenir una
menció a la primera pàgina del diari, mentre que els ADB, malgrat que van ser menys nombrosos, van aparèixer molt més:
un 28,5%.
ADB en portada de diaris

Fonts ADB

Apareixen 33%
Dona inmigrant 15%
Altres 21%
Home inmigrant 3%

Instit. públic 10%

Policia 19%

No apareixen 33%
País d’origen 16%

Organització civil 3%

Personatge polític 7%

Associació d’inmigrants 2%

Fonts ADM

ADM en portada de diaris

Dona inmigrant 17%

Apareixen 20%

Altres 28%
Home inmigrant 3%
Policia 3%

Personatge polític 13%
No apareixen 80%

Instit. públic 13%
Associació d’inmigrants 3%
País d’origen 5%
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Organització civil 6%
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Entre les portades, destaquem les que es refereixen a Shaima, una nena marroquina, resident a Girona (Catalunya), que
es va negar a assistir a l’escola sense el vel musulmà (també
anomenat hijab). La polèmica mediàtica va ser encesa per la
decisió de les autoritats catalanes de permetre la seva assistència a les aules amb el vel, fent prevaldre el dret a l’educació
per sobre de tota la resta. La Vanguardia (03/10/07) dedica la
foto principal a aquest tema, amb el següent titular:
El Govern intervé en el debat del vel a les aules
Per primera vegada, Educació pren partit i obliga un centre a
acceptar el ‘hijab’.
La Conselleria no posa pegues a formes de vestir si no impedeixen la comunicació.
En el peu de foto es llegeix:
Shaima, coberta amb vel islàmic, torna a l’escola. La nena, de
8 anys, va acudir al centre Annexa de Girona després de l’ordre
d’Educació d’escolaritzar-la.
En la mateixa data, El Periódico publica una foto petita, un
primer pla de la cara de la nena, amb el text següent: Shaima
torna a classe amb mocador i el cas obre un debat en el Govern.
Una altra dona d’origen marroquí va ocupar portades l’1 de
febrer de 2008. Najat el Hachmi va obtenir el principal reconeixement de la literatura catalana i la premsa ho va considerar
l’esdeveniment del dia, almenys a nivell gràﬁc (ADN i El Periódico ho van incloure com a foto principal). En revisar els titulars,
ens van sorgir preguntes relacionades amb l’èmfasi que la
premsa va donar al fet que l’escriptora fos nascuda al Marroc.
Més endavant analitzarem els discursos que la premsa va utilitzar al voltant d’aquest fet.

100

101

4.5 Una qüestió d’identitat
Considerem que el cas de Najat el Hachmi ofereix bons inputs
per analitzar temes com la identitat. Crida l’atenció que en la
majoria de les entrevistes que li fan, després de guanyar el
Premi Ramon Llull, màxim reconeixement de la literatura catalana, les preguntes busquen ressaltar el seu origen marroquí,
malgrat que ella repeteix una vegada i una altra que no es considera immigrant, sinó catalana, tema que ja aborda en la seva
primera obra, que a més es titula Jo també sóc catalana. La
premsa també transmet el desig de l’escriptora de no ser convertida en un símbol de la integració vinculada a la immigració.
No obstant això, la mateixa premsa, en alguns moments, recupera aquesta escriptora com una autòctona, i en parla com
l’autora de Vic (…) una catalana que va néixer el 1979 a Nador
(Marroc) (El Periódico, 01/02/08); una catalana nascuda al
Marroc (El Periódico, 02/02/08) i com l’escriptora catalana (El
Periódico, 13/04/08). A continuació, seleccionem algunes frases dels articles, així com els titulars, apareguts l’1 de febrer de
2008 en els quatres diaris analitzats.
En el cas d’ADN, en un sol article (de 1.007 paraules) trobem
10 referències que l’escriptora és d’origen estranger; a El Periódico, en dos articles observem 13 referències similars; a La
Vanguardia, 6, i a 20 minutos, 3; aquests dos últims amb un article sobre el tema, cadascun:
20 minutos
Una escriptora d’origen marroquí guanya el Ramon Llull (titular a la portada).
Nascuda a Nador i criada a Vic, encara que ara viu a
Granollers…
El Periódico
Najat el Hachmi va arribar a Catalunya als vuit anys, parla en
amazic amb els seus pares i en català amb el seu ﬁll. La seva
obra L’últim patriarca passa comptes amb la tirania paterna
(text de la portada).
Najat el Hachmi, una catalana que va néixer el 1979 a Nador
(Marroc) i viu des dels vuit anys a Vic…
... té el DNI espanyol des de fa un any i mig.
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5. Dones bolivianes: les «nouvingudes»
Les estadístiques oﬁcials indiquen que entre 2006 i 2007 la població boliviana immigrada a Catalunya va créixer notablement.
Com abans assenyalàvem, hi va tenir molt a veure l’entrada en
vigor del visat d’ingrés al territori europeu per a persones amb
nacionalitat boliviana.
Precisament, aquest va ser el tema que va concentrar
l’atenció de la premsa –en l’àmbit estatal– durant els dies previs a la imposició del visat, l’1 d’abril de 2007. Per aquest motiu
seleccionem la conjuntura esmentada per a aquesta anàlisi,
partint de la hipòtesi que les dones serien invisibles, partint de
l’ús permanent del genèric masculí bolivians en la redacció dels
articles.
La portada d’El Periódico, el 30 de març de 2007, és la més
representativa: destaca l’ingrés «massiu» de bolivians/anes i
ressalta la dada del cens, que assenyala que la població boliviana es va multiplicar per més de 100.

ADN
Una autora desconeguda, d’origen marroquí… (titular secundari).
... Va arribar a Catalunya amb tot just vuit anys gràcies al reagrupament familiar, que va permetre al seu pare reunir la
seva família de nou a Vic.
El Hachmi, amb la nacionalitat espanyola des de fa any i mig,
està separada i té un ﬁll de vuit anys, Rida.
La Vanguardia
Un Llull amb accent marroquí (titular d’article).
… l’escriptora d’origen marroquí –i, des de fa poc més d’un any,
de nacionalitat espanyola…
El Llull recau per primera vegada en una autora d’origen
magribí.
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En aquesta edició trobem un especial de dues pàgines com
a tema del dia (que inclou un periodista com a enviat especial a
Bolívia), i en destaquem el paràgraf següent:
Un mínim de 200.000 bolivians s’han instal·lat en els últims
tres anys a Espanya després de la profunda crisi en la qual
havia caigut el país andí. L’INE en tenia registrats 2.217 l’1 de
gener de 2000 i sis anys després eren ja 140.000. Encara que
no hi ha dades oﬁcials, les estimacions fetes a partir de les
arribades a Barajas situen la població actual en aquest mínim
de 200.000.
Per la seva banda, La Vanguardia, el 27 de març de 2007,
anuncia:
El Govern conﬁrma que entren per Barajas una mitjana de
530 bolivians al dia.
L’1 d’abril, El Periódico conﬁrma:
El visat converteix els bolivians en la segona comunitat
llatina.
Els emigrants del país andí, arribats en massa des d’octubre,
igualen en nombre els colombians.
Familiars de viatgers de l’últim vol abans que calgués el
paper viuen hores de tensió a Barajas.
En revisar els articles que els diaris analitzats van publicar
sobre aquest tema, trobem que les dones bolivianes apareixen
principalment a les fotograﬁes. Criden l’atenció dues fotograﬁes en particular, que permeten analitzar diversos aspectes de
l’ús de la imatge femenina en certs discursos: en una, la dona
plora en el retrobament amb el seu ﬁll; en l’altra, probablement
la vestimenta va pesar més a l’hora de fer la fotograﬁa, ja que
les dones apareixen d’esquena.
També constatem que, en general, les dones bolivianes van
ser presentades com a mare, ﬁlla, germana o familiar d’algú
que, en aquest cas, resideix o desitja ingressar a territori
espanyol, amb la qual cosa conﬁrmem l’ús d’estereotips tradicionals de gènere. Aquestes frases ho certiﬁquen:
Prisa no veu els seus pares des de 2005. El pare treballa de
missatger. La mare cuida ancians i fa tasques de neteja. Aquest
és, segons el diari La Razón de Santa Cruz, el gran «somni espanyol» que els empeny a viatjar com sigui. (La Vanguardia,
31/03/07)
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5.1 El «creuer pastera»
Probablement, el cas del «creuer pastera» –així el va batejar
la premsa– va ser el que va alertar els mitjans de comunicació sobre l’ingrés de bolivians i bolivianes a l’Estat espanyol. Es
tracta del creuer Sinfonía (que va partir del Brasil el 13 de març,
amb destí ﬁnal a Itàlia) i el 27 va arribar al port de Cadis, on es
va impedir el desembarcament de 86 persones de nacionalitat
boliviana, argumentant la «sospita» que pretenien ingressar
irregularment a territori espanyol.
En aquell moment, les autoritats espanyoles van assenyalar que els/les viatgers/eres bolivians/anes «no disposaven
de la documentació necessària», malgrat que en aquell moment encara no es necessitava un visat per a l’ingrés. El drama
dels familiars d’aquests/estes viatgers/eres va tenir ressò a
la premsa, que durant dies va seguir el recorregut del creuer,
que prèviament havia atracat a les Canàries i posteriorment a
València.
En el port valencià, les autoritats espanyoles van decidir deportar la majoria d’aquestes persones (quatre van ser
traslladades a l’aeroport, ja que portaven bitllets d’avió per al
trajecte París-Rio de Janeiro). Cal ressaltar que només La Vanguardia (28/03/07) va especiﬁcar que d’aquests 82 passatgers
deportats, 50 eren dones i 36, homes.
A més de mostrar-les en alguna fotograﬁa –també plorant
perquè no s’havien pogut retrobar amb els seus familiars–, la
premsa va recollir alguns testimonis de dones bolivianes que
esperaven notícies en el port valencià. En destaquem algunes
frases:
Miriam Clara va omplir ahir de llàgrimes el moll del port de
València en el qual durant 10 hores va romandre atracat el
creuer ‘Sinfonía’. Reclinat en una de les baranes de coberta,
sense poder sortir de la seva presó d’or, el seu gendre, el bolivià
José Luis Casia, li cridava a pulmó que, almenys, li mostrés una
fotograﬁa del seu ﬁll Álex. «Fillet no te l’he portat, si jo pensava
portar-te a casa amb ell». (El Periódico, 29/03/07)
Miriam Claros, una dona boliviana que conﬁava en el miracle,
es va desesperar. Havia arribat des d’Alacant, acompanyada
d’altres familiars, amb la il·lusió de veure baixar del vaixell el
seu gendre. (La Vanguardia, 29/03/07)
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6. Dones marroquines i l’afany
de treure’ls el vel
El mocador musulmà és el símbol a través del qual la premsa
identiﬁca les dones marroquines a l’Estat espanyol. Quant a
la premsa catalana, la nostra anàlisi de text i d’imatges també
l’assenyala. Si bé el mocador no només l’utilitzen les dones marroquines, sinó també les musulmanes d’altres nacionalitats,
la imatge de les dones amb el vel és recurrent a la premsa per
parlar no només del món àrab, sinó també del fenomen migratori en general.
Són diverses les històries relacionades amb l’ús del vel a les
aules que han originat polèmiques en els mitjans de comunicació de l’Estat espanyol durant els últims anys. En el període
que hem analitzat destaca el cas de Shaima, una estudiant de
Girona que es negava a assistir a l’escola sense el vel i, davant
la negativa de l’establiment d’acceptar-la –argument que el reglament intern prohibia–, va passar una setmana sense anar a
classe.
El 2 d’octubre de 2007 la premsa publicava la decisió de
la Conselleria d’Educació que obligava l’escola a readmetre
l’estudiant. L’endemà els mitjans de comunicació mostraven la
nena –La Vanguardia va difuminar-ne la cara; 20 minutos i El
Periódico la van mostrar de cara i ADN va optar per fotograﬁarla d’esquena– tornant a classe.
Durant els dies següents els mitjans en va parlar molt i hi
va haver diversos enfocaments sobre el tema, encara que
considerem que el rerefons era similar quant al tractament
informatiu: més que un debat sobre educació o sobre el dret
a aquesta, es va parlar de religió i, especialment, de la «integració» (o no) de les persones immigrants. En la majoria dels
articles es va plantejar el «retrocés» que la decisió de les autoritats signiﬁcava per a la societat autòctona, quant al mocador
com a símbol religiós, cultural i sexista.
Una mostra d’això va ser la proliferació d’estudis que la
premsa va fer per demostrar que la majoria de la població –no
s’especiﬁca d’on– no està d’acord amb l’ús del vel a les aules.
També crida l’atenció l’extensa atenció que la premsa va donar
a aquest tema; El Periódico va publicar notícies durant gairebé un mes, i La Vanguardia, durant prop de dues setmanes.
Aquests són alguns titulars i frases dels articles:
Obliguen a admetre una alumna vetada per portar un mocador islàmic (20 minutos, 02/10/07)
Torna a l’escola la nena amb el mocador islàmic
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L’alumna és molt religiosa i demanava anar coberta a classe.
Els pares estaven decidits a emportar-se-la al Marroc.
La mare de la nena, que ahir es va entrevistar amb el director del centre, va assegurar que va ser la menor qui va decidir
portar el mocador, assistida per la seva profunda educació
islàmica, inculcada per la seva àvia del Marroc, on la nena va
residir ﬁns fa dos anys. (20 minutos, 03/10/07)
La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha obligat el centre a readmetre-la fent prevaler el dret d’escolarització de la
nena marroquina, que no ha volgut deixar d’usar el ‘hijab’ (ADN,
03/10/07)
En l’edició del 3 d’octubre de 2007 El Periódico incloïa una
foto de la nena al costat del seu pare, i en el text, una entrevista
amb ella i alguns comentaris de la seva mare, la qual és «sancionada» per qui redacta la notícia:
Noama, la mare de la nena, que no es va deixar fotograﬁar encara que sí que es va prestar que es captessin imatges de la
seva ﬁlla…
La dona, que també es cobria amb el mocador islàmic…
A l’article, el president del Partit Popular a Catalunya, assenyalava: «Si l’escola té unes normes, és bo que tots els nens les
compleixin. Avui és el vel, però demà pot ser una altra cosa».
Aquest una altra cosa permet moltes interpretacions, però
en aquest punt ens permetrem la llicència d’apuntar al discurs
hegemònic i recordar les vinculacions que permanentment es
fan, des de diverses esferes, entre el món àrab i el terrorisme,
i com les dones àrabs són convertides en l’objectiu a «salvar».
El 4 d’octubre El Periódico insistia en el debat sobre l’ús del
vel a les aules en un article titulat La deriva conservadora estén
l’ús del ‘hijab’ a tot el món islàmic, que incloïa el gràﬁc següent:

7. Les opinions
També sobre aquest tema van ser nombrosos els editorials –
que expressen l’opinió del diari sobre conjuntures importants– i
els articles d’opinió. En el cas d’El Periódico, dels 14 articles publicats, 7 eren d’opinió; mentre que dels 12 de La Vanguardia,
6 es van presentar en format d’opinió. Entre els diaris gratuïts,
només 20 minutos va incloure un article d’opinió (d’un total de
4 publicats).
Volem cridar l’atenció sobre aquests espais d’opinió, en els
quals cada diari compta amb diverses persones col·laboradores,
que solen ser escriptors/ores o persones amb algun reconeixement en el seu àmbit. Aquestes opinions, en general, segueixen
la tendència ideològica del diari. Normalment, aquestes veus es
presenten com a progressistes, perquè pretenen guiar l’opinió
pública. Però no és el que hem observat, ja que en el rerefons
de diversos d’aquests discursos hi detectem un racisme subtil,
intolerància cap a la diferència i una falta de respecte envers les
persones de cultures diferents.
També observem que la forma de presentar certes opinions
(col·locant-ne dues sobre el mateix tema a la mateixa pàgina,
amb tendències contràries) busca la confrontació. És el que
observem a l’edició del 4 d’octubre de 2007 d’El Periódico, a la
pàgina titulada El mocador islàmic a l’escola. A la meitat esquerra Pilar Rahola hi escriu un article titulat De bombera a
piròmana; i a l’altre costat, Dolors Bramon titula Vel sí, vel no.
Totes dues apareixen diverses vegades per opinar sobre el cas
del vel a l’escola de Girona.
Al centre de la pàgina hi col·loquen un dibuix titulat La polèmica pel ‘hijab’, amb els perﬁls enfrontats d’una nena de
cabells rossos i ulls blaus, i una altra amb els cabells i els ulls
negres; totes dues amb el cap cobert. Llavors, ens preguntem,
és aquesta la manera més respectuosa i enriquidora de debatre sobre integració, cultura i/o educació?

En general, aquest va ser el corrent que va marcar el discurs
informatiu respecte al que va passar a Girona. I coincidim amb
Alicia Reigada quan aﬁrma:
El mocador és l’objecte simbòlic sobre el qual es construeix
aquesta polarització entre un Occident democràtic, progressista i modern, en el qual regna la igualtat entre els sexes, i un
Orient dictatorial, endarrerit i tradicional basat en l’opressió de
les dones.
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8. Sobre la premsa gratuïta
Quan vam decidir d’analitzar la premsa gratuïta, vam partir de
molts supòsits. Ja en el processament de les dades vam observar que pot existir una relació entre el nombre de pàgines
del diari –reduït en comparació amb els de pagament– i la
disponibilitat per incloure formats que exigeixen més espai i
preparació, com entrevistes i reportatges.
Només per tenir-ho en compte, els diaris de referència com
El Periódico i La Vanguardia publiquen entre 56 i 84 pàgines
diàriament, mentre que els dos gratuïts tenen entre 18 i 20
pàgines, i a més no es publiquen els caps de setmana. De tota
manera, sí que trobem un article d’opinió a l’edició del 3 de febrer de 2007 de 20 minutos respecte al cas de Shaima.
Si comparem entre els diaris analitzats, observem que el
fet de ser un diari gratuït, amb una mitjana menor de pàgines
publicades diàriament en comparació amb els diaris de referència, és relatiu. És cert que trobem molts menys articles en
els diaris gratuïts, però això no signiﬁca que per aquest motiu la
premsa de referència ofereixi un millor tractament dels temes
que analitzem.
Si bé El Periódico i La Vanguardia van produir més articles
referents a dones marroquines (68 i 41, respectivament), la
comparació no guarda proporció amb les característiques dels
diaris de difusió gratuïta, ja que 20 minutos va publicar 21 notícies i ADN, 4. També constatem que, encara que a primera vista
queda la sensació que aquests diaris ofereixen la informació
«encapsulada», és a dir, en formats breus, també recorren al
format de notícia principal i notícia secundària.
Només en un cas trobem un article en format opinió, el qual
s’emmarca en la polèmica per l’ús del vel. I quant a reportatges i entrevistes, no en trobem cap, ni a ADN ni a 20 minutos.
Segurament això sí que té vinculació amb el nombre reduït de
pàgines que publiquen.
Quant als temes, la violència de gènere i les qüestions relacionades amb la immigració tenen garantit l’espai. No passa el
mateix amb altres conjuntures que van obtenir cobertura signiﬁcativa en la premsa de referència.
Un altre d’aquests supòsits ens va portar a pensar que la
majoria dels articles que es publicava en aquests diaris provenia d’agències de notícies, la qual cosa fa que la mateixa notícia
–quant a enfocament, format i text– es repeteixi en diversos
mitjans.
Però no va ser així. Només per posar-ne un exemple, en el cas
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d’ADN, dels 5 ADB, només un correspon a una notícia d’agència.
La resta d’informacions va ser coberta per redactors de la plantilla d’aquest diari.
A continuació, alguns apunts:
20 minutos
Hem trobat que en el cas del diari 20 minutos el tema des del
qual es van visibilitzar dones bolivianes va ser la violència de gènere (5 articles d’un total de 9 ADB). En el cas dels ADM sí que és
patent que els temes escollits tenen molt a veure amb la naturalesa dels successos, és a dir, accidents, delictes i, per exemple,
resultats d’estudis amb xifres que permeten molt de joc.
És el cas de la notícia apareguda el 12 de juny de 2007, que
assenyala:
Les immigrants no coneixen la píndola del dia després
La notícia –que també va aparèixer a la portada– assegura
que «gairebé la totalitat de les dones immigrades que viuen a
Barcelona no coneixen l’anticoncepció d’emergència, popularment coneguda com la píndola de l’endemà».
Més endavant assenyala que en dos anys de posada en marxa d’un programa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
per reduir embarassos no desitjats, es van atendre 200 dones,
122 de les quals són immigrants que volen controlar quan desitgen tenir ﬁlls –gran part de les quals, són marroquines, segons
l’article. I cita l’encarregada del programa: «Pràcticament totes
desconeixien l’existència de la píndola de l’endemà».
Clarament s’observa que la periodista extrapola la dada que
li han proporcionat i s’atreveix a dir que la majoria de les dones
immigrants no coneix l’anticoncepció d’emergència. I encara
que ens agradaria mesurar els efectes que aquestes generalitzacions perilloses tenen en els/les lectors/ores, no és l’objectiu
del nostre estudi.
ADN
Aquest és el diari en què trobem menys articles relacionats
amb dones bolivianes i marroquines. Per a la primera nacionalitat, només vam identiﬁcar cinc articles, tots emmarcats com
a successos (un accident, el naixement d’un nadó al carrer, el
naixement del primer nadó de l’any i dos casos de violència de
gènere). Quant als ADM, trobem un article sobre l’escriptora
d’origen marroquí que va rebre el principal reconeixement de
la literatura catalana i tres articles sobre la polèmica del vel a
Girona.
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De l’article Home a la via (ADN, 01/10/07) en destaquem el
paràgraf següent:
Només vol saber què va ocórrer la nit del 4 de febrer, quan
el seu marit Irineo caminava ebri per les vies de l’estació de
metro d’Artigues, a Badalona: «Vull saber què és el que va
passar», explica María Elena, la seva vídua. Irineo deixa una
dona i una nena de poc més d’un any. El jove, d’origen bolivià,
va ser atropellat per un tren mentre caminava per les vies en
estat d’embriaguesa, tal com s’observa en unes imatges que
van ser captades per les càmeres de seguretat del metro.

9. Conclusions
Per a les reﬂexions ﬁnals, coincidim amb Mary Nash quan aﬁrma: «La manera de nomenar les persones és decisiva en la
invocació identitària i la seva percepció popular, i els mitjans
han estat crucials en el discurs que actualment s’usa per parlar
sobre immigració».
Precisament per això i per molts altres motius és clau que
el tractament informatiu relacionat amb la migració sigui respectuós, reconegui les diferències, visibilitzi els protagonistes
reals i transmeti les seves veus; i tot això s’ha de fer en clau de
gènere, reconeixent la situació i les necessitats diferenciades
entre dones i homes, i visibilitzant les seves aportacions com a
ciutadanes i ciutadans.
El contrari al que acabem d’esmentar apunta cap a aquest
nou racisme, del qual parla Van Dijk. A diferència del racisme
tradicional, aquesta nova expressió no considera les minories
biològicament inferiors, sinó diferents; a més, pretén ser democràtic, respectable i, per tant, nega que sigui racisme.
La premsa ha de tenir en compte aquests aspectes, i per
això són molts els recursos que des d’espais diversos s’han
elaborat, quant a guies d’estil i manuals de bones pràctiques,
útils per als qui estan involucrats en el tractament informatiu
d’aquesta temàtica.
Podem aﬁrmar que la premsa catalana té encara molts prejudicis per superar i altres barreres per enderrocar per tal de
reconèixer millor les dones com a subjectes actius en el fenomen immigratori.
La bona notícia és que permanentment a Catalunya es duen
a terme esdeveniments i es difonen materials per millorar el
treball periodístic. La pregunta que queda pendent és: Participen en aquests esdeveniments les persones involucrades en
la jornada periodística; les i els periodistes de les àrees socials,
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des de les quals es dóna cobertura al tema de la immigració?
Quant a la premsa gratuïta, reconeixem el seu abast i considerem que és un mitjà amb molt potencial per a la informació i
sensibilització de la població respecte a temes relacionats amb
la immigració.
Pensem que la qualitat, més enllà de l’espai i la quantitat de
personal disponible, té a veure amb la sensibilitat del o la periodista, amb la seva ètica professional i amb la importància que
es dóna a certs temes en la planiﬁcació de la jornada diària;
tot això incideix en l’interès per cercar les fonts i l’enfocament
adequat.
Considerem que aquest acostament a la premsa catalana
ens brinda pistes per seguir el recorregut que ens espera amb
el programa VEU DONA SUD. En el camí ja hem començat a trobar-nos amb dones immigrants, com les que van participar en
el Curs de Fotoperiodisme. Són precisament les seves fotograﬁes les que van incloses en aquest document.
La nostra pretensió és arribar també als qui desenvolupen la
tasca periodística, i acostar-los cap al moviment associatiu de
dones i homes immigrants a Catalunya.
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Recomanacions
per a un tractament
informatiu
equilibrat de les
dones immigrades
als mitjans de
comunicació.
ACSUR-Catalunya, Comissió de Periodisme solidari
del Col·legi de Periodistes, Mesa per la Diversitat
en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, Sindicat de Periodistes, Xarxa de dones
immigrades, Xarxa Internacional de Dones Periodistes
i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional
de Periodistes amb visió de gènere.

1. Consultar les dones immigrades com a
fonts, tant de notícies que tenen a veure
amb la immigració, com de qualsevol notícia
d’interès polític, econòmic, social o cultural.
En les notícies que tracten sobre immigració, i ﬁns i tot en les
que parlen especíﬁcament sobre les dones migrades, elles no
solen ser consultades com a fonts, sinó que majoritàriament
es recorre a les institucions públiques, els càrrecs polítics o la
policia. Això es relaciona amb el fet que les temàtiques tractades a l’entorn de la immigració es centren majoritàriament
en l’àmbit policial i judicial, reforçant la tradicional falsa representació de la migració com a problema o conﬂicte i creant una
percepció social negativa de la mateixa. En el cas de les dones
immigrades, s’acostuma a parlar d’elles en assumptes com la
prostitució o la violència de gènere.
Alhora, en els cassos en que les persones immigrades són
consultades, els mitjans s’adrecen majoritàriament als homes
i per tant, el seu protagonisme no es correspon a la realitat,
doncs actualment la immigració a Catalunya es caracteritza
per la seva feminització.
Més enllà de les notícies centrades en immigració les dones
immigrades també haurien d’aparèixer en els mitjans com a
expertes i/o opinadores en diferents qüestions d’interès social,
la qual cosa contribuiria al reconeixement dels seus sabers
i aportacions, actualment invisibilitzats. Una eina que pot facilitar l’accés a aquestes dones és el cercador d’expertes de
l’Institut Català de les Dones, disponible a www.cercadorexpertes.cat i la base de dades d’associacions de dones immigrades
existent a la pàgina web de l’Institut, www.gencat.cat/icdones/
guia.htm.

2. Donar protagonisme a les dones
immigrades a qualsevol notícia d’interès
social, polític, econòmic i cultural,
especialment a les d’economia i política.
Tant d’un recent estudi del CAC (referit al sector àudio-visual)
com de la investigació realitzada també recentment per ACSUR (premsa) es desprén que la secció des de la qual més es
parla de les dones migrades tant als informatius televisius com
a la premsa és societat. Les dones són representades minoritàriament a crònica política, treball o esports. Aquest dèﬁcit
reﬂecteix la posició desfavorable de les persones immigrades i
les barreres per accedir a la participació política al nostre país.
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D’altra banda, en els informatius, es fa difícil conèixer les
aportacions en positiu de la immigració i en concret, de les
dones immigrades, perquè no es mostren com a ciutadans i
ciutadanes en situacions quotidianes, sinó com a subjectes
passius que apareixen puntualment en el marc de successos
ocasionals. I per tant, el repartiment tradicional dels rols públic i privat assignat als homes (públic) i a les dones (privat) es
reforça.
Si volem oferir una representació de les dones migrades
més ajustada a la composició real a la societat catalana, cal
visibilitzar les seves aportacions en tots els àmbits de la vida.
Si volem que no s’exclogui una part important de la societat a
les informacions (el 15% de la població catalana és d’origen immigrat segons dades oﬁcials del padró, tot i que si s’inclouen
les persones no empadronades aquesta dada és superior), cal
difondre les seves opinions i coneixements, vetllant especialment per incorporar les de les dones, al respecte de qüestions
estructurals que afecten la societat de la qual hi formen part.
És fonamental donar dades desagregades per sexe, origen
i edat en determinades informacions sobre esdeveniments
de trascendència, que tenen un impacte diferenciat segons
el gènere, l’origen i l’edat i que mai es té en consideració. Per
exemple, en un fet de centralitat informativa com és la crisi econòmica, poques vegades es visualitza especíﬁcament
com afecta el grup de dones immigrades. Donar aquesta informació, fa guanyar profunditat en la perspectiva de la notícia.
Ara bé, cal distingir entre donar dades desagregades per sexe
en temes generals d’importància social i distingir l’origen de
les persones quan fer aquesta distinció reforça estereotips,
s’associa l’origen a un delicte o no s’afegeix cap informació rellevant. Per exemple, en el cas de notícies relacionades amb la
violència masclista no s’ha de destacar l’origen de la víctima.

3. Fer ús d’un llenguatge inclusiu i no
discriminatori vers les dones immigrades.
El llenguatge androcèntric (l’ús d’un genèric masculí com a expressió de tota la humanitat que amaga les dones i les insereix
en una falsa neutralitat), opera encara més perversament en
les migrades. Titulars com “Els immigrants residents a l’Estat
envien als seus països d’origen més de 6.000 milions d’euros”,
oculten d’una banda, la feminització de la migració i de l’altra,
les conclusions de les investigacions internacionals dels últims anys que assenyalen que les migrades, tot i percebre
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salaris menors i treballar en ocupacions més precàries i temporals, envien més diners a les famílies d’origen i de forma més
continuada.
Existeixen nombrosos manuals i documents que donen eines
que faciliten la utilització d’un llenguatge no sexista. Cal tenir
en compte aquests manuals i també disposar de coneixements
reals sobre les característiques especíﬁques de la immigració
femenina que permetin el o la periodista dimensionar correctament la inexactitud de les informacions quan s’utilitza un
llenguatge sexista.

4. Utilitzar imatges respectuoses de les
dones immigrades i que donin compte de la
seva diversitat.
En molts casos les imatges de les dones s’utilitzen exclusivament per a il·lustrar notícies sobre immigració que no les tenen
en compte especíﬁcament i per a l’elaboració de les quals, elles
no han estat consultades. Sovint aquestes fotograﬁes destaquen les vestimentes i costums més exòtics en uns casos,
i objectivitza sexualment les dones en altres, reforçant així la
consideració de les dones immigrades com a èssers passius i
la distinció entre “elles” i “nosaltres”.
Cal evitar l’objectivització sexual de les dones immigrades en
les imatges que acompanyen algunes informacions i mostrar
dones immigrades realitzant activitats diverses i en marcs i situacions variats. És especialment important difondre imatges de
dones musulmanes amb diferents indumentàries, en qüestions
no només lligades al tema del vel i realitzant activitats i rols variats
que les representin com a subjectes amb agència i iniciativa i no
com a èssers inerts i amb escassa autonomia i poder.

5. Reﬂectir a les informacions la varietat de
rols, ocupacions, situacions i identitats de les
dones immigrades.
Segons l’estudi del CAC esmentat, la població migrada apareix
als teleinformatius en tres rols principals (personal,econòmic i
associatiu), però en el cas de les dones migrades, el pes del rol
personal és especialment accentuat ( 40’1% del seu temps de
paraula total davant el 27’5% dels homes). Conclusions similars es deriven de l’estudi d’ACSUR sobre la premsa catalana
que, assenyala també, com es destaca majoritàriament el rol
tradicional de les dones com a “mares i esposes” i com a treballadores domèstiques.
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Donar una imatge homogènia de les dones immigrades no
s’ha d’entendre negativament només en termes ètics pel que
té de simplisme i promoció de prejudicis vers aquestes dones.
S’ha d’interpretar en termes negatius pel que té de manca de
professionalitat el donar una informació parcial i falsejada de
la realitat.
Davant això, cal recordar que les estadístiques evidencien
la feminització de la immigració. La caducitat del model de reagrupament familiar en què l’home arribava primer i, després
arribaven la dona i els ﬁlls/es, com en molts casos, són elles
arriben soles per a tirar endavant projectes de realització personal que van més enllà de la maternitat: estudis, feina, etc.
En molts altres casos arriben soles deixant família, ﬁlls i ﬁlles
als països d’origen, cosa que no denota precisament un rol depenent, però aquesta autonomia no s’ acostuma a destacar
gairebé mai. I, en molts altres, les dones arriben com a exiliades
polítiques procedents de països en conﬂicte.
Més enllà d’això, les identitats de les dones immigrades són
múltiples i canviants: les dones immigrades treballen al servei
domèstic, però també són metgesses, advocades, músiques,
escriptores, periodistes, són heterosexuals però també lesbianes, transexuals, joves, adultes, grasses, primes, altes, baixes,
alegres, tristes, ràpides, lentes, xerraires, callades, cuidadoses, descuidades, dolces, contundents... perquè no hi ha un sol
model de ser dona ni un sol model de ser dona immigrada.

6. Donar valor al treball de cura.
En el cas de les treballadores domèstiques, la infravaloració
de la seva dedicació s’emmarca en el context de l’actual sistema capitalista i patriarcal que té com a principal objectiu el
creixement econòmic encara que, aquest, sigui a costa de la
vulneració dels drets fonamentals de les persones i del medi
ambient. En aquest context, les tasques històricament desenvolupades per les dones associades al manteniment de la
vida s’han valorat i, es valoren menys, que les tradicionalment
desenvolupades pels homes, associades a l’àmbit públic i
productiu.
El resultat d’aquesta divisió sexual del treball és que sorprenentment, malgrat les activitats realitzades majoritàriament
per les dones són les que sostenen i permeten la vida, han
passat a un segon terme, de manera que es tendeix a desconsiderar les aportacions al treball de la cura.
Cal fer una reﬂexió conscient per posar de nou en el centre
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del debat allò que és verdaderament important: la vida. Només
d’aquesta manera serem capaços i capaces de valorar en tota
la seva importància la contribució de les dones en general i de
les dones immigrades molt especialment. I de transmetre el
valuós i impagable de la seva tasca. Des d’alguns espais que
estan maldant per revaloritzar el treball de la cura es diu que la
societat, té un deute històric amb les dones que cal subsanar
i, en aquest cas, cal tenir molt presents les dones immigrades.
Per altra banda, la infravaloració de les dones immigrades que es dediquen al servei domèstic, es veu agreujada per
l’omissió d’informació de context sobre els diferents problemes
legals o administratius perquè dones professionals de diversos
sectors puguin homologar les seves titulacions universitàries a
l’Estat espanyol. També s’acostuma a ometre que amb la seva
feina aquestes dones estan permetent que les dones i els homes autòctons puguin evadir-se de les tasques de la cura per
al seu propi sosteniment i el de les seves famílies, i centrar-se
exclusivament en les associades a la seva professió. Amb això,
les dones immigrades estan sostenint la crisi de la cura de les
societats europees i traslladant els efectes negatius als seus
països d’origen, on els seus ﬁlls i ﬁlles han de quedar a càrrec
de terceres persones. Sovint és el que es coneix com a “cadenes transnacionals de la cura” i que són conseqüència, de nou,
d’un sistema capitalista patriarcal que situa les necessitats de
la vida per sobre de les del mercat inventant mecanismes per
tirar endavant un model social impossible.

En aquest sentit, quan s’està parlant de qüestions que
socialment s’associen a il·legalitat o conﬂicte com ara la prostitució o la violència masclista, convé no assenyalar l’origen de
les dones quan d’aquest es pot atorgar una associació de causa
efecte entre l’origen i el fet i no implica cap altre valor afegit a
la informació.

7. No mostrar les dones immigrades
exclusivament com a víctimes necessitades
d’ajut ni destacar el seu orígen quan es parla
de violència o prostitució.

9. Fomentar la presència de nous i noves
catalanes als mitjans de comunicació,
tal i com ﬁgura al Pacte Nacional per la
Immigració de desembre de 2008, vetllant
especialment per la incorporació de dones.

La representació de les dones immigrades als mitjans de comunicació respon sovint a una lògica binària simple: o tenen
problemes o generen problemes. Per tant, se les construeix o
bé des de la compassió o bé des de la por. O el que és el mateix,
són éssers amb necessitat de protecció, o se les criminalitza.
En deﬁnitiva, cal anar amb compte amb no transmetre una
imatge simpliﬁcada de les dones immigrades, ja sigui com a
víctimes o com a heroïnes. Es tracta de donar informacions que
directa o indirectament donin compte de la complexitat i la varietat de les dones immigrades, que vagin més enllà del que pot
semblar a simple vista, que estiguin basades en una investigació profunda i seriosa dels fets sobre els quals s’informa.
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8. Donar informació de context.
En molts casos, el tractament de les notícies sobre les dones
immigrades inclou una informació de context parcial que deriva
en la negativització del comportament de les dones immigrades i positivitza el comportament del país d’acollida.
Per exemple, és freqüent la vinculació de manera més o
menys implícita, de la violència masclista amb determinades
cultures, obviant que aquesta és una lacra present a tot el món
sense distinció de classe o ètnia. També s’obvien la majoria
de vegades, els factors de risc que suposen els impediments
de la llei d’estrangeria actual. D’acord amb aquesta llei, les
dones immigrades que no disposen d’una situació regularitzada a l’Estat espanyol, s’enfronten a que se’ls pugui obrir un
expedient d’expulsió si no aconsegueixen una sentència condemnatòria contra l’agressor, cosa que no és tan fàcil: l’any
2009 van arxivar-se el 46% de les denúncies i es van absoldre
el 48% dels agressors. De manera que el focus es posa sobre la
cultura d’origen i no sobre els recursos i eïnes que dóna el país
d’acollida.

Més de setanta periodistes procedents de l’Estat Espanyol i
Itàlia van coincidir que l’absència de periodistes d’origen estranger en els mitjans de comunicació generalistes no pot
seguir sent ignorada. Aquesta va ser una de les conclusions
principals de la II Jornada de Periodistes de Mitjans per a la
Immigració, organitzada pel Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) el juliol de 2010 a Barcelona. El debat de les quotes
va llançar la necessitat de determinar una fórmula a través de
la qual es fomenti la presència dels nous i noves catalanes en
els mitjans de comunicació, i s’asseguri la participació dels i les
immigrants en els diferents processos de la comunicació, tal
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com ﬁgura en el Pacte Nacional per la Immigració de desembre de 2008. Aquest Pacte ha estat suscrit entre d’altres, per
organismes com el Col·legi i el Sindicat de Periodistes però lamentablement no ha estat suscrit per gran part de mitjans de
comunicació catalans.

10. Formació en gènere i diversitat dels i les
periodistes.
Les recomanacions anteriorment assenyalades requereixen
aguditzar la mirada per a poder ser aplicades, doncs la majoria
dels aspectes assenyalats no són visibles a primera vista. I és
que són tants anys de mirada androcèntrica que cal realitzar
esforços especials per a allunyar-se d’aquesta mirada suposadament objectiva, que és en realitat subjectiva i parcial. Per a
això cal una formació especíﬁca dels i les periodistes. Però no
una formació teòrica allunyada de la realitat, sinó una formació
vivencial, que utilitzi les tècniques de l’educació popular, que
mostri clarament com tots i totes compartim la càrrega que ens
imposa la construcció que socialment s’ha realitzat del nostre
sexe, el nostre origen i la nostra classe i permeti visibilitzar allò
que ens acosta tant com allò que ens separa. En aquest sentit,
és important comptar amb una formació especíﬁca i suﬁcient
a les facultats de periodisme sobre diversitat i gènere. Per altra
banda, cal dedicar esforços a realitzar investigacions fonamentades i serioses quan es parla de les dones immigrades. I
tot això ha de ser impulsat i acompanyat d’una clara voluntat
política de les persones que ocupen llocs de responsabilitat
als mitjans de comunicació i a les institucions encarregades de
vetllar per un tractament equilibrat de les dones immigrades
als mitjans de comunicació.

Resum de les recomanacions
1. Consultar les dones immigrades com a fonts, tant de notícies
que tenen a veure amb la immigració, com de qualsevol notícia
d’interès polític, econòmic, social o cultural.
2. Donar protagonisme a les dones immigrades a qualsevol notícia d’interès polític, econòmic, social i cultural.
Fomentar la presència de les dones immigrades com a expertes i creadores d’opinió.
Segregar les dades en funció del sexe en aquells esdeveniments que tenen un impacte diferencial en el homes i en les
dones.
3. Reﬂectir a les informacions la varietat de rols, ocupacions,
situacions i identitats de les dones immigrades, sense oblidar
i donant valor al treball reproductiu i de cura del qual s’ocupen
molt sovint.
4. Fer ús d’un llenguatge inclusiu i no discriminatori vers les dones immigrades.
Evitar l’ús d’estereotips i les simpliﬁcacions quan es parla sobre les dones immigrades.
No mostrar les dones immigrades exclusivament com a víctimes necessitades d’ajut.
Utilitzar, en el cas de fotograﬁes i vídeos, imatges respectuoses
que reprodueixin la diversitat de les dones immigrades i evitar
els tòpics i les visions homogeneïtzadores.
5. Contextualitzar la informació.
6. Administrar amb criteri responsable aquelles referències a
l’origen de les dones immigrades.
Convé no assenyalar l’origen de les dones immigrades quan pot
comportar una associació de causa efecte entre l’origen i el fet
i no implica cap altre valor afegit a la informació.
7. Fomentar la formació dels i de les professionals en gènere i
diversitat.
8. Fomentar que les plantilles professionals dels mitjans de
comunicació reﬂecteixin la diversitat d’orígens existent a la
nostra societat.
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