
l'autoorganització i les necessitats particulars de la lógica

operativa deis mitjans. En part, els miljans han aconseguit,

amb la seva dinámica, imposar ritmes i formes de ser a la

vida política ordinaria {rodes de premsa, declaracions

pensades per ais talls de veu del vídeos, inauguracions per

aconseguir un minut de propaganda sense pagar, etc.)- No

ha d'estranyar que collectius relativament nous en aquesta

societat, amb costums relacionáis potser diferents, es

resisteixin a les pautes habituáis.

Cal trobar, per tant, un marc d'intercanvi permanent entre

els collectius d'immigrants i els períodistes per aconseguir

unes relacions fluTdes a través d'un aprenentatge mutu. La

presencia d'especialistes en les redaccions o

l'especialització de reporters facilitaría la relació i la

comprensió deis problemes abans assenyalats.

Iniciatives europees
Ara bé, les dificultáis de dedicar-hi especialistes o d'invertir

temps en mes formació ha portat, tant en el cas alemany

com en les recomanacions elaborades per la Unió Europea

de Radiodifusió (Braadcasting), a suggerir que s'incorporin

períodistes de les minories a les redaccions. No perqué se

n'ocupin en exclusiva, sino perqué a mes d'ocupar-se'n

quan els pertoqués, com s'ha comprovat, la seva presencia

contribuiría a una feina de mes qualitat informativa del

conjunt de la redacció en aquesta materia.

Les iniciatives han estat diverses i des de fa temps. De fet,

ja des del 1988, el Parlament europeu va aprovar una

recomanació perqué representants d'organitzacions

d'immigrants i grups minoritaris fossin inclqsos en els

consells d'administració deis mitjans de comunicado

públics. En un altre cas, per exemple, els participants en un

simposi organitzat peí Consell d'Europa i el Ministeri de

Benestar holandés el 1988, ja van suggerir que en l'adjudi-

cació de fons deis governs ais mitjans de comunicado

públics fos obligatori subvencionar els cañáis que tinguessin

una política de reclutament, de formació inicial i continuada

per a períodistes i programadors d'origen immigrant. La

recomanació és antiga, pero no ho era fins ara la urgencia

d'aplicar-la aquí.

Contrastar
De la necessitat de contrastar la informado sembla increíble

que calgui fer un comentan, pero encara ressona en el meu

cap un presentador de televisió que va donar entrada a un

vídeo tot dient: "Les costes andaluses van rebre ahir l'allau

mes gran mai registrada de pasteres carregades

d'immigrants", sense dir d'on ho havia tret, qui avaluava les

dades ni justificar per qué utilitzava el terme 'allaiT.

Tant aquesta informado com aquelles alarmistes que van

precedir la reforma de la Llei d'estrangeria sovintejaven en

el conjunt deis mitjans, tret d'alguna honorable excepció,

colades de la forma mes espectacular. Onada, allau,

invasió, desbordament deis servéis, van ser termes repetits

que van contribuir a formar una imatge deis 'altres'

amenazadora en contraposició a uns amenagats 'nosaltres'.

Sobre la informado del paisos d'origen, només apuntaré la

gran ignorancia que encara tenim sobre ells, les seves

cultures i, per tant, sobre els seus emigrants, els nostres

immigrants. En particular, els tópics i les generalitzacions

gratuítes sobre l'tslam o els paísos musulmans son,

primerament, la base per aixecar encara mes la mirada de

superioritat d'Occident cap a l'Orient o el Sud mes proper.

Pero també son el pont per projectar les sospites de

l'anomenat "extremisme islámic1 sobre milers d'immigrants i

preparar així el terreny de la xenofobia.

Ens hauríem de preguntar quina ha estat i és la tendencia

en els mitjans de comunicació des deis atemptats a Nova

York i Washington.

I per acabar amb aquest punt sobre rectificacions a les

cadenes de televisió, el día que n'hi hagi será una fita

histórica. Els mitjans de comunicació son esclaus de la seva

credibílitat i, ara com ara, rectificar, en lloc d'augmentar-la,

l'erosiona, o almenys és com es percep en línies generáis. I

en part, és cert. Només quan el cost en credibilitat per no fer

la rectificado sigui mes gran que el cost per haver-la fet

canviará la percepció deis responsables deis media. Aquí

entra el paper de la societat civil, indos el de les

universitats.

La cinquena recomanació

Responsabilizado deis professionals. La importancia de la
ubicació física de la informado. "L'efecte dominó". Utilització
del material gráfic.

Com diuen els autors del Manual d'estil, et context en qué

s'ubiquen les informacions determina, en part, la cárrega
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positiva o negativa que prendrá la seva lectura. De forma

similar, la posició en l'escaleta -la seqüenciació deis vídeos

o cintes en un informatiu de televisió o radio- pot influir en la

recepció de la noticia. Per exemple, si les noticies sobre

immigració sempre figuren al costal deis successos,

atracaments i desgracies diverses, llavors pateixen el que

es coneix com 'efecte dominó', ja que queden contaminades

per la cárrega negativa del seu entorn. Un fenomen parallel

succeeix en el cas de la premsa escrita.

Els editors, caps d'área o de secció o de tancament solen

ser els responsables de la ubicació de les informacions i,

per tant, aquesta recomanació va dirigida sobretot a

aqüestes persones.

La secció de societat
Ara bé, em sembla que les redaccions ja pateixen un

handicap estructural que es projecta sobre la immigració

com ho fa sobre altres temes de les habitualment

anomenades seccions de societat. No fa gaire, una

periodista em deia que la informado sobre la immigració

competeix en l'espai amb la ¡nformació sobre les classes

baixes de la societat, i hi podríem afegir amb tota la resta de

temes d'aquest calaix de sastre que es diu 'Societat'.

No només aixó. A la falta d'especialistes en immigració s'hi

afegeix en alguns casos que les persones que s'hi assignen

son les encarregades de successos, la crónica judicial o

policíaca o temátiques d'aquesta mena. No vull que dir que

com a periodistes no estiguin capacitáis per fer-ho, sino que

no és una bona base de partida 'judicialitzar1 la ¡nformació

sobre els immigrants o tampoc és gaire bona idea que qui

ha de treballar contínuament amb fonts poíicíaques, i per

tant, ha de vigilar molt que no se l'acomiadi peí que publica,

també hagi d'ocupar-se de la immigració, que precisament

no té gaires bones relacions amb la policia.

No es tracta només de les redaccions. Alguns governs

prefereixen que la qüestió de la immigració depengui

d'lnterior i no de Benestar Social, o d'algun ministeri similar.

La necessária reforma de les redaccions per fer mes

atenció ais problemes i a les realitats de la nostra societat

és el marc per resituar també la cobertura de la immigració.

El regne de Ea imatge

Sobre la utilització del material gráfic, faré dos comentaris.

Un de particular amb projecció general i un de general amb

projecció particular.

El primer és sobre les imatges sobre pasteres, guárdies

civils reconduint els que han enxampat i els morts, tantes

vegades els morts a les platges. Son imatges que teñen

múltiples lectures i no pretenc lletrejar-les. Només voldria

apuntar que la seva proliferació abunda en la imatge

descompensada, dramática, trágica de la immigració. No dic

que no s'hagín de donar, dic que la quantitat de vegades

que es donen suposen un salt qualitatiu en la percepció

negativa de la immigració com a problema.

Una altra cosa és que son imatges de cost tan baix com

les d'accidents i aixó, en part, explica la seva proliferació.

Particularment quan son d'arxiu.

El segon comentan és gairebé un tópic en la discussió

sobre periodisme i televisió. 'Si no hi ha imatges, no és

noticia' i a í'inrevés, perqué, com podem comprovar gairebé

diáriament, també és cert que 'si hi ha imatges, és noticia'.

Aixó és una barbaritat que no només es pot aplicar a les

pasteres, sino que regeix per a gairebé qualsevol consell de

redacció. És la teorització de l'assentament en la superfi-

cialitat deis fets i de les persones. Hem de revisar rigoro-

sament els criteris de noticiabilitat.

Sobre la consecució del material gráfic, voldria fer una

altra considerado. En nombrases ocasions, els periodistes

gráfics, tant fotógrafs com operadors de cámeres de tele-

visió i el repórter que ha estat al costat d'aquests, han pogut

comprovar com la seva presencia ha alterat el com-

portament de les persones presents.

Va ser el cas, durant. la cobertura de Ca n'Anglada,

d'aquell noi que deia que sortiria aquella nit a matar moros,

emeses tantes vegades per TV3 i TVE. O l'episodi deis

ínsults i les bajanades que J.M. va dir a Hafida, una dona

marroquina que estava parlant amb periodistes (entre ells

un equip de televisió). Segons la crónica d'un deis diaris, (El

Periódico, 16.7.99) després d'acostar-s'hi va anar així:

Juan Martínez li va dir a Hafida. "Filis de puta, aquí, hi

sobreu. Ens preneu la feina i no pagueu ¡mpostos, pero us

donen ajudes, cases i collegis. Quan no hi hagi cap es-

panyol a la cua de l'atur, llavors us tocará a vosaltres"...

I segueix Juan Martínez: "Us heu equivocat i us n'anireu a

prendre peí cul, perqué només sou merda."

Hafida contesta: "Merda ho deu ser vosté", i la dona de

Juan li diu a ella: "Abans de parlar renta't, que tots feu

pudor." "Senyora, quejo em rento cada dia", respon Hafida.
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Donar aquesta informado sense teñir en compte ni l'efecte

'incitador' que han tingut les cámeres, ni que el públic fácil-

ment pot prendre aquests testimonis com a representanus

d'un deis grups en conflicte, no em sembla que contribueixi

a una descripció acurada de la situado i sí a una agudització

de la confrontado.

Passem a la sisena recomanació

Militancia periodística: cap a una multiinterculturalitat

enriquidora per a tots. La potenciado de les ínformacions en

positiu.

Quan s'observa la realítat i no només a través deis mitjans

de comunicació de masses, encara que també a través

d'aquests, i es repensen recomanacions que fins aquí s'han

expressat, queda una certa recanga.

N'hi ha prou amb intentar portar mes fonts deis

immigrants? N'hi ha prou amb promoure informacions

positives i no les negatives? N'hi ha prou amb desplegar un

discurs no discriminatori? N'hi ha prou amb intentar que en

els conflictes els actors amb poder no imposin el seu

discurs? N'hi ha prou que els mitjans siguin mediadora entre

la realitat i la societat, que l'expliquin? N'hi ha prou amb

aqüestes mesures?

L'aplicació efectiva del conjunt de recomanacions exposat

seria un gran pas endavant, pero pensó que no n'hi ha prou.

Per tres tipus de raons:

No n'hi ha prou amb voluntarisme, calen estructures

internes i externes ais mitjans.

La transformado cap a una societat multiintercultural está,

com a mínim, tan plena de conflictes com la societat

precedent. És mes, aquesta és la materia primera deis

mitjans de comunicació i de la transformado. Des que els

mitjans en comencen a parlar, ells mateixos es converteixen

en actors, perqué el seu discurs afecta el desenvolupament

del conflicte.

. La neutralitat davant la injusticia no existeix i, per tant, cal

una militancia permanentment desperta i en evolució.

Anem a pams.

Calen estructures, perqué no n'hi ha prou amb el
voluntarisme. Tal com es pot palesar, l'escassa disposició

a invertir en mes recursos humans, derivada de ¡'estructura

económica deis mitjans, és el factor mes destacat entre els

vectors que empenyen cap a la simplificado, la trivialització,

el sensacionalisme i que tendencialment impedeixen un

treball periodístic serios, en profunditat.

a-1) Cal una instancia interna dins els mitjans que

contraresti aquesta dinámica i que vetlli per la qualitat de la

producció periodística. No es tracta només d'un defensor

del lector, que només actúa arran de les queixes deis lectors

i té un ínfim marge de maniobra. Es tracta d'una mena de

comissió de control de qualitat d'una composició variada

(podrien formar-ne part periodistes, sociólegs, educadors,

psicólegs, antropólegs, etc.), que pot actuar tant per les

queixes com per iniciativa propia. Que, per exemple, pot

discutir la decisió d'un cap de secció o d'un redactor en cap

quan vol enviar el becari que acaba d'arribar a cobrir un

tema sobre el qual no ha tingut cap preparado.

No hi ha empreses que no se'ls permet comercialitzar els

seus productes sense que passin per un control de qualitat?

No hi ha, fins i tot, a la policía, una brigada d'afers interns?

A mes, si fos interna seria de mes fácil acceptació per ais

media, perqué pot fer que les discussions quedin portes

endíns de tal manera que no s'erosioni la credibilitat del

mitjá. Si fos operativa, podría fer menor la crítica pública a la

tasca deis mitjans, critiques que procedeixen tant d'alguns

estudis académics com deis propis implicats en els

conflictes, per al cas que aquí ens interessa, els immigrants.

a-2) I de.fet, tant si és operativa com si no, la universitat ha

de prendre part en el procés de crítica de la feina deis

mitjans tan constructivament com sígui possible. La

constitució de I' Observatori de la Cobertura de Conflictes a

la UAB, ara en marxa, té aquest objectiu principal.

a-3) Pero també l'alerta de les organitzacions de defensa

deis immigrants han de teñir un paper actiu en aquesta críti-

ca. L'eventual erosió de la credibilitat deis mitjans causada

per critiques fonamentades, i la consegüent pérdua de lec-

tors o d'audiéncia pot compensar, entre altres, les reticén-

cies a invertir mes recursos per a una millor informado.

La transformado cap a una societat multiintercultural
está, com a mínim, tan plena de conflictes com la
societat precedent.

És mes, els conflictes son la materia primera deis media i

de la transformado social i des que els mitjans en co-

mencen a parlar, es converteixen en actors d'aquests con-
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flictes perqué el seu discurs n'aíecta el desenvolupament.

Els conflictes hi son perqué ni ha motíus perqué hi siguin.

Poso com a exemple els conflictes al voltant de la Llei

d'estrangeria en vigor i recullo aquí algunes de les critiques

de SOS Racisme:

- Retalla de manera drástica els drets de les persones

immigrades, sobretot els de les irregulars.

- Els estrangers paguen els mateixos impostos que els

espanyols, pero no es beneficien deis mateixos drets.

- Si es queden sense un contráete de treball, normalment,

les persones immigrades perden el dret a viure al país.

- Una persona, peí simple fet de no teñir papers, pot ser

privada de llibertat fins a 40 dies, i/o ser expulsada, tot i que

porti anys vivint aquí.

- En cas d'expulsió, es pot prohibir una nova entrada per un

període que pot arribar a 10 anys.

- Els estrangers irregulars no teñen dret d'associació,

reunió, manifestado, sindicado i vaga, tot contravenint la

Constitució Espanyola i la Declarado Universal deis Drets

Humans.

- Un estranger comunitari pot votar a les eleccions

municipals des que s"inseríu al cens, pero un extra-

comunitari no podrá votar mai.

Tot i que sigui el primer de la classe, un alumne no tindrá

dret a accedir al batxillerat, ni a la formado professional, ni

a la universitat, si el seu pare es troba en situado irregular.

Si convenim a acceptar que tot aixó és cert, i ho hauríem

de convenir perqué denuncia la discriminació objectivable

que la Llei estableix, la situado deis ¡mmigranis no és preci-

sament d'alló mes satisfactoria. A mes, i en part com a

conseqüéncia de les successives íleis d'estrangeria, segons

dades de la mateixa organització, aproximadament un 40%

deis immigrants treballa en situado d'explotació laboral.

D'aquests i deis que ara no anomeno, cree que n'hem de

parlar extensament.

Per una militáncia en evolució permanent

En la cobertura de Ca n'Anglada, amb mes o menys encert,

la majoria deis periodistes va exercir una militáncia anti-

racista enfront de les agressions patides pels marroquins.

No s'acaben pas aquí els drets deis immigrants o de les

minories, oi?

Els punts destacats en l'apartat anterior, son o no base de

conflictes? La neutralitat en aquests casos és, en la prácti-

ca, una posició favorable al conformisme, a la immobilitat, a

favor de qui té les de guanyar.

La societat del futur és un projecte obert a l'aportació de

tots per al qual ningú té receptes mágiques. Per participar-

hi, cal, també des del periodisme, una actitud militant i

oberta a la seva evolució permanent.

Les recomanacions no son menyspreables, son útils, perb

també pot ser necessari canviar-les, perqué t'important és

comprendre la lógica deis temps i de les societats, per

intervenir-hi i transformar-les.
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El tractament informatiu ele la immigració a Catalunya

José A. Sorolla

La preocupado peí comportament deis mitjans de

comunicado en relació amb les minories étniques ha

estat objecte de diverses iniciatives desenvolupades

a Catalunya, que son examinades en detall en

aquest article. Academics, entitats reguladores,

media i diferents col lectius socials han elaborat

recomanacions, estudís, Itibres d'estil i codis

deontológics sobre el tema. L'autor en destaca les

principáis caracterfstiques i defensa l'autoregulació

com una bona fórmula per avancar cap a un corréete

tractament informatiu de les minories étniques. En el

mateix sentit, denuncia el contingut negatiu de les

informacions i l'associació de conflictes, violencia i

illegalitat ais collectius immigrants.

Molts mitjans de comunicado han utüitzat fins fa ben poc, o

en alguns casos segueixen utilitzant, el terme ¡I legal per

designar els immigrants que no disposen de documentado

del país en qué viuen i que están en una situado, per tant,

no regularizada. Aquest ús es recull, fins i tot, com a única

substantivació de l'adjectiu ¡I legal, en el Diccionario del

español actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés i Gabino

Ramos, amb el significat d"'immigrant que ha entrat en un

país de forma ¡Ilegal". I aixó malgrat que, com diu l'escriptor

portugués José Saramago, premi Nobel de Literatura, "cap

ésser huma és humanament ¡Ilegal" (1).

Aquest només és un exemple del que tots els estudiosos

de l'actitud deis mitjans de comunicado davant les minories

étniques denominen tractament negatiu de la immigració,

que moltes vegades respon a inércies, rutines i hábits de

José A. Sorolla

Professor del Departament de Periodisme

i Comunicado Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra

prodúcelo de la informado molt ¡nterioritzats en la

consciéncia social i en la professió periodística.

Com diu Catalina Gaya en la seva tesina de [licenciatura

de Ciéncies de la Comunicado quan cita el que Roland

Barthes anomena Pefecte de realitat", els discursos deis

mitjans de comunicado "no son un reflex exacte de la

realitat, sino que en fan una construedó". "Els mitjans es

converteixen en fonts d"imatges i de definicions de la realitat

i a través del seu discurs representen un món al qual donen

significat. La primera materia que utilitzen els periodistes

son els esdeveniments: el que passa en un temps i en un

espai determináis será el que els periodistes convertirán en

informació. Pero l'esdeveniment no es converteix en fet

noticiable fins que Torganització informativa ho decideix.

Les practiques i les formes a través de les quals un esdeve-

niment es converteix en informació s'expliquen a través de

les formes de treball deis periodistes. Entre aqüestes

formes de treball situem les rutines de producció". (2)

Els retrets principáis que es formulen des del món

academic ais mitjans de comunicació quan tracten temes

sobre minories étniques o immigració es poden resumir de

la manera següent:

1. L'atenció que es presta ais grups étnics minoritarís és

molt limitada, fora que aquests grups s'associín amb

violencia, il-legalitat, delinqüéncia o comportaments

culturáis estranys. Sovint els mitjans ¡nformatius descriuen

les minories valent-se d'estereotips, com "gent problemá-

tica" que causa inestabilitat (disturbis, manifestadons,

protestes) o que té problemes (feina, habitatge, idioma o

educació), i rarament analitzen les causes o el context en

qué es produeixen aquests problemes.

2. Les minories son escassament utilitzades com a font

informativa principal, encara que siguin les protagonistes de

la informado. Aixó es deu al fet que no solen existir

membres d'aquestes minories en els aparells de producció
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informativa i que els valors informatius de la majoria deis

periodistes tendeixen a excloure els grups soctals i culturáis

minoritaris com a fonts d'informació fidedigna, entre altres

raons perqué els prejudicis étnics deis informadors els

porten a pensar que les minories teñen menys credibilitat.

3. El contingut de les informacions que afecten minories

étníques és generalment negatiu i esbiaixat. No es

considera, per exemple, que la immigració sigui un fenomen

normal ni natural ni un dret, sino que es presenta com una

amenaca permanent, com un conflicte entre "ells i

nosaltres".

4. Les activitats "positives" protagonitzades per les minories

étniques, com les seves contribucions a l'economia, la

cultura, les arts o la política, s'ignoren o s'infravaloren.

5. Les actuacions de les institucions, l'Ad ministrad ó o les

autoritats referides a les minories es tracten d'una manera

paternalista: son persones o entitats que porten a terme una

tasca "difícil" per ajudar o atendré els grups étnics

minoritaris. Així mateix, els intents de limitar o controlar la

immigració es fan peí "bé" deis que arriben de fora.

6. La discriminado o el racisme no es presenten com a

inherents a una societat, sino com a conseqüéncia de la

presencia o de les demandes deis mateixos grups

minoritaris.

Tots aquests retrets, recollits per l'expert holandés Teun A.

Van Dijk, professor de la Universitat d'Amsterdam i de la

Pompeu Fabra, el porten a afirmar que "existeix un marc

ideológic complex dins del qual la percepció entre grups, els

prejudicis, la dominació deis blancs, les estratégies

cognitives, a mes deis valors que els periodistes atribueixen

a les noticies, contribueixen en conjunt a una representado

negativa de les minories étniques en la premsa" (3).

Pero, és realment tan negativa la imatge que els mitjans

de comunicació espanyols, i concretament els catalans,

donen de les minories étniques i de la immigració? Per

mirar de contestar aquesta pregunta i contrarestar les

afirmacions teóriques, encara que siguin fruit de nombrases

análisis de la premsa europea elaborades per Van Dijk i

altres experts, s'ha de valorar, en primer lloc, l'evolució de

la societat espanyola -inclosa la catalana- en aquest

aspecte i acostar-nos després al comportament quotidiá

deis mitjans de comunicació catalans.

En els últims vint anys, Espanya ha passat de ser "un país

d'emigració" a ser "un país d'immigració", encara que

aquesta afirmado requereix molts matisos, ja que la

quantitat d'espanyols que viuen a l'estranger supera encara

ámpliament la quantitat d'estrangers que viuen al nostre

país. El nombre d'estrangers que viuen a Espanya és

d'1.200.000, segons les ultimes dades facilitades peí

Ministeri de I'Interior, xifra que significa un 3% de la població

total, mentre que a Franga representen el 8,2%, el 10% a

Bélgica i el 7,2% a Alemanya. La mitjana de la Unió

Europea (UE) seria de mes del 6% per a un total de 17

milions d'immigrants, xifra que representa gairebé un 25%

del total deis desplagats fora del seu país d'origen a tot el

món. Segons dades de l'Eurostat, el 1994 un 22,6%

provenien de paísos de la resta de la UE, un 26% de

¡'África, un 16% d'Ásia, un 4% de I'América Llatina, un 3%

deis Estats Units i un 1% d'Austrália i Oceania (4).

Peí que fa a l'evolució del fenomen a Espanya, el 1955 hi

havia 66.000 estrangers residents, 230.000 el 1980,

400.000 el 1990 i 600.000 el 1992, cosa'que significa que el

nombre total s'ha doblat en només nou anys (5). Fins fa una

década, el saldo migratori era negatiu, pero a partir del 1991

passa a ser positiu i des d'aleshores no ha deixat de créixer.

A partir del 1996, tots els fluxos migratoris han experimentat

un fort creixement i, encara que la majoria deis estrangers

segueixen sent de procedencia europea, l'augment mes

significatiu s'ha produ'ít entre els provinents de l'África, i

concretament del Marroc, que el 1999 ocupen ja el primer

lloc amb 161.870 persones (6). Pero fora de les nostres

fronteres hi viuen encara, segons les fonts, entre 1,5 (7) i

2,2 milions d'emigrants espanyols, xifra molt superior a la

d'immigrants a Espanya (8).

Catalunya és la comunitat autónoma espanyola que acull

mes estrangers. Segons dades de la Comissaria General

d'Estrangeria i Documentació (9), a final del 1998 hi havia

148.803 estrangers, un 2,4% de la població. El col-lectiu

procedent del nord de l'África ja era el 1998 a Catalunya el

mes nombrós (50.925 persones), per sobre deis estrangers

comunitaris (37.748 persones).

Aquesta evolució -creixement ¡mportant de la immigració-

comenca a generar a Espanya un discurs similar al d'altres

paísos europeus amb un percentatge molt superior

d'estrangers residents, i es comencen a convertir en

habituáis manifestacions de racisme i xenofobia. En íntima

relació amb aquests sentiments també hi ha la intolerancia

que, segons Patricia Barbadillo (10), está estretament
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relacionada al seu torn amb la por, la ignorancia, la

incomprensió i la manca de respecte per la diversitat. La

creenca en la superioritat d'uns grups, d'unes races o

d'unes nacionalitats sobre altres i els prejudicis que porten

a generalizar suposats trets negatius de certs collectius

socials están en l'origen de la manca de respecte per la

diversitat.

L'evolució d'Espanya en els últims vint anys no només

s'ha produít en les xifres. Ha canviat també la percepció

social de l'estrangeria ¡ el mateix concepte d'estranger. En

els anys setanta, l'estranger representava Taltre", "el

diferent", "l'estrany", "aquell que reunia tota una serie de

característiques diferenciadores que impedien la seva

inclusió en el 'nosaltres'". L'estranger era el "no espanyol",

"aquell que és alié al que és nostre, a la nostra realitat, ais

nostres costums i els nostres hábits; en definitiva, aquell

que viu d'una altra manera i que no participa del conjunt de

rituals símbblics que contribueixen a reforcar la nostra

cohesió com a collectiu diferent i particular, tret de la

passiva condició d'espectador" (11). A final deis anys

vuitanta, no obstant aixó, es comenca a perfilar una nova

imatge de l'estrangeria vinculada directament al fenomen

de la immigració que continua vigent en la década deis

noranta i en l'actualitat. "El que avui inquieta o pertorba de

l'estranger -diu Barbadillo- no és tant la seva condició de "no

espanyol', com la seva possibíe condició d'immigrant" (12).

El rebuig a l'estranger es converteix així en el rebuig a

l'immigrant, i especialment a l'immigrant que está mes

allunyat de l'estii de vida o de la cultura dominants en la

societat espanyola o catalana. És a dir, els ciutadans

estrangers comunitaris o llatinoamericans inspiren mes

simpatía o confianga que els procedents de paTsos árabs o

de l'África negra. En el mateix pía de rebuig se sitúa una

minoría cultural -els gitanos-, que és percebuda per la

societat espanyola i catalana amb característiques

atribuídes ais immigrants estrangers, tot i que els seus

membres son espanyols i catalans. Els gitanos

s'identifiquen amb Taltre", "el diferent" que provoca recel i

desconfianga a causa d'una serie d'estereotips negatius

sobre aquesta étnia estesos en la societat que, en general,

els considera pobres, margináis, delinqüents, mentiders,

que no es volen integrar ni treballar ni anar a l'escola. Manté

amb ells, dones, una actitud segregaciónista basada en la

diferencia cultural.

Malgrat la creenga generalizada en contra, Barbadillo

demostra que el rebuig a l'estranger no ve determinat per la

situado de competencia en el mercat de treball (13).

L'estranger no és percebut per la societat espanyola o

catalana com aquell que impedeix accedír a un lloc de

treball, encara que moltes vegades es declari el contrari,

sino que el rebuig s'origina en l'ámbit deis valors i les

creences. La societat espanyola, segons l'opinió de

Barbadillo, ha reforgat els últims anys "la tolerancia amb les

idees i les opinions deis altres, pero ha restringit la

tolerancia amb les persones i els seus ambients". El valor

llibertat prima sobre el valor igualtat. És a dir, els espanyols

accepten la llibertat de les persones per decidir el país en

qué desitgen viure i treballar, pero a continuació donen

suport a "una serie de restriccions que, básicament,

expressen la no vinculado personal amb l'immigrant, la falta

de compromís o d'implicació en la manera com es

desenvolupa la seva vida, i la no assumpció de

responsabilitats amb aquest 'altre'" (14).

El reflex ais mitjans de comunicado

Aquests valors dominants en la societat espanyola, i en

concret també en la catalana, es reflecteixen lógicament en

l'actitud deis mitjans de comunicado davant les miñones

étniques, pero també, com recorda Van Dijk, "la premsa

influeix poderosament en les opinions que prevalen sobre

els temes étnics". Per tant, "és molt important que la

informado relativa ais assumptes étnics siguí

periodísticament adequada, respongui a la multitud de

temes rellevants en una societat multicultural i manifesti, en

especial, una actitud de respecte pels immigrants, els

refugiáis i les minories en general" (15).

Passa reaíment aixo en els mitjans de comunicado

catalans? Per mirar d'esbrinar-ho, analitzaré alguns estudis

existents sobre la qüestió i transcriuré les opinions deis

seus responsables en aquests temes. En primer lloc, hem

de delimitar de quines minories parlem i, en segon terme,

quins son els mitjans de comunicació concernits.

Les minories étniques considerades son les que prévia-

ment han estat definides com aquelles que generen mes

rebuig o desconfíanga en la societat, és a dír, els immigrants

procedents de paTsos árabs, i mes concretament del Ma-

grib; els immigrants originaris de l'África negra, i els gitanos.
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Peí que (a ais mitjans de comunicado catalans, encara

que a vegades és inevitable en estudis o análisis referír-se

al conjunt d'Espanya, he considerat especialment els que

son específics de Catalunya, és a dir, aquells en qué les

decisions editorials es preñen a Barcelona (o Girona), amb

alguna referencia circumstancial a alguns de Madrid que

teñen edició a Catalunya, pero que en aqüestes qüestions

sostenen la mateixa línia que les seves cases mare. En

concret, per a la televisió, TV3; per a la radio, Catalunya

Radio i COM Radio, i, per a la premsa escrita, els diaris de

Barcelona La Vanguardia, El Periódico i Avui, i El Punt, de

Girona. Tots els mitjans audiovisuals esmentats son públics

perqué els escassíssims mitjans audiovisuals de carácter

privat estrictament catalans a penes inicien ara la seva

segona temporada.

Qué és una minoría

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va publicar

l'any passat un estudi titulat La imatge de les minories

étniques a les televisions de Catalunya en qué analitza de

forma quantitativa i qualitativa -amb estudis parctals sobre

gitanos, magribins i africans subsaharians- el tráete a

aquests grups.

L'estudi quantitatiu (16) defineix en primer lloc qué és una

minoría acudint al text aprovat el 1952 per la Subcomissió

per a la Prevenció i la Protecció de les Minories de

l'Organització de les Nacions Unides, que considera

minories "...aquells grups no dominants en una població

que teñen, i volen preservar permanentment, tradiciqns o

característiques étniques, religioses o lingüístiques

marcadament diferents de la resta de la població". Cita

també el Diccionario de Sociología quan diu que el terme

minoría "en Dret Internacional s'aplica ais grups installats

en determináis territoris que es diferencien de la resta deis

súbdits de l'Estat per les seves característiques culturáis o

étniques" (17), i l'estudi Minories étniques i premsa europea

d'elit (18). Segons aquest estudi de Miquel Rodrigo Alsina i

Manuel Martínez Nicolás, les característiques d'una minoría

étnica son:

1. El grup és percebut per la majoria de la societat com a

diferent a partir d'alguna combinació deis trets següents:

llengua, raca, religió i territori d'origen.

2. Les persones de la minoría étnica están en una situació

de poder no equitativa en relació amb els ciutadans d'altres

grups étnics.

3. Els membres de la minoría étnica es perceben a si

mateixos com a diferents.

4. Els components de la minoría étnica participen en

activitats compartídes que han estat construTdes al voltant

del seu (real o mític) origen comú i de la seva cultura.

Aqüestes raons van determinar la inclusió a l'estudi del

CAC deis africans subsaharians i deis magribins, així com

deis gitanos, pels mateixos motius ja esmentats anterior-

ment. L'estudi inclou la programado de les set cadenes

generalistes hertzianes terrestres que es veuen a Catalunya

(TVE-1, La 2, TV3, Canal 33, Telecinco, Antena 3 i

Canal+), entre les vuit del matí i les dotze de la nit durant la

setmana del 19 al 25 de setembre de 1998, un total de 784

hores de les quals es van seleccionar 112 hores en qué

apareixien les minories objecte del treball.

Les conclusions d'aquest estudi quantitatiu -amb les

limitacions ja conegudes- es poden resumir així: l'étnia

gitana té, en general, poca presencia, pero amb una visió

positiva; magribins i africans teñen un tractament similar,

citant en tots els casos l'origen étnic i amb poques

referéncies culturáis o de context que ajudin a entendre els

conflictes que protagonitzen; la visió eurocéntrica está

present, sobretot en els documentáis, mentre que els

reportatges sobre el terreny ressalten la situació de

subdesenvolupament des de parámetres occidentals. La

visió general positiva o neutra significa que les minories

representades están formades per "bons" i no hi ha

"dolents", excepte els fonamentalistes islámics I els

dictadors de l'África negra. Aquesta visió, condou l'estudi,

també formaría part d'un nou estereotip.

Un altre treball sobre el tráete deis mitjans de comunicació

al poblé gitano, del qual és autor el president de la Unió

Romaní i exdiputat Juan de Dios Ramírez-Heredia (19),

abona les consideracions de l'estudí sobre les televisions -

els gitanos no son font informativa, la realitat gitana

s'aborda des d'un punt de vista social, no hi ha

especialistes, falta aprofundiment- i n'afegeix d'altres. La

premsa espanyola, diu Ramírez-Heredia, rara vegada

publica en portada informacions relacionades amb la

comunitat gitana t "quan ho (a és per destacar gairebé

sempre assumptes que criden l'atenció peí seu component

espectacular o morbos, com son les batusses, la
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confiscació de partides de droga o, molt escassament, la

mort d'algun gitano famós". Com també íeia l'estudi sobre

les televisions, aquesta análisi de la premsa destaca que "la

utilització del terme gitano és perversa moltes vegades". I

assegura que "es dona prioritat ais temes que donen peu al

sensacionalisme o al morbo, per la seva espectacularitat,

mes que ais que aborden des d'una óptica positiva la vida

deis membres de la comunitat gitana". Aquesta queixa ve

avalada per la dada que el 32% de les noticies sobre

gitanos van ser tractades negativament en el període 1995-

96, segons t'análisi de les informacions aparegudes en

aquests dos anys -se'n solen publicar entre 3.000 i 3.500

anuals- en 124 mitjans de comunicació espanyols. Aquest

percentatge és considerat "preocupant" per Ramírez-

Heredia que, no obstant aixó, reconeix que el 68% restant

van ser escrites en un sentit positiu.

Noticies negatives

En el curs Comunicar la diferencia: cómo tratar en los

medios de comunicación los problemas sociales, celebrat

l'agost de 1998 a El Escorial, la investigadora del CIPIE

(Centro de Investigaciones, Promoción y Cooperación

Interterritorial), Carmen de Miguel, va xifrar en el 24% el

percentatge de successos violents i noticies negatives del

conjunt de noticies aparegudes a la premsa espanyola

sobre immigració i racisme entre abril i juny d'aquell any. La

majoria d'aquest 24% es referia a xarxes i máfies, delictes

comesos per immigrants, estafes amb documentacions

falses i violencia amb els immigrants. Un 28% de les

noticies feien referencia a pasteres, polissons, expulsions,

detencions i control duaner; gairebé un 14%, a l'activitat

governamental en aquesta materia, i un 15%, a les accions

de les organitzacions no governamentals (ONG).

Un altre estudi de la Fundació CIPIE referit a les noticies

sobre migracions aparegudes en deu diaris espanyols en

els nou primers mesos de l'any 2000 conclou que, de les

6.817 informacions publicades, 4.227 (62%) eren negatives;

773 (11,33%), positives, i 1.497, neutres (20). La Fundació

entén per negatives aquelles noticies "amb un context o

escenari socialment desfavorable" o "que presenta algún

tipus de marginalitat, exclusió o discriminado". Positives, en

canvi, son les noticies en qué la immigració es presenta de

manera "amable", és a dir, "aquelles informacions en qué es

vaiori una aportado positiva a la societat, al món laboral o

cultural, o bé que afavoreixi conceptes com la pluralitat, la

concordia, la solidaritat o la integrado". L'estudi considera

neutres les noticies de contingut ambigú. Peí que fa a temá-

tica, la majoria son de "pasteres i polissons" (841 noticies),

Llei d'estrangeria (792), "xarxes, máfies i estafes a immi-

grants" (415) i "delictes comesos per immigrants" (292).

Conclusions similars s'obtenien en un altre treball, titulat

Tratamiento de los inmigrantes no comunitarios en los

medios de comunicación de Catalunya. 1996, elaborat peí

grup d'investigació Migració i Comunicació del Departament

de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autónoma de

Barcelona (UAB) i dirigit per Nicolás Lorite (21). L'estudi

analitza, entre el 22 de gener i el 18 de íebrer, i entre el 6

de marc i el 2 de juny de 1996, sis diaris (El Periódico de

Catalunya, La Vanguardia, El Pafs, Avui, El Mundo i Abe),

els informatius de televisió de dilluns a divendres en les

seves emissions de migdia i vespre, i els informatius

radiofónics de migdia de dilluns a divendres. La quantitat de

noticies sobre aquests temes és, segons el treball,

"prácticament insignificant". Pero de la seva análisi es

desprén que les noticies referents a immigrants no

comunitaris están relacionades amb aspectes negatius,

conflictius o burocrátics; ni ha un oblit gairebé gene rali tzat

deis aspectes positius; els immigrants están mancats de

veu com a protagonistes, i primen les fonts oficiáis quan

s'elaboren les informacions. A vegades, s'ajunten imatges

folklóriques i policíaques amb informacions en qué es fa

referencia ais ¡mmigrants com a subjectes passius i poc

qualificats. En altres ocasions, segueix l'análisi, es distor-

siona la noticia en ubicar-la al costat d'una altra informado

negativa o en seccions relacionades amb catástrofes

naturals, críms o qualsevol altra situado d'índole negativa.

Els mitjans es defensen

Totes aqüestes critiques responen a una situado real,

encara que no sempre son igual d'encertades, moltes vega-

des pequen del mateix que denuncien -la generalizado, en

aquest cas sobre els mitjans de comunicació- i no

reconeixen les dificultáis amb qué topen els mitjans, la

precarietat amb qué treballen -rapidesa, escassetat de

fonts, etcétera- o l'esforc que fan alguns d'ells per millorar el

tractament d'aquests temes.
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Per comengar peí mitjá mes influent en la formado de

l'opinió pública, la televisió, hem de dir que TV3 no disposa

d'un llibre d'estil que abordi aquesta temática. L'anterior

director d'lnformatius de la cadena, Josep María Torrent,

reconeixia que la immigració era "un deis temes deis

próxims anys" i per aquest concepte entenia la que

procedeix de fora de les fronteres espanyoles, sense que es

pogués utilitzar el terme per ais catalans procedents d'altres

zones d'Espanya, com passava a vegades fins ais anys

1993-94. TV3 intenta respectar la diferencia, segons

Torrent, i evitar les connotacions pejoratives, "encara que a

vegades es colen coses", com el terme il legal, que está

prohibit en els informatius seguint la recomanació del

Collegi de Periodistes de Catalunya. De tota manera,

segons el seu parer, sense papers -"una terminología

importada de Franga"-, que sol substituir ¡llegáis, és "forgat

i estrany". En qualsevol cas, l'exdirector d'lnformatius de

TV3 prefería il legáis que indocumentats, un terme que

també s'utilitza (22).

Martí Anglada, cap d'Actualitats de la Corporació Catalana

de Radio i Televisió (CCRTV) i responsable ara d'aquestes

qüestions, es mostra, en general, d'acord amb les idees

anteriors, encara que aclareix que una de les seves

funcions consisteíx precisament a elaborar unes normes

d'estil -"jo no l'anomenaria llibre d'estil", diu- per evitar errors

terminológics o de falta de sensibilitat. Com prima

Pactualitat, la seva primera preocupado ha estat la termino-

logia relacionada amb el món islámic i ha fixat una serie de

definicions que están a disposició de tots els redactors de

les emissores de la CCRTV en el sistema ¡nformátic (23). La

intenció d'aquesta iniciativa és tant aclarir conceptes com

evitar o reduir les diferencies. Així, es prefereix Déu a Al la;

es precisa que l'integrisme o el fonamentalisme és un feno-

men comú almenys a les tres religions monoteistes; es

rebutja el terme secta per a les variants de l'islam, per la

mateixa rao que no es diu "secta presbiteriana" o "secta

baptista", i es prohibeix la paraula moro "per la seva cárrega

negativa". Les normes aclareixen també la confusió existent

entre els termes árab -"només una realitat lingüística i

cultural, al marge de l'origen étnic"- musulmá -"recull una

realitat religiosa i no lingüística o étnica"- o islamisme:

"Conjunt d'obligacions canóniques i dogmes que cons-

titueixen la religió musulmana o islámica" i també "corrent

de pensament islámic que (...) propugna l'Estat teocrátic".

Aquesta aportado és especialment oportuna perqué

Tactual situado de conflicte internacional ha significat un ús

moltes vegades incorrecte d'aquests conceptes en els

mitjans de comunicado o la seva repetició innecessária.

Estem llegint o escoltant cada dia "atemptats islámics",

"terroristes islámics" ó "estats islámics" quan a ningú se li

acudiría, per exemple, qualificar els membres d'ETA de

"terroristes católics" o d'"atemptats católics" les seves

accions.

En relació amb una de les minories étniques tractades

generalment com a tais, els gitanos, Francesc Vallverdú,

assessor lingüístic de la CCRTV, recomana que "el terme

gitano-a només hauria de ser utilítzat en un context en qué

raspéete étnic o cultural fos rellevant per a la noticia".

També rebutja l'expressió "de raga gitana" í fins í tot la

d'"étnia gitana". Així mateix, declara "absolutament inad-

missible" l'ús de paio-a, perqué en cátala significa una cosa

diferent i perqué "és una designado caló netament racista

(és cert, a la defensiva, pero, al cap i a la fi, racista)" (24).

Després de la terminología sobre l'islam, Martí Anglada

elaborará unes normes d'estil sobre la immigració i les

minories, que espera teñir a punt a final d'aquest any 2001,

tot i que després hauran de ser discutid es a les redaccíons

de les emissores de radio i televisió de la Generalitat per

obtenir el máxim consens possible.

En resposta ais retrets de tractament parcial de qué son

objecte freqüentment els mitjans de comunicado, els

responsables d'aquest tipus d'informació a El Periódico de

Catalunya (25) addueixen, per exemple, que fins a príncipi

deis anys noranta només existien les fonts policials, que

proporcionaven una informació esbiaixada i sense

contextualítzar, pero molt difícil de contrastar amb altres

fonts. No hi havía assocíacíons d'immigrants que

funcionessin correctament, i encara avui les que existeixen

no están gaire ben organitzades, a excepció de SOS

Racisme. L'ambaixada o el consolat del país d'origen de

l'immigrant habitualment tampoc no és una bona font

d'informació. Durant anys, han suplert aqüestes caréneles

el sindical Comissions Obreres (CCOO) i el seu organisme

CITE (Centre d'informació de Treballadors Estrangers).

L'acusació que la majoria de les noticies sobre immigració

son negatives, tot i que és parcialment certa, ja s'ha

convertit en un tópic en si mateixa, i ha de ser matísada en

el sentit que prácticament totes les noticies, per defínició,
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son negatives. Aquesta acusació es fa ais mitjans de

comunicació no només des de les associacions que tracten

amb els immigrants o des deis estudiosos del fenomen, sino

també des de tots els sectors de la societat. La noticia és la

novetat í la sorpresa, i habitualment les novetats i les

sorpreses teñen un component negatiu, de conflicte, perqué

la normalitat, que significa avorriment i que tot va bé, no és

noticia. Les anomenades noticies negatives son mes

abundants, a mes a mes, perqué teñen conseqüéncies

nefastes, antecedents i causes que mereixen una

investigació o ramificacions judicials, sanitáries o

económiques que criden l'atenció del púbíic. Les bones

noticies, que també existeixen, solen ser, en canvi, mes

previsibles, i no teñen antecedents o conseqüéncies tan

aparatosos que s'allunyin de la normalitat, una situació que,

com se sap, no és noticia.

Peí que fa a les critiques sobre la ubicado de les noticies

de minories o d'immigració al costat d'altres de carácter

negatiu, qualsevoí que conegui com treballen els mitjans de

comunicació convindrá que aixó es produeix igual, ni mes ni

menys, que amb altres tipus de noticies i, per descomptat,

no de forma intencionada.

Tots els responsables deis mitjans de comunicació

consultáis coincideixen a assenyalar la falta de normes

escrites sobre el llenguatge per tractar les minories. En

efecte, al llibre d'estil d'EI País (26) només hi ha una

referencia que pot teñir refació amb aquest tema. En

l'apartat d'Expresiones malsonantes, s'afirma: "No s'han

d'utilitzar ma¡ paraules o frases que resultin ofensives per a

una comunitat. Per exemple, le hizo una judiada, le engañó

como a un chino, eso es una gitanería". En el llibre d'estil

del diari Abe no hi ha cap referencia a aquests temes, i en

el d'EI Mundo n'hi ha algunes en l'apartat Expresiones

racistas o de supremacía étnica, social o religiosa, com la

prohibició d'utilitzar frases despectives sobre étnies; la

recomanació d'evitar expressions despectives sobre

nacionalitats, o el consell que s'ha d'anar amb molt de

compte amb les informacions que per elles mateixes no son

racistes pero que peí context es poden interpretar d'aquesta

manera. No s'ha de citar l'origen deis detinguts si no és una

dada rellevant, es diu concretament (27).

En el llibre d'estil d'EI Periódico de Catalunya s'ríi poden

trabar tres referéncies (28). La primera, a l'entrada gitano,

on s'afirma: "Els gitanos no constitueixen una raga, per molt

que ho digui la Real Academia Española, sino una étnia. El

fet que un individu sigui gitano no haurá de citar-se en una

informació, tret que sigui fonamental per a la seva

comprensió. Queden proscrites totes les expressions que

impliquen una forma de racisme: gitanería, gitanada,

etcétera". La segona referencia es traba a l'entrada negre,

on es pot llegir: "No s'ha de mencionar que una persona és

de raca negra tret que constitueixi un element important de

la informado. Queden prohibides totes les expressions

despectives que incloguin aquest terme". La tercera

referencia es troba en el terme racisme: "Queda prohibida

tota expressió que impliqui un tint racista, tret que

correspongui a una cita textual. En els titulars no s'ha de fer

menció de l'étnia o l'origen nacional de les persones tret que

aquesta circumstáncia sigui fonamental en la noticia.

Aquesta norma ha de ser especialment respectada quan es

refereix a les informacions sobre actes delictius".

Els altres mitjans de comunicació catalans objecte

d'aquest treball o no teñen llibre d'estil o en aquest no hi ha

referéncies sobre el llenguatge i les minories. La

Vanguardia, on el llibre d'estil está en procés d'elaboració,

es regeix peí sentit comú i per l'aplicació, amb matisos, del

llenguatge políticament corréete que, segons el seu cap

d'Edició, Magí Camps, "pretén evitar la identificado

innecessária d'alguns collectius d'altres étnies quan

aquesta dada no és rellevant des d'un punt de vista

informatiu". "Ara bé -afegeix Camps-, per la idiosincrasia de

la nostra societat, majoritáriament blanca, els trets étnies

acostumen a ser pertinents des d'un punt de vista

informatiu, i per tant no hem d'escatimar al lector un aspecte

de la informació que pot ser complementan". Camps

precisa: "En la recerca de l'equílibri entre informació i

llenguatge políticament corréete no hem de caure en

eufemismes ridículs. Un blanc és un blanc, un negre és un

negre i tots som de color". Igualment, explica que

Teufemisme étnia gitana pot ser pertinent en alguns casos,

pero no hem de caure en l'abús". "Els gitanos -afegeix-

estan molt orgullosos do ser-ho, i per tant la paraula gitano

és només un insult en últim terme". Peí que fa al conflictiu

terme ¡I-legal, el diari La Vanguardia s'adhereix a la cam-

panya llancada peí Col-legi de Periodistes de Catalunya No

em diguis il legal, sóc persona com tu. "A mes a mes -

recorda el cap d'Edició- lingüísticament és incorrecte: les

persones no poden ser ¡llegáis, ho son les conductes o els
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actes, pero no els individus. Com a molt, poden estar en

situació il-legal, sense papers, sense documentació, en

situació irregular, sense permís de residencia, etcétera.

Som conscients que la paraula '¡I-legal' resulta molt cómoda

per titular, pero val la pena fer un esforc i evitar-la com a

substantiu o qualificatiu de persona" (29).

Peí director del diari Avui, Vicent Sanchís, "el problema no

és tant el terme, sino com s'utilitza", és a dir, "que no s'ha

d'utilitzar mai una paraula com a insult", i recorda en aquest

sentit l'evolució contradictoria del llenguatge políticament

corréete amb alguns exemples: "Primer es deia cec,

després es va dir ¡nvident, i ara sembla que es torna a

preferir cec. Abans es deia subnormal, després minusvalid,

ara discapacitat, etcétera". En el seu diari no hi ha normes

escrites, sino discussió constant sobre aqüestes qüestions.

encara que, insisteix, "a vegades no *és problema de

semántica, sino de concepte". El director de l'Avui sosté que

l'objectiu és "promoure la integrado i ajudar el feble o el

desvalgut", incloent-h¡ els immigrants o les minories, que

solen estar en aquesta situació en la nostra societat. "Quan

s'escapen coses, com paraules mal usades, es rectifica o

es corregeix a posteriori", conclou (30).

Els representaos de la radio destaquen igualment la falta

de normes internes en cada mitjá per abordar el tractament

de les minories. Responsables d'lnformatius de COM Radio

acudeixen també al sentit comú i ais criteris generáis

emanats del Col-legi de Periodistes per explicar l'actitud de

la seva cadena de radio. En espera d'un llibre d'estil que

actualment s'está elaborant, s'aprecia en els mitjans públics

una preocupado mes gran per aqüestes qüestions que en

els privats. Aquesta sensibilitat és mes gran -estimen- en

els informatius que en els programes d'un altre tipus. COM

Radio destaca que ha de primar sempre el valor informatiu

d'una dada sobre la inclusió en les informacions de

característiques étniquea irrellevants. Pero es reconeix la

dificultat de fer-ho. "En el cas deis incidents xenófobs que

van teñir lloc el juliol de 1999 al barrí de Ca n'Anglada, de

Terrassa, com es podia fugir del nosaltres i ells? S'havia de

dir catalans i magribins quan ells també son catalans?" El

mateix responsable d'lnformatius de COM Radio, no

obstant aixó, considera que a les redaccions hi ha forga

sensibilitat davant d'aquests temes, "a vegades fins i tot

excessiva", apunta, en referencia ais excessos del

llenguatge políticament corréete, i es mostra partidari de

l'existéncia d'un codi de normes sobre el tractament de les

minories. "Intentem corregir el llenguatge d'agéncia quan no

és adequat i, sobretot, el de la policía", assenyala, i afegeix

que, segons el seu parer, l'últim any s'ha produít un

considerable prognes en aquests temes (31).

Oriol Camps, cap de la Unitat d'Actuació Lingüística de

Catalunya Radio, coincideix en la falta de normes escrites,

encara que subratlla que no hi ha en la cadena d'emissores

grans conflictes ni grans debats sobre aquests temes. La

regla general, que gaudeix d'un ampli consens, consisteix

en l'aplicació del sentit comú i en el máxim respecte deis

collectius minoritaris. "La menció de l'étnia només s'hi

inclou si té interés informatiu, i és preferible la nacionalitat a

l'étnia. El terme ¡Ilegal referit ais immigrants no s'utilitza; és

millor sense papers, encara que complica l'expressió".

Camps destaca que s'ha de buscar la millor manera

d'expressar un concepte "procuran! no ser insultan!". De

tota manera, també reconeix l'excessiva sensibilització que

a vegades es produeix entre determináis col-lectius.

"També es diu la policía busca un belga... i aixó no significa

que sigui un atac ais belgues", assegura. La velocitat amb

qué s'ha de treballar a la radio és un factor que també

influeix en la utilització del llenguatge. En ocasions, el mal

ús d'algun terme es deu a la precipitado amb qué es

corregeix. La redacció analitza posteriorment el que ha

passat perqué no es repeteixi Terror (32).

Les recoman aci o ns

Perqué el tráete a les minories millori s'ha de produir una

evolució en la societat espanyola, en general, i catalana, en

particular, que es tradueixi després com a reflex ais mitjans

de comunicado, pero també els periodistes i els

responsables d'aquests mitjans haurien d'aplicar -de fet,

moltes vegades ja ho fan- una serie de recomanacions

sorgides deis seus propis organismes professionals i de les

organitzacions que representen els immigrants o les

comunitats mínoritáries.

La principal en l'ámbit de la societat és l'actuació sobre el

sistema educatiu, ja que "podem establir una correlació

positiva entre nivells educatius mes alts i tolerancia o

comprensió cap a la diversitat humana, percebuda no tant

com a pertorbació o crítica cap al que és propi, sino mes

aviat com a alternativa suggeridora". En les conclusions de
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la seva investigado sobre estrangeria, racisme i xenofobia

a Espanya, Patricia Barbadillo afirma que "al costat de les

mesures que afavoreixen la inserció de l'estranger, que

haurien d'oferir-li l'oportunitat d'accedir al coneixement de la

nostra realitat, s'han de configurar mesures de respecte que

garanteixin la possibilitat que l'estranger pugui mantenir

aquelles pautes culturáis que li son própies". Per a aixó, és

imprescindible l'exercici de la tolerancia, que "constitueix un

acte intencional, que demana respecte per alió que no

compartim; que implica, en conseqüéncia, l'acceptació

d'hábits i estils de vida deis quals no participem". "En tot cas

-afegeix Barbadillo-, la possibilitat d'enriquiment que ofereix

la diferencia está ancorada, justament. en la comprensió i

en la tolerancia per assumir formes de vida que ens son

alienes, que ens son estranyes" (33).

Per ais mitjans de comunicado, els diferents estudis con-

sultats ofereixen una serie de recomanadons, algunes d'i-

guals i altres de diferents segons la minoría de qué es tracti.

El treball dirigit per Ramírez-Heredia aconsella. en primer

I loe, que les persones implicades en la prodúcelo

informativa {empreses, professionals), les organitzacions

gitanes i les institucions que treballen a favor de la promoció

social deis gitanos adoptin un compromís conjunt per

intentar millorar el seu tractament a la premsa. En segon

lloc, les organitzacions gitanes s'haurien de convertir en

assessores autoritzades o interlocutores valides deis

mitjans per ais temes relacionáis amb aquesta étñia. A mes

a mes, l'estudi proposa promoure la formació deis

professionals de la informado en el terreny del racisme, la

xenofobia i les minories étniques; evitar les generalitza-

cions, no mencionar l'origen étnic si no és estrictament

necessari, tractar "en positiu" les informacions, contrastar

les informacions amb les persones directament implicades;

i promoure l'elaboració d'estatuts de redacció o codis

deontológics dins de les empreses periodístiques que

recullin uns pnncipis de conducta étics en relació amb les

minories étniques (34).

El treball del CAC sobre el Magrib citat anteriorment fa

unes interessants reflexions sobre el llenguatge política-

ment corréete, que "corre el risc -i ni cau en ocasions- de

convertir-se en1 un llenguatge artificios, destinat a ser poc

creíble". Després de reconéixer l'aveng que la correcció

política ha significa! en el tráete a les minories, els autors

afirmen que, com a forma d'autocensura, pot arribar a

paralitzar el periodista. "El concepte en si mateix té un cert

regust etnocéntric; remet a valore, com la tolerancia o la

comprensió, deis quals som conscients que només poden

ser exercits des d'una posició de superioritat; el respecte

sembla així com una concessió, destinada, sobretot, a la

nostra gratificació moral i amb un cert to paternalista" (35).

Amb les aporíacions de l'estudi quantitatiu, i deis qualita-

tius sobre l'África, el poblé gitano i el Magrib, el Pie del CAC,

en la seva reunió celebrada el 14 de juny de 1999, va

emetre per unanimitat un dictamen dirigit a les televisions

de Catalunya, a les quals fa les següents recomanacions

que, per extensió, moltes d'elles podrien aplicar-se a tots els

mitjans de comunicado:

1. Programes informatius
- Eliminar qualsevol referencia a l'origen étnic de les

persones sempre que no sigui imprescindible per a la

comprensió de la noticia, ja que la condició étnica de les

persones no determina el seu comportament.

- Els redactors d'informatius procuraran explicar les

noticies referents a les minories étniques dotant-les deis

elements suficients per facilitar-ne la comprensió al

teleespectador en un context general, i s'evitará la

¡Ilustrado de les noticies amb imatges que no es

corresponen amb els fets explicats.

- Afavorir l'emissió de noticies d'altres ámbits que no siguin

els de la ¡mmígració, la delinqüéncia, els drets humans, les

guerres.

- Vetllar per una utilització correcta de conceptes i evitar

l'ús de sinbnims que no ho son.

2. Programes documentáis
- Els programes documentáis no han de primar en excés

els reportatges etnográfics.

- Accentuar les opinions deis interessats per sobre deis co-

mentaris en off o de les opinions d'europeus suposadament

experts en la realització de documentáis de producció

propia.

- Programar preferentment aquelles obres que no es

limiten a ressaltar els trets socioeconómics i culturáis mes

"diferents".

3. Programes de debat

- Procurar sempre una presencia activa de representants
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de les étnies analitzades quan el debat tracti sobre

problemátiques que els afectin.

- Incorporar persones competents de les diferents miñones

estudiades en debats que no tinguin a veure estrictament

amb els suposats problemes que els afecten, i promoure

també la presencia de dones de les diferents étnies en

aquest tipus de programes.

4. Programes de ficció (télese ries, telefilms, pellícules)

- Encoratjar les diferents cadenes a continuar la iínia

observada en la ficció dirigida ais nens: les minories

analitzades teñen una presencia, encara que minoritaria,

absolutament normalizada .i positiva.

- Propiciar una major atenció en la selecció ¡ la compra de

produccions audiovisuals de producció aliena adrecades a

tots els públics perqué la presencia de les minories étniques

respongui també a una visió normalitzada.

- Incorporar a les teleséries i ais telefilms de producció

propia representants de les minories analitzades

desenvolupant rols normalitzats (36).

Un seminari sobre aquests temes celebrat del 27 al 29 de

setembre de 1995 a Estrasburg (Franca) sota el títol "Drets

culturáis, mitjans de comunicació i minories" va considerar

necessari el manteniment i el desenvotupament de mitjans

públics per compensar el desplagament del dret a la llibertat

d'expressió cap al dret a la llibertat de mercat i per

conservar un estil de fer televisió i radio, donada la

progressiva privatització de la industria mediática a tot

Europa. En aquest sentit, un deis participante, Peter Wien,

assessor del director de programes de la cadena

francoalemanya ARTE -un exemple positiu en el tractament

d'aquests temes-, va explicar el cas d'Alemanya, on

existeixen liéis molt precises sobre el tractament de les

miñones i les majories a la radio i la televisió publiques.

Les televisions publiques, i algunes de privadas, asso-

ciades a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), s'han

preocupat els últims anys peí tráete a les miñones ¡ per la

seva representado mitjancant l'adopció de declaracions i

codis de conducta. Una declarado de la UER, aprovada

I1 octubre de 1994, estableíx que els associats están obligáis

a "servir la totalitat de la població del seu país oferint

programes destinats a totes les capes de la població,

incloses les minories". En un altre punt, s'insta a no estalviar

esforgos "per reflectir fidelment en els nostres programes i

en el nostre personal la diversitat del carácter cultural, racial

i lingüístic de les nostres societats" (37).

Les recomanacions incloses en l'esmentat dictamen del

CAC segueixen la pauta marcada per les aprovades en una

reunió celebrada a Leganés (Madrid) el 20 de desembre de

1997 (Any Europeu contra el Racisme i la Xenofobia) amb

la participado de periodistes de mitjans escrits i

audiovisuals i professors d'universitat de Barcelona, Bilbao i

Madrid, sota el lema "Per una formació sense estereotips

racistes". Fins i tot corrent el risc d'algunes repeticions,

resumiré les recomanacions que van sorgir d'aquella

trabada en qué estaven representades mitja dotzena de

nacionalitats:

1. Qualsevol individu és un ciutadá, un ésser huma que té

dret a ser tractat com a tal.

2. Esmentar la pertinenca étnica, el país d'origen, el color de

la pell, la religió o la cultura només si aqüestes informacions

son pertinents.

3. Léxic. Es recomana especial atenció i rigor en la

denominació deis individus i grups minoritaris, així com en

l'adjectivació.

4. Normalitzar la convivencia i evitar les dramatitzacions.

Evitar la tendencia a mencionar els grups minoritaris només

en relació amb conflictes, situacions dramátiques, succes-

sos, delinqüéncia, etcétera.

5. Buscar un discurs informatiu equilibrat, equánime i basat

en fonts plurals. Contrastar la informado oficial.

6. Adoptar una actitud belligerant cap al racisme. Vigilar

especialment les actituds i les manifestacions de I'extrema

dreta, sense descuidar el racisme difús en aitres posicions

de l'espectre polític.

7. Extremar la prudencia en la selecció i el tractament de les

imatges.

8. En la informado esportiva, evitar oferír espai a expres-

stons racistes i símbols de l'extrema dreta. Evitar estereotips

xovinistes i étnies. (38)

L'autoregulació professional

L'autoregulació de la professió periodística i l'adopció de

codis deontológics o de conducta és, sens dubte, una de les

millors formules per avancar en el tractament adequat de les

minories. La Federació Internacional de Periodistes ja
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disposa d'un codi de conducta. Els períodistes catalans, per

la seva banda, van aprovar l'octubre de 1992, a iniciativa

del seu coHegi professional, el Codi deontológic. L'últim

deis seus 12 adíeles apella a "actuar amb especial

responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions

amb continguts que puguin suscitar discriminacions per

raons de sexe, raga, creenca o extracció social o cultural".

Una mica mes de dos anys després, el 15 de febrer de

1995, responsables de 24 mitjans de comunicado de

Catalunya, el Col-legi de Períodistes i la Conseilería de

Benestar Social de la Generalitat van subscriure el conveni

Protecció de la cultura i la imatge de les minories étniques

en els mitjans de comunicado social, un text que sitúa la

tolerancia i el respecte a la dignitat de les persones com a

premissa de la informado i com a referent per a la publicitat,

i compromet les parts a destacar els valors positius de les

diferents cultures i a eradicar missatges que impliquin

discriminado o menyspreu a causa del color, la raca, el

sexe, la reügió o la ideología. L'aleshores degá del Col-legi

de Periodistes, Josep Pernau, va destacar en l'acte de la

firma que l'autoregulacio "Higa" els períodistes "molí más

que qualsevol llei".

Finalment, el desembre de 1996, es va constituir el

Consell de la Informado de Catalunya, un organisme

d'arbitratge constituTt per 15 persones que té entre les

seves funcions la d'instar els mitjans de comunicado a

rectificar actuacions professionals que resultin lesives per

ais principis continguts en el Codi deontológic, així com

resoldre consultes presentades tant pels periodistes com

peí públie i elaborar un informe anual sobre les seves

actuacions. Qualsevol persona física o jurídica pot presen-

tar un escrit de queixa "per la lesió comesa per un mitjá de

comunicado". Les resolucions del Conseíl son publiques.

El Consell va néixer un mes abans, el novembre de 1996,

en la jornada de clausura del Tercer Congrés de Periodistes

de Catalunya, que va adoptar una serie de conclusions

entre les quals n'hi ha dues de referides a la xenofobia. En

la primera s'aconsella ais mitjans de comunicado la inclusió

de periodistes, presentadora i actors de minories étniques

en les seves plantilles i programes, i en la segona es

reclama una formado "multiinterculturaP deis periodistes i

que s'inclogui aquesta multiculturalitat en tots els "ambits

educatius".

El Congrés també va aprovar un Manual d'estil, versió

definitiva d'una carta d'intencions sobre el tractament de les

minories étniques ais mitjans de comunicado elaborada peí

grup de treball Mitjans de Comunicació i Minories Étniques

del Col-legi de Periodistes de Catalunya.

La majoria de les seves recomanacions es van complint,

amb matisos, com s'ha vist, en els mitjans de comunicació

catalans. En l'actualitat, la majoria deis periodistes catalans

teñen, d'entrada, una posició favorable cap a les minories,

intenten cuidar el llenguatge, no limitar-se a les fonts

oficiáis, sino buscar-ne • altres d'alternatives, contrastar,

verificar i aproximar-se a les causes profundes deis

successos, com en el cas de Tambada de pasteres per

l'estret de Gibraltar, per exemple. Les bones intencions

iniciáis ja es reflecteixen en textos subscrits pels mitjans i en

declaracions solemnes. Pero encara queda molt per fer. El

mateix degá del Col-legi de Periodistes, Salvador Alsius,

reconeixia, en les jomades "La producció de noticies sobre

immigració", celebrades el mes d'octubre passat al Centre

de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB), que "els

estereotips son presents en els ámbits informatius en la

mesura en qué els mitjans, per aconseguir una millor

entrada en els públics massius, utilitzen els estereotips en

lloc de combatre'ls" (40). Aixó no obstant, en aqüestes

mateixes jornades, certa indulgencia cap ais mitjans va

venir aquesta vegada des de la universitat. El catedrátic de

la UAB, Miquel Rodrigo, va exposar les idees recollides en

el seu treball Poden els periodistes no ser etnocéntrics? per

distingir la feina del periodista de la del socióleg o

l'antropóleg. Al periodista, subjecte a unes limitacions de

temps, de recursos o de la ideología de la mateixa empresa

per a la qual treballa, no se li pot exigir la mateixa

profunditat ni el mateix discurs dubitatiu que ais académics,

que es dirigeixen a una audiencia d'especialistes i no a

grans masses, com ['informador. Rodrigo pensa, a mes a

mes, que "no sempre els prejudicis o els estereotips que

tenim sobre altres grups son negatius". Aquests últims son

els que els periodistes han de combatre per no fomentar

actituds discriminatóries o d'exclusió, de superiorítat -

cultural, per exemple- d'un grup sobre un altre o d'una

civilització sobre una altra. "Aixó suposa -assegura Rodrigo-

la incapacitat de reconéixer que la diferencia no implica la

inferioritat deis grups diferenciats. Tot aixó pot alimentar

actituds xenófobes, racistes i etnocéntriques." (41)

No obstant aixó, entre els ¡nteressats en el tema, sembla
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imposar-se l'opinió que les patinades -el que en francés

anomenaríem derrapages- en aquest tipus d'informacions

no es deuen tant a una voluntat racista o xenbfoba deis

periodistes, ais quals, al contrarí, se'ls reconeix els seus

esforgos ¡ la seva creixent preocupado, sino a les rutines i

ais processos de producció de la informado. Catalina Gaya

i Marta Rizo, coordinadores de l'Observatori Migració i

Comunicado del Portal de la Comunicació-InCom (UAB),

proposen la tornada al periodisme de carrer i una adequada

formado universitaria per preparar periodistes crítics i

reflexlus en la seva feina i convertir així "la informado sobre

immigració en una informado entenedora que posará en

dubte la validesa deis estereotips" (42).

Algunes iniciatives solidarles

En aquest sentit, alguns mitjans de comunicado catalans

inclouen en la seva programado o en les seves pagines

iniciatives solidáries que es podrien integrar dins del terreny

tan reclamat de les noticies positives sobre la immigració o

les minories étniques. Així, TV3 ha reservat durant mes de

tres anys a les ONG un espai al Telenotícies Migdia deis

dissabtes. L'espai es va crear a iniciativa de la televisió

autonómica, que destinava per elaborar-lo dos redactors de

la secció de Societat i la seva funció consistía a donar a

conéixer les múltiples ONG que están ¡mplantades a

Catalunya. En l'actuaütat, des de l'estiu passat, l'espai no és

fix, pero está mes lligat a l'actuaütat, cosa que ha fet que les

ultimes entregues s'hagin dedicat a organitzacions

relacionades amb el món islámic, amb els refugiats,

etcétera.

El Periódico de Catalunya ha publicat durant gairebé un

any (de novembre de 2000 a juliol de 2001), un reportatge

setmanal, sota l'epígraf Cróniques de la diversitat, en qué

l'escriptor Joan Miñaría recollia activitats de les minories

étniques presents en la societat catalana, des de partits de

criquet de pakistanesos a Ciutat Vella fins a la celebrado de

l'any nou jueu, per posar-ne algún exemple. A mes a mes,

des del 10 de febrer de 1999 publica cada setmana -primer

els dimecres i actualment els dijous- L'Agenda de la

Cooperado, una página indosa a la secció El Dia al Dia i

dedicada a activitats de solidarítat. L'agenda conté una

selecció deis actes programáis per diferents associacions i

ONG catalanes, amb adreces i teléfons de contacte.

L'objectiu és acostar ais lectors la realitat deis pobles i les

cultures de i'anomenat Tercer Món a través de les

iniciatives divulgatives i lúdiques que promouen les ONG,

els ajuntaments i altres associacions. Els continguts de la

página s'elaboren a partir de la informació facilitada peí

Fons Cátala de Cooperado, d'acord amb un conveni de

col-laboració subscht peí diari i per aquesta entitat. El Fons

Cátala de Cooperado, un organisme sense ánim de lucre

que agrupa 207 socis, el 90% deis quals son ajuntaments

de Catalunya, s'ocupa de promoure entre l'opinió pública un

clima favorable per a la consecució d'un nou ordre

económic internacional mes just.

El format de la página és similar al d'un tauler d'anuncis -

amb tres o quatre peces mes destacades i la resta en forma

de guia-, ja que El Periódico assumeix el paper d'interme-

diari entre els lectors i els actes que s'organitzen. La

intenció del diari és que els lectors sápiguen quines acti-

vitats es porten a terme perqué puguin establir una relació

directa amb les entitats que les organitzen, assistint a actes

com ara festes, concerts, exposicions, taules radones,

debats, jomades, etcétera. En aquest espai també s'hi

publiquen números especiáis dedicáis a estades solidáries

estiuenques en camps de treball del Tercer Món,

establiments de corriere just i altres iniciatives lligades a la

cooperado.

Una iniciativa similar es desenvolupa al diari El Punt, de

Girona. El setembre de 1994, el diari va firmar un conveni

de collaboració amb el Secretariat Permanent de la

Coordinadora d'ONG de Cooperado i Solidaritat de les

comarques de Girona, que agrupa unes 40 organitzacions

no governamentals gironines. A la' part expositiva del

conveni es diu que l'empresa editora del diari, "en

compliment deis seus principis fundacionals, ha d'estar

atenta a la realitat plural de l'ámbit social i territorial en qué

está immersa per poder donar una resposta mes adequada

a les necessitats, les ¡nquietuds i els valors del conjunt de la

societat, entre ells els que fan referencia a la cooperació i la

solidaritat". La Coordinadora té entre els seus objectius la

denuncia, la sensibilizado i el treball per aconseguir una

societat mes justa i solidaria.

El Punt es compróme! a publicar una página setmanal al

diari i entre una i dues setmanals a la revista dominical

Presencia sobre temes de cooperació i solidaritat com a

contribució a la campanya del 0,7%. L'espai té una part
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redaccional, a carree d'una periodista especializada, i una

part publicitaria, gestionada per les ONG, que a mes a mes

cada setmana aporten informacions i opinions per elaborar

les pagines. A la part publicitaria s'hi poden ¡neloure,

gratultament, anuncis d'institucions, entitats o ONG que,

sense ánim de lucre, responguin al contingut del conveni.

En opinió del director d'EI Punt, Emili Gispert, mes important

que el contingut és el fet d'haver-hi dedicat recursos

económics, mitjangant l'especialització d'una redactora, que

manté una relació permanent amb les ONG -es reuneixen

com a mínim una vegada a la setmana en consell de

redacció- i coneix d'aquesta manera els problemes, les

preocupacions, les inquietuds, les dificultats i les opinions

de les persones que treballen en aqüestes assocíacions, a

la vegada que els acosta ais mitjans i a la seva manera de

treballar.

• "És Túnica manera -estima Gispert- de superar l'estadi de

l'ús del llenguatge políticament corréete en qué estem

instal lats i que ens deixa a tots tranquils i satisfets, pero

enganyats, perqué no contribueix a millorar el coneixement

de la diversitat social i cultural eliminan* tópics, prejudicis i

visions desviades que alimenten la xenofobia". Peí director

d'EI Punt, la relació directa i l'intercanvi d'experiéncies amb

les ONG ajuda a resoldre "la qüestió de fons", que és "ser

capados d'impregnar les redaccions d'una actitud positiva

en la feina diaria". "Tant és així que sovint comentem -

assegura- amb els responsables de la coordinadora que ho

celebrarem el dia en qué convinguem que no son neces-

sáries pagines especiáis ni convenís" d'aquest tipus (43).

Aquest moment encara no ha arribat, pero algunes de les

experiéncies protagonitzades pels periodistes catalans

apunten que, tot i els estereotips, els tópics, les inércies, les

ignoráncies i les dificultats, s'está avancant en el camí per a

un tractament mes respectuós de les miñones étniques. Un

tractament que, en la meva opinió, hauria de teñir en

compte els següents principis:

• La immigració i la diversitat cultural son beneficioses.

- Els immigrants han de gaudir de tots els drets i de tots els

deures fonamentals de la societat d'acolliment. Els

immigrants han d'acceptar el marc democrátic i de valors de

la societat en qué s'integren, especialment t'aconfes-

sionalitat de l'Estat i la igualtat home-dona.

- Integrado, en un marc cultural plural i obert, enfront

d'exclusió i creació de guetos tant culturáis com económics

i socials. Lúnica preocupado no ha de ser la preservado de

la identitat de la societat d'acolliment.

- Evitar l'homogeneftzació, que pot derivar, com hem vist,

en la neteja étnica.

- Combinar, com defensa Alain Touraine, diversitat i

integració. És a dir, interculturalisme o integrado de

cultures, enfront del multiculturalisme nord-americá

promogut per la moda de qué és políticament corréete.
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La presencia ele la immigració com a exclusió social en
els informatius de les televisions publiques europees a>

Teresa Velázquez

Els moviments migratoris presents en la societat

europea contemporania constitueixen una realitat en

la qua! cada vegada teñen major rellevancia les polí-

tiques socials, económiques ¡ culturáis deis paisos

afectáis pels ftuxos migratoris del Sud cap al Nord.

Aquesta realitat es troba present en les agendes

temátiques deis informatius de les televisions publi-

ques. Les reflexions que oferim a continuado son el

resultat de l'analisi portada a terme sobre disset tele-

visions publiques europees de les quals, vuit

pertanyen a diferents cadenes autonómiques es-

panyoles. L'objecte de la investigado és l'exclusió

social i la seva visualització en la televisiú. Entre els

aspectes consideráis com a exclusiú social s'inclou la

-immigració. La interpretado deis resultats obtinguts a

partir de l'analisi de contingut aplicada a la mostra

ens presenta el valor de jerarquía que els mitjans

estudiáis apliquen a aquest tema.

1. Introdúcelo

Les conseqüéncies de l'exclusió social és un deis temes de

preocupado a les societats contemporánies, la complexitat

de les quals es recull en els informatius de les televisions

publiques europees que hem seleccionat per a la nostra

investigació (2). D'altra banda, i des del nostre punt de vista,

cada vegada en major grau, la contribució al debat públie

deis temes que afecten una societat i en el qual podem

situar els diferents estadis d'opinió pública i, en conse-
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qüéncia, la generado del procés de l'acció tematitzadora, la

trobem, per descomptat, en la premsa, pero també en els

altres mitjans tradicionals com la radio i la televisió, i en els

nous mitjans digitals.

En la relació entre opinió pública i mitjans de comunicació

considerem que els estats d'opinió, com a primer estadi en

aquest procés, el constitueix la informado i les seves

formes d'expressió; al seu torn, els corrents d'opinió,

emmarcats en el segon estadi d'opinió pública, els

trobaríem en generes com ara els articles, els editorials, els

debats, les tires humorístiques i, per sobre de tot aixó, els

propis mitjans de comunicació; els dimes d'opinió, tercer

estadi d'opinió pública, és el resultat, al llarg del temps,

d'aquest debat deis temes d'interés públie, en el qual els

mitjans de comunicació intervenen com una institució mes.

En aquests tres estadis es genera el procés cognitiu de

l'acció tematitzadora, pero potser siguí en aquest últim on

es fixin els aspectes relacionáis amb l'emmagatzematge en

la memoria a llarg termini deis esdeveniments, el seu

tractament, el debat generat i la ideología sobre els

assumptes d'interés públie. Ens arrisquem a dir que alió que

avui es consideren prejudicis en un altre moment va ser

opinió pública. Aixó ens duu a reconsiderar el concepte

d'opinió pública com a tematització deis temes polítics

d'interés públie tractats a través de la premsa.

Alguns deis temes que hem pres en considerado

relacionats amb l'exclusió social i la seva selecció,

jerarquització i tractament en les citades televisions son, per

exemple, els desocupats, els . sense sostre, els

discapacitats, els gaís i les lesbianes, els nens, el genere, la

tercera edat, els matalts i, per descomptat, la immigració. El

present artícle respon a l'analisi de nou primers i segons

cañáis de la televisió pública europea i vuit cañáis

autonbmics espanyols. L'ámbit seleccionat, tal com hem dit,

és el de la immigració, la qual és denominada, entre altres
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referéncies, per l'origen o la procedencia de l'immigrant, per

la situació legal en qué es troba, per la quantitat

d'immigrants que arriben al país receptor i pels mitjans que

empren per arribar-hi, per les agressions de carácter racista

de qué son objecte i per la incriminado de l'immigrant.

Entenem que la mostra seleccionada conté un tret comú,

el fet de ser televisions publiques, i un tret distintiu que

situem en la cobertura d'aquestes televisions. Per aixó,

presentarem els nostres resultáis i valoracions sempre

diferenciat aquest doble carácter. Així mateix, és important

prendre en considerado la resta d'informacions

contingudes en els telenotícies i que envolten la noticia

seleccionada.

Dividím les categories de l'análisi en aquells aspectes mes

estructuráis, encara que també valoratius, de selecció i de

jerarquització, i en aquells altres que podríem considerar

mes contextualitzadors i que donarien resposta a la

interpretado que el mitjá ofereix sobre la noticia.

2. Algunes precisions sobre el concepte d'exclusió
social

En aquest apartat donarem, dones, uns apunts molt

generáis sobre el concepte d'exclusió social i en perfilarem

una possible definíció des d'una perspectiva de carácter

semántic. Parlar d'exclusió social obliga a situar aquest

concepte en direccions diferents. Segons l'informe realitzat

per l'lnstitut Internacional d'Estudis Laboráis (IIEL) el 30

d'octubre de 1998, titulat "Exclusión social y estrategias de

lucha contra la pobreza", el terme exclusió social apareix per

primera vegada a Franca el 1974 per referir-se a diverses

categories de persones amb problemes socials.

Posten o rment, la Comissió Europea també adopta aquest

terme en la seva preocupado pels problemes d'immigrants,

d'atur a llarg termini i de treballadors no qualificats.

Actualment, el Parlament Europeu i el Consell d'Europa

promouen un programa per fomentar la cooperació entre

els estats membres en la seva lluita contra i'exclusió social,

fet que posa de maniíest la preocupado que existeix entorn

d'aquests temes.

En el camp de les investigacions de carácter sociológic,

polític, económic o laboral existeix una gran tradició en

l'estudi de I'exclusió social. N'hi ha prou que recordem l'obra

d'Anthony Giddens (1993)(3) o del mateix Manuel Castelís

(1997)(4), així com les grans organitzacions internacionals

com ara l'Organització Internacional del Treball (OIT), la

UNESCO, el Programa de Nacions Unides per al

Desenvolupament (PNUD), els treballs de NIEL, o els

diagnóstics que sobre la situació de I'exclusió han realitzat

els paísos membres de la UE referits a les seves própies

realitats. També, i com acabem de dir, grades a la

preocupado que sobre aquest tema ha demostrat el

Parlament i el Consell d'Europa i a la seva influencia en els

paísos membres, s'han pogut desenvolupar programes que

han donat com a resultat projectes, investigacions i infor-

mes, en els quals es posa de manifest quina és la situado

entorn de I'exclusió social, quines son les causes que la

provoquen i quines son les línies d'actuació que s'haurien

de posar en práctica en les polítiques socials per reduir-ne

la presencia en la societat europea contemporánia i ca-

minar cap a la integració social i reduir la desigualtat social.

La majoria d'aquests estudis están centrats en la pobresa,

l'atur,. les desigualtats, la immigració com a fenomen o

problema social, la dona, els aspectes legisiatius, els

discapacitats, la marginació social, els drets deis ciutadans,

la integració social. El fet d'abordar aquests aspectes des

de la comunicació de masses i els mitjans, tant des de la

investigació en els ámbits universitaris, com des de la

preocupació per part deis organismes professionals, les

organitzacions de la societat civil i les institudons encarre-

gades de la vigilancia de la difustó deis continguts, fa que

cada vegada mes aquests temes estiguin presents en les

diferents agendes, ja siguin d'investigació, ja professionals.

Creiem que, en aquest sentit, els mitjans de comunicació

juguen un paper determinant, no només en els espais

dedicats a la informació, sino també en aquells que teñen

per finalitat l'entreteniment o la informació com a entrete-

niment. D'aquesta preocupació, en son conscients les

institucions europees. Si abans ho van ser amb els temes

de racisme i de xenofobia, no abandonáis encara, ara la

preocupació está centrada en les situacions d'exclusió

social, í les estratégies i les polítiques per superar-la.

Fet aquest plantejament del problema, ens centrem ara a

presentar una possible definició d'exclusió social sense

pretendre amb aixó ser concloents ja que tampoc n'hem

trobat cap altra que compleixi amb aquesta condició (5).

Mes aviat podem fer-hi referencia a partir d'aquells

elements que, com a tret comú, teñen el component
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d'exclusió social. Si estiguéssim parlant del camp semántic

exclusiú social i aquesl en (os l'arxisemema, podríem

considerar sememes els diferents grups d'exclosos socials

que detallarem després. Cadascun d'ells presenta trets

diferenciáis i comparteix un tret comú, aquell que permet

que nosaltres l'incloguem en el conjunt denominat exclusió

social. Aquests trets son els que en la semántica tradicional

es denominen semes.

Un estudi sobre l'exclusió social implica detenir-se en els

diferents aspectes que poden ser definits com a problemes

en la societat. Aquests poden estar relacionáis amb les

desigualtats socials, amb la pobresa, amb la marginació.

Nosaltres, en la nostra investigació, quan vam optar per

aquest concepte, a priori vam volem fixar-nos en aspectes

com ara: els immigrants (exclosos de la societat receptora),

els sense sostre (exclosos espaciáis), la tercera edat

(exclosos del sistema productiu), genere (exclosos de les

jerarquies dominants), els desocupáis (exclosos del

sistema productiu i laboral), els malalts i discapacitats

(exclosos deis cánons tradicionals d'una societat), els

homosexuals (exclosos d'altres cánons tradicionals basats

en la moral). Sobre aquests grups d'exclosos socials ens

ínteressava comprovar com s'hi referien les televisions, a

qui es visualitzava, a qui donaven veu, quines temátiques i

quins enfocaments eren dominants; en definitiva, totes

aquelles categories que ens permetrien evidenciar el

tractament i la jerarquizado que feien les diferents

televisions publiques europees sobre aquests temes.

Creiem necessari realitzar aquesta breu referencia al marc

general de l'objecte de la nostra investigació per situar,

dintre d'aquest ámbit, la caracterizado de. la immígració en

aqüestes televisions.

3. Aspectes estructuráis i de jerarquització de les
peces informatives: categories d'análisi (6)

Tal com hem referit en la introducció al present article, en

parlar del tractament ¡nformatiu deis temes o assumptes de

la realitat que els mitjans de comunicado aborden, ens hem

de referir a uns aspectes que considerem destacats del

quefer professional i que vinculem a les rutines

professionals.

El primer és la selecció de la informado, en altres

paraules, qué és el que duu els mitjans de comunicació a

prioritzar, de l'ampli escenari de la realitat, uns esdeveni-

ments sobre uns altres. En segon lloc, una vegada feta la

selecció, qué és el que es jerarquitza i el lloc que ocupa en

l'espai del diari o del programa televisiu o radiofónic. Altres

elements relacionats amb la jerarquització serien, en els

informatius televisius, a qui li donen veu, qui apareix en

pantalla, la durada de la intervenció, qui son les fonts, etc.

Aquesta selecció i jerarquització de temes son el primer

pas de i'establiment de l'agenda temática, a partir de la qual

es generará el proces de tematització, del qual ja hem parlat

i que no constitueix els temes abordats i establerts en la

construcció de l'agenda, aquesta sí temática, deis mitjans

de comunicació.

En el cas concret de la nostra investigació, I'establiment

de l'agenda temática que han realitzat les televisions

publiques en el període estudiat el constitueixen, peí que fa

a les autonómiques, 964 peces informatives i, peí que fa a

les europees, 864 noticies. Sobre els continguts generáis

d'aquesta agenda, en parlarem más endavant. A

continuació, i a partir deis resultats obtinguts en la nostra

investigació, passem a exposar quin és el lloc que ocupa la

immigració inclosa en l'ámbit de l'exclusió social en l'agenda

temática d'aquestes televisions i el tractament que se'n fa.

Amb relació a l'estudi deis continguts, dividim les

categories de l'análisi en dos blocs diferenciáis. Un respon

a aquells aspectes mes estructuráis, encara que també

valoratius, i que podrien ser considerats descriptius i l'altre,

a aquelles categories de carácter mes interpretatiu i que

serien mes properes a la interpretado de la realitat que

ofereix el mitjá sobre el fet noticiable.

De totes elles, hem seleccionat per al present article, en el

cas del primer bloc, les referides a la localització en

l'informatiu, el temps de durada de la pega informativa, la

seva proporció respecte a la resta de noticies. Per al segon

bloc, decidim destacar aquí l'enfocament que es dona a la

noticia, si ha estat destacada o no, en quin tema se l'ha

inclós, quina és la classe d'actor institucional que hi intervé,

a qui es mostra en imatge, a qui dona veu i, finalment, una

variable referida a la incriminació o no de l'immigrant.

La importancia d'aquesta divisió radica en dos moments

claus del procés de producció de l'informatiu i que

concretem en la presa de decisió que afecta aquest procés.

En el primer es decideix, deis fets que han ocorregut en la

societat, quins serán objecte d'informació i sobre els quals
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cal disposar de documents sonors i icónics, siguin d"arxiu o

presos per a l'ocasió, o, simplement, recorrer al conductor i

al set del programa per decidir, immediatament, quina será

la seva localització espacial i temporal dintre del

telenotícies, i en conseqüéncia, quina será la proporció de

la pega informativa respecte a la resta de noticies; en el

segon pas de presa de decisió, hi intervenen factors

relacionáis amb altres aspectes del procés de producció del

qual destaquem l'edició de l'informatiu, lloc on la televisió

contribueix a la construcció social de la realitat.

4. La immigració en els informatius televisius

Tal com avancávem en la introducció de l'article, els

resultats els presentarem d'acord amb el carácter i l'ámbit

de cobertura de les diferents cadenes objecte d'estudi.

Ja hem assenyalat el lloc que ha ocupat la immigració en

les agendes temátiques de les televisions publiques, aquí

només volem recordar el percentatge que aquesta atenció

ha suposat, un 7,67% en les autonómiques i un 6,86% en

les europees. Aquesta primera dada ens duu a concloure

que, almenys en el període de temps al qual correspon la

mostra seleccionada, ha existit una certa concordanca en

tots els cañáis analitzats en relació amb la proporció

dedicada a l'ámbit de l'exclusió social. Com a dada curiosa,

hem de dir que en la categoria (variable) deis sense sostre

(7) només es dona una informado sobre ells, per la qual

cosa només hem pogut comptabilitzar un cas on apareguin.

Creiem que és importan! explicar la localització espacial i

temporal deis fets que es van esdevenir simultániament a

aquells que constitueix la nostra mostra sobre l'exclusió

social. La setmana del sis al dotze de novembre de l'any

dos mil va ser prolixa en esdeveniments d'ordre natural. Mig

Europa, i Espanya en ella, va patir inundacions, temporals

i, en conseqüéncia, morís. Cuejava el tema de les vaques

boges, la noticia internacional comuna va ser (a de les

eleccions americanes i els resultats sobre els quals va

caldre arbitrar recomptes manuals de vots, l'operació de les

nenes siameses que comportava un problema poliédric de

diferents cares: la legal, l'ética, la de la responsabilitat

professional, l'accident ais Alps austríacs, etc. La veritat és

que en l'establiment de les agendes temátiques deis

telenotícies, al marge d'algun altre tipus d'informació, les

mes coincidents en tots ells s'assemblen mes a les seccions

de successos i catástrofes de qualsevol mitjá de tipus mes

alarmista que al que correspondía a les televisions

publiques. Evidentment, som conscients que els telenotí-

cies teñen un espai determinat de temps d'emissió. Que

aquests fets van succeir i han de teñir cabuda en els

informatius. Dit aixó, creiem que, en l'ampli escenari del que

s'esdevé, hi ha infinitat de temes que poden ser objecte de

noticia i que, simplement, no se seleccionen. Per aixó, hem

dit en un altre lloc d'aquest article que la presa de decisió és

fonamental en un mitjá. Estableix l'índex d'esdeveniments

transformats en noticies que arriba a l'audiéncia i marca la

interpretado que realitza el mitjá deis fets seleccionáis.

Finalment, no oblidem que la televisió, encara avui, és el

mitjá de major audiencia, a l'igual que la radio. És en aquest

context que cal situar la nostra mostra sobre exclusió social

en general i sobre la immigració en particular.

Ara passem ja a considerar les dades referides a la

immigració com a fet noticiable, dintre ja del corpus

estrictament de l'exclusió social.

4.1 La presencia de la immigració en l'agenda
temática de les televisions publiques
Els gráfics de sectors que presentem, creiem que faciliten

les dades percentuals que hem extret. Així, en el Gráfic 1,

corresponent a la immigració com a fet noticiable de les

televisions autonómiques, observem que la televisió

autonómica de Canáries (28%), seguida de Canal Sur

(20%) i Tele Madrid (16%), son les que destaquen per la

selecció de la immigració com a fet noticiable. El segueix

Canal 33 (12%) i, des del nostre punt de vista, trobem una

dada curiosa entre aquest canal i TV3 (4%) en tractar-se

respectivament del segon i del primer canal de la mateixa

corporació. La presencia del fet noticiable a TVG i ETB2

presenten el mateix percentatge a l'igual que Canal 9 (4%)

i TV3 ja esmentada.

La interpretació que fem d'aquests resultats és que en el

tall temporal de la mostra en les comunitats autonomes de

Canáries (8) i d'Andalusia s'está molt sensibilitzat per

l'arribada d'ímmigrants sense documentació i en condicions

inhumanes, així com peí debat entorn de la reforma de la

Llei d'Estrangeria. En el cas de Tele Madrid, la immigració

hi apareix más vinculada al tema de la reforma de la Llei

d'Estrangeria que es debatía en aquests moments i a morís

i maltractaments a immigrants.
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Gráfic 1. Televisions publiques autonómiques. Immigració. Cadenes.
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Gráfic 1.1. Televisions publiques europees. Immigració. Cadenes.
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Per a les televisions europees, la immigració ha estat

seleccionada com a resultat de l'establiment de la seva

agencia temática en la proporció reflexada en el gráfic 1.1.

Creiem que aqüestes dades ¡Ilustren en bona mesura el

grau de sensibiiitat de les televisions a l'hora de considerar

aquests temes. Observem diferencies entre les diferents

cadenes en aquest aspecte. Aíxí, quatre d'elles están per

sobre de la mitjana (TVE 2, Das Erste, RAÍ 1 i ENS)

4.2 Les categories descriptives

Sobre les categories que responen ais aspectes deschptius

de la noticia hem selecciona! l'ordre d'aparíció, la proporció

d'aquesta respecte a la resta de noticies, la durada i si ha

estat destacada en el sumari d'obertura, en el de

tancament, o en ambdós, o si, per contra, no es troba en

cap d'aquests tres valors. D'aquesta forma passarem a

presentar els gráfics que fan esment a aqüestes categories.
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Ordre
En les autonómiques, les dades obtingudes son les

següents:

Gráfic 2. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Ordre.
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En aquest cas, les televisions publiques europees opten

majoritáriament per col-locar el tema de la immigració a

partir de la cinquena noticia amb un molt significatiu

71,43%. Evidentment, el tet que un 28'57% de les noticies

sobre immigració es trobin situades entre les cinc primeres

tampoc no és una dada que ens sembli menyspreable.

Durada
La durada és un altre deis aspectes que considerem

formáis, encara que també indica el valor que les televisions

concedeixen a les noticies. Creiem que, junlament amb

['anterior categoría, conformen la predisposició del mitjá en

la valoració del tema. Vegem-ne els resultats.

Gráfic 3. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Durada.

Observem que per a les televisions autonómiques, els

temes que fan referencia a la immigració teñen una certa

relleváncia a l'hora de ser jerarquitzats en l'escaleta del

telenotícies. Malgrat que un signilicatiu 56% sitúa el.tema a

partir de la cinquena noticia, ens sembla que el fet de sumar

un 44% entre la primera noticia i el valor entre les primeres

cinc noticies significa que les televisions contribueixen a

donar relleváncia al tema de la immigració. Per altra banda,

també donem un valor al fet que en un 4% sigui la noticia

d'obertura del telenotícies.

Vegem qué passa amb les europees.

Gráfic 2.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Ordre.
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Curiosament, en la categoria durada veiem que la majoria

de les noticies superen el minut, fet que sumat a la variable

mes de dos minuts fan un percentatge del 52%. En aquest

sentit, creiem que les televisions, en tractar el tema de la

immigració, no es limiten a informar sobre el fet noticiable

sino que contextualitzen la noticia. Comprovarem aquesta

afirmació en els resultats del grau de construcció de la

unitat d'análisi que veurem mes endavant.

Passem ara a veure els resultats de les televisions

publiques europees.

En el cas de les televisions publiques europees, el

percentatge de noticies la durada de les quals está entre un

i mes de dos minuts és encara mes gran. Unint aqüestes

dues variables obtenim un percentatge del 61 "91% Si

aquest resultat té a veure amb les característiques de la
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Gráfic 3.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Durada.
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¡nformació previa i complementaria, l'explicació i les
reaccions, aleshores podrem afirmar que les televisions
publiques europees, des d'una perspectiva formal, tracten
el tema de Ea immigració amb cert grau de sensibilitat. Igual
que en les autonómiques, comprovarem o refutarem aquest
aspecte en presentar els resultáis del grau de construcció
de la unitat d'análisi.

Proporció

La proporció (9) que les televisions autonómiques conce-

deixen a la immigració es concreta en el següent gráfic.

Aquests resultats confirmen que, peí que fa a la resta de

temática sobre exclusió social, el percentatge dedicat a la

immigració és molt baix.

Gráfic 4. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Proporció.

«00%

Vegem com queda reflectida aquesta variable en les

televisions europees.

En les europees comprovem que hi ha un 10% mes de

proporció que en les autonómiques.

Gráfic 4.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Proporció.

A partir del següent gráfic, presentarem resultats

relacionats amb el grau d'interpretació que exerceix el mitjá

sobre el tractament de la pega informativa. Aquests

resultats están en relació amb aspectes com ara la

valorado i la intencionalitat.

5.2 Les categories interpretatives
La primera está en relació amb la importancia que dona el

mitjá a la noticia en relació amb la jerarquizado que en fa.

Aquesta variable la denominem Destacada, entenent per

aixó si la pega informativa és referida en el sumari

d'obertura, en el de tancament, en ambdós o, per contra, no

queda consignada en cap d'aquests valors.

Destacada
Com es pot comprovar en el gráfic 5, i des del nostre punt

de vista, el fet que, de les noticies d'exclusió social, un 28%

de les corresponents a immigració hagin estat destac'ades

en el sumari d'obertura ens sembla rellevant i creiem que,

amb aixó, les televisions han volgut emfatitzar la

importancia que teñen per a elles les informacions sobre

aquest tema.

D'una altra banda, veiem en el gráfic que el comportament

en les televisions europees és similar. La concordanca en

percentatges similars entre ambdós tipus de cañáis es
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Gráfic 5. Televisions publiques autonómiques.

Immigració. Destacada.
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Gráfic 5.1. Televisions publiques europees.

Immigració. Destacada.

Gráfic 6. Televisions publiques autonómiques.

Immigració. Enfocament.
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Gráfic 6.1. Televisions publiques europees.

Immigració. Enfocament.
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repeteix de moment en l'ordre ¡ una mica menys en la

durada. També ens sembla que ni ha certa coincidencia en

el percentatge general sobre la selecció del tema de la

immigració en ambdós tipus de televisions, menys d'un 1%.

Enfocament
L'enfocament és un altre element que considerem

relacionat amb el tractament i la interpretado que el mitjá

realitza de la informado. Segons sigui aquest, la immigració

pot quedar connotada com a tema social, de conflicte,

assumptes legáis, etc.

A la vista d'aquest gráfic, el tema de la immigració en les

televisions autonómiques está relacionat fonamentalment

amb aspectes socials, seguit d'un 24% d'enfocament polític.

En les europees, veiem que també ni ha una coincidencia

entre els diferents tipus de cadenes i paísos. Novament, hi

ha concordanca en els aspectes del tractament.

El grau de construcció
El grau de construcció de la unitat d'análisi té a veure amb

el nivel I de contextualització de la noticia, si inclou

background, si respon, en definitiva, a la gramática del

periodisme audiovisual en televisió, si els cánons hi son

respectáis. S'han considerat cinc graus. La gradació ha

estat decidida, establerta, a partir d'una escala de valors d'1

a 5, on u és molt ¡ncorrecte, cinc és excellent i tfes equival

a corréete sense passar-se, i, per tant, considerem la

construcció amb valor neutre.
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Vegem com ha quedat recollida aquesta variable en els

resultats que mostrem en el següent gráfic.

Gráfic 7. Televisions publiques autonómiques.
Immigracio. Grau de construcció de la unitat
d'análisi.
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Consíderem que aquest apartat és molt important. No es

tracta de parlar aquí de la intencionalitat, sino del nivell de

construcció de la informado sobre la immigracio que

presenten les televisions autonómiques. Veiem que en un

elevat 72% la construcció és neutra, és a dir, es mou entre

els parámetres del corréete i atenent els aspectes formáis

del llenguatge televisiu informatiu.

En el cas de les europees, aquesta variable es concreta

de la següent manera:

Gráfic 7.1. Televisions publiques autonómiques.
Immigracio. Grau de construcció de la unitat
d'análisi.
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Aquí, el grau de construcció neutre és superior, també, ais

altres dos valors, pero notem que, respecte al tema de la
1 immigracio en les televisions europees, el valor 2,

corresponent a una mala construcció, supera en un 21'33%

les autonómiques. També, el valor 4, al qual hem

denomina! una bona construcció, presenta una diferencia

d'un 6'8% menys respecte de les autonómiques.

Existeix una major preocupado pels aspectes de contex-

tualitzactó de la informado entorn de la ¡mmigradó en les

televisions autonómiques?

Temes
Els temes en els quals s'inclou la immigració també

reflecteixen el carácter que les televisions volen donar-hi.

Les percepcions, per tant, també serán rebudes d'acord

amb aquest aspecte. Creiem que en aquesta variable es

concentra un deis aspectes mes destacats amb relació a la

focalització de la noticia.

Els resultats del gráfic corresponent a les televisions

autonómiques ens semblen molt significatius. La major

preocupació de les televisions autonómiques radica en el

24% de regularització d'immigrants indocumentáis, al qual

cal afegir un 8% del valor denominat projectes de llei, a parí

del 4% que fa referencia a Tambada d'immigrants. En

aquest sentit, podem concloure que aquesta és la visió que

les televisions donen a les seves audiéncies entorn

d'aquests collectius de persones: regularització de la

situado a través de la reforma del projecte de llei per tal

d'arbitrar mesures sobre Tambada d'immigrants. El següent

24% a destacar respon al valor agressions de qué son

objecte els immigrants i si a aquest ni sumem el 12% referit

a detencions i el 12% de morts, realment podem arribar a la

conclusió que, almenys a través de les televisions

autonómiques, les audiéncies tindran un panorama una

mica desolador de la immigració. És en aquest sentit que

diem que el tema associat a la noticia sobre immigració és

determinant per establir el grau d'intencionalitat o, si es

preíereix, d'interpretació de les televisions.

És interessant comprovar que en els resultats obtinguts

sobre els casos de les televisions europees entorn de la

relació entre immigració i els temes amb els quals s'associa,

hi destaca un 33% del valor agressions, sensiblement

superior al de les autonómiques. Si a aquest valor hi afegim

el de detencions (11 '11 %) i el de mort, realment la conclusió

Tema monografic: La presencia de la immigració com a exdusió social en els informatius de les lelevísions publiques europees
47



Grafio 8. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Temes.

2.03 %

Gráfic 8.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Temes.
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a la qual es pot arribar és que els immigrants corren perill

en la societat europea. Per contra, tenim un saludable 22%

d'ajuda institucional, humanitaria i d'assisténcia que, sumat

al 5'56% corresponent al valor drets deis immigrants, vol dir,

segons la nostra manera de veure, que existeix una

preocupado en aqüestes societats per donar resposta a la

situació de la immigració.

Classe d'actor institucional
Una altra categoría que considerem pertinent per a la

present exposició és la de la classe d'actor institucional que

intervé en el fet i que la televisió destaca i vincula a les

noticies sobre immigració.

Els resultáis que reflecteix el gráfic 9 donen també la

mesura de la focalització de les informacions entom de la

immigració. Entre els actors institucionaís que intervenen en

les noticies, un 32% correspon a les forces de seguretat, i

si hi sumem el 28% corresponent al valor governs ais quals

obeeixen les (orces de seguretat i ho comparem amb el

valor denominat institucions oficiáis (20%), fonamentalment

referit a organismes d'atenció a l'immigrant, novament

veiem que el tema de la immigració está molt vinculat amb

les decisions polítiques d'ordre públic. Així mateix, l'escassa

participado deis partits politics (8%) ens duu a concloure

que, o bé els partits polítics no intervenen suficientment en

els temes relacionats amb la immigració, o bé les

48
Quaderns del CAC: Número 12



Grafio 9. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Classe d'actor institucional.

raon

autonómiques; no obstant aixó, la presencia deis partits

polítics, amb un 14,29%, és bastant superior ais resultats

d'aquest valor en les autonómiques. També, en aquest cas,

considerem que existeix una coherencia entre els temes

destacats i els actors institucionals que apareixen vinculats

a les noticies sobre immigració.

La variable anterior ens permet presentar el tipus d'actors

que apareixen en imatge i ais quals es concedeix veu. En

aquest sentit, establim tres categories principáis: els actors
institucionals, aquí consignem els actors de les

institucions polítiques que ocupen poder; els actors
socials, que s'integren en agrupacions o collectius de certa

envergadura social; individus, persones individuáis que no

s'adscriuen a cap de les dues categories anteriors o que,

almenys en la noticia, no hi apareixen com a tais.

televisions destaquen un determina! actor institucional

sobre un altre. Per descomptat, aquest tipus de

considerado que realitzem en aquest apartat está

relacionada amb els temes amb qué les televisions vinculen

la immigració.

A continuació vegem qué passa en el cas de les europees.

Gráftc 9.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Classe d'actor institucional.

MUS*

4.7»

Com podem comprovar, les televisions europees

mantenen resultats similars ais obtinguts en les televisions

autonómiques. Els valors de forces de seguretat ¡ govern

sumen un 61,90% del total de la presencia d'actors

institucionals. La reftexió en aquest sentit és coincident amb

la que hem exposat per a les autonómiques. El valor

institucions oficiáis (19,05%) és lleugerament inferior a les

La imatge
Per regla general, en les televisions, en les noticies de

temes socials, o com els que tractem en la nostra

investigació, quan es tracta de la imatge, solen aparéixer

amb mes freqüéncia els individus que son objecte de noticia

o que están vinculats al tema de qué es parla. En el cas de

les televisions autonómiques, observem que aquesta

caráeterístiques no es compleix. Un 60% deis actors que

apareixen en imatge en les noticies sobre immigració

respon a la caracterizado d'institucionals, mentre que els

individus son un 36% i els actors socials representen un

4%. A la nostra manera de veure, aqüestes televisions

mostren una posició excessivament oficialista.

Gráfic 10. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. A qui mostra la imatge.

usnoin

tas*.
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Gráfic 10.1. Televisions publiques europees.
Immigració. A qui es mostra en imatges.

Creiem que els resultats que recull el gráfic 11 teñen major

relació amb les practiques professionals de la construcció

de la noticia en el telenotícies i, fins a cert punt, corregeixen

els resultats del gráfic 10. És normal que en un tema com el

que ens ocupa, la veu majoritária estigui entre els actors

institucionals i els actors socials i, en menor mesura, en els

individus. També ens sembla dintre deis parámetres del

que és habitual que ni hagi un percentatge sense veu,

coinciden* amb la narrado que realitza el conductor del

telenotícies sobre la noticia.

Gráfic 11.1. Televisions publiques europees.
Immigració. A qui donen veu.

Creiem que els resultats de les televisions europees sobre

qui apareix en imatge, responen más al que és habitual en

les rutines de producció d'aquest tipus de noticies. S'apropa

a l'individu de qui es parla, o que está relacionat amb el

tema, a l'audiéncia. Després, hi apareix la imatge de la

institució. Per altra banda, observem que, tant en les

autonómiques, com en les europees, la presencia en

imatge d'actors socials en les informacions sobre

immigració és mes aviat escassa.

La veu

Passem ara a considerar a qui es dona veu en les noticies

relacionades amb la immigració. Comencem per les

televisions autonómiques.

Gráfic 11. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. A qui donen veu.

aar*.
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En les televisions publiques europees existeix una major

coherencia entre els valors que hem seleccionat per a

aquesta variable. Lógicament, en el tema que ens ocupa

apareix molt ressaltada la veu institucional. Per altra banda,

hi ha un equilibri entre individus i actors socials, fet que no

passa en les autonómiques, tal com hem vist.

Podem valorar qué significa que en un tema com el que

ens ocupa, la immigració, els que tinguin veu siguin els

actors institucionals. Existeix una relació entre la

preocupado que manifesten els diferents governs i

institucions europees (hi incloem també les autonómiques)

entorn de la immigració. Bé sigui per buscar solucions

d'integració, d'ajuda, de regularització de les situacions, bé

sigui per adoptar mesures policials, d'expulsions per no

teñir permís de residencia i un llarg etcétera. En aquest

sentit, les televisions reflecteixen el que s'esdevé al voltant

d'aquest tema. De totes mane res, som de l'opinió que

potser s'hi podrien introduir altres temes relacionats amb la

immigració, un altre tipus de noticies que podrien donar lloc
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al coneixement de la cultura de l'altre i no tant deis

problemes que suposa aquest altre.

Incriminado

Per acabar amb els resultats de l'análisi quantitativa i

entrellagant amb el punt anterior, acabarem amb un

aspecte que vam voler considerar com a categoría d'análisi

i H vam adjudicar una variable. Es tracta de la incriminado

de l'immigrant.

Observem que, tot i que no és molt significatiu, un 16% de

les peces informatives relacionades amb la immigració

estan referides a la incriminado de l'immigrant. Creiem que,

al costal de les reflexions que acabem de ler sobre la veu,

aquesta variable també está en la línia del que hem afirmat.

Caldria que els mitjans de comunicado, sense deixar

Gráfic 12. Televisions publiques autonómiques.
Immigració. Incriminació.

cupe*.

Gráfic 12.1. Televisions publiques europees.
Immigració. Incriminació.

d'explicar el que s'esdevé i en fundó del que consideren

mes oportú, prenguessin en considerado aqüestes

conclusions a les quals ens duen els resultats que

presentem. Tot aixó, evidentment, sense cap ánim de

pretensió.

Sobre aquest aspecte, i a la vista deis resultats, les

televisions publiques europees son mes moderades a l'hora

de donar noticies que incriminin els immigrants.

5. Conclusió

Volem concloure aquest article fent esment de les

denominacions que empren les televisions per referir-se ais

immigrants i que nosaítres hem transformat en valors dintre

de la categoría de denominado. Passem a especiJicar-les.

Procedencia, amb aquest valor se'ns diu d'on son els

immigrants objecte de noticia, ja siguin els residents en el

país receptor, amb papers o sense papers, o aquells altres

que arriben per primera vegada. La procedencia constitueix

un 17,7% en les televisions autonómiques, mentre que en

les europees suposa un 23, 3%.

El següent ítem amb el qual es fa referencia a la

immigració, i que nosaítres hem considerat un valor, és el

de la situació legal. En aquest cas, l'indicador per a les

televisions autonómiques representa un 38,3%, enfront d'un

21% de les europees. Cal recordar que en aquests

moments a Espanya s'estava debatent la reforma de la Llei

d'Estrangeria. Creiem que aquesta és una recurréncia que

fan servir les televisions per tal de crear el sentit de la

importancia de la legalització deis immigrants. I insistir en el

tema legislatiu.

Un altre valor que hem consignat és el de quantitat. Les

televisions fan referencia ais immigrants peí nombre que

n'arriben; s'empra també el concepte d'allau; la quantitat

censal d'una determinada comunitat. En aquest sentit, les

televisions europees h¡ dediquen un 28,3%, mentre que les

autonómiques un 17,5% La quantitat sempre indueix a

pensar en la invasió per part d'aquells altres que arriben o

que ja están en el país receptor o de residencia, pero que,

no obstant aixó, no hi pertanyen.

Finatment, hi ha un altre valor, de denominació agressió
racista, del qual les televisions europees es fan ressó en un

16,7%, mentre que en les autonómiques ens trobem amb

un 4,5%.
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Creiem que els resultats presentáis en aqüestes pagines

poden donar una idea de la importancia que té l'activitat

d'ínformar i la responsabilitat social que aixó comporta. Hem

optat per valorar i aproximar conclusions des de l'apartat

cinqué del present article. Som conscients que els fets

s'esdevenen i que sobre ells els mitjans determinen el seu

grau d'importáncia. També, i no volem deixar d'esmentar-ho

en aquest final, cada vegada mes els professionals i les

institucions que els emparen son conscients d'aquesta

responsabilitat social que teñen, així com de la manera de

tractar els temes.

NOTES

1. Aquest article respon a resultats sectorials del projecte
d'investigació del Pía Nacional d'l+D. SEC99-0750 titulat
Sociedad multicultural: tratamiento de la exclusión social en
los informativos de la televisión europea, financat per la
CICYT del Ministeri de Ciencia i Tecnología. Els membres de
l'equip d'investigació, de diferents departaments de la
Universitat Autónoma de Barcelona, son: Allison Beeby,
Michael Faber, Natalia Fernández, María Gutiérrez, Lucía
Molina, Marcial Murciano, Juan José Perona, Pepi Soto,
Susana Tovías, Amparo Tuñón i Teresa Velázquez com a
investigadora principal. Així mateix, van ser exposats en les
Jornades sobre Immigració i mitjans de comunicado
organitzades peí Consell de l'Audiovisual de Catalunya el
desembrede 2001.

2. Les televisions seleccionades han estat: primers i segons
cañáis europeus TVE 1, TVE 2, Das Erste, RAÍ 1, BBC 1,
France 2, RTP, NOS, RTVB (francés); i les autonómiques
TV3, Canal 33, Canal 9, Tele Madrid, Canal Sur, TVG,
TVAC, ETB 2. La mostra seleccionada correspon ais
telenotícies de prime time de tarda/nit durant la setmana del
6 al 12 de novembre de 2000.

3. GIDDENES, A. Sociología. Madrid, Alianza Universidad,
1993

4. CASTELLS, M. La era de la Información (3 vol.). Madrid,
Alianza Editorial, 1997, 1a ed. D'aquesta obra vam
considerar per a aquesta investigado sobretot els volums 2
i 3.

5. Aquesta proposta de definir, o d'apropar-nos, al concepte
exclusió social des de la perspectiva de la semántica
tradicional la vam fer pública per primera vegada en les I
Jornades d'Análisi Crític del discurs, celebrades a la
Universitat Pompeu Fabra i organitzades per la Xarxa
d'Análisi del Discurs el novembre de 2001 amb la ponencia

titulada 'Análisis de la exclusión social en los telediarios de
las televisiones autonómicas españolas*. La portaveu de
l'equip d'investigació en aquella ocasió va ser Natalia
Fernández. En aquest sentit, en la divulgado deis resultats
de la investigado que anem realitzant els components del
gnjp, hi haurá aspectes teórícs generáis que presentaran
coincidencia entre les expósicions. No així, en relació amb
els resultats sectorials, com és el cas del present article i que
respon a la presentado que d'aquest tema vam fer, tal com
ja hem dit, en les Jornades sobre Immigració i mitjans de
comunicado organitzades peí Consell de l'Audiovisual el
desembre de 2001.

6. La parí del treball referida al tractament deis continguts
consisteix, d'una banda, en una análisi quantitativa de
contingut. sobre les noticies aparegudes en el período
seleccionat i referides a l'exclusió social. El procediment
seguit ha estat l'habitual en l'aplicació d'aquesta técnica. El
que sí ens sembla oportú fer constar esta en retado amb els
ámbits en els quals va quedar dividida la fitxa de contingut
definitiva i que ens ha servit per a l'extracció de dades. Així,
vam trabar categories de carácter descriptiu (durada, ordre,
temps, data, proporció, etc.); unes altres de carácter
semionarratiu (actants, actors); unes altres de carácter
semántic i interpretatiu (denominadons, jerarquitzacions,
etc.) D'altra banda, el treball comporta una análisi quailtativa,
que ha suposat l'establíment d'una serie de categories
d'análísi, per a les quals l'aplicació de f'análisi del discurs ens
ha estat d'especial utilitat, sobretot, l'apropament a l'ús de
registres léxics amb fundó categoritzadora que reprodueixen
una ideología. De totes maneres, aqüestes pagines
recolliran E'aspecte quantítatiu de la investigació.

7. La investigació, a parí de les análisis deis informatius, consta
d'una serie d'entrevistes semiestructurades ais caps o
responsables deis servéis ¡nformatius de les cadenes
objecte d'estudi. Aquesta fase de la investigació encara no
está acabada, pero algún deis entrevistats, ais quals volem
agrair des d'aquí la seva collaboració en la riostra
investigació, davant la riostra pregunta sobre la selecció deis
temes sobre exclusió social i, en concret, l'abséncia deis
sense sostre, ens ha dit que, per la data, les condicions
climátiques encara no eren gaire severes i, per tant, no era
tan pertinent informar sobre aixó, tenint en compte la
selecció necessária que cal realitzar en la construcció de
l'agenda temática, a mes, en no haver succeít cap fet
destacable entorn d'aquest tema, en cas de ser tractat seria
objecte d'altre tipus de programa informatiu. Nosaltres vam
insistir que els sense sostre existeixen al marge de les
condicions climatológiques i que, precísament aquesta
setmana van ser especíalment dures a mig Europa.
Finalment, no vam voler insistir-hi.

8. La televisió autonómica de Canáries. que apareix al gráfic
com TVC, hauria de figurar-hi com TVAC

9. Els valors que vam establir per a aquesta variable van ser:
(1) menys de 5%; (2) entre 5% i 10%; (3) entre 10% i 15%;
(4) entre 15% i 20%; (5) mes de 20%. Els resultats que
apareixen en els gráfics 4 i 4.1 responen a la propordó que
la noticia sobre immigració ocupava respecte a la resta de
noticies del telenoticies de cadascuna d'aquestes cadenes
(autonómiques i europees) i no de la mostra sobre exclusió
social.
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La investigació sobre el tractament informatiu
de la immigració ais mitjans de comunicado:

propostes del MIGRACOM

Nicolás Lorite i Josep María Blanco

u En aquest article es planteja la necessitat d'abordar

l'estudi del tractament de la immigració ais mitjans de

comunicado tenint en compte la producció, emissió,

recepció i dinamització de continguts textuals, visuals

i sonors.

El Grup de Recerca i Observatori de Migraciú i

Comunicació (MIGRACOM) de la UAB aposta, des

del seu naixement el 1995, per aplicar una teoría i

una metodología ais diferents suports i mitjans que

permetin obtenir posteriorment indicadors qualitatius

i quantitatius multivariables de referencia que ajudin

a conéixer si el tractament deis col lectius d'immi-

grants i deis temes relacionáis amb la immigració és

de qualitat. Aquesta diagnosi permet oferir recoma-

nacions per aqué el tractament sigui el mes adequat

possible, evitant visions racistes, parcials o fragmen-

tades de la realitat multicultural.

1. Un breu aclariment inicial

Per estudiar el tractament informatiu de la immigració ais

mitjans de comunicació i proposar mesures que s'adeqüin a

la realitat de l'auténtica diversitat i dinamització social i

intercultural que vivim actualment a Catalunya, fa falta una

combinació entre aprofundiment teóric i metodológic de

Nicolás Lorite
Director del MIGRACOM i Cap de la Unitat de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Autónoma de Barcelona

Josep María Blanco
Coordinador del MIGRACOM

l'objecte d'estudi i de seguiment quotidiá de les actuacions

polítiques i comunicatives. No és suficient amb una dada,

univariable i subjectiva, obtinguda d'avui per demá, per

justificar l'aplicació de noves normes. És convenient un

seguiment qualitatiu i quantitatiu, realitzat amb el temps

necessari i des de la producció, emissió, recepció i

dinamizatció de continguts textuals, visuals i sonors, i teñir

en compte l'auténtica dinamització intercultural, si volem

anar mes enllá del coneixement fragmentat i superficial de

la realitat i de l'aplicació de propostes desfasades.

A continuació, donem a conéixer algunes de les tasques

que realitzem des del MIGRACOM (www.migracom.org),

Observatori i Grup de Recerca de Migració i Comunicació

de la UAB, des del seu naixement l'any 1995, per tal de

combinar investigació amb acció i, per tant, la Universitat i

el món académic, amb les realitats social, política,

informativa i comunicativa.

2. Qué ha fet el MIGRACOM?

El MIGRACOM (Observatori i Grup de Recerca de Migració

i Comunicació) de la Universitat Autónoma de Barcelona

neix el 1995. Rep l'impuls inicial d'un collectiu de

professors i investigadora del Departament de Comunicació

Audiovisual i de Publicitat de la Facultat de Ciéncies de la

Comunicació de la Universitat Autónoma de Barcelona de

diferents disciplines: premsa, disseny gráfic, radio, televisió

i fotografía. També rep l'assessorament de professors,

investigadora, especialistes i técnics d'altres branques del

coneixement (Sociología, Educació, Antropología,

Demografía, etc.) amb el criteri principal d'analitzár la

imatge que projecten els mitjans de comunicació deis

immigrants.

Tema monografía La investigado sobre el tractament informatiu de la immigració ais mitjans de comunicado: propostes del MIGRACOM
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El grup de recerca es consolida a partir de 1996 amb

l'estudi "Tractament deis ¡mmigrants no comunitaris ais

mitjans de comunicado a Catalunya". Aquesta investigado

es realitza, per encárrec del Departament de Benestar

Social de la Gene ral itat de Catalunya, dins del marc de

t'Any Internacional per la Tolerancia, i com una iniciativa del

Conveni sobre la protecció de la Cultura i la Imatge de les

miñones étniques ais mitjans de comunicado social, signat

l'any 1995, entre el Collegi de Periodistes de Catalunya, el

Departament de Benestar Social de la Generalitat de

Catalunya i els principáis mitjans de comunicado social

catalans.

Les conclusions de l'estudi s'empren com a base per a la

redacció del Manual d'estil sobre Miñones Étniques del

Collegi de Periodistes de Catalunya i son difoses entre els

mitjans de comunicado catalans. Aquesta iniciativa, una de

les primeres que es posen en marxa a la Unió Europea i la

primera de l'Estat espanyol, pretén conscienciar els mitjans,

ja des de l'any 1996, d'un model adequat de tractament de

col-lectius procedents de diferents cultures -com ara els

¡mmigrants- que no caigui en el racisme, la segregació i la

xenofobia.

L'any 2000 -quatre anys després del primer estudi- es

realitza una segona recerca sobre el "Tractament deis

immigrants no comunitaris ais mitjans de comunicació a

Catalunya", també per encárrec del Departament de

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest

estudi es presenta, entre altres llocs, al IV Congrés de

Periodistes de Catalunya, celebrat al final de l'any 2000, i

novament serveix per proposar un ús adequat entre els

periodistes especialitzats en la cobertura deis temes sobre

¡mmigració del Manual d'estil i com a eina d'análisi de l'evo-

lució del tractament informatiu deis col-lectius immigrants.

Aquesta opció de recerca per a l'acció ha dut el

MIGRACOM a ser assessor del Consell del Departament de

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya des de

1995, i del Consell Municipal de Benestar Social de

l'Ajuntament de Barcelona (subgrup Mitjans de

comunicació i multiinterculturalitat, del grup de treball

Refugiáis i Estrangers) des de gener de 1996. Des l'any

2002 participa d'un conveni amb el CRID {Consorci de

Recursos i Documentado per a l'Autonomia Personal) de la

Diputació de Barcelona i col-labora amb l'lnstitut de

Migracions i Servéis Socials del Ministeri de Hnterior.

3. Línies de recerca

Per estudiar la relació entre migració, informado i

comunicació treballem, entre d'altres, les principáis línies de

recerca següents:

- Comunicació local i dinamització intercultural

- Internet i dinamització intercultural

- Informació televisiva sobre immigració

- Informació radiofónica sobre immigració

- informació d'actualitat en premsa escrita sobre

immigració <

- Infografia i disseny gráfic en premsa i televisió ¡ miñones

étniques

- Accés de les minories étniques ais mitjans de

comunicació

- Rutines de producció de les noticies sobre minories i

immigració

- Programado televisiva infantil i interculturalitat

- Televisió i migració infantil

- Multimedia i infancia

- Publicitat i interculturalitat

- Tractament deis conflictes étnics en premsa analógica i

digital

- Disseny d'un concepte d'informació audiovisual de

qualitat

- Metodologia d'análisi de la immigració ais mitjans

audiovisuals

- Análisi de la recepció de les informacions sobre minories

i immigració

- Dinamització social i cultural de les noticies sobre

immigració

4. Objectius per analitzar el tractament de la
immigració a Catalunya (1996-2000)

Quan plantegem la recerca per estudiar el tractament

informatiu de la immigració no comunitaria ais mitjans de

comunicació a Catalunya tenim en compte els objectius

principáis següents:

1. Detectar el tractament informatiu que s'atorga a la

immigració no comunitaria ais mitjans de comunicació

(premsa, radio i televisió) a Catalunya.

2. Definir els criteris que s'utilitzen per valorar

objectivament aquest tractament a cada mitjá i de manera
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Procés d'investigació per a l'acció

15/2/1995
Signatura del
Conveni sobre

ProJecció de les
Miñones Étniques

Estudi 1S96
sobre

el tractament
informatiu de
la immigració

Manual d'estil
1996 del

Collegi de
Periodistes de

Catalunya

transversal a tots tres.

3. Experimentar i precisar una metodología qualitativa i

quantitativa, capac d'aprofundir tant en el mes específic

com en aíl6 mes general, és a dir, en les peculiaritats

informatives de cada mitjá amb el seu llenguatge i en

determinades constants narratives de tots tres.

4. Extreure una serie de resultáis qualitatius i quantitatius

per cada mitjá analitzat.

5. Proposar una metodología per estudiar aquest collectiu

social de la forma mes objectiva possible.

6. Suggerir, a partir de tot aixó, un tractament informatiu

adequat.

7. Justificació de la recerca sobre el tractament:

investigado per a l'acció

Aquest estudi s'ha d'entendre com una eina al servei d'un

procés ¡nformatiu normalitzador. Aquest procés d'inves-

tigació per a l'acció s'explica en el següent 'esquema.

Els indicadors obtinguts pretenen ser una eina de

referencia per a periodistes, professors de periodisme,

polítics i altres persones implicades, directament o indirecta,

en la presa de decistons relatives al tractament informatiu

idoni de la immigració en I'actualitat. Així es planleja a les

jornades "La producció de noticies sobre immigració',

celebrades el mes d'octubre de l'any 2001 al Centre de

Cultura Contemporánia^ de Barcelona i en les quals van

participar representants d'aquests tres collectius (veure

conclusions a la página web www.migracom.org).

Des de l'estudi de 1996, el MIGRACOM va elaborar

l'estudi Tractament de la immigració no comunitaria ais

mitjans de comunicado (premsa, radio i televisió) a

Catalunya, 1996 seguint aquests criteris. En aquell moment

va ser una recerca que va suposar l'apiicació deis criteris

establerts en el conveni signat peí Collegi de Periodistes de

Catalunya, els mitjans de comunicado" social i el

Diferents
actuacions

pedagógiques,
períodístiques i

pol ¡tiques

Nou Estudi
2000

Revistó del
Tractament

de 1996

Noves propostes
d'actuacions

pedagógiques,
períodístiques i

polítiques

Departament de Benestar Social de la Generalitat de

Catalunya el 15 de febrer de 1995. El Conveni sobre la

Protecció de la Cultura i la Imatge de les Miñones Étniques

ais Mitjans de Comunicado Social establia la necessitat

"d'impulsar estudis generáis sobre la influencia deis mitjans

de comunicado en l'opinió pública, en especial peí que fa a

la conscienciació social en relació amb les miñones

étniques" dins del marc de l'Any Internacional per la

Tolerancia. Va ser un estudi encarregat peí Departament de

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya que va

servir com a suport per activar el Manual d'estil del

tractament de les minories étniques del Collegi de

Periodistes.

Aquest estudi de 1996 també serveix per impulsar un

treball des del subgrup de Refugiats i Estrangers de

l'Ajuntament de Barcelona que va servir de referencia per a

l'aprovació de diferents actuacions en sessió Plenária de

l'Ajuntament de Barcelona, determinacions que es van

presentar al president del Parlament de Catalunya i a una

comissió de pariamentaris del Parlament de Catalunya l'any

1997.

És un estudi que també es presenta al Parlament Europeu

en una sessió de rebuda de periodistes i investigadors

catalans especialitzats en aqüestes temátiques l'any 1997.

Pero ja a l'any 1996 és un estudi de referencia a Londres

dins de les jornades "Research Information Campaign for

media and journalism training schools. Multicultural

Recruitment Journalists Schooís and Media", projecte

iniciat per a Migraten & Mediam d'Holanda, en collaboració

amb la Netherlands Association of Journalists (NVJ), el

Black Members Council of the National Union of Journalists

(NUJ) de Londres i la International Federation of Journalists

(IFJ), treball finangat per la Comissió Europea i coordinat

per Rinke Bok.
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Algunes observacions prévies a aquest estudi sobre el

tractament de la immigració no comunitaria a Catalunya van

ser recollides, amb recerques, seminaris i debats, i en

coHaboració amb diferents institucions i professionals, a

Aproximado a l'estudi del tractament de la immigració ais

mitjans: el cas de les III i IV Festes de la Diversitat de SOS

Racisme, 1994 i 1995; El paper de la televisió entre els

immigrants, estudi de recepció realitzat amb un col-lectiu

marroquí de Valles sense fronteres, en coHaboració amb

Vicenc Fisas i Driss Buisef (Sant Cugat del Valles, 1995);

Tractament audiovisual de les noves migracions, estudi a

les cadenes de televisió: Antena 3 Televisión, Tele5,

Televisión Española (TVE) i Televisió de Catalunya (TV3),

del 16 al 22 d'octubre de 1995, presentat a la Conferencia

del Mediterrani Alternativa (Barcelona, 24 de novembre de

1995); Programa educatiu per a periodistes de la

Mediterránia en la producció audiovisual sobre miñones

étniques, projecte per a la Fundado CIREM (Centre

d'lniciatives i Recerques Europees a la Mediterránia), 1995;

•Televisión y inmigración infantil", treball de recerca del

Doctorat de Comunicado Audiovisual de la UAB reaiitzat

amb alumnes del Col-legi Milá i Fontanals del Raval, durant

els anys 1994 y 1995; "La investigación sobre migración y

comunicación en España", ponencia presentada a l'Euro-

pean Symponium on Racism, Xenophobia and the Media

(Amsterdam, Paísos Baixos, 1995); "Tools for the Analysis

of News Media", conferencia al congrés Alliances and

Alignments: comunication in the New Europe, Scottish Com-

munication Association, Napier University, Edimburg,

Escocia, 1995; Racisme i educaciú. Els Programes

d'Educació Intercultural i Coeducació, Instituí de Ciéncies de

l'Educació, UAB, 1995; Seminari Interdisciplinari d'lnvestiga-

dors en Migracions, coordinat per Lluís Recolons; Mígrastu-

dium, amb el suport de la Fundado Jaume Bofill (Barcelona,

1995); Jomada técnica "La immigració i els mitjans de

comunicado", organitzada peí Col-legi de Periodistes de

Catalunya i el Govern Civil de Girona, a Girona l'any 1994; i

la taula rodona "Immigració i mitjans de comunicado", amb

SOS Racisme de Catalunya (Barcelona, 1994).

6. Important: la metodología

L'análisi del tractament deis immigrants no comunitaris es fa

a partir de la selecció de mitjans de comunicado social de

difusió a tot Catalunya i d'acord amb els criteris següents:

- Selecció de programes informatius, radiofónics i televisius

de máxima audiencia i incidencia a Catalunya, a cadenes

publiques i privades.

- Informatius televisius del vespre, de dilluns a divendres i

de cap de setmana a Televisió de Catalunya (TV3), Antena

3, Tele 5 i Televisión Española (TVE).

- Informatius radiofónics del vespre de dilluns a divendres

a Catalunya Radio i Cadena SER.

- Selecció de pagines d'informació d'actualitat ais diaris de

difusió i de venda a tot l'ámbit cátala: Avui, La Vanguardia,

El Periódico de Catalunya i El País.

- Selecció d'un període anual de máxima producció

d'informació d'actualitat:

a) Des de dilluns 22 de maig fins al diumenge 18 de

juny de 2000.

b) Des del dilluns 6 de maig fins al diumenge 2 de juny

de 1996.

Son períoctes anuals consideráis de máxima activitat a tots

els mitjans de comunicació, durant els quals treballa tota la

plantilla i sense festius llargs que puguin interrompre les

rutines productives deis periodistes. Son períodes, a mes,

acompanyats d'una activitat social i laboral que es pot definir

com a normal.

Queden fora d'aquesta análisi altres períodes anuals, de

vacances o próxims a les vacances -juliol, agost, setembre

o desembre, per exemple-, per considerar-los irregulars en

la producció d'informació d'actualitat on predominen els

denominats "colobrots11 d'informatius o noticies amb un

tractament de temps i d'espai superior a l'habitual per la

seva espectacularitat en moments de fluxos baixos de

noticies.

No s'han seleccionat ni s'han estudiat altres programa-

cions infomnatives i no informatives deis mitjans audio-

visuals ni tampoc altres continguts com els suplements

setmanals deis diaris. lncloure-h¡ tot aquest material és una

tasca prevista per a futuras fases d'aquesta recerca, que

pretén aprofundir en el tractament de la immigració no

comunitaria des de les diferents perspectivas de la produc-

ció i de la recepció deis missatges informatius.

En el cas deis telenotícies, s'ha exclós l'horari de migdia a

l'estudi de l'any 2000. Vam descobrir que la selecció de dos

informatius de la mateixa cadena el mateix dia no permet

aprofundir más en l'análisi de les informacions perqué els

56
Ouaderns del CAC: Número 12



seus continguts son prácticament ¡déntics.

S'efectua una análisi quantitativa i qualitativa deis

materials seleccionáis, així com una específica per mitjans i

llenguatges. L'análisi quantitativa permet obtenir els

percentatges de temps total destinat a noticies d'immigració.

També permet comparar-los amb els obtinguts per altres

blocs temátics. L'análisi específica per mitjans i llenguatges

permet aprofundir en determinats aspectes que es mostren

a continuació:

- L'análisi textual en premsa: text

Titulare, avanttítols, subtítols, carácter del léxic emprat, (onts

informatives, seccions on es publica la informació, carácter

temátic i ¡ntertextualitat.

- L'análisi visual en premsa: fotografía

L'análisi de Ea fotografía en la premsa es basa en criteris

quantitatius (técnics, fotoperiodístics i de disseny) i

qualitatius.

- L'análisi visual en premsa: disseny gráfic
Macrotipog rafia de la publicado, macrotipografia de la

página, macrotipografia de la unitat informativa i

micropografia del text base.

- Televisió informativa: estructura i contingut
Temps atorgat a la unitat informativa, l'ordre que ocupa a

l'escaleta del telenotícies, análisi de l'entradeta, deis vídeos

informatius i de les informacions donades per un

presentador.

- Televisió informativa: análisi de la imatge i de la
seqüéncia audiovisual

Distancia i proximitat de la camera i diferenciació de

l'individu.

- Televisió informativa: estructura del discurs
Macroestructura temática i macroestructura esquemática.

- Análisi del so
índex de problematització i factor de modelització.

- Análisi de radio informativa
Aprofundiment en l'estructura de la unitat d'informació,

definició de les fonts oráis, análisi deis enllagos i análisi del

contingut.

7. Mes important encara: el marc conceptual

Un deis objectius principáis de l'análisi és precisar

objectivament la valorado que s'atorga al tractament

informatiu deis tmmigrants.

Ja des de l'estudi del 96 vam considerar que un tractament

adequat, idoni, étic i, per tant, positiu d'aquest col-lectiu, és

sinónim de qualitat. Aixó vol dir que el millor tractament

informatiu deis immigrants no comunitaris és el que fa servir

tota una serie d'elements periodístics, gramaticals, textuats,

visuals i sonors amb el corresponent contrast objectiu,

metodológic i teóric que requereixen.

El tractament és positiu, bo o idoni quan la noticia está

contrastada, declina l'opinió en totes les fonts existents i

s'utilitzen les narratives visuals, sonores i textuals des de

tots els punts de vista possibles. Per tant, tractar bé o

adequadament el col-lectiu immigrant no significa informar

només d'aquelfs aspectes en qué la temática siguí

considerada generalment positiva per a tot tipus de societat

i cultura, com les seves celebracions festives, per exemple.

Caldrá informar de qualsevol esdeveniment relacionat amb

la seva realitat immediata, inclosa la festiva, tractat amb els

criteris de qualitat informativa, objectius que neixen d'un ús

divers de fonts informatives i punts de vista audiovisuals i

textuals, pensats en una recepctó plural deis missatges.

Aixó vol dir que el criteri de qualitat informativa és

multivariable i neix de diferents indicadors quantitatius i de

criteris qualitatius construits tant des de la producció com

des de la recepció deis missatges.

En el cas de la premsa, parlem d'unitats informatives de

qualitat quan es tracta de relats de fets informatius referents

o relacionats amb la immigració no comunitaria. La base és

l'equilibri del carácter de la tematització i la intertextualitat

(positiu/negatiu), la variabilitat de temes abordats a partir

d'una diversitat de fonts i l'adopció d'una estructura

informativa jerarquizada i un llenguatge no favorable a la

creació d'estereotips i/o creences que tendeixen a

distorsionar la cognició social sobre la identitat cultural de

l'immigrant.

La unitat informativa és l'eix central de l'análisi, és la peca

base a partir de la qual extraurem les nostres conclusions.

És el criteri principal a considerar en el moment de

seleccionar els criteris bptims per a l'análisi del tractament

informatiu del col-lectiu immigrant.

Atorguem una importancia fonamental a la unitat

informativa perqué és la primera a saltar a l'escena

mediática i a transmetre a l'opinió pública una realitat

concreta. Aqüestes informacions punieres son seguides dia

a dia per una audiencia ávida de noves dades sobre el
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tema. Els telenotícies continúen aconseguint índexs

d'audiéncia importants. L'impacte és immediat, així com la

recerca d'ells per part del teleespectador. La mateixa

dinámica es produeíx entre els diaris i els seus lectors o la

radio i els seus oients; busquen qué hi ha de nou i volen que

se'ls ofereixi de la manera mes fácil, clara, concreta i directa

possible. Aixó vol dir que aqüestes unitats son, a mes a

mes, productes que se subministren en funció de formules

de presentar i redactar molt simples i estrictes, universals i

clássiques que s'han utilitzat, gairebé de la mateixa manera,

des de l'inici del periodisme, perqué combinen simplicitat

amb eficacia comunicativa.

Considerem, per tant, que la formació de l'opinió pública

sobre determinats collectius com els immigrants no

comunitaris parteix de la informado d'actualitat que

ofereixen aqüestes unitats informatives diáries. Després

d'aquestes primeres infofmacions emergeixen altres

productes audiovisuals i escrits (reportatges i entrevistes,

tertulies, opinions, fins i tot novelles i ficció televisiva i

cinematográfica) que poden aprofundir en els continguts

iniciáis i reorientar o matisar el tractament informatiu, étic i

ideológic atorgat a la unitat informativa inicial. Difícilment,

pero, alteren l'impacte que provoquen en els receptors

aqüestes primeres impressions concises i immediates de la

realitat com son les unitats informatives.

Seleccionem informacions que parlen sobre immigració no

comunitaria, dins del període analitzat, indistintament que

tinguin la categoría de noticies d'actualitat. Aqüestes

informacions les anomenem: unitats informatives.

Seleccionem una serie d'informacions sobre un collectiu

social determinat durant un període anual concret;

d'aquestes, algunes compleixen tots els críteris necessaris

per ser considerades noticies d'actualitat, pero d'altres no.

Per tant, només algunes informacions poden ser actuáis,

instantánies i noticiables pero altres complementen i

matisen diferents dades ¡ qüestions que llavors van ser

actualitat. Aquest és el cas de la Llei d'Estrangería. Durant

el període analitzat apareixen noves informacions sobre

aquest tema que son actuáis, pero no deixen de ser matisos

sobre un tema que va saltar a la palestra informativa ja fa

uns quants anys.

En el cas de la premsa, considerarem unitat informativa

qualsevol estructura gramatical amb significat que ens

aporti informado intelligible sobre la immigració no

comunitaria actual. Inclourem per tant, fins i tot, unitats

reduídes com son els titulars quan aquests es traben sois

sense cap desenvolupament de la informado que

presenten, per exemple, quan anuncien a ta portada del

diarí una noticia que mes tard es desenvolupará a la secció

corresponent.

En el cas de la radio i la televísió, les unitats informatives

son cada una de les peces en qué es fragmenta un

informatiu com a entitats independents i desenvolupades,

fragmentació que ve delimitada, generalment, per la

introducció i l'acomiadament del conductor o conductora del

programa, menys quan es tracta d'un bloc de noticies

encadenades. Segons aquest criteri, no hem considerat

unitats informatives els titulars de portada i l'acomiadament

deis informatius. Malgrat tot, sí hem considerat unitats

informatives aquelles que desenvolupa el mateix conductor

0 conductora del programa, directament, després de tancar

una noticia i d'introduir-hi la següent, sense cap suport

d'imatges, en el cas de la televisió, ni talls de veu, en el cas

de la radio.

Les unitats informatives se seleccionen si fan referencia al

collectiu estudiat (immigració no comunitaria),

independentment deis qualificatius emprats ais titulars per

identificar-lo i de si s'ajusten mes o menys a l'actualitat.

8. Una conclusió general i algunes propostes

Després d'analitzar el tractament informatiu de la

immigració no comunitaria a premsa, radio i televisió,

segons la metodología i el marc conceptual delimitat,

arríbem a la conclusió general que és negatiu. Podem

afirmar que és negatiu i no arriba ais mínims de qualitat

informativa perqué a tots i cadascun deis mitjans analitzats

1 ais seus respectius llenguatges textuals i audiovisuals,

d'acord amb els instruments metodológics i els conceptes

teórics objectius aplicáis, hem observat que el col-lectiu

d'immigrants és només una xifra, no paria i no té identitat.

a) Premsa

El principal objectiu de les propostes generáis sobre el

tractament informatiu de la immigració no comunitaria ais

diaris d'informació general ha de ser buscar l'equilibri

quantitatiu i qualitatiu deis fets narrats d'acord amb el

següent criteri general: valorado i consideració global deis
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aspectes relacionáis amb la ¡mmigració, per tal d'aportar-h¡

dades que contribueixin al coneixement cultural de

l'immigrant (una de les bases fonamentals per a la

construcció de l'empatia intercultural).

L'acompliment d'aquest criteri general provoca una

reacció en cadena de la resta d'aspectes periodístics que

cal teñir en compte:

- Augmentar el nombre d'unitats informatives on el

subjecte actiu i la font informativa deis fets narrats sigui

l'immigrant no comunitari.

- Diversitat temática deis fets relacionáis amb la

¡mmigració no comunitaria (fluxos migratoris, legislado,

economía, integrado, cultura, espectacles, art,

comunicació, educado...)

- Eludir la nacionalitat i els gentilicis referents a la

¡mmigració no comunitaria quan aquests no formen part de

l'eix central de la informació (especialment en unitats

informatives de carácter conflictiu o problemátic).

- Emprar un léxic adient i apropia! a cadascun deis temes

i de les seccions tractades, per tal de no construir camps

semántics que puguin contribuir a la creado d'estereotips i

falses creences sobre la població immigrant.

b) Fotografía en premsa

- És important no pressuposar que una persona és

immigrant peí seu color de pell, la seva forma de vestir. Hem

de confirmar la seva condició d'immigrant, si no estaríem

alterant i manipulant la realitat.

- Una utilització inadequada del teleobjectiu ajuda a crear

una sensació de distancia i de llunyania entre el col-lectiu

d'immigrants i el receptor/lector de la fotografía.

- Sempre que sigui possible, és millor que els immigrants

no hi apareguin d'esquenes. Si els presentem així,

l'espectador té la sensació que els está mirant amb cert

recel.

- Les activitats, actituds i expressions on apareixen els

immigrants, son básiques en la percepció que pot teñir la

societat d'aquest col-lectiu.

- El peu de foto és un element clau per a la interpretado

correcta de la fotografía. Ha de ser informatiu, clarificador i

no redundar mai en els elements que ja hi apareixen de

forma evident.

- El tractament fotografíe positiu el vincularem al concepte

de qualitat, una qualitat que trobarem quan la imatge sigui

realment informativa, actual i tingui en compte totes les

possibilitats que li ofereix el llenguatge visual (tipus

d'objectiu, punt de vista, actitud de les persones davant la

camera...).

- De la mateixa manera, aquest tractament fotografíe de

qualitat haurá d'anar íntimament relacionat amb el peu de

foto, un peu de foto que ens permetrá analitzar

correctament la fotografía evítant ¡nterpretacíons errónies ¡,
1 a la vegada, una adequada relació entre la fotografía triada

i el titular i el text de la unitat informativa.

c) Disseny gráfic en premsa

- Es millora el tractament formal de la informado si apareix

en portada.

- Si la informació apareix en página, sigui o no portada,

millorará el tractament formal si hi apareix en la part

superior.

- Si la informado apareix en página, sigui o no portada,

millorará quan ocupi mes espai en la página o, en tot cas,

quan sigui la informació que ocupi mes espai de la página.

- Si la informació apareix en página, sigui o no portada,

millorará el tractament formal si la informació inclou altres

elements a mes a mes del titular i del text base.

- Si la informació apareix en página, sigui o no portada,

millorará el seu tractament formal si el titular té una relació

de pulsactons de 1,5 o 2 alfabets per línia.

d) Radio informativa
Cal apropar l'oient a la vida de rimmigrant. Aixó es por

aconseguir a través de les següents vies:

• Incorporado d'altres generes informatius al tractament

d'aquest tema. La noticia, per les seves próptes

característiques, dona una visíó molt puntual de

l'esdeveniment i pot provocar una visió unilateral del tema.

En els últims mesos, s'ha detecta! un esforc per part deis

mitjans per oferir una perspectiva mes humana i menys

matemática (xifres) deis aspectes que l'envolten.

• Elaboració de la informació, en aquest cas de la noticia

(genere omnipresent ais radiodiaris), seguint les directrius

própies del genere que faciliten la contextualització i

obliguen a incorporar dades que matisen la presentado del

fet puntual a partir del subjecte (el QUI) i la seva acció (el

QUÉ).

• Incorporado del COM, el PERQUÉ i TON per millorar la
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narració informativa. Caldria reequilibrar la presencia de les

cinc dades importants.

• Augment de les ¡nformacions de caire social des d'una

perspectiva positiva per facilitar un estat d'opinió próxim a la

integració social d'aquest col-lectiu. La presencia deis

protagonistes com a fonts sonores aniria en aquesta línia.

La poblado ha de conéixer els seus problemes.

e)Televisió informativa
- Com en qualsevol informado televisiva on hi ha parts en

conflicte o enfrontades, caldria donar veu ais immigrants en

les diverses ¡nformacions que els afecten, ¡/o a les

organitzacions que els agrupen i els representen (ONG,

Associacions d'Ajuda, etc.).

- Cal fer un esforg per trobar, triar i emetre informacions

sobre la integració deis diferents collectius d'immigrants, la

seva vida quotidiana i l'arrelament en diverses poblacions.

No sois informar de la immigració respecte a la entrada

massiva, les máfies o altres aspectes que transmeten

només una imatge negativa deis immigrants i del flux

migratori. En aquest sentit, requereix un esforg especial que

les noticies tractin d'explicar el que hi ha darrera del fet

d'emigrar a un altre país, i quines son les raons en cada

cas.

- Respecte al llenguatge, per diferenciar els immigrants

legalitzats i deis que no ho son, fer servir termes mes suaus

que no donin una imatge tant pejorativa com ara "sense

documents" per "indocumentats", o "han de regularitzar la

seva situació" en comptes "d'illegals", etc.

- En general, la televisió i també, per tant, els telenotícies

haurien de fer una certa pedagogía de la diversitat i de la

multiculturalitat, deis valors personáis i socials de les

diferents cultures.

- Les fonts oficiáis transmeten fonamentalment noticies de

carácter policial, i aqüestes sovint no están suficientment

contrastades, la qual cosa, en la práctica, genera

alarmisme. La situació deis immigrants i de la immigració

hauria de tractar-se amb molta cura i delicadesa.

- El tractament audiovisual és molt limitat, en el sentit que

la majoria d'imatges que s'emeten sobre la immigració son

de ciutadans estrangers detinguts, emmanillats, en furgons

policials, fent cua ais organismes oficiáis, etc.

- Hi ha molt poques noticies d'immigrants en situacions

normáis de quotidianitat, que existeixen, pero les televisions

hi presten molt poca atenció. En molts casos, el tractament

audiovisual és de premsa groga i sensacionalista recreant-

se molt en les imatges de cadávers, primers plans, etc.

- És important no situar les noticies sobre immigració

enmig d'altres noticies sobre violencia, atemptats,

desgracies, etc., perqué les contaminen de valors negatius

i pejoratius.

- Caldria també fer un esforg per emetre les noticies amb

una sola temática, el que anomenem temática simple, per

tal de facilitar la descodificació i no transmetre una imatge

molt mes complexa del que en realitat és la immigració. Per

tant, és recomanable fragmentar en varíes noticies les de

temática múltiple o, com a máxim, donar noticies amb dues

temátiques complementáries.

- Tot i haver-hi una certa uniformitat informativa, sobretot

en l'ús de fonts oficiáis (podem veure repetit en les diferents

televisions el mateix fragment de declaració de, per

exemple, el delegat del Govern per a la Immigració, Enrique

Fernández Miranda), hi ha casos singulars. El cas mes ciar

és el del dia 22 de maig de 2000, quan les quatre televisions

estudiades emeten una noticia sobre immigració pero

cadascuna d'elles sobre aspectes diferents. És a dir, aquest

dia la immigració és capag de generar quatre noticies

diferents per a les televisions, mentre molts dies no n'hi ha

cap.

- Els elements utilitzats per ¡Ilustrar la presentado de les

noticies al voltant deis presentadors, com s'ha dit

anteriorment, son molt poc afortunáis, i amb frases de to

molt alarmista. Només cal repassar i observar algunes

imatges com a exemple de l'alarmisme i el catastrofisme

que envolten moltes de les noticies sobre la immigració.

- Hi ha un abús molt gran, sobretot a les dues emissores

privades, d'illustracions de noticies amb les mateixes

imatges d'arxiu repetides varíes vegades, fet que, sens

dubte, denota falta de cobertura i de qualitat de la

informació. A les publiques, en canvi, s'evidencia un cert

esforg per cobrir els temes amb corresponsal t envíats

especiáis í, per tant, amb imatges própies d'alguns

esdeveníments importants referits a la immigració i ais

immigrants.

f) Presentado de les informacions a televisió
- La presentado d'unitats informatives sobre immigració

cal que siguí acurada per tal de no donar una imatge
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negativa de les informacions relacionades amb immigrants.

- És convenient no barrejar dues informacions temátiques

diferents sobre ¡mmigració en una mateixa personació.

Cada tema necessitaria una presentado propia.

- Millor no utilitzar ¡matges d'immigrants o de pasteres o

similars al fons o a l'entorn del personador.

- Si es pretén arribar ais immigrants, el vestuari del

presentadors hauria de defugir una mica del que empren les

fonts oficiáis.

- Peí que fa ais textos que apareixen en pantalla i que

poden il-lustrar una personació, cal defugir de l'ús

d'adjectius com "allau" i similars, i procurar emprar un text

referencial sobre el fet del qual s1 informa. Cal evitar

paraules genériques que no informen de res en concret i

que serveixen per ficar sota un mateix nom moltes

informacions que no teñen per qué afectar d'igual forma tots

els membres del col-lectiu d'immigrants.

- En els textos, hauria d'haver-hi sensibilitat per parlar del

problema real de la ¡mmigració, la necessitat de guanyar en

qualitat de vida, polítics, etc. Sempre es sol donar la visió

del que rep la tmmigració.

- Els personadors haurien de controlar els seus gestos i les

focalitzacions acústiques per tal de no dramatitzar la

informado sobre ¡mmigració i no donar-l¡ caire de problema

negatiu per a l'estabilitat deis ¡ndfgenes, la qual cal resoldre.

Millor, en qualsevol cas, que les personacions siguín

enunciatives mes que no pas valoratives.

g)So a televisió

- La utilització periódica, per part deis periodistes, de la

"unítat de temps de presencia", el concepte de

"problematització favorable o desfavorable" i el de "índex de

presencia", com a ¡nstruments d'observació deis períodes

llargs d'insisténcia informativa sobre els temes

d'immigració, pot resultar una forma molt eficac per valorar

i prendre consciéncia del tipus de posicionament i

d'orientació que es dona globalment en el temps.

- Sembla evident que la presencia deis representants

oficiáis deis immigrants hauria d'augmentar i equilibrar-se

amb la deis representants autóctons.

h) Sincronía audiovisual
- Gairebé totes les noticies contradiuen el principi

deontológíc d'equilibri de les fonts. Concedeixen massa

protagonismo audiovisual a les accions i a les veus de la

policía i semblen justificar només la Llei d'Estrangeria.

- Un tractament mes equilibrat de les informacions sobre el

col-lectiu estudiat suposa l'ús d'un ventad más ampli

d'interlocutors (fonts) al servei d'una construcció de la

noticia, com els immigrants il-legals arrestáis, o com a

mínim, els col-lectius organitzats d'immigrants legáis i

il-legals.
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Recomanacions del CAC
sobre el tractament informatiu de la immigració

La immigració ha esdevingut en els darrers temps un

fenomen de gran impacte social. Tot i la tradició permanent

de processos migratoris que caracteriza la nostra

trajectória histórica, el fenomen apareix ara revestit d'una

encara major complexitat, especialment per la dtversitat i

peí grau de diferenciado de les tradicions culturáis que

entren en contacte. El debat públic imprescindible que la

nova centralitat d'aquest fenomen suscita está molt

condicionat, sens dubte, peí tractament informatiu que rep

de part deis mitjans de comunicació. I en aquest tractament

sovint s'hi escola la propensió a una visió tópica, amb

¡matges de pasteres, victimes, cues de persones que volen

regularitzar la seva situado, vagues de fam o tancaments a

les esglésies.

L'agenda temática relativa a la immigració, la reiterado

d'alguns arguments o la utilització de determinades imatges

que contenen implícit un discurs fonamentalment

problematitzador del fenomen immigratori resulten habituáis

i son difícilment evitables en els programes ¡nformatius de

les radios i televisions del nostre país. Collectius

professionals, organitzacions solidáries, institucions i

equips de recerca amb participado de periodistes i

académics van comencar a plantejar, fa temps, la

necessitat de prendre consciéncia de les limitacions de les

rutines informatives aplicades al tractament de les

migracions, els seus protagonistes i els seus impactes

sodals i culturáis. S'han celebrat trobades i debats, s'han

elaborat estudis, s'han formulat propostes i s'han encetat

experiéncies d'autoregulació. Els hem pres tots com a

referencia. Pero la realitat és encara poc satisfactoria i cal

contribuir des de totes les plataformes possibles a millorar

els instruments del treball i la qualitat de la informado

relativa al tema.

Per aixó el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, atenent

a la fundó de promoure l'autoregulacio que estableix

Partióle 1O.i de la seva Llei de creado, es va proposar

reflexionar, amb la col-laborado de professionals i experts,

sobre quin és ara i quin hauria de ser el tractament

informatiu que rep el fenomen de la immigració.

Comprendre com els mitjans de comunicació contribueixen

a perfilar la imatge, potser massa fácilment tópica, de les

persones immigrades en la nostra societat. Com es dona

una determinada visió d'aquests coHectius a partir deis

hábits de producció de la informado, de la immediatesa i de

la inercia de l'agenda. O com, paradoxalment, l'adopció

mecánica i sistemática d'una actitud apologética o d'un

suposat llenguatge "políticament corréete" poden arribar a

ser, en ocasions, formes d'expressió de paternalisme

eurocéntric.

En aquesta tasca de reflexió, com ja hem dit, ens hem

trobat amb moltes persones, organismes públics i coHectius

que ja havien treballat i generat propostes a Pentom

d'aquesta qüesttó. En aquest sentit han estat especialment

valuoses les aportacions de Collegi de Periodistes de

Catalunya, el Consell de la Informado, la Comissió

Parlamentaria sobre Política d'lmmigració, la Secretaria del

Govern per a la Immigració, el Consorci de Recursos i

Documentado, els distints Grups de Recerca de les

universitats, algunes ONG i organitzacions de suport,

collectius de persones immigrants i sindicats, els mitjans de

comunicació amb manuals d'estil propis, i, molt

específicament, els ponents i participants a les Jornades

sobre el Tractament Informatiu de la Immigració que el

Consell de l'Audiovisual de Catalunya va convocar a

Barcelona els dies 27 i 28 de novembre de 2001.

Mes enilá de fer la nostra aportado al debat social, o de

fer una invitado a adoptar una actitud crítica i autocrítica

sobre Pelaboració de la informado, voldríem posar en relleu

la gran responsabilitat social que teñen contreta els mitjans

de comunicació -i molt especialment els audiovisuals-
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davant temes tan complexos com la immigració. Com és

d'ímprescindible que tinguin present el seu pes i influencia

en la conformado de l'opinió pública relativa a aquest ámbit.

I com cal crear els mecanismes per tal que els professionals

en puguin informar de forma serena i ponderada per tal de

contribuir a la convivencia cívica i a l'enfortiment de la

democracia.

Aquesta responsabilitat social que esmentávem afecta i

involucra tothom. Pero de manera molt particular correspon

a autorítats, empreses i grups gestors deis mitjans de

comunicado, i professionals de la informado.

- Les autorítats, perqué sovint determinen les condicions

especifiques de treball en les quals es desplega l'activitat

informativa, especialment en el cas d'esdeveniments

sobtats; perqué sovint emeten declaracions i adopten

posidonaments públics; i perqué, en qüestions relatives a la

immigració, generalment actúen com a font principal, o fíns

i tot única, d'informació d'alguns mitjans i periodistes.

- Les empreses de comunicació i els seus mitjans,
perqué elles creen les condicions permanents per al

desenvolupament de la tasca informativa deis seus

treballadors i treballadores; perqué fan possible o dificulten

l'especialització i ' la formado del seu personal; perqué

estimulen o no l'adopció de pautes i filtres que abonin

l'objectiu de la qualitat informativa.

- I les persones dedicades professionalment a la
informació perqué, al capdavall, son els actors directes de

la construcció del discurs informatiu; qui viu mes

intensament les pressions, les mancances i els prejudicis

que poden afectar la tasca periodística; qui pot patir, qui pot

posar en práctica i qui pot deixar en evidencia una

elaboració massa simple o massa tópica de la informació

sobre immigració, potser massa marcada per rutines i

automatismes acrítics o per nocions d'ef ¡ciencia

estrictament mercantils.

Des del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, dones,

recollint indicacions i propostes de persones i collectius

com els abans esmentats, relatives al tractament informatiu

de la immigració, proposem a les autoritats implicades, ais

mitjans audiovisuals de comunicació i ais professionals que

hi exerceixen la seva tasca que prenguin en considerado

les recomanacions següents.

Recomanacions adrecades especialment a les
autoritats

1. Independentment de la qualitat general del tractament a

qué están obligades en la seva aproximació al fenomen de

la immigració, convé que les autoritats en general, les

autoritats amb competéncies especifiques en immigració i

els cossos professionals (seguretat, prevenció, assisténcia,

servéis, etc.) que hi están relacionats, assumeixin amb

plena consciéncia la seva condició també de font

d'informació.

2. Aquesta condició de font informativa habitual, en relació

amb la difusió pública de noticies i missatges sobre

immigració i sobre persones immigrades, requereix

l'assumpció de la responsabilitat específica de facilitar la

tasca deis mitjans de comunicació.

3. Aqüestes autorítats i cossos professionals han d'adoptar

com a prioritari l'objectiu de proporcionar informacions

precises, detallades, provades i contextualitzades ais

mitjans de comunicació.

4. Aqüestes informacions han d'evitar, de manera general,

l'espectacularitzadó o la dramatització innecessáha de les

siluacions; procurant no incitar el receptor del missatge a la

simplificado, a la presumpció condemnatória o a l'activació

de prejudicis de naturalesa xenófoba o discriminatoria.

5. Aqüestes autoritats i cossos professionals de les

administracions son la primera pega de la cadena

informativa que ha d'abordar la immigració fonamentalment

com a tema i no pas, inevitable me nt i imperativament, com

a problema, sense defugir les circumstáncies problema-

tiques o les tensions i contradiccions que pugui suscitar en

cada moment. Pero sense perdre de vista que es tracta d'un

fenomen social i historie gairebé permanent, constant, que

és comú -en una o altra direcció- en la majoria de societats

contemporánies; que no constitueix en ell mateix una

amenaca, i que pot ser abordat des de moltes perspectives

en un sentit també positiu, d'aportació i d'enriquiment

social.

6. Aqüestes autoritats i cossos professionals han de ser

particularment vigilants i escrupulosos en la utilització d'un

llenguatge que bandegi el tópic discriminador i instauri

formes expressives respectuoses amb la dignitat de les

persones i els collectius en situació d'immigració, i amb les

seves circumstáncies socials i culturáis.
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7. És convenient assegurar la coordinació i la cooperado

entre els servéis d'informació i comunicado de les diverses

administracions.

Recomanacions adrecades especialment a les

empreses audiovisuals

1. Les empreses publiques i privades que elaboren

informado audiovisual, atenent a la responsabilitat social

que teñen contreta, han de col-laborar en les polítiques

publiques d'incorporació de la poblado immigrada. Han

d'assumir un paper actiu en la difusió d'informació i

coneixement sobre les migracions i els seus contextos, que

constitueixen elements estratégics fonamentals per a una

gestió avancada i eficac de la diversitat. I han de contribuir

a l'establiment d'un clima de diáleg social.

2. Convé que les empreses audiovisuals utiíitzin la seva

capacitat de difusió per tal de facilitar informado básica

relativa a la immigració per a la poblado autóctona i, molt

especialment, per a la poblado aHogena, que es troba

sovint en situado precaria per accedir ais coneixements

instrumentáis mes elementáis.

3. Cal que s'estableixin críterís professionals i

procediments interns de garanties que evitin el recurs a

fonts parcials o poc contrastades. Els mitjans han de

fomentar l'autoregulació i la creado d'instáncies o

mecanismes que vetllin per la qualitat del tractament

informatiu deis temes relacionats amb la immigració.

4. Convé estimular l'adopció de codis professionals

específics sobre el tractament de les migracions i/o

l'elaboració de criteris d'estil propis del mitjá o del grup, que

minimitzin l'efecte de la deriva tópica, la fórmula rutinaria i el

llenguatge discriminatori.

5. Les empreses d'informació audiovisual, en funció de la

seva dimensió i possibilitats, han d'afavorir l'especialització,

la formado i l'actualització permanent de coneixements de

professionals involucrats en el tractament informatiu de la

immigració.

6. Aqüestes empreses també haurien d'invertir recursos en

la diversificació de les fonts i haurien de proporcionar a les

persones que informen sobre immigració el temps i les

condicions de treball que permetin l'elaboració de

missatges mes complexos, mes contextualitzats i de major

capacitat explicativa.

7. Cal evitar els desplegaments desproporcionáis de

mitjans i les estratégies de sobreatenció que només

persegueixen engrandir la dimensió de determinats

esdeveniments o conflictes, directament o indirectament

relacionats amb persones immigrades. Cal teñir present

que l'espectacularització artificial d'esdeveniments sol

fomentar les visions tópiques i amplificadores.

8. De manera semblant i complementaria, convé sovint

prescindir d'elements merament anecdótics, rutinaris o

superflus deis relats d'actualitat que no incorporen

informació significativa i, en canvi, reforgar la reflexió

experta que faciliti la comprensió de les raons profundes

d'alló que s'esdevé.

9. La composició de les plantilles, sense conculcar

procediments de selecció per mérit, idoneTtat i oportunitat,

hauria de teñir en compte la diversitat i la pluralitat

socialment existents.

Recomanacions adrecades especialment ais
professionals de la informació audiovisual

1. Resulta imprescindible, en el tractament informatiu de la

immigració, comptar amb les persones immigrades com a

font informativa, per tal de completar el recurs a altres fonts

habituáis lligades generalment a 1'ámbit policial o judicial. El

principi de la contrastado, la relativització i la diversificació

de les fonts inclou també les fonts oficiáis.

2. En un sentit semblant al del pluralisme de les fonts, en

el decurs de l'elaboració de la informado sobre immigració,

cal garantir especialment també a les persones i collectius

immigrants el seu dret a la llibertat d'expressió.

3. La intimitat i la privadesa son drets u ni versáis que s'han

d'aplicar amb independencia del país d'origen o la condició

de les persones que s'hi veuen involucrades. No s'haurien

d'emetre plans curts de persones ferides o mortes, encara

que es tracti d'esdeveniments allunyats de l'ámbit de

referencia deis mitjans. L'atribució de carácter exótic o alié

a persones o fets, per justificar un reláxament de les pautes

d'autocontrol o autoregulació en el tractament de les

informacions, no és acceptable en cap circumstáncia i

encara menys en una societat marcada per una creixent

interculturalitat.

4. L'aplicació deis drets i deis principis relacionats amb el

respecte a la intimitat de les persones ha de ser

65
Tema monogréfic: Recomanacions del CAC sobre el tractament informatiu de la immigració



escrupulosa en relació amb la informado sobre

immigració. No haurien d'obten¡r-se imatges invasives, o

plans curts, sense compiar amb l'autorització expressa

deis protagonistes. Les hipotétiques dificultáis afegides de

comprensió que puguin produ¡r-se entre els mitjans i

persones de recent immigració requereixen extremar la

cura a l'hora de garantir que la lliure voluntat d'aquelles no

siguí desatesa. Aquesta recomanació i l'anterior han de ser

especialment observades quan hi ha menors involucráis.

5. Cal evitar l'ús d'un llenguatge discriminador o que

incorpori prejudicis genérics en el tractament informatiu de

la immigració. No pot incorporar-se com a rutina l'ús de

termes o expressions com ¡Ilegal, indocumentat o sense

papers, per definir o qualificar persones en una situació

administrativa no regularitzada.

6. En un ordre similar, no és acceptable l'adopció

automática d'atribucions tópiques que comporten

valoracions discriminadores. Cal evitar, per exemple, la

caráeterització sistemática com a fonamentalista d'una

única determinada opció religiosa.

7. Convé teñir cura, de forma molt especial, amb la

terminología emprada en els titulare i en els fragments de

reclam de les noticies, ja que sovint la brevetat pot implicar

manca de precisió o el foment d'estereotips.

8. Resulta recomanable, en el tractament informatiu de la

immigració, evitar els efectes i recursos técnics i

periodístics que persegueixen una funció preferentment

espectacu la ritzadora.

9. L'emfasització de les referéncies a qüestions com

l'origen o el color de la pell deis protagonistes d'algunes

noticies sovint no afegeix informado rellevant al relat, no

és estrictament necessária per a la comprensió del fet i, en

canvi, actúa com a reforgament de prejudicis i com a clau

implícita d'interpretació d'intenció negativa o

condemnatória. Convé administrar amb criteri

responsable, ponderat i crític aquesta mena de referéncies

per tal de servir estrictament les exigéncies d'una

informado detallada, precisa i completa.

10. De manera semblant, i sense haver de renunciar

sistemáticament a les denominacions coilectives, no és

admissible la identificació d'una minoría étnica o d'un

col-lectiu concret de persones immigrades amb una

determinada activitat ¡Ilegal, que pot acabar sent

considerada per l'audiéncia gairebé com un atribut o una

característica del grup en qüestió.

11.Contextualitzar les noticies relacionades amb la

immigració i aportar documentado sobre la situació deis

paísos d'origen de les persones immigrades millora la

qualitat de la informado, facilita la reflexió de l'audiéncia i

contribueix a desfer els estereotips.

12.Aquests estereotips s'han establert després de

l'abusiva i sistemática reducció de les referéncies a paísos,

regions o continents a informacions marcades per la

guerra o la miseria, il-lustrant-les amb imatges que

presctndeixen de qualsevoi allusió a aspectes de la vida

quotidiana no determinats per la fatalitat, el conflicte, la

fam, la pobresa extrema o la catástrofe. Per aquesta via

s'ha propaga! un únic model de vida i de progrés de

carácter eurocéntric. Aquesta mena de reduccions han de

ser bandejades i combatudes, proporcionant una visió mes

completa, complexa, oberta i plural de les societats no

occidentals.

13. Cal evitar l'emissió reiterada d'imatges d'arxiu per

¡Ilustrar noticies que no es corresponen amb aqüestes

imatges. En qualsevoi cas, les imatges d'arxiu que

s'emetin han d'anar sempre degudament referenciades i

han d'ajustar-se a criteris de pertinencia.

14.També han d'anar sempre degudament i

convencionalment referenciades, amb el seu nom i -si

escau- aquella característica professional, cívica o de

qualsevoi mena que vulguin com a ¡dentificativa, les

persones immigrades que participen en les informacions

de qualsevoi mitjá de difusió. El mitjá mai no pot adjudicar

condició anónima ais seus testimonis, si no és que ells ho

sol-liciten explícitament.

15. La utilització de citacions textuals o al tres expressions

o materials de carácter racista o discriminador, encara que

siguin de carácter historie o erudit, han d'estar degudament

marcades i atribui'des, proporcionant fins on sigui possible

referéncies sobre l'autoria i sobre el context de formulado.

16.Tenint en compte l'esforg que s'ha produít per part de

molts grups civicosocials, collectius professionals i a

moltes redaccions, per extremar la cura en el llenguatge

emprat i per tal d'eliminar els hábits discriminatoris o les

formes que contenen rastres d'una concepció xenófoba,

cal evitar també d'incórrer en actituds paternalistes que

acabin distorsionant la realitat i encobrint, paradoxalment,

posicions etnocéntriques.
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Recomanacions fináis adrecades a la considerado general

1. En l'elaboració i la difusió d'informació sobre la

immigració i sobre les persones immigrades és indispen-

sable introduir consideracions prévies, d'ordre general, que

son molt habitualment ignorades. Cal introduir en els discur-

sos informatius elements de reflexió que permetin

contemplar la immigració com un fenomen comú de

desplacament de població, i no com una amenaga. O bé

que permetin exercicis tan elementáis com el de plantejar

que la condició de persona immigrada és, per definido,

transitoria i que si generatment es petilonga és per la

precarietat deis mecanismes politics, socials i culturáis

d'incorporació.

2. Cal evitar l'associació automática, explícita o implícita,

entre els fluxos migratoris i la violencia, la marginalitat, el

desordre o la delinqüéncia, sense contextualitzar-los o

sense analitzar-ne les causes profundes.

3. Convé potenciar les informacions positives que

involucren la població immigrada sense que aixó pugui

perjudicar la veritat o pugui suggerir la construcció d'una

realitat emmascarada. Les autoritats, els mitjans de

comunicado i els professionals teñen el deure de no ocultar

la veritat i servir el dret a la informado, pero també compar-

teixen la responsabilitat social de promoure la convivencia,

en un context de llibertat, pluralitat i civisme.

4. Cal eludir aquelles visions nuclears, pretesament prag-

mátiques i merament utilitarístes de la immigració, que

renuncien a apellar ais valors i que la presenten com una

necessitat social transitoria davant de circumstáncies com

la baixa natalitat de la població autóctona o les necessitats

del mercat laboral.

5. Convé recordar que les garanties a les quals remet la

llibertat d'expressió inclouen també, íntegrament i sense

excepcions de cap mena, les persones immigrades. I aixó

en la seva doble condició, com a subjectes i com a objectes

de la informado.

6. Finalment, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya

considera que resultaría d'utilitat la celebració periódica de

sessions de treball entre les organitzacions representatives

de les persones en situació d'immigració, les autoritats

implicades, els collectius i les associadons de professio-

nals de la informado, els mitjans de comunicado i els

centres universitaris de formado de comunicadors, per tal

d'avaluar els discursos informatius predominants sobre im-

migració i elaborar propostes de millora deis procediments.
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Manual d'estil sobre minories étniques
del Col-legi de Periodistes de Catalunya

Introdúcelo

Aquest Manual d'estil té la finalitat de contribuir a una

societat mes oberta i solidaria. És una eina de treball oberta

a noves aportacions i el seu éxit depén de l'actitud decidida

deis professionals de la comunicació contra les actituds

racistes i xenófobes.

Manual d'estil

No s'ha d'íncloure el grup étnic, el color de la pell, el país

d'origen, la religió o la cultura si no és estrictament

necessari per a la comprensió global de la noticia.

Una persona s'adequa ais arquetips que es formen en el

consens social, amb ¡matges favorables que s'han de

conservar i potenciar i imatges desfavorables contra les

quals cal lluitar. Els mitjans de comunicació treballen sobre

aquest corpus d'imatges i d'arquetips comuns per a la

majoria, per tal de facilitar la comprensió del missatge

informatiu. Sembla necessari que tothom, emissors i

receptora, tinguem una visió torca semblant de la realitat

que ens envolta, si mes no, cal que l'anomenen de la

mateixa manera.

En la práctica professional quotidiana i en l'afany per teñir

presents els elements básics de la informació periodística -

qué?, qui?, on?, quan? i per qué?- introduTm ítems que

semblen complementar la noticia tot i que el resultat final

condiciona la lectura que els receptors fan de la realitat des

de la finestra deis mitjans.

La realitat periodística ens demostra que el grup étnic, el

color de la pell, el país d'origen, la religió o la cultura no son

dades susceptibles de ser noticia quan fan referencia a

l'arquetip dominant. D'altra banda, hi ha la tendencia -en

general inconscient- de destacar aquests aspectes quan la

noticia parla, directament o indirecta, de membres de

minories étniques, tot i que per a la comprensió global de la

noticia no sigui estrictament necessari.

A mes, aquesta tendencia es potencia per la pressió del

temps derivada de les rutines de producció periodística a

qué els mitjans de comunicació están sotmesos. La reflexió

és el millor antldot per tal de no reproduir aquests

esquemes.

Cal evitar les generalitzacions, els maniqueismes i la

simplificado de les informacions. Els residents estrangers

no comunitaris son tan poc homogenis com els autóctons.

Els mitjans semblen buscar una imatge concreta, un fet

real, per confirmar l'estereotip. La generalització sistemática

en els termes, en la forma i en el fons, afavoreix la

comprensió de la informació, pero alhora la deforma i la

simplifica greument. La realitat informativa deis residents

estrangers no comunitaris és molt mes gran del que

informen els mitjans.

Els tópics negatius tendeixen a reforcar l'exclusió del grup

o deis individus a qui es fa referencia. Cal evitar, dones,

l'aplicació de tópics del tipus: "els moros son bruts", "els

xinesos son mafiosos", etc., que només incideixen en

aspectes negatius que queden enregistrats en el substrat

cultural. Les generalitzacions també tendeixen a reforcar

l'associació, sense fonament, entre minoría étnica i

problema social.

L'abús de la generalització deis termes, amb la "bona

intenció" de facilitar la comprensió de la noticia, porta el

receptor a una concepció maniquea de la realitat. Hi ha una

certa tendencia periodística cap a la etnificació de la reaiitat

social. Els residents estrangers no comunitaris son tan poc

homogenis entre ells mateixos com ho son els diferents

col-lectius presents en la nostra societat.
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Les frases fetes, els tópics, conformen tot una Mista de

prejudicis que substitueixen l'esforc necessari per tal

d'utilitzar el gentilici corréete per a cada col-lectiu. La millor

manera de fer-ho és consultar les persones interessades

per saber com desitgen ser anomenades, com a individus o

com a col lectius.

No s'han de potenciar les informacions negatives ni les

sensacionalistes. Cal evitar crear ¡nútilment conflictes i

dramatitzar-los. S'ha de potenciar la recerca de noticies

positives.

En molts casos, la recerca d'informacíó és la recerca

d'objectes i d'imatges que reforcin la nostra manera de

veure la vida i entendre la realitat. Dins un context

majoritáriament negatiu l'opinió deis receptors s'acaba

convertint també en negativa. Les noticies de residents

estrangers no comunitaris semblen atreure peí seu

sensacionalisme i no peí seu contingut noticiós. Si els

periodistes només parlem de les informacions quan

aqüestes son negatives, la percepció del carrer, de la

societat, no pot ser positiva. Aixó no vol dir que les

informacions negatives no s'hagin de difondre, sino que és

bo donar-ne també sempre el contrapunt.

Si fem una ullada rápida ais mitjans de comunicado

podem veure que les miñones étniques com a grup, o els

seus membres com a individus, apareixen com a

delinqüents o com a persones a qui els arriben totes les

desgracies. En qualsevol cas, es denigra la seva figura. El

tractament ¡nformatiu de les persones immigrants i

residents estrangers no comunitaris hauria de fer-se amb la

máxima normalitat.

Tampoc no s'ha d'oblidar la importancia del termes

utilitzats. Cal desterrar termes que ens hem acostumat a

veure habitualment en els mitjans de comunicado.

Relacionar directament termes com "invasió1, 'brof, 'allau' o

'grans onades' amb grups o individus immigrants, perjudica

sensiblement la imatge social deis residents estrangers no

comunitaris.

Equanimitat en les fonts d'informació. Cal contrastar les

institucionals i s'han de potenciar les própies de les minories

étniques i teñir especial cura en les informacions referides

ais paísos d'origen. Publicar les rectificacions com a

elements habituáis de qualitat del mitja ¡nformatiu.

Els mitjans de comunicació, segurament com a reflex de la

societat a qué pertanyen, institucionalicen unes fonts

d'informació en perjudici d'unes altres. La fiabilitat

periodística apunta sempre cap a la mateixa direcció, la de

la institució.

Les fonts d'informació mes consultades quan cobrim una

informado que afecta un collectiu d'immigrants o un

membre d'una minoría étnica son, per aquest ordre:

ministeris, experts en immigració, servéis socials, ONG,

forces de seguretat, ajuntaments, etc. Gairebé mai son

consultáis els immigrants. Les rutines de producció

informativa i la manca d'informadors estables en teñen bona

part de culpa.

Cal trencar amb la inercia d'adrecar-se, per sistema, a les

fonts institucionals. Hi ha altres emissors de la informado, i

allá on no n'hi ha, cal potenciar-ne la creació. Fóra útil que

els collectius de residents estrangers no comunitaris

tinguessin la seva propia agenda de periodistes

sensíbilitzats a qui recorrer quan es produís una noticia i

volguessin un canal d'expressió. Per part deis periodistes,

caldria proveir-nos d'una agenda de possibles ¡nformadors,

experts i especialistes, sortits deis collectius de residents

estrangers no comunitaris, que poguessin aprofundir en

aqüestes questtons o donar un altre punt de vista no oficial

o, si mes no, trencar l'estereotip.

Les rectificacions de les informacions que facin referencia

directa o indirecta ais residents estrangers no comunitaris

s'haurien d'acceptar com una práctica habitual i beneficiosa.

La rectificado ha de ser espontánia i próxima en el temps.

Cal anar cap a una cultura de la rectificado.

Responsabilizado deis professionals. La importancia de

la ubicació física de la informado, "L'efecte dominó".

Utilització del material grafic.

És molt important l'espai físic que dediquem a les
informacions que fan referencia, directament o
indirectament, ais residents estrangers no comunitaris. No
tant de d'un punt de vista quantitatiu, sino des d'un punt de
vista mes qualitatiu. Hem de contextualitzar la nostra
informado amb la resta d'informacions que compartirán
espai físic o hertziá.
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Cal intentar que el taranná negatiu d'una informació -

morts, malalties, guerres... - on apareixen aspectes étnics,

religiosos o culturáis no ¡nflueíxi, per la seva proximítat en

l'espai iníormatiu o peí moment de la seva difusió, en altres

noticies mes properes a nosaltres que tinguin un referent

étnic, religiós i cultural similar. Una noticia negativa afecta -

tal com faria una fitxa de dominó que cau damunt d'una

altra- altres noticies que siguin próximes físicament i tinguin

un referent comú.

Els editors, caps de secció, d'área o de tancament del

diferents mitjans, son responsables naturals de la ubicació

de cadascuna de les informacions. És per aixó que son ets

mes capacitáis per teñir una visió global del contingut

¡nformatiu del mitja.

Les imatges (fotografíes, vídeo, etc.) son els elements

mes susceptibles de ser manipuláis i la seva eloqüéncia

coneguda fa que calgui extremar la prudencia a l'hora de

seleccionar una imatge que pot transformar totalment el

sentit d'una informació.

Militáncia periodística: cap a una multiinterculturalitat

enriquidora per a tots. La potenciaciú de les informacions en

positiu.

La influencia deis mitjans de comunicado en la visió que

la societat té de la realitat obliga els professional de la

informació a teñir un compromís mes acurat en el moment

de reflectir el sentit positiu de la multiinterculturalitat.

La voluntat del professional és de gran importancia per a

la recerca i l'elaboració de noticies positives en un context

dins del qual les que trobem son majoritáriament negatives.

Aixó no vol dir reflectir una realitat tova o amagar

informacions. Com a informació positiva, tan aviat podem

considerar la cobertura d'una acció positiva com les

declaracions en una informació d'un membre d'un coMectiu

immigrant, per exemple, o la presentació positiva en aquest

sentit de qualsevol informació.

Un altre nivell en aquest camí sería la potenciado de

l'aparició, en ¡nformatius de televisió i de radio i en diaris,

revistes i qualsevol producte ¡nformatiu, de periodistes i

presentadors de diverses minories étniques, la qual cosa té

un gran efecte normalitzador.
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Conversa amb Edgar Morin

Enríe Saperas

Edgar Morin és un deis pensadors francesos mes importants de la seva generado. Nascut el 9 de juliol de 1921 a Paris, la

seva formació humanista (estudia historia, sociología, filosofía, geografía i dret a la Universitat de la Sorbona) li ha permés

reflexionar sobre tots els ámbits socials fins a crear un deis corpus intellectuals europeus de major entitat. És autor de textos

de sociología de gran influencia inteHectual com L'Esperit del Temps (1962), d'assaigs sobre els problemes de la civilització

de la riostra época com Per sortir del segle XX {1981), Pensar Europa (1987), Terra Patria (1993), Una política de civilització

(1997), ha reflexiona! sobre la complexitat i el pensament complex a La complexitat humana (1994) i en el conjunt d'obres

elaborades entre el 1977 i el 1991 amb la denominado d'El Métode com a nova forma de pensar i de conéixer. En els darrers

anys, ha publicat textos de gran impacte sobre la comprensió del món actual com ara Els set sabers necessaris per a

l'educació del futur (2000) o Terra Patria (2002).

Com a estudios de la comunicado i la cultura de masses va ser codirector del Centre d'Estudis Transdisciplinars

(sociologia-antropoiogia-semiologia) de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (1973- 1989) que consolida la

recerca comunicativa a Franga. Destaquen obres com El cinema o l'home imaginan (1956), Les Stars (1957), L'Esperit del

Temps (1962) i L'Esperit del Temps II. La necrosi (1976), ¡ fou director de les revistes Arguments i Communications.

Actualment, és director emérit de recerca en el CNRS (Centre Nacional per a la Recerca Científica) i president de I1 Agencia

Cultural Europea de la UNESCO. L'entrevista fou realitzada a Barcelona l'u de marc de 2002.

Enric Saperas és professor de Teoría de la Comunicado en el Departament de Periodisme i de Comunicado Audiovisual

de la Universitat Pompeu Fabra. Com a investigador en comunicado ha participat en els darrers anys en activitats de recerca

sobre televisió i representado de les ¡dentítats, agenda temática i comunicado política. Entre les seves obres destaquen Los

efectos cognitivos de la comunicación de masas (1987) i Manual básico de teoría de la comunicación (1999). En el marc de

les activitats de recerca del CAC ha participat en l'elaboració del estudi "La imatge de Catalunya en les televisions

espanyoles d'ambit estatal" (1999).

Enric Saperas (E.S.). Vosté ha definit la nostra societat

com una societat de transició entre un món que no acaba

de morir (la modernitat) i un món que no acaba de néixer.

Sovint per descriure aquesta societat en transformado

emprem conceptes com Societat de la informado o del

coneixement. Li semblen convincents aquest tipus

d'expressions?

Edgar Morin (E.M.). Em semblen expressions poc

adequades. De fet, hauríem de dir Societat de les

informacions o Societat deis coneixements, pero sempre en

plural. Vivim en una societat que és la suma de moltes fonts

d'informació. No és cert que ens trobem en una societat del

coneixement sino en una societat de diversos

coneixements. A mes a mes, son expressions poc

adequades perqué es dona un antagonisme manifest entre

informado i coneixement. El poeta Yates es preguntava

quin és el coneixement que perdem en la informado i quina

és la informado que perdem en el coneixement. La

informado pura no ens serveix per a res, és com una mena

de pluja que veiem caure cada nit a la televisió, la

informació només té sentit quan es troba integrada en el

seu context i quan ens aporta expltcacions a través del filtre

o d'una estructura d'elements histories, sociológics ¡

culturáis. La informació per ella mateixa no ens aporta

prácticament res de res. A aquest gran volum d'informació

hi afegim, a la nostra societat, un gran volum de

coneixements especialitzats, segmentáis i separats entre

ells. Aquesta manca d'una organització comuna és un deis
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problemes mes característics de la nostra civilització que és

la ultraespecialització i la segmentado de coneixements

característic del sistema educatiu.

E.S. Parlem de la televisió. Qué en pensa, d'aquest mitjá de

comunicado com a font de coneixement de la realitat? El

ciutadá coneix el món a través de la televisió i en pren

consciéncia amb les seves imatges. Compartim

experiéncies col-lectives i un imaginan comú que va molt

mes enllá de la nostra experiencia directa de les coses. És

possible una experiencia lliure i diversa de la realitat a

través del discurs televisiu?

E.M. Per mi alió que és important és Inexistencia d'una

diversitat deis mitjans de comunicado i de les informacions

que es donen, així com de la resta deis continguts en

l'entreteniment i en les ficcions. El que cal evitar son les

conseqüéncies d'una excessiva concentrado i la inevitable

reducció de la diversitat. Aquest és el fet que cal vigilar en

la televisió, pero també en la premsa i en les agencies

d'informació; aqüestes ultimes son molt importants.

La televisió té un paper clau en la cultura, si peí mot

cultura prenem la seva definido antropológica; és a dir, tot

alio que nosaltres estem obligats a aprendre i que

compartim sodalment. La televisió, i l'audiovisual en

general, és molt important en la cultura moderna com a

foment de coneixements, valors, creado d'identitats

individuáis i col-lectives. Aquesta cultura s'afegeix a Taita

cultura i a les cultures nacionals. La televisió crea una

cultura que fa que la familia o l'escota passin a teñir un

paper menys important. I aquesta és una realitat de la qual

hem de ser conscients. La televisió ha aconseguit la

possibilitat de la diversificado de la seva oferta a través de

tota mena de cañáis especialitzats i no ha fet de forma

semblant a la radio, un altre mitjá audiovisual de gran

importancia. Aquesta diversificado de l'oferta no ha fet mes

que incrementar el seu impacte sobre els ciutadans i

esdevenir un element cultural cada vegada mes rellevant.

E.S. Pero no es tendeix a confondre la capadtat de

seleccionar amb la diversitat deis continguts?

E.M. És evident que ens enfrontem a un problema

fonamental de civilització. De primer, per l'evolució del

treball i l'organització del temps. Quan tornem a casa

després del treball volem una televisió d'entreteniment i no

pas una televisió educativa o culturalment exigent. També,

i en el cas deis joves, hi ha una gran insistencia en centrar

la demanda en l'entreteniment i en l'ús de la televisió com a

instrument cultural mes a prop del joc que no pas del

consum cultural en un sentit clássic. Per6 pensó que la

televisió ara fa, encara que de forma una mica diferent, alió

que el cinema va fer a la nostra época: despertar la

curiositat, conéixer els altres a través de tot tipus d'históries

i de narracions.

E.S. Voldria insistir una mica mes en aquest aspecte. En les

seves obres deis anys cinquanta, vosté es refería al cinema

com el creador mes important de ('imaginan collectiu

d'aquells anys i com una mena d'ágora en la qual els

espectadors prenien consciéncia d'eils mateixos. És per

aixó que vosté vinculava les sales de cinema amb el barri,

la vida quotidiana i la presa de consciéncia social i histórica.

Ais anys seixanta, la televisió pren aquest paper de creador

de l'imaginari collectiu. Creu que podem comparar el paper

del cinema d'aleshores amb el de la televisió deis nostres

dies?

E.M. Les dues experiéncies no son comparables de forma

completa. Per a la meva generació, Inexperiencia del cinema

era conseqüéncia d'un context geográfic, de vida en el barri

i de la propia recepció en una sala obscura que ens produia

una mena d'experiénda de fascinado. El cinema produía, i

encara produeix, una emoció especial com a vivencia, de la

mateixa forma que ho fa l'experiéncia individual en un

concert en directe. La televisió implica una altra forma

d'experiéncia que sempre ha estat envoltada de polémica.

Per alguns, la televisió implica una degradado cultural; per

altres implica un procés de democratització de la cultura.

Em sembla equivocat prendre una o altra opció de forma

radical i hauríem de fer un esforc per combinar-les perqué

pot evolucionar en els dos sentits. Hem d'estar vigilants ates

que la televisió no és un fenomen cultural tancat. El que em

sembla pitjor de la televisió és l'obsessió per teñir el maxim

d'audiéncia i lluitar de qualsevol manera, i a qualsevol preu,

per aconseguir-la. Si els responsables de la programado

preñen aquesta opció es produeix la primera condició per

fer una televisió superficial i una degradació de la producció

cultural. Un símptoma d'aquesta degradació és la

banalització o la reducció de la presencia en pantalla d'un

tipus d'oferta televisiva que em sembla que té una gran
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importancia: els debats televisáis. Els debats son molt

importants per a la democracia i per a l'enfortiment del valor

cultural i ciutadá de la televisio. El debat és una oferta

fonamental no només per a la democracia, sino per difondre

a l'abast de tothom les aportacions de la ciencia, deis nous

coneixements i discutir d'alló que mes preocupa els

ciutadans. Pero en les condicions actuáis deis cañáis de

televisio, cada vegada es donen menys les condicions per

al debat. La lluita deis presentadora contra la paraula em

sembla improcedent, i la conseqüéncia és la recerca del

show i de l'espectacle, o de la simple confrontado

espectacular. La violencia contra la paraula impedeix la

possibilitat de fer missatges d'interés per a l'audiéncia que

també vol sentir arguments interessants. Em sembla

exemplar la cadena francoalemanya ARTE on, quan et

conviden a fer un debat, et donen el temps suficient per

poder parlar i matisar els arguments. Em sembla que en la

televisio actual hi ha un desfici per fer un discurs molt

accelerat i entretalla! suposadament per tal de no avorrir el

teleespectador, ÉS un error. Pensó que la televisio és un

mitjá óptim per desenvolupar tota mena d'arguments i donar

temps a l'audiéncia per tal que fací seus els missatges. Cal

que els responsables de la televisio expandeixin el temps

destinat a cada programado i no caiguin en Terror de

combatre'l.

Pero també hem assistit, en els darrers anys, a un

increment de l'oferta de programes televisius i de la

capacitat del teleespectador per seleccionar alió que és del

seu interés. En els darrers anys, l'oferta televisiva s'ha

incrementat tant que encara ara hi trobem tota mena

d'ofertes: cal donar la possibilitat d'elecció al

teleespectador. Per mi, la llibertat del teleespectador actual

és la llibertat del satél-lit.

E.S. Vosté, a les seves darreres obres, ha parlat d'una

identité terraine. Pensa que l'audiovisual pot ser un impulsor

d'aquesta identitat planetaria ?

E.M. Parteixo d'una considerado que vaig desenvolupar a

L'Esprit du Temps al voltant del cinema. Mes concretament,

del cinema de Hollywood. Per qué aquella industria, que

pensava la seva producció en funció del benefici económic,

va fer obres de gran qualitat i de consum mundial? Dones,

simplement, perqué no es fabrica una pellícula com es

fabrica un cotxe. Sempre és necessari un factor

d'individualitat i de creativitat que trobem, primer, en els

grans directors. I també és la rao per la qual grans

escriptors de l'época, com Faulkner o Scott Fitzgerald, hi

van participar. Dones bé, la recerca del benefici económic

no impedeix l'originalitat i la qualitat. Tot aixó ho dic perqué

avui en dia hi ha una realitat transcultural en el planeta que

s'iniciá en aquells anys i que es troba en una fase de

consolidació. Aquesta realitat transnacional permet a cada

país fer una forma propia d'expressió cultural, pero amb

patrons internacionals. Per exemple, la música rock, que és

una producció típica nord-americana, s'expressa també a

través del rock rus, francés, italiá, espanyol, etc. El mateix

ho trobem en el jazz i en tantes attres expressions. És la

técnica la que fa del cinema i deis mitjans audiovisuals una

forma de cultura internacional, una cultura compartida i de

carácter transnacional. De fet, podem dir que en segle XX

s'ha creat una forma de folklorisme internacional, que té el

seu origen en et cinema, i que ens fa compartir histories i

mites a través de Cleopatra, Maurice, Robín Hood i tants

altres personatges i histories. També hi ha una cultura

adolescent molt compartida internacíonalment que pensó

que és molt interessant ates que permet moltes formes de

comunicacions i de relacions entre els adolescents de tot

arreu. Tots aquests fenómens transculturáis planetaris son

molt importants per establir formes de comprensió mutua.

El problema básic, pero, el trobem quan una industria de

gran domini sobre el mercal internacional imposa els seus

propis productes i fa política de preus per sota del seu cost

per ocupar mercats fins al punt d'ofegar la producció d'una

oferta propia i en el marc deis mercats nacionals. Per

exemple, aquest fet es produeix en el mercat televisiu a

través de la implantació de les telenovel-les nord-

americanes en molts mercats de paísos pobres, pero amb

aqüestes polítiques de preus també podrem trobar-nos amb

greus problemes en paTsos com Franca. En definitiva, una

cultura nacional com la francesa també pot expressar

formes transnacionals, sempre i quan no es facin polítíques

de mercat enganyoses.

Els francesos han exagerat quan han parlat d'una

'excepció cultural francesa', i han reclamat sistemes de

protecció per a la seva cultura. Cada nació, és una excepció

cultural. Pensó que qualsevol cultura és una excepció.

Totes les formes de cultura, incloses les transnacionals, son

básiques per a tots nosaltres perqué impliquen el
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desenvolupament d'un sistema particular d'educació. Una

de les coses mes meravelloses de la meva generació va ser

l'aprenentatge a través d'aquell cinema que els intel-lectuals

menyspreaven perqué el consideraven una forma grollera

de cultura. Pero aquella cultura cinematográfica va ser

básica per a la nostra formació i encara ara la trobem ben

viva en sales especialitzades i en homenatges i cicles

retrospectius en els festivals de cinema. Penseu que la

meva generació va poder veure a les sales de cinema deis

nostres barris les pel-lícules de Fritz Lang o de W. Wyler, o

Tambada a Europa deis grans mestres del cinema japonés,

i tantes altres. Várem aprendre a teñir una determinada

visió del món. I, actualment, els cinéfils continuem tenint

l'oportunitat d'aquest aprenentatge, sobretot en grans

ciutats que disposen de tot tipus de sales especialitzades i

en les quals podem veure cinema de tots els paísos del

planeta. Aixó és fonamental per desenvolupar una cultura

cinematográfica. De jove, no cal que li digui que jo

practicava la 'cinefágia' amb una veritable fam d'imatges

cinematográfiques, i aixó em va donar l'oportunitat

d'aconseguir una veritable formació cultural resultat de la

meva propia selecció i de la lectura d'alguns crítics.

Sempre hi ha hagut optimistes i pessimistes, pero la vida

no és ni optimista ni pessimísta. Cal ser conscients que hi

ha factors de degradació del gust que están presents amb

forca, pero no només en el cinema o en la televisió, també

en la música o en la gastronomía, i aquests factors sempre

conviuen amb la voluntat d'una resurrecció del bon gust.

Ambdós processos están presents sempre en el món de la

creació i de l'ímaginari, pero no son exclusius d'una forma

cultural, hi conviuen sempre i en totes les cultures. Mirar

enrere i creure que les formes de l'alta cultura eren

compartides per tothom és un greu error perqué,

socialment, una part important de la gent en restava

exclosa. En canvi, la cultura popular moderna ha evitat

l'exclusió, per exemple, en el cinema, en la televisió o en la

música rock i pop.

E.S. Actualment, un deis grans debats culturáis gira al

voltant deis conceptes de multiculturalitat i de mestissatge.

Com valoreu aquest debat i sobre quina realitat de canvi

cultural s'está fent debat?

E.M. Hem de ser conscients que actualment ens trobem en

un moment de gran complexitat cultural. Qué volem dir amb

complexitat? Estem en un moment de presencia dominant

d'una cultura mundialitzada que té el seu origen ais Estats

Units, pero també existeixen les cultures nacionals própies

de cada estat, pero també veiem com a ¡'interior deis estats

están recuperant-se formes culturáis diverses de carácter

regional i ,finalment, estem produint un procés de

mestissatge amb les cultures que provenen deis paísos

d'origen de la immigració. La multiculturalitat és un fet

evident del qual tots hem de ser conscients.

Posem el cas, per exemple, de Franca. Franca és el

resultat historie d'un fort procés d'unificació a través de la

idea de Nació com una idea unificadora i comuna. Una de

les conseqüéncies d'aquest procés en el passat recent va

ser la propia multiculturalitat francesa i la prahibició de

parlar llengües com el bretó, el provencal i altres llengües.

Tanmateix, en el moment actual assistim a la voluntat de

redescubrir aquesta multiculturalitat a través de moviments

culturáis procedents de diverses províncies franceses.

Assistim a la recuperado de fenómens culturáis i d'identitat

particular que havien estat oblidats o amagats comengant

per les llengües própies, pero també les tradicions locáis o

les cuines regionals, les maneres diferents de viure, etc.

Pensó que a partir d'ara cal saber combinar certs factors

d'unificació amb certs fenómens de multiculturalitat. I

aquest procés encara és mes complex com a conseqüéncia

de la immigració.

Ara, a Franca ens trobem amb molts joves nascuts en el

seu territori, pero d'origen magrebí. Ells s'anomenen

'beaud', és a dir, no son magrebins, pero tampoc no son

totalment francesos i aixb ens planteja un nou repte. Aquest

fet es reprodueix en la població d'origen vietnamita o áfrica.

Teñen tot el dret a conservar les seves tradicions i els

costums, pero amb la condició d'obeir algunes liéis

fonamentals de la República. En el marc d'una

multiculturalitat, hi ha Ea possibilitat d'integrar-se en una

cultura mes amplia: la cultura francesa. Aquesta cultura

també pot servir com a element unificador, pero al mateix

temps com a element de reacció a una cultura encara mes

general, pero en aquest cas d'origen nord-americá. Posem

per cas la gastronomía. Els italíans s'han inventat un slow

food com a reacció al fast-food, ¡ nosaltres el francesos

també estem redescobrint i revaloritzant les formes de la

cuina tradicional i local.

En definitiva, la meva idea és que la multiculturalitat pot
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també emmarcar-se en una cultura mes general. I aquesta

idea pensó que és apíicable a Espanya, que es defineix per

ser multicultural amb la realitat de les seves autonomies

que teñen una expressió cultural propia com Catalunya o

Andalusia, per exemple. La diferencia entre Franca i

Espanya ha estat que en el cas francés, i com a conseqüén-

cia d'una caiguda de la natalitat a final del segle XIX, es

fomenta Tambada de poblado externa provinent d'ltália,

d'Espanya o de les comunitat jueves del nord d'Europa i,

legislativament, es facilita la seva nacionalizado. Al dret a

mantenir les cultures d'origen s'afegí l'acceptació d'una

cultura general ¡ comuna com la francesa a manera de

cultura general i comuna.

Cal entendre que el mestissatge no vol dir homogeneitza-

ció; ans al contrarí, significa la creació d'un fet cultural nou i

dinamia No hem de pensar en el mestissatge de forma

passiva, i tampoc no hi hem de pensar de forma repressiva.

Hem de pensar en el mestissatge de manera activa, pero

sempre sota unes normes de convivencia mínimes. Em

pensó que la norma básica a seguir és la de la lalcitat, i el

respecte ais drets humans que implica. La laTcitat és un

element decisiu: ens permet que en l'ámbit privat tothom

pugui portar a terme l'exercici de qualsevol creenga

religiosa, pero impedeix que en la vida pública qualsevol

religió ¡mposi les seves regles i els seus ¡mperatius sobre el

conjunt de la societat. Al meu entendre, un exemple de

mestissatge ha estat el Brasil que, amb l'afegit i la mésela

de tres orígens culturáis com son el portugués, l'africá i la

poblado autóctona, ha donat lioc a una cultura nova i activa

que defineix aquell país.

Aquests reptes son els que es plategen actualment a

Franca amb Tambada de la immigració magrebí i africana.

La la'icitat és una norma básica de convivencia i que pot

generar un mestissatge actiu. Sempre, pero, cal aplicar el

sentit comú; per exemple, en el cas del xador de les nenes

musulmanes a les escoles publiques. Sempre será millor

que les nenes vagin a una escola en un ambient plenament

late, que no pas deixar-les tancades a casa.

E.5. Hem estat paríant de cultura, de la televisió i de

l'audiovisual. Finalment li vull demanar la seva opinió sobre

Internet com a nou mitjá de comunicado. Si els media

convencionals van crear una tercera cultura, com vosté

afirmava a L'Esprit du Temps, Internet pot crear una quarta

cultura?

E.M. De fet, ens trobem davant una policultura. Internet

permet revalorar el paper de Tindividu en el procés cultural.

Li permet buscar tota mena d'informacions, de comunica-

cions i d'integrar aquesta tecnología de comunicacions a la

seva vida i d'establir una nova de forma de relacionar-se i

de discutir o de debatre qualsevol qüestió. Aquest em

sembla un element molt ¡mportant i altament positiu. També

Internet esdevé un instrument económic de primer ordre a

través del quai l'individu pot buscar i comprar tota mena de

coses, i naturalment tot tipus de producció cultural. En

aquest sentit, és del tot polivalent. Pero el factor essencial

és la capacita! d'establir refació amb qualsevol persona de

qualsevol país amb molla ¡mmediatesa. I tot aixó ho fa

gairebé sense cap possibilitat que s'estableixin restriccions

fins a imposar, a diferencia d'altres formes de comunicado,

una llibertat extraordinaria.

E.S. Vosté sovint ha escrit sobre la importancia del teléfon

en les formes de relació social. Qué en pensa, del correu

electronic, que ha esdevingut un deis usos de major

acceptació deis servéis comunicatius d'lnternet ?

E.M. Sempre podem caure en tota mena d'intoxicacions.

Podem caure en Taddicció a Talcohol, al cánnabis o a

Tamor, per exemple, pero hem de teñir la saviesa de saber

valorar els avantatges i els inconveñients. Per mi, els

avantatges que implica el correu electronic son enorme-

ment superiors ais inconveñients. Em permet comunicar-me

amb les persones estimades allá on es trobin, i ens permet

anar mes enllá de les relacions locáis amb tota mena de

persones que están al teu abast a través d'un fácil accés.

També és cert, pero, que aquesta facilitat de comunicado

ens obliga cada matí, quan obrim Tordinador, a establir

criteris per a no intoxicar-nos. El problema és la capacitat de

seleccionar, semblantment al correu ordinari que está pie

de coses inútils a descartar, pero aquest és un problema de

civilització que va mes enllá d'lnternet i que está provocat

peí fet que generem masses coses amb poc sentit, inútils i

supérflues que ens distreuen de les poques coses

importants i rellevants que de debo han de meréixer la

nostra atenció i el nostre esforg. Aquest problema de

civilització es manifesta per la saturado. Hem de saber

escollir, i la possibilitat i la capacitat d'aquest saber ens

mena a la llibertat.
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Diners, política, lobbies i grups aucliovisuals
ais Estats Units d'América <u

Martí Petit

rj Grades a la influencia sobre la classe política, el

sector audiovisual deis EUA ha aconseguit una

desregulació creixent del sector, que li ha permés

unes quotes molt elevades de concentrado industrial

en un nombre ben reduTt de grups. Aquest procés ha

estat possible perqué la industria i la classe dirigen!

han mantingut una relació soterrada basada en el

lobbisme i el soft money. Pero després de la reforma

legal del flnangament de les campanyes electorals,

aprovada el mes de marc passat, hi ha un acord

gairebé unánime que les contribucions no regulades

de particulars, d'empreses i de sindicats a les

candidatures polttiques no es repetirán. En aquest

article s'analitza la situado actual de lobbies i soft

money de la industria audiovisual nord-americana i

com es poden veure afectats per la nova legislado.

L'afer Enron, que va suposar la suspensió de pagaments de

la gegantesca companyia eléctrica amb seu central a

Houston (Texas), va destapar les irregularitats generalitza-

des en el finangament de les campanyes electorals deis

EUA. La democracia nord-americana estava finangada per

contribucions no regulades de particulars, d'empreses i de

sindicats que restaven opaques, l'anomenat soft money o

diner tou, malleable.

Com a reacctó a aquest escándol, la classe política va

legislar aquesta llacuna, i el mes de marg passat, el

president Bush va signar una llei aprovada poques

setmanes abans peí Congrés que regulava el finangament

de les campanyes -la Biparttsan Campaign Reform Act

Martí Petit

Cap de redacció de Quaderns del CAC i membre del

Servei de Recerca, Estudis i Publicacions del CAC

(BCRA), també coneguda com Shays - Meehan Bill/H.R.

2356 (2). Tot i que alguns senadors republicans van votar a

favor d'aquesta Elei, com ara el república John McCain,

oponent de Bush a les primáries, la llei va ser capitalitzada

pels demócrates. De fet, el propi President Bush va mostrar

la seva oposició durant el seu trámit parlamentan, tot i que

a la fi no tingues altra sortida que signar la llei. La BCRA, no

obstant aixó, no entrará en vigor fins al 6 de novembre de

2002, el dia següent de les eleccions ai Congrés deis EUA.

L'endemá de la signatura, el president Bush responia així a

les preguntes deis periodistes sobre aquest ajornament:

"Les eleccions al Senat son molt importants per a mi. Vull

que els republicans controlin el Senat i vull que Denny

Hastert siguí el president de la Cambra deis

Represe ntants." (3)

Convé analitzar detingudament aquesta llei, entendre'n el

context, veure fins a quin punt varia les relacions entre

polítics i empreses, per tal d'extreure'n els canvis que se'n

deriven. Si, efectivament, aquesta llei decreta la desaparició

del soft money que les grans corporacions donen ais

polítics durant les seves campanyes electorals, servirá per

aprofundir la democracia deis EUA. Si al contrari, com mes

endavant planteja aquest article, la nova llei permet que el

flux de donacions simplement es redireccioni i trobi nous

camins, pero no afecti les practiques lobbistes, caldrá

explicar-ho obertament.

Aquesta situado es perverteix mes encara quan els

donants son els grans grups de comunicado, els fabricants

d'opinió pública i d'imaginari col lectiu, que grácies al seu

soft money, exerceixen una forta influencia sobre

legisladors i governants. Mes encara, estableixen l'agenda

reguladora del sector. Així, si es determina l'abast de la

reforma propiciada peí cas Enron, quedará avaluat

correctament l'impacte d'aquesta nova llei en el pluralisme

informatiu de la societat nord-americana.
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Quadre 1. Contribucions a les campanyes presidencials del sector TV/Cine/Música (en dolars)

Data elect. Posició {') Total Contr.

Any2000

Any 1996

37.821.732

18.975.984

Soft Money Contribucions Contribucions. % Dem % Rep

a Demócrates a Republicans

18.941.456 24.281.200 13.377.467 64% 35%

8.592.995 11.699.234 7.189.081 62% 38%

Font: Center for Responsive Politics (4)

{*) Aquesta columna indica la posició que ocupa la industria audiovisual dins del global de les donacions per industries. Aquest

ránquing, d'un total de 80 entrades, está agrupat per industries (com ara la de l'automóbil), i no per sectors (com ara el del transpon")

ni tampoc per categories (com ara concessionaris de cotxes).

Situació de partida: la Federal Election Campaign
Act (FECA)

El 1971, el Congrés va aprovar la FECA, que establia un

control mes estríete sobre els candidats a carrees federáis,

els partits politics i els polítical action committees (PAC,

comités independerás de campanya en favor deis

candidats). A partir de les revelacíons sobre els abusos en

el financament de la campanya presidencial de 1972,

comesos peí Partit República, l'anomenat Cas Watergate, el

Congrés va esmenar la FECA l'any 1974. Així, la nova llei

establia límJts en les contribucions de particulars, partits

politics i PAC, i creava la Federal Election Commission

(FEC). Aquesta agencia reguladora independent és

l'encarregada de fer complir la llei electoral i repartir els fons

púbíics per a campanyes entre els candidats a la Cambra

de Representants, al Senat, a la presidencia i a la

vicepresidéncia. La FEC, dones, demana comptes del hard

money. els diners regulats de la campanya, siguin públics o

privats.

A partir d'aquí, els tribunals i les interpretacions de la

propia FEC van anar conformant una jurisprudencia en qué

els partits, els candidats i les PAC no havien de justificar les

despeses en una serie d'activitats electorals, entre les quals

s'inclouen els anuncis que no demanen explícitament el vot

(issue ads), el registre en el cens electoral, despeses

administratives, etc. D'aquesta manera, s'obria la porta al

soft money com a fórmula de finangament d'una part molt

important de les campanyes electorals. El Campaign
Finance Institute de la George Washington University (5)

declara un augment vertiginós en les recaptacions deis

Quadre 2. Total recaptat pels candidats Bush i
Gore a la campanya presidencial 2000 (en dolars)

Candidat

George W. Bush

Al Gore

Diners

recaptats

193.088.650

132.804.039

Fons

federáis

67.560.000

83.016.084

Diners

gastats

185.921.855

120.031.205

Font: Center for Responsive Politics (6)

Comités Nacionals deis Partits: durant la campanya

electoral de 1992, els partits van recaptar 86 milions de

dólars en soft money; el 1996, 262 milions, i 495 milions el

2000. El 1992, el soft money representava un 15% del

pressupost total de la campanya, mentre que a les

eleccions de l'any 2000, aquest percentatge va augmentar

fins al 40%.

Una vegada la nova llei entri en vigor, a partir de les

eleccions legislatives del proper 5 de novembre, aqüestes

contribucions no regulades queden prohibides a escala

federal, de forma que els Partits Nacionals i els Comités del

Congrés, que treballen per ais candidats a la presidencia i

al Congrés, respectivament, només podran utilitzar hard

money. Durant el lapse de temps en qué encara sigui vigent

l'antiga llei, els politics podran continuar recaptant soft

money sense limitacions. Aquest és un advertiment que ha

llancat el Center for Responsive Politics, entitat sense

ánim de lucre que investiga el financament de les

campanyes electorals. Així, mentre que les properes

eleccions presidencials no serán fins al novembre de 2004,

les contribucions en soft money ja han comengat. Segons

78
Quaderns del CAC: Número 12



dades del Center for Responsive Politics, George W. Bush

portava recaptats 2.789.375 dólars el 31 de desembre de

2001 (7).

En definitiva, el soft money ha escapa! al control de la

legislado de financament electoral i, per tant, es desconeix

fins a quin punt ha inflüít en la presa de decisions polítiques

deis EUA. En paraules de Lawrence Noble, director

executiu i conseller general del Center for Responsive

Politics, "els grans contribuents [de soft money] teñen raons

molt concretes per donar aquests diners: les contribucions

a la campanya son una inversió per a una bona relació [amb

el candidat], una eina per aconseguir uns objectius molt

delerminats." (8). Una vegada el candidat surtí elegit i

prengui possessió del carree, la relació entre la corporació

donant i el polític será mes fluida. Aleshores és moment

d'exercir l'activitat de iobby a Washington, seu del Senat, de

la Cambra de Representants i de la Casa Blanca.

Els lobbíes, la segona inversió de la industria en
la política

El First Amendement de la Constitució nord-americana

estableix el dret de "petíció al Govern per greuge i per

rectificado" {9). Sobre aquest dret, la democracia deis EUA

contempla els lobbies com l'instrument de la societat civil

per fer escoltar la seva veu davant deis politics. Així,

l'American League of Lobbyists declara, en el seu Codi

Étic, que "la práctica del Iobby és una part fonamental del

procés democrátic de la nostra nació i és un dret garantit

per la Constitució. Els dirigents governamentals están

constantment prenent decisions polítiques que afecten

interessos vitáis d'individus, corporacions, sindicats, grups

religiosos, institucions benéfiques i altres entitats. Els

responsables públics necessiten rebre informació detallada

deis interessos afectats i conéixer l'opinió de les parts, per

tal de prendre decisions polítiques fonamentades. En

l'exercici del seu dret d'intentar influenciar en la política, els

interessos acostumen a contractar representants oficiáis

que segueixin l'evolució deis esdeveniments i defensin les

seves posicions, o bé a utilitzar lobbistes a través de la seva

participado d'associacions gremials. Desenes de milers

d'homes i dones son lobbistes i representen sense excepció

tot tipus d'interessos.' (10).

Segons dades del Center for Responsive Politics, el total

Quadre 3. Despeses deis principáis sectors
lobbistes l'any 1999 (en dólars)

Sector 1999

Finances, assegurances 214.000.000

Salut 197.000.000

Comunicació & Electrónica 193.000.000

Energía & Recursos naturals 158.000.000

Transpon 117.000.000

Font: Center for Responsive Politics (11)

de diners esmercats en lobbisme a Washington va pujar a

un total de 1.450 milions de dólars l'any 1999, l'últim any de

qué es disposen dades. Així, el sector de les comunicacions

i ¡'electrónica va invertir 193 milions de dólars en aquesta

activitat de pressió sobre govemants i legisladors durant

aquell any (veure Quadre 3). D'altra banda, el nombre de

lobbistes relacionats amb aquest sector va augmentar de

234 el 1996, a 284 el 1999.

Segons la revista económica Fortune, una de les 10

principáis firmes en lobbisme és l'empresa Podesta and

Mattoon (12). La majoria deis lobbistes de Podesta and

Mattoon han treballat al Congrés per ambdós partits. Així,

per exemple, a la web corporativa, hi podem llegir el

curriculum d'una lobbista de la companyia, Kimberley Fritts:

"[K.F.] és exdirectora de política del Sud al Republican

National Comittee i mánager de campanya del governador

de Florida, Jeb Bush. Els seus estrets lligams amb els líders

republicans (incloent-hi el líder parlamentan Trent Lott)

asseguren que les preocupacions deis clients de Podesta

and Matton serán escoltats." (13). Kimberley Fritts resulta

ser, a mes a mes, la filia del president de la National

Association of Broadcasters (NAB), Edward O. Fritts.

Precisament, l'organització audiovisual que destina mes

recursos en activitats de Iobby és la NAB. Durant el període

compres entre 1996 i 2000, la National Association of
Broadcasters va gastar 19,4 milions de dólars en

lobbisme. Segons explica el periodista Arthur E. Rose, el

president de la NAB, Edward Fritts, va ser company

d'escola del líder república Trent Lott, i aquesta amistat ha

estat especialment beneficiosa per a les corporacions

audiovisuals (14). L'any 2000, la NAB tenia 20 lobbistes

registráis a Washington per defensar els seus interessos,
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Quadre 4. Grups audiovisuals que mes han gastat
en lobbies. 1996-2000 (en dólars)

Organització Quantítat

National Association of Broadcasters 19.420.000

Time Warner (abans fusió amb AOL) 15.770.000

National Cable Televisión Association 13.680.000

Walt Disney 11.000.000

Viacom 9.290.000

News Corporation 7.480.000

Cox Enterprises 4.610.000

Comcast Corp. 4.120.000

Font: Center for Public Integrity (15)

set deis quals havien ocupat préviament carrees al

Congrés, a la Federal Communications Commission (FCC,

l'organisme regulador del sector audiovisual deis EUA) i a la

Federal Trade Commission. Fins fa poc, a mes, una

d'aquests lobbistes era Kimberley Tauzin, filia del president

del subcomité de telecomunicacions del Congrés, Billy

Tauzin.

És interessant recordar els mitjans que controlen els grups

audiovisuals esmentats en el darrer quadre. Així, la Time

Warner, la corporació individual que va destinar mes

recursos a la práctica del lobbisme durant l'any 2000,

posseía, abans de la seva absorció per America On Une,

les cadenes de televisió en obert Turner Broadcasting

System (TBS), Tumer Network Televisión (TNT), Warner

Bros (WB), Cartoon Network, i les cadenes de cable CNN,

Quadre 5. Principáis mitjans deis grans grups audiovisuals ais EUA 2002 (*)

Grup

AOL Time Warner

Walt Disney

Viacom

News Corp. {"*)

General Electric

TV obert

WB, TBS, TNT .

Cartoon Network

ABC

CBS, MTV, Paramount Gr.

Nickelodeon, Comedy EyeMark

Central", UPN

Fox TV 20th. Century Fox

TV cable Prod./distrib. Edit./pubíic.

HBO, CNN, Court TV, WB, Hanna Barbera Time, Money,

Comedy Central Fortune, Life, People

Disney Chan., ESPN", A & E " , Walt Disney Pictures, Discover

Eurosport", E!", Lifetime" Touchtone, Buena Vista

History Channel.*

Paramount Pictures

NBC, Paxson CNBC". A&E", MSNBC",

History Channel."

National Geographic."

TV Azteca"

Simón & Schuster

New York Post

Harper Collins.

Morrow/Avon

Font: Columbia Journal Review (16)

(*) No inclou les televisions i radios locáis i estatals.

(") Participació accionarial superior al 25%.

(*") No inclou les filiáis ni participacions de mitjans audiovisuals o escrits del Regne Unit, Alemanya, Australia, Asia, Canadá, india,

Italia, Indonesia, Japó i América Llatina.

("**) No inclou les filiáis del sector financer. industrial, eléctric i de telecomunicacions. Així mateix. tampoc no inclou les seves joint

ventures ¡nteractives com WebTV for Windows, o TiVo.
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HBO, Comedy Central (amb el 50% de Viacom) i Court TV,

entre d'altres. Així mateix, era propietaria de les productores

i distribuidores Warner Bros i Hanna Barbera, i de

publicacions com Time, Fortune, Life i 35 revistes mes. A

aquests mitjans, cal aíegir-hi, després de la fusió, l'univers

d'AOL que, amb els seus 30 milions de subscriptors ais

seus servéis d'lntemet, posseeix Compuserve, Netscape,

Amazon, i participacions accionaríais a grans empreses

com General Motors o Hewlett-Packard.

Si fem un repás ais lobbistes mes destacats que

exerceixen a Washington, comprovarem que les

corporacions teñen grans figures politiques en les seves

nomines:

- Haley Barbour, expresidént del Partit República (CBS)

- Ken Duberstein, excap de l'staff técnic de l'Administració

Reagan (Comcast, National Cable TV Association, Time

Warner)

- Tom Korologos, extécnic de lliure designació (aide) de

l'Administració Nixon (Cox Communications Corp.)

- Anne Wexler, exaide de l'Administració Cárter (Comcast,

Univision, Communications Inc.)

- Richard Wiley, expresidént de I'FCC (CBS)

- Catherine Reid, exconsellera en cap en temes de

telecomunicacions del Comité de Comer? de la Cambra de

Representants (Time Warner)

- Daniel Meyer, cap de l'staff de Newt Gingrich, portaveu

de la Cambra de Representants fins al 1997. A les ordres

del lobby Duberstein Group {veure segon d'aquesta llista),

Meyer ha intentat influir favorablement per a la Time Warner

en temes legáis referents ais drets d'imatge, connexió a

satél-lit i, sobretot, per evitar que I'FCC ttnguí competéncies

en temes sobre regulado de proveídors d'lntemet. (18)

Evolució de l'audiovisual cap a la concentrado

Durant els darrers anys s'ha produTt un creixement

espectacular en el sector audiovisual, acompanyat d'una

desregulació que ha anat vencent resisténcies legáis i

politiques. La década deis 90 va ser testimoni d'uns

dividends inédits i d'una concentrado de mitjans sense

precedents. Al 1992, i per primera vegada en 22 anys,

I'FCC va permetre participacions accionaríais creuades

entre els networks hertzians i les cadenes de televisió per

cable. Des d'aleshores, tant I'FCC, com el Departament de

Quadre 6. Principáis temes de lobby del sector
audiovisual (1996-2000)

Nombre de registres

556

469

287

272

272

220

192

178

170

105

Tema

Propietat intellectual i copyright

Regulado continguts violents

Regulado satél-lit

Fiscal itat

Telecomunicacions

Reforma finansament campanya

Regulació TV cable

Restriccions publicitat tabac i alcohol

Regulació propietat i concentrado

Ampie de banda i d'espectre

Font: Center for Public Integrity (17)

Justicia, com el Congrés, han permés gairebé sempre la

proliferació d'aquestes fusions i acords. Per posar només

alguns exemples, citarem l'adquisició de Turner Broad-

casting (CNN) per part de Time Warner, la compra d'ABC

per Disney; AT&T es va fusionar amb TCI, mentre que

Viacom va comprar la CBS. I la mes important de totes les

operadons, America On Une va adquirir Time Warner, la

mare de totes les adquisicions, valorada en 350.000 milions

de dólars.

D'acord amb l'estudi del Virtual Institute of Information,
de la Columbia University, Media concentration in trie US:

Industry trends and regulatory responses. "el 98% deis

nord-americans viuen avui en comunitats amb un únic diari

local." Eli M. Noam, autora de l'informe, adverteix de les

conseqüéncies negatives del fet de no poder escollir la font

d'informació. El mateix percentatge de ciutadans teñen

accés a un sol proveTdor de cable. Darrere l'aparent

diversitat en ['oferta (más de 40 milions de llars reben uns

50 cañáis de televisió per cable), s'amaga una poderosa

concentrado: Disney, Time Warner i Viacom son propietaris

o acciontstes de referencia de mes de la meitat de l'oferta.

Un altre cas visible de grup comunicacional que s'ha abocat

al cable és General Electric, propietaria del network NBC i

del canal per cable CNBC (canal temátic d'informació

financera), i accionista de referencia d'MSNBC (juntament

amb Microsoft), A&E, History Channel i PAX-TV. (19).

Pero aquest procés de concentrado de mitjans porta
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gestant-se fa anys i respon a una estrategia programada. El

National Journal, la prestigiosa revista que cobreix

l'actualitat política de Washington, ho recollia un article de

Michael Wines: "Es produiran sinergies deis actuáis mitjans

de comunicado, com la telefonía, la televisió i el sector de

les noves tecnologies. El catalitzador d'aquest canvi és

l'ordinador, que permet la convergencia d'aquests cañáis de

transmissió en un únic sistema integrador." L'article

descrivia les noves tendéncies en manca, com ara la

competencia entre satél-lits, companyies telefóniques i

operadores de cable, així com l'aparició de televisors amb

accés a tot tipus d'informació vía telefónica. Aquest article

va aparéixer publicat el 24 d'octubre de 1981 (sic). (20).

En l'article de Wines, només hi havia una nota discordant.

Andrew Jay Schwartzman, director executiu de Media
Acces Project, una entitat defensora del servei públic,

reconeixia obertament l'enorme potencial que presentava la

nova situació. Aixó no obstant, constatava al National

Journal que "les decisions que s'estan prenent en aquests

moments tindran un impacte inimaginable sobre la

generació següent. La tecnología ha arriba! a un nivell amb

prou massa crítica. I si no sabem reaccionar a temps, no

tindrem cap diversitat en el futur."

Televisió per cable: un exemple paradigmátic

Un exemple de com un sector ha anat aconseguint majors

quotes de desregulació és el de la televisió per cable. El

Center for Public Integrity, en el ja citat informe Off the

record, n'analitza l'evolució. La primera llei reguladora del

sector audiovisual deis EUA va ser la Communications
Act de 1934, i va ser vigent sense cap modificado fins al

1996. Aquesta llei va consolidar un sistema de competencia

restringida entre pocs grups televisius (entre els quals ja

trobem I'NBC o la CBS) i una situació bastant semblan! en

el sector radiofónic.

Al 1948, va néixer una nova forma de transmissió del

senyal: el cable. Per tal de servir imatges en zones

d'orografia irregular, on difícilment arribaven les emissions

hertzianes, empreses locáis van connectar l'últim repetidor

amb les llars más allunyades, mitjancant un sistema de

cablejat. Acabava de néixer la televisió per cable. Al 1950,

hi havia 14.000 abonats a aquest servei, un nombre que es

va veure augmenta! fins a 850.000 dotze anys mes tard.

Els networks van exigir a I'FCC que regules aquest nou

servei, i al 1962 l'organisme va establir restriccions severes

en les operadores de cable, per tal d'evitar una competencia

deslleial amb les cadenes hertzianes. En concret, I'FCC

prohibía l'entrada de la televisió per cable ais grans mercats

urbans, deixant la industria del cable en una subsidiarietat

rural o muntanyosa.

El 1972, I'FCC va canviar de política. L'agéncia va derogar

les restriccions vigents fins aleshores pero, a canvi, va

establir l'obligació d'obtenir una [licencia de f'autoritat local

per tal de poder operar. A comencament deis anys 80, amb

¡'arribada de Ronald Reagan i del nou president de I'FCC,

Mark Fowler, les companyies de cable van comencar a fer

lobby, per tal d'eliminar les restriccions ¡mposades per I'FCC

i les autorítats locáis. La culminado del seu esforc va ser la

Cable Communications Policy Act de 1984, que de fet va

desregular el sector. El 97% de les operadores de cable

quedava lliure de compromisos i, d'aquesta manera, els

abonaments al servei de cable van comengar a augmentar,

tal i com ho constata el periodista David W. Arnesen (21).

Pero aquesta desregulació, que havia d'abaratir els preus,

va resultar en va. Al 1989, cinc anys després de l'aprovació

de la llei, el senador demócrata per Ohio, Howard

Metzenbaum, ho va fer constar en una compareixenga:

"Segons dades del mateix Govem, el preu de consum deis

servéis de cable ha augmentat en termes proporcionáis

mes que qualsevol altre bé o servei ais EUA." (22).

La llei també va provocar una guerra de llicéncies,

justament peí fet que eliminava qualsevol restricció en el

preu deis servéis que oferia. D'aquesta manera, una

líicéncia de TV per cable esdevenia una llicéncia per fer

diners. A mes, I'FCC encoratjava les fusions. "Hern

d'aconseguir una concentració en el sector del cable,

perqué han de ser capaces de competir amb I'AT&T d'aquí

a un parell de décades", insistía l'aleshores president de

I'FCC, Mark Fowler. I al final del segon mandat de Bill

Clinton, les cinc principáis operadores de cable (Time

Warner Cable, AT&T Broadband & Internet Services,

Charter Comm., Cox Enterprises i Comcast Corp.)

serveixen al 61% del mercat del sector.

Les televisions convencionals també van entrar al sector

del cable, grades a l'actitud de laissez faire de I'FCC. L'any

1985 va ser especialment dens en fusions i adquisicions:

I'ABC i Capital Cities Communications es van fusionar.

82
Quaderns del CAC: Número 12



mentre que Rupert Murdoch, propietari de News Corp., va

comprar Metromedia (just dos mesos després d'obtenir la

nacionalitat nord-americana).

Les fusions i adquisicions van anar augmentant de ritme i

de volum, tant entre operadores de cable, com entre les

televisíons. Al 1987, Tele-Communications va adquirir el

25% de l'accionariat de Turner Broadcasting Systems,

empresa mare de la CNN. Al 1989, Time Inc. i Warner

Communications Inc. es van fusionar per crear el que

llavors va ser ['empresa de mitjans mes gran del món. Pero

la gesta va ser superada per Walt Disney Company Inc.,

quan al 1995 va comprar la cadena Capital Cities/ABC. De

tota manera, la Time Warner va tornar a ocupar el primer

lloc en el podium quan va comprar la Turner Broadcasting

System.

La Telecommunications Act de 1996, que derogava

completament la Communications Act de 1934, encara

rema rea va mes aquesta línia liberalitzadora (23). Des

d'aleshores, el Congrés ha anat restringint mes i mes les

competéncies de I'FCC en la seva tasca de regulado de

fusions i adquisicions d'empreses. I a mesura que s'ha

donat una major concentrado de mitjans, un nombre cada

vegada mes reduTt de corporacions controlen un major

percentatge del mercat. D'aquesta manera, deis

aproximadament 50 cañáis de televisió en obert i per cable

que veu una familia tipus nord-americana, 38 son propietat

de Time Warner, Disney i Viacom.

Aquesta llei de 1996 també en va derogar una precedent

de 1992, reguladora de les tarifes del cable, fet que va

disparar els preus deis servéis d'aquest sector. El llibre Off

the record calcula que els consumidors van veure

augmentar les seves factures en un total de 3.000 mílions

de dólars. Amb la nova llei de 1996, es van desregular

aspectes centráis de radiodifusió i deis networks, de

companyies telefóniques i d'operadores de cable. També es

va augmentar el nombre de cadenes de televisió que una

corporació podia posseir, imposant, com a única restrícció,

no superar el 35% de l'audiéncia del país. Aquesta mesura

intentava evitar posicions de domini del mercat televisiu.

Pero aquesta restricció es va veure disminuida arran de la

compra de la cadena hertziana CBS per part de Viacom.

Viacom havia de desinvertir abans del maig de 2001 en

algunes cadenes molt rendibles per no superar el sostre del

35% d'audiéncia. Pero al cap d'una setmana de l'anunci

d'adquisició, el president del Comité de Comeré del Senat,

el ja citat John McCain (veure Quadre 7), va passar una llei

que augmentava el máxim d'audiéncia acumulada fins al

50% (24). Com exposa el Ifibre editat peí Centre for Public

Integrity, The buying of the President 2000, Viacom és el

quart contribuent en ia carrera política del polític república

(25).

L'esmentat estudi d'Eli M. Noam, Media concentraron in

the United States: Industry trends and regulatory responses,

conclou que "en la industria del cable, la propietat de la

infraestructura está concentrada en les mateixes mans que

teñen interessos substanciáis en la distribució de continguts

per cable. Així, amb la lliure competencia distorsionada per

la concentrado, poques vegades té sentit económic una

extensa integrado vertical. [...] Mentre s'argumenta que les

fusions verticals produeixen sinergies, sense lliure

competencia en algún deis graons de l'escala productiva,

aqüestes sinergies tendeixen a ser illusóries. En

conseqüéncia, la lliure competencia en tots els segments de

la industria de les comunicacions redueix la lógica

económica de la integrado vertical i el procés de

concentrado d'empreses."

ln ce rieses de la nova llei de financament electoral

Fins aquí hem explicat l'evolució del sector audiovisual deis

EUA que, grácies a la seva influencia sobre els polítics, ha

aconseguit una desregulació creixent, que li ha permés

unes quotes molt elevades de concentrado industrial en un

nombre reduTt de grups. Aquest procés ha estat possible

perqué la industria i la classe dirigent han tingut una relació

perillosa basada en el lobbisme i el soft money. Grácies a

les contribucions a les campanyes electorals, i tornem al

comengament, els polítics teñen liquiditat per tirar endavant

les seves candidatures, bé siguí en el llarg procés de les

primeries o en la campanya electoral própiament dita. El

soft money-és el responsable d'una trama d'interessos molt

difícil de trencar.

' En aquest sentit, hi ha hagut reaccions contraríes a

l'aprovació de la Bipartisan Campaign Reform Act, la nova

llei que regula el soft money. Aquest ha estat el cas del

senador república per Kentuky Mitch McConnell (veure

Quadre 7), en coordinado amb el National Rifle Association

(el principal grup lobbista l'últim any, segons la revista
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Quadre 7. Son money recaptat pets principáis senadors citats en aquest article.
1 de gener de 1997 - 31 de desembre de 2001 (en dólars)

Nom i representado

John McCain (República - Arizona) (*)

Mitch McConnell (República - Kentucky)

Cari Levin (Demócrata- Michigan)

Font: Center for Responsive Politics (26)

(*) Només inclou les contríbucions per a les campanyes al Senat, i no les destinades a les eleccions a la presidencia 2000.

Recaptat

4.781.619

3.918.213

2.910.397

Despeses declarades

4.891.961

606.129

836.863

Romanent

4.421

3.501.406

2.179.414

Fortune). Així mateix, els grans sindicáis AFL-CIO, que

sempre han donat el seu suport al Partit Demócrata, també

argumenten que la regulado sobre els issue ads (anuncis

electorals que no demanen explícitament el vot) viola la

llibertat d'expressió establerta al First Amendement. Així, la

Cort Suprema deis EUA haurá de dictaminar la

constitucionalitat de la llei i les seves parts. Recordem que

la seva jurisprudencia ha establert que les liéis electorals

son constitucionals si "s'apliquen estrictament per fomentar

un interés públic fonamental." (27).

La qüestió és determinar fins a quin punt la Bipartisan

Campaign Reform Act imposa un sistema transparent per al

financament de les campanyes. La resposta que han donat

els mitjans de comunicado ha estat unánimement positiva.

S'ha acabat la corrupció, afirmen. Pero cal analitzar

l'aplicabilitat d'aquesta llei i les possibles escletxes legáis

per on pugui escolar-se el soft money.

El juliol de 2001, tres institucions preocupades per la

transparencia en el finangament deis partits van iniciar una

collaboració permanent per tal de detectar fluxos de soft

money no controtat ni quantificat fins aleshores. Els ja citats

Center for Public tntegrity i Center for Responsive
Politics, juntament amb el National Institute on Money in
State Politics, van Hangar un toe d'alerta sobre l'opacitat

deis comptes deis partits ais estats membres de la Unió.

"Els temes d'especial interés evadeixen fácilment el control

federal mitjangant la desviado d'immenses quantitats de

soft money cap ais cofres deis partits a cada estat",

declarava el comunicat conjunt. "El soft money está ben

documental en les eleccions a escala nacional, pero ningú

ha pogut calcular la gran quantitat de diners que entren i

surten deis comités locáis i estatals deis partits. Els comités

federáis deis partits no teñen límits ni prohibicions peí que

fa a la quantitat i naturalesa de la recaptació del soft money,

pero n'han de donar les xifres a la Federal Election

Commission. En oposició, els comités estatals de partit no

están subjectes a aquesta llei, i es regulen per normes que

varien molt d'un estat a un altre." (28).

Així, trobem que 28 estats no estableixen cap límit

d'aportacions individuáis ais comités estatals de partit,

mentre que 30 no regulen les aportacions ais Comités

d'acció política (PAC). Peí que fa a les contribucions

d'empreses, trobem 14 estats on no hi ha limitacions de cap

mena, mentre que per ais sindicáis el nombre puja fins a 19

estats. Aquest laberint reglamentan complica la investigado

de les donacions no limitades ni regulades a escala estatal,

pero les primeras indagacions d'aquest grup sitúen el soft

money recaptat durant les eleccions del 2000 en l'ámbit deis

estats en mes de 600 milions de dólars (29). En contrast,

George W. Bush va recaptar 193 milions de soft money

"federal" i Al Gore, 132 (veure Quadre 2).

De fet, és en l'ámbit de cada estat on es decideix el

resultat d'una campanya electoral. A les eleccions a la

presidencia, per exemple, hi trobem els collegis electorals,

un sistema d'elecció majoritari (i no proporcional) que

podríem assimiiar al sistema británic. D'aquesta manera,

cada estat té assignat un nombre d'electors que serán els

que própiament elegirán el president, i que aniran a parar

íntegrament a la formado guanyadora en aquel! estat

(recordem els 25 electors de l'estat de Florida, que van

correspondre al Partit República després d'un accidentat

recompte de vots, fet que va donar la definitiva victoria a

Tactual president Bush). Per tant, és en l'ámbit estatal on els

partits despleguen tots els seus esforgos, per obtenir així la
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Quadre 8. Ingressos per publicitat electoral en
televisió ais EUA en les ultimes campanyes
presidencials (en dólars)

Any de les Networks Cadenes locáis Total

eleccíons nacionals

1992 73.816.000 225.807.400 299.623.400

1996 33.824.000 366.661.900 400.485.900

2000 (') 50.000 550.000.000 600.000.000

Font: Competitive Media Reporting and Televisions Advertising

Bureau

(") Estimado

victoria que els proporcioni tots els electors d'aquell estat.

Aixó té una traducció ¡inmediata en despeses de pubticitat

en les cadenes locáis d'aqueils estats amb resultat incert

{swinning states). En aquests estats, on un grapat de vots

pot inclinar la balanca, els partits hi despleguen una gran

activitat propagandística, que es tradueix en uns ingressos

molt alts de les cadenes locáis. Aqüestes emissores, que

moltes vegades son associades o, fins i tot, filiáis de les

grans televisions nacionals com ara I'ABC, la CBS o I'NBC,

arriben a ingressar en conjunt fins a 10 vegades mes que

els networks nacionals.

Veiem qué estableix la recent Bipartisan Campaign

Reform Act sobre el financament de la campanya a nivell

estatal. En un principi. la proposta era que els comités

locáis, de districte o de l'estat, financessin les seves

"activitats electorals federáis" exclusivament amb hard

money. De tota manera, el senador demócrata per Michigan

Cari Levin (veure Quadre 7) va presentar i va fer aprovar

esmenes a la llei durant el trámit parlamentan, que

reintrodueixen el soft money en el joc electoral. El

Campaign Finance Institute (CFI), de la George Washington

University, explica que el registre electoral i les GOTV

Activities (activitats de conscienciació electoral, destinades

a fer augmentar la participado a les eleccions) es poden

financar amb soft money - Levin Amendment money, com

ho anomena el mateix CFI (30).

Aquesta esmena estableix que Ees donactons a comités

locáis o estatals no es podran utilitzar en altres ámbits

territorials que els d'origen i hauran de ser utilitzades per a

aqüestes dues úniques finalitats cíviques. Cal entendre que

aquesta esmena respon al carácter federal deis EUA i a la

seva arrelada descentralització de l'aparelt de l'Estat, així

com a la torta tradició de mecenatge nord-americana,

davant la feble consciéncia fiscal. A mes, el senador Levin

ha estat un destacat defensor de la llei des deis seus inicis

(31). Aix6 no obstant, l'esmena Levin estableix que la llei

s'haurá d'adequar en aquest apartat a alió legislat per cada

estat, i és aquí on la interpretado de la llei i l'arbitratge en el

conflicte de competéncies estatals - federáis serán una

qüestió clau. I en aquest sentit no queda clara la capacitat

de control el soft money a escala estatal.

Sobre aquesta qüestió, els primers passos que s'han

donat teñen una especial significado. Firmada la BCRA, el

president Bush va proposar Michael Toner com a comissari

de la Federal Election Comission (FEC), l'organisme

encarregat de fer complir la nova llei. De confirmar-se el

nomenament, Toner deixaria el seu carree de conseller en

cap del Comité Nacional República, des d'on va dirigir el

comité de campanya de George Bush a les eleccions

presidencials del 2000. L'endemá passat de la signatura de

la llei, el citat Lawrence Noble, director executiu del Center

for Responsive Politics i exconseller general de la FEC,

juntament amb Paul Sanford, director de la FEC Watch

Project i extécnic de la FEC, van expressar els seus dubtes

sobre aquest nomenament. En un article publica! al New

York Times el passat 29 de marc, Noble i Sanford

planiejaven el conflicte d'interessos i la incompatibilitat del

perfil polític de Toner per assumir aquest carree. "Els

actuáis empleáis de Toner serien els subjectes de control

de la FEC en els procediments oberís de les ultimes

eleccions i les del 2002. Si així fos, hauríem de recusar-lo",

adverteixen. Aixó no obstant, els autors d'aquest crític

article es lamenten del fet que els successtus comissaris de

la FEC sempre hagin estat hostils a aplicar les liéis de

financament electoral, circumstáncia que ha deslegitimat la

FEC com a organisme independen! i eficac. "No ens podem

permetre d'acceptar un altre comissari que no apliqui

vigorosament la legalitat (...) Altrament, la nova llei de

financament electoral acabará com la llei derogada: una

simple cortina per a un sistema polític que el poblé americá

sovint percep com a corrupte."
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Conclusió: una llei lampedusiana?

La Bipartisan Campaign Reform Act neix, dones, amb

dubtes raonables sobre la seva eficacia, aplicabilitat i

extensió. A mes, desperta una actitud de reserva, si no de

rebuig, al president Bush, que sempre s'hi ha oposat.

D'altra banda, no entrará en vigor fins a la propera

legislatura, que s'iniciará a final del 2002, moment en qué la

inquietud social sobre el (¡nancament electoral ja s'haurá

refredat i haurá "passat de moda".

I peí que fa al sector audiovisual, ens trobem en un

moment d'impasse económic en qué els beneficis inédits de

la década passada han donat pas a resultats molt mes

ajustats. La crisi de les puntcom ha afectat i afecta les grans

corporacions, que havien apostat molt fort en aquest sector.

En aquests moments el mercat está redimensionant els

projectes, com també ho están fent les empreses

audiovisuals amb les seves plantilles des de fa molts

mesos. D'altra banda, i a causa de la incertesa económica,

el mercat publicitari s'ha contret, circumstáncia accentuada

per l'atac terrorista de l'11 de setembre.

D'altra banda, convé recordar que la televisió és un gran

motor de la industria de Hollywood, que resulta ser la

segona activitat exportadora deis EUA. La importancia

estratégica d'aquest sector comenga a veure's mínimament

amenacada per la ¡mportació de formats europeus d'éxit

(Survivor, Big Brother, The weakest link, etc.). Aquesta

conjunció de fets podría donar peu a una nova estrategia

lobbista de desregulació, ara en l'ámbit internacional. No

oblidem que l'Organització Mundial del Comerg va iniciar a

Qatar, el novembre de 2001, les discussions prévies d'una

nova ronda de negociacions. Aquesta nova ronda, que está

previst que culmini a final del 2004 o a inicis del 2005,

debatrá una ampliado de la liberalització del comerg

internacional, i inclou en la seva agenda la derogado de

l'anomenada excepció cultural. Aquesta mesura, liderada

per Franga i la Comissió Europea durant la ronda d'Uruguai

l'any 1994, ha permés durant 10 anys l'aplicació de políti*

ques de protecció de l'audiovisual local, tant a Europa com

a palsos en vies de desenvolupament. Pero si la nova ronda

de negociacions de I'OMC iniciada a Qatar acorda una [¡be-

ralització de la cultura i de l'audiovisual, la prodúcelo local

pot veure's ofegada per la potent industria nord-americana.

Aquesta és una perspectiva que els politics europeus no

poden oblidar. I, tornant a la política doméstica nord-

americana, ja s'ha vist com la BCRA ofereix escletxes en el

finangament no regulat de les campanyes electorals deis

EUA i del seu control federal. La propia llei no exclou una

possible redirecció del soft money, les contribucions de les

empreses cap ais candidats politics, per tal de continuar

propician! una política audiovisual favorable ais seus

interessos.
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Notes

1 Aquest treball parteix de l'informe inédit del dissolt
Departament d'Estudis i Relacions Internacionals
de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, ela-
borat l'any 2000 per Anna Batlle i Martí Petit, i titu-
lat Pluralisme informatiu, política i mitjans de comu-
nicació ais Estáis Units. La campanya presidencial
2000.

2 Els ponents de la BCRA han estat els represen-
tants Cristopher Shays (República - Connectticul) i
Martin Meehan (Demócrata - Massachusetts). La
llei es va comengar a debatre el 28 de juny de 2001
i ser aprovada per 240 vots a favor i 189 en contra.
El 27 de marc de 2002, just després de la seva
aprovació, va ser firmada peí president Bush

3 Es pot llegir la transcripció de la conversa mantin-
guda entre el president Bush i un grup de periodis-
tes just després de la firma a: www.whitehouse.gov/
news/realises/2002/03/20020327-3.html

4 www. opensecrets.org/industries/indus.asp? lnd=B02

5 www.cfinst.org/eguide/softmoney.html
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12 www.fortune.com/indexw.jhtml7channeWeditorial/
lobbyjist_page.html

13 Biografía de Kimberly Fritts disponible a:
http://www.podestamattoon.com

14 Arthur E. Rowse, "A lobby the media won't touch",
a: The Washington Monthly, Maig 1998, p.9.
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22 Ibidem

23 Es pot accedir a un resum de la Telecommunica-
tions Act de 1996, a la página web de la Federal
Communicacions Commission: http://www.fcc.gov/
telecom.html

24 Broadcast Ownership Reform Act of 1999, 13
setembre 1999. http://www.fcc.gov/Bureaus/Mass_
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Books, 2000, p. 300. ISBN: 0-380-79-519-1.
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29 Ibidem.
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31 La web personal del senador Levin és prou
explícita: http://levin.senate.gov/issues/cfr.htm

Nota final: totes les pagines web citades han estat
consultades els dies 13, 14, 20 i 21 d'abril de 2002.
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Crítica de Llibres

Historia de la radio a Catalunya al segle XX: de la radio
de galena a la radio digital
FRANQUET, R. Barcelona: Generalitat de Catalunya -

DGRTV, 2001

per Gemma Larrégola, Professora Titular de Comunicació

Audiovisual de la Universitat Autónoma de Barcelona

La historia de la radio a Catalunya al segle XX constitueix

una parcel-la de la historia col-lectiva catalana carregada de

lluites, personalitats i anhels humans, que Rosa Franquet

detecta i reconeix en una recerca sistematitzada i acurada

deis esdeveniments radiofónics, pero també polítics, socials

i culturáis d'aquest segle que fa ben poc hem deixat enrere

per6 que, per visualitzar amb correcció com és la radio

d'avui, no podem deixar de teñir al davant.

Fer néixer i créixer la radio a Catalunya, en uns cent anys

socialment i políticament enrevessats, travessats per les

polítiques mes fosques, ha estat un repte ciar de

dinamització comunicativa exitosament assolit. Aquest

decurs historie s'ha sabut acompanyar de l'habilítat

comunicativa que caráeteritza la historia d'aquest mitjá al

nostre país i li imprimeix peculiaritats inexportables.

A través del relat cronológic i la interpretado deis fets,

l'autora posa en relleu des de la petjada de modernitat

deixada per la radio en el conjunt de la societat catalana fins

al paper d'aquest mitjá com a eina introductoria del cátala

ais mitjans, fets que no només han suposat la recuperado i

la represa de la cultura propia d'un país, sino que també li

han proporcionat línies especifiques d'evolució.

Rosa Franquet relata els fets agrupant-lós en tres grans

etapes: inici i consolidado de la radiodifusió, la radiodifusió

en l'etapa franquista i el paper de la radio en la democracia.

Ho fa aproximant els fets al lector, descrivint-los, contextua-

litzant-los i deixant que els referents i els testimonis el facin

sentir una historia viva, prou propera i molt rica.

Comenca pels primers moments de sensibilizado cap al

mitjá, al 1923, en qué a MontjuTc es va poder sentir un

concert fet a quilómetres de distancia. Hi adjunta attres

sensibilitats indispensables, com la comercial, cabdal

perqué la radio emergeixi. Amb l'análisi de les primeras

mesures legislatives (1907) dibutxa uns inicis'delicats,

basats en el régim de monopoli estatal, que posen de

manifest la importancia del sector radiofónic.

Amb els detalls de ia fundado i el taranná de les

emissores históriques (Radio Barcelona, Radio Asso-

ciació...) traca els primers passos del sector. Son encara els

primers anys, la radiodifusió té tot un seguit de limitacions

de concepció, de tipus técnic i d'aparells; pero, en paral-lel,

ja s'hi desvetllen les primeres operacions de concentrado i

de centralizado de la radiodifusió espanyola. Les

configuracions empresarials entom del sector radiofónic

son clau básica de lectura de la seva evoludó.

Al 1930, neix el primer diari parlat. I ben aviat, pels micró-

fons de Radio Barcelona es pot sentir la proclamació de la

República catalana que "inaugura una nova etapa de

radiodifusió a casa nostra, que está presidida per la

utilització del mitjá com a instrument polític, i és

precisament durant els anys trenta quan la radio es conso-

lida com un mitjá informatiu de masses" (Op. Cit. pág. 52).

El relat abasta la creació d'emissores catalanes de petita

potencia, els radioclubs, i el desvetllament d'inquietuds

radiofóniques que es palesen en Radio Terrassa, Radio

Sabadell, Radio Manresa, Radio Reus, Radio Vilanova,

Radio Badalona, passant per Radio Associació de

Catalunya. Perqué la radio, com es trasllueix en aquest text,

no ha estat mai una experiencia unicament de la capital del

país. Barcelona en va ser la precursora, pero l'exemple es

va escampar com una taca d'oli arreu del Principal i, també

en etapes posteriors, provocaría el naixement d'emissores

de radio a nuclts mitjans i petits de tot Catalunya.
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"La radio en temps de guerra" és la part de la historia i del

llibre que s'inicia amb 1'aHocució dirigida ais espanyols peí

general Franco a Tenerife, poc després de la qual la radio

fa els últims servéis a la República i dona pas a una nova

etapa i a la segona part del llibre: la radiodifusió en l'etapa

franquista.

Els guanyadors de la Guerra Civil disposen d'una xarxa

d'emissores capac de difondre tots els actes socials i

polítics del nou poder. La radio es reorganitza, les radios

privades pateixen la "depurado" franquista i els críteris

polítics primen per sobre deis económics.

La radio s'ha configurat ja en el principal mitjá

d'entreteniment: el radioteatro i els concursos marquen

l'época. Els avengos tecnológics configuren nous models

radiofónics. Arriba l'época del transistor i de I'FM que

comporten nous models de consum mediátíc. L'entrada de

la qualitat sonora i técnica a partir de I'FM, permet bastir

projectes de comunicado de petit abast territorial sense

necessitat de fer les grans inversions que requereix I'OM.

Grades a aqüestes facilitáis, varen néixer les "radios lliures"

i, mes tard, les emissores municipals que, com diu Josep

Ma Martí en el próleg del llibre, "constitueixen, sens dubte,

el fenomen de comunicació local mes rellevant que ha

tingut lloc a Catalunya en els darrers 50 anys".

Música i joves son el nou tándem perseguit. La televisió és

el nou competidor i el cotxe el nou espai d'escolta. La

informado de proximitat és l'eix a explotar per captar

audiéncies. El cátala a les retransmissions deis partits de

fútbol també marca un abans i un després en refació amb la

política lingüística de les emissions.

Amb el naixement de la Corporadó Catalana de Radio i

Televisió, amb la recuperació de l'autogovern i l'inici de la

normalització lingüística, entrem en la darrera part d'aquest

text: el paper de la radio en la democracia.

Han desaparegut les potestats del Movimiento per donar

pas a una nova concepció de l'éter. Les freqüéncies i les

potencies de les OM s'adeqüen a la normativa

internacional. La Constitució i les esmenes en enmare

legislatíu afavoreixen la consolidado definitiva de I'FM.

"L'eufória que viu la radio durant la transido supleix els

déficits de tot tipus que es produeixen per la manca

d'experiéncia en el terreny informatiu" (Op. Cit pág. 242).

Un terreny en el qual les emissores han de comencar a

preparar-se per a la concurrencia, no només entre elles sino

també amb la televisió. De moment, pero, la informado

televisiva encara és molt rígida i la radio la guanya en

credibilttat.

Rosa Franquet recull, en aquesta part del llibre,

declaracions de sensacions i d'experiéncies amb testimonis

de radiofonistes que connoten el text de vitalitat,

transmetent l'esséncia del període. El nombre d'oídors

radiofónics puja espectacularment, aixó és vital per

aconseguir el creixement publicitari que sosté les

emissores, perqué "fer-se un lloc en aquest nou sistema

comunicatiu no és gens senzill" (Op. Cit. pág. 245).

I ho és menys quan la radio ha entrat en un període que

podríem anomenar de potencial estabilitat, on cadascú

sembla haver trobat el seu rol, des de les autonómiques a

les locáis i, si mes no, lluiten per mantenir-lo. La radio ha

emprés el nou camí cap a la digitalització de la má de les

noves tecnologies de la comunicació i en convergencia amb

elles; les noves arquitecturas empresarials, els grans grups

de comunicació, marquen la tónica empresarial...

Com conclou Rosa Franquet: "En els 75 anys llargs

d1 historia de la radio catalana, el mitjá s'ha adaptat ais

diferents períodes histories i ha desenvolupat en cada

conjuntura un rol dominan! (...) La versatilitat del mitjá

radiofónic ha quedat demostrada en totes aqüestes etapes

i transformacions i aquest patrimoni acumulat durant un

munt d'anys és el que li permetrá afrontar amb éxit els

reptes del segle XXI" (Op. Cit 318-319)

I, per afrontar-los, caldrá que la propia radio sovint revisi

quina ha estat la seva historia per donar-li la cabdaütat que

l'obra de Rosa Franquet ens mostra que té.
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La campanya mes disputada. Mitjans, partits i

ciutadans a les eleccions catalanes del 1999

GIFREU, J; PALLARES, F. (Ed.). Pórtic Media. Núm.13.

Enciclopedia Catalana. 319 pagines,

per Marta Martín, periodista.

La campanya mes disputada. Mitjans, partits i ciutadans a

les eleccions catalanes del 1999 és un estudi fet amb una

metodología de treball rigorosa que se serveix de l'esta-

dística per extrapolar-ne i comparar-ne resultáis i extreure'n

conclusions ajustades, a partir d'una acurada tasca d'inves-

tigació i d'análisi de tots els actors implicats en els pro-

cessos electorals. En aquest cas concret, l'univers analitzat

és la campanya de les eleccions autonómiques de 1999, la

dinámica entre forces polítiques i mitjans de comu-nicació, i

la seva incidencia en l'opinió pública. E! llibre proposa,

dones, una análisi transversal i multidireccional de tots els

eixos d'aquesta campanya electoral. Un preces on cal

definir des deis principáis actors polítics i mediátics, passant

per una análisi deis continguts deis missatges i les

estratégies electorals (de la persuasió a l'elecció final),

posant l'accent en la interactuació política i mediática i la

seva repercussió social, entesa com un diáleg bidireccional.

Aquest volum serveix ais seus editors per donar conti-

nuítat a l'análisi i l'estudi de la campanya electoral de les

eleccions autonómiques de 1995, tot i que en aquesta

edició han ¡ncorporat a l'exploració altres variables, a les

quals s'han afegit nous elements comparatius.

Investigacíons com les que ens presenta aquest llibre son

cabdals en un país on els estudis quantitatius de camp que

relaciónin el doble diáleg de poder entre política i mitjans de

comunicació i, per extensió, la construcció de mares de

referencia compartits i ¡nterdisciplinaris entre matéries

académiques com les ciéncies polítiques i les ciéncies de la

comunicació, no son gaire habituáis, a diferencia de la gran

tradició i prestigi que teñen en els paTsos anglosaxons. I és

que cal insistir en el coneixement deis mecanismes de

participació social i política d'una societat, ja que son un

mirall que reflecteix, sovint, les relacions i el diáleg entre la

ciutadania i el seu sistema polític.

Com va dir McLuhan, el mitjá és el missatge i el mitjá

mediador per excel-léncia entre la política i la ciutadania en

els períodes electorals és la televisió. També és cert que la

resta de mitjans de comunicació influencien en la decisió de

vot o, el que és el mateix, els mitjans de comunicació son

també actors actius en el procés electoral, com també ho

son els electors.

El llibre está estructurat en sis capítols i un seté de

conclusions fináis. A través d'aquesta estructurado, els

autors desgranen els múltiples aspectes inherents ais pro-

cessos electorals, en general, i a l'autonómic de 1999, en

particular. Així, a manera de fil d'Ariadna, es teixeixen a

partir d'un capítol de contextualització política de rescenari

de la campanya, amb especial incidencia en com cada partit

es va presentar a la convocatoria electoral i l'estratégia

seguida. Un cop feta la contextualització, els autors fan un

seguiment de l'agenda política deis mitjans a través de la

informado política a la radio, la premsa i la televisió. En

aquest punt es fa una análisi de la presencia mediática deis

líders polítics, del tractament del seu discurs polític i de les

relacions de pes entre formado política i lideratge de candi-

dat. Al tercer capítol s'analitzen, a través de la metodología

de la representació basada en la interactuació deis mons

possibles, els processos de propaganda política a la prem-

sa i a la televisió. Aquest capítol és molt importan! des del

punt de vista de la descripció deis objectius de l'emissor

(partit polític) i les estratégies per persuadir el receptor

(electorat). Un diáleg a partir del qual la política, personalit-

zada en el discurs de cada partit, i l'opinió pública es retro-

alimenten. D'aquí que el següent pas que empreñen els

autors és estudiar la valorado simbólica que la ciutadania

feia deis dos principáis líders, Jordi Pujol (líder amb un

projecte avalat per l'acció de govern) i Pasqual Maragall

(líder del canvi), quatre dies abans de les eleccions, a partir

de l'estudi de les estructures narrattves i de la imatge

projectada pels agents mediátics. El següent pas s'atura en

l'análisi del tractament que els mitjans de comunicació van

fer de la campanya electoral, a partir de l'estudi deis

generes periodístics. Els tres temes principáis de la

campanya van ser, segons els autors, la política lingüística,

les relacions entre Catalunya i Espanya, i l'atur.

A continuació, els autors se centren en l'estudi de la per-

cepció de la campanya per part deis electors i la influencia

d'aquesta a Chora d'incidir en el signe i la tendencia del seu

vot, a través de l'extrapolació de dades de l'enquesta

postelectoral feta peí CIS.

Entre les conclusions extretes pels autors d'aquest llibre

en destaquen les següents:
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- La campanya de tes eleccions autonómiques es va

caracteritzar per un marcat bipartidisme de CiU i PSC-CpC,

liderat per Jordi Pujol i Pasqual Maragall, dos líders que mai

no havien perdut unes eleccions. El 17-0 es va caracteritzar

per un plantejament inicial on la majoria absoluta quedava

descartada, una situado que no es donava des de les

eleccions de 1980. D'aquesta manera, de bon principi,

sondeigs i enquestes intentaven apropar-se a la proporció

entre vots i escons d'aquests dos partits. La resta de forces

polítiques PP, ERC i IC-V, van centrar el seu discurs en la

crítica d'aquesta polarització, un missatge que, especial-

ment, va aprofitar Esquerra Republicana, sense oblidar que

cada formació política arribava a la campanya amb molts

canvis interns. Tant PP com ERC presentaven nous

candidats, Alberto Fernández Díaz i Josep Lluís Carod-

Rovira respectivament, i IC-V, liderada per Rafael Ribo,

havia sofert una escissió interna de la qual va sortir la

formació EuiA. A mes, a la circumscripció de Barcelona, IC-

V es va presentar coaliada amb la plataforma PSC-CpC.

- Els autors constaten que els partits van variar el seu

discurs a mesura que les enquestes preelectorals perf¡laven

els resultats molt propers a l'empat técnic entre CiU i PSC-

CpC. És en aquest escenari d'incógnita de resultats on les

forces polítiques van adequar els missatges a les

previsions, mentre que el debat públic el centraven la

possible retirada de Jordi Pujol de la política i els futurs

pactes postelectorals, on ERC en va treure partit per

redefinir el seu espai com a tercera forca política.

- La incertesa deis resultats va fer que els mitjans de

comunicació ¡ncrementessin la cobertura de la campanya.

Com a dada significativa, l'estudi constata que les televi-

sions publiques van doblar la seva cobertura respecte de

les eleccions de 1995 i la premsa, en algunes ocasions, la

va triplicar. Malgrat la incertesa de resultats, la participació

no va arribar al 60% i l'abstenció va ser del 40%,

percentatges inferiors ais registrats l'any 95.

- Els autors fan un estudi quantitatiu de la presencia

mediática deis líders, on de nou la bipolarització és la

característica mes rellevant. Segons els resultats, la pre-

sencia mediática de Jordi Pujol a la televisio va ser superior

a la de Pasqual Maragall i va ser destacable el paper

reequilibrador deis mitjans de comunicació públics respecte

deis priváis, peí que fa a la presencia mediática de la resta

de candidaturas.

- La premsa va ser el mitjá de comunicació on el

bipartidisme va ser mes accentuat pero els autors, a través

d'una análisi deis generes periodístics, dedueixen que a les

eleccions del 17-0 l'opinió o el posicionament deis diaris no

va passar per la publicació d'editorials sino que es va

estructurar a través d'altres generes periodístics com ara la

selecció de cronistes i el tractament de les cróniques de

campanya. Es va donar, dones, una tendencia a

editorialitzar la informació. Els autors son clars "la premsa

catalana, -afirmen- almenys a la precampanya i a la

campanya del 1999, és partidista". Un partidisme que

s'estructura no només al voltant de les dues opcions

majoritáries (El Periódico i Avui) o favorable a una (La

Vanguardia, en el cas de CiU i Punt Diari, en el cas d'ERC),

sino que els diaris també reflecteixen dos eixos: el que sitúa

Catalunya com a marc principal de la campanya (Avui i Punt

Diari) i el que contextualitza la campanya en el marc estatal

(El Periódico i La Vanguardia).

- Els autors es pregunten, en última instancia, si les

campanyes electorals serveixen per definir el vot deis

electors. La conclusió és clara: la campanya electoral

serveix per reforcar posicions o per esgarrapar vots de

darrera hora ais abstencionistes o indecisos perqué, segons

l'enquesta postelectoral del CIS, només el 14% deis

electors van decidir el seu vot durant la campanya, mentre

que la resta ja el tenien decidit abans -el 54%, mes de la

meitat de la massa electoral, va contestar que la campanya

electoral no els havia servit per a res.

- També s'analitza el vot dual inherent a totes les eleccions

autonómiques i la importancia en aquest punt de la

campanya electoral, i la constatació que el vot o l'electorat

mai no és homogeni, ja que sovint canvia el sentit del seu

vot en funció de si les eleccions son d'ámbit autonómic o

d'ámbit estatal.

La campanya mes disputada. Mitjans, partits i ciutadans a

les eleccions catalanes del 1999 és un model de

metodología d'análisi que esdevé una eina de treball útil i

entenedora mes enllá deis cercles académics, polítics i

mediátics peí seu enfocament versátil i poliédric, que hauria

de servir de pauta per fomentar la no sempre estudiada

interactuació entre els sistemes polítics i les diferents

correlacions de forces i d'actors de la societat civil.
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La Galaxia Internet. Reflexions sobre Internet, empresa

i societat

CASTELLS, M. Traducció al cátala de Ferran Alaminos.

Barcelona: La Rosa deis Vents, 2002.

ISBN 84-01-38606-3

per Mónica Terribas, Vicedegana deis Estudis de Periodisme de la

Universitat Pompeu i Fabra i Professora del Departament de

Periodisme i de Comunicado Audiovisual (UPF)

Reflexions i descripcions del futur comunicatiu
"La cultura d'lnternet és una cultura bastida sobre la

creenca tecnocrática en el progrés de l'ésser huma per mitjá

de la tecnología, practicada per comunitats de hackers que

prosperen en un entorn de creativitat tecnológica lliure i

oberta, recolzada en xarxes virtuals que teñen com a

objecte la reinvenció de la societat, i materializada per

emprenedors capitalistes abocats ais beneficis dins de

l'ámbit de la nova economía." (p. 73)

Aquest parágraf, que tanca el segon capítol del llibre La

Galaxia Internet, de Manuel Castells, conté la síntesi de

l'esperít ideológic que impregna el llibre i que és continuador

de la seva trilogía, nova dimensió en l'aproximació

académica a la transformació tecnológica d'aquesta

societat que ja viu en xa rea. La Galaxia Internet no ofereix

sorpresas, sino un alt nivefl d'análisi i de reflexió que

sintetitza en tres-centes pagines la génesi, el sentit, el

desenvolupament i les conseqüéncies d'una nova cultura

que ocupa tots els nostres ámbits de relació personal,

professional i de creixement socioeconómic, i que

transformen radicalment el nostre present i, sobretot, el

nostre futur comunicatiu.

Tenim a les mans un manual, exemple d'hipervincle de

coneixement de tot el que suposa Internet en el nostre món.

No podem escapar a la galaxia Internet perqué no

constitueix únícament una cultura propia d'aquells que

creuen en el progrés huma a través de la tecnología, sino

perqué aquells hackers son els qui ens han conduít a

possibilitar el món econbmic i de progrés social que tenim

avui i que és inevitable. Castells analitza, lluny de topics

crítics sobre el món d'lntemet, la poliedricitat d'aquest

entorn creatiu que ha fet sorgir, en tots els racons del

planeta, bits de noves formes i métodes d'accés al

coneixement tant en situacions de bonanca económica com

en situacions de precarietat, basats en un sol principi, el de

la I liberta! creativa i oberta. L'autor ha esperat a teñir

emmagatzemada una enorme quantitat d'informació i

d'experiéncia de gestió en xarxa per construir la reflexió que

aporta aquest llibre, un manual crític sobre una materia que

havia generat ja molta literatura precipitada i incompleta.

La seva aportado mes rellevant, en aquest treball, no

prové tant del carácter historicista d'alguns episodis del

llibre que, d'altra banda, contenen una informado d'interés

objectiu per ais estudiosos deis processos industriáis i de

les polítiques de recerca i de comunicado, sino de la seva

capacitat d'identificar en la cultura hacker els trets d'una

revolució del comportament huma que transforma la nostra

societat i de la qual encara no podem ser del tot conscients.

Aquest és el valor de La Galaxia Internet. Un deis valors del

llibre és el temps d'espera que Castells ha dedicat a

observar el funcionament d'aquesta espuma creadora i que

ha fet que fins ara no consideres que havia arribat el

moment de sistematítzar-la per aportar el coneixement

necessari que ha de permetre al cervell domesticar aquests

inputs.

En aquest parágraf que hem triat per vehicular la crítica,

Castells parla, pero, de la necessitat de reinvenció de la

societat a partir d'aquesta cultura que ha atret els

capitalistes cap a la nova economía. La reinvenció de la

societat basada en una nova manera de fer, de construir, de

produir, que no parteix deis interessos propis de la cultura

hacker sino deis interessos del món capitalista per treure el

máxim profit de la tecnología que aquests inventen i

permeten.

La crítica de la crítica continguda en el capítol 4 significa

la destrucció deis tbpics sobre l'entorn d'lnternet com a mitjá

de comunicació pervers, fals, enganyós, arriscat. L'análisi

va mes enllá de la superficie que ens condueix a veure en

la xarxa els perills de 1'aTllament social i la descontex-

tualització del coneixement. En aquest punt, Castells dedica

una interessant revisió crítica ais estudis fets sobre l'entorn

cultural i d'ús del mitjá.

De fet, Castells ens conveng, d'una manera sistemática i

precisa, d'una cosa que ja ens temíem: que ja no té sentit

parlar d'hábitats, quan la comunicació Internet ha modificat

els conceptes d'espai i de temps, pero, sobretot, els

conceptes d'identitat, de verítat, de realitat. Aquests son els

canvis essencials que l'han dut a traduir en aqüestes

pagines els detalls d'una nova societat que, com diu ell, viu
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en xarxa realitats canviants i transformacions del concepte

de i'ésser huma com a gestor de la seva propia vida i de la

seva propia productivitat. La qüestió de fons és si del pols

que mantener) els sistemes de comunicado tradicionals i la

societat que ja viu en xarxa en resultará una hibridació amb

els riscos mes positius i potencialment mes productius -

desaparíció d'institucions, llibertat del ciutadá, una anarquía

ordenada i productiva? - o amb la seva dimensió mes

negativa, és a dir, l'increment deis desequilibris socials,

económics i culturáis.

La Galaxia Internet mereix l'atenció imprescindible de

qualsevol ciutadá que vulgui saber com és ja el nostre món

i com s'alteraran les relacions humanes quan Internet siguí

una eina usada per tothom i arreu -finalment, la revolució en

l'ordre internacional?-, pero, per damunt de tot, aquesta

obra de Castells ofereix una nova dimensió d'análisi

d'entorn a tots els professionals que fan de comunicar-se

l'eix de la seva activitat.
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Revista de Revistes

Commu ni catión Theory
[Los Angeles: University of Southern

California] Volum 12 (Febrer 2002),

núm. 1, 112 pagines

ISSN: 1050-3293

Comunicar
Revista científica iberoamericana de

comunicación y educación. [Andalusia]

(Marc 2002), núm.18, 238 pagines

ISSN: 1134-3478

Dossiers de l'Audiovisuel
[París: Instituí National de l'Audiovisuel

(INA)] (Marc-abril 2002), núm. 102, 92

pagines

ISSN: 0767-4775

Aquesta revista de la International

Communication Association ens ofe-

reix en aquest número, entre d'altres,

un extens estudi sota el títol:

"Interaction Appearance Theory:

Changing Perceptions of Physical

Attractivness Through Social

Interaction", en el qual es planteja si la

interacció social amb una parella

romántica pot canviar la seva pereep-

ció sobre el nostre atractiu físic. A par-

tir d'aquí realitza un estudi empíric que

sembla demostrar que, efectivament,

existeix aquesta interacció.

La revista parla.també, entre altres

temes, sobre l'elaboració d'una teoría

respecte a la comunicado familiar, en

la.qual es desenvolupa un model gene-

ral del rol d'esquemes relacionáis en la

comunicació ¡nterpersonal.

Aquest liiurament de la revista andalu-

sa titula el seu tema monográfic:

"Descubrir los medios. Panorama

actual de la investigación en comunica-

ción". Es tracta de la unió de diferents

aproximacions a la investigació en

comunicació des de la diversitat cultu-

ral. Una primera aproximado condueix

a reflexions sobre la metodología en

les investigacions actuáis sobre l'apro-

piació i l'ús quotidiá de les tecnologies

de la informado i la comunicació, i

exposa la necessitat d'unificar pers-

pectives teóriques, hipótesis i eines

metodolbgiques per tal de descobrir la

construcció subjectiva del significat

que es confereix a les tecnologies.

La revista també inclou un treball sobre

la influencia de la violencia de les imat-

ges deis mitjans, i arriba a la conclusió

que la societat és la responsable d'e-

ducar receptors crítics i actius.

Dedica un número monográfic al tema:

"Televisión, politique et élections". En

el seu primer apartat s'analitza, entre

d'altres, les noves tendéncies de la

comunicació política a Franca i els

seus rituals, i fa una aproximació a la

televisió en els temps de Beriusconi.

Sota el títol "La couverture des cam-

pagnes electorales" el dossier inclou

informacions i articles sobre l'ética

periodística i cobertura de les elec-

cions, els sondejos, i una análisi com-

parativa amb les televisions america-

nes en la campanya de l'any 2000.

Una tercera part d'aquest lliurament de

la revista parla deis diferents formats

televisius dins la informació política :

els debats i la seva dramaturgia, els

polítics en els programes d'entreteni-

ment, la sátira i els rituals de les nits

electorals. Finalment, s'analitza l'im-

pacte polític i electoral deis missatges

televisius.
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Journal of Communication

[Austin: International Communication

Association], vol. 52 (Marc 2002), núm.

1, 242 pagines

ISSN: 0021-9916

Aquest nou lliurament de la revista es

dedica de manera gairebé monográfica

a la violencia en la televisió. Els articles

formen part d'una gran investigado

feta amb el suport de la National Cable

Televisión Association i hi han partici-

pat professors de diverses universitats

nord-americanes. Aquests articles es

titulen: "Violence inchildren's televisión

programming: assessing the risks";

"Engaging in violence on american tel-

evisión: a comparison of child, teen

and adult perpetrators"; "Violence in

music videos: examining the prevalen-

ce and context of physical agressions";

"Prime-time televisión: assessing vio-

lence during the most popular viewing

hours"; i "Deciphering the V-chip: an

examination of the televisión industry's

program rating judgments".

Periodística

[Barcelona: Societat Catalana de

Comunicació (filial de l'lnstitut d'Estudis

Catalans) i Estudis de Periodisme ¡

Departament de Periodisme i Comuni-

cació Audiovisual de la Universitat

Pompeu Fabra], (2001), núm. 10, 124

pagines

ISSN: 1130-183-X

Aquest lliurament de la revista presen-

ta, en la seva primera part, diversos

articles, com ara: "Per una teoría del

periodisme a Internet"; "Processos díc-

tícs i anafórics: temporalitat, modalitat i

ideología"; "La representación de la

identidad española en los noticiarios

televisivos"; "Televisió i participació

pública: la perversió del potencial civil

del mitjá".

La segona part de la revista es titula

"Memorial: el periodisme d'Ernest

Lluch", i hi escriuen un grapat de pro-

fessionais que el van conéixer: Josep

M. Huertas Claveria, Joan Tapia,

Josep Cuní, Josep María Casasús i

Enríe Argullo!.

Zer
(Bilbao: Facultad de Ciencias Sociales

y de la Comunicación], (Novembre

2001), núm. 11, 385 pagines

ISSN: 1137-1102

La revista basca proposa una serie de

temes diversos, entre els quals desta-

quen: "¿Estamos todos? La otra cara

de Internet y la mundialización a través

de África y sus periódicos electróni-

cos."; "La mediación comunicativa; el

programa Gran Hermano"; "La imagen

de los partidos políticos en El Informal,

CQC, y Las noticias del Guiñol en las

elecciones legislativas de 2000";

"Autorregulación, mediación y consulta

previa, la nueva frontera de la ética

publicitaria"; "La difusión de la prensa

diaria en los Paises Catalanes entre

1976-1996"; y "El espectador adoles-

cente. Una aproximación a cómo con-

tribuye la televisión en la construcción

del yo".

96
Quaderns del CAC: Número 12



Revista de Llibres

CHERRY, B; WILDMAN, S; H IV,

ALLEN S. (eds)

Making universal service policy: enhan-

cing the process through multidiscipli-

nary evaluation.

London [etc.]: Lawrence Erlbaum, 1999

Els editors consideren que la política

de servei públic és un procos que inevi-

tablement ha de canviar amb el temps,

depenent de les necessitats de la pres-

sió social, les opcions tecnológiques i

l'inevitable compromís polític. El servei

públic ha estat, i será, una interacció

entre pressions socials, polítiques, tec-

nológiques i económiques. Els autors

ho expliquen comentant la llei america-

na de Telecomunicacions (1996) i les

decisions de la política del FCC

CHILLÓN, J.M; ESCOBAR, G.

La Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones

Madrid: Dykinson; Universidad Rey

Juan Carlos, 2001

El llibre comenca fent una análisi sobre

els organismes regüladors en teleco-

municacions, i de l'Estat com a regula-

dor en l'administració de les telecomu-

nicacions, assenyalant que l'estatut de

l'ens ha de respondre ais planteja-

ments d'una acció eficac, per passar a

anaíitzar les característiques essen-

cials de la fundó de regulado. Després

d'estudiar eís organismes regüladors

de les telecomunicacions en el panora-

ma internacional, dedicant capítols a

Estats Units, Regne Unit, Franca,

Alemanya i ['América Llatina, la segona

part del líibre s'estén sobre l'estructura

i competéncies de la Comissió del

Mercat de les Telecomunicadons

espanyola, les obligadons de servei

públic del sector i la necessitat de la

CMT, com a part en la resolució deis

conflictes i com a ens assessor, per

finalitzar donant un cop d'ull a les pecu-

liars relacions entre la CMT i el Govern,

per tal com la Comissió és una admi-

nistrado independent.

CODINA, M. (ed.)

De la ética desprotegida: ensayos

sobre deontologfa de la comunicación

Pamplona: Eunsa, 2001

El llibre recull una serie d'articles en els

quals s'analitza la consciéncia creixent

sobre el paper deis mitjans de comuni-

cado en la vida social, política, econó-

mica i cultural, i el debat subsegüent

sobre els aspectes étics de les profes-

sions de la comunicado. El llibre no

pretén donar una resposta definitiva ais

reptes étics amb qué es troben els que

treballen en els ámbits de la informa-

do, el lleure, la publicitat o la ficció,

pero tracta d'introduir el lector dins del

tramat de problemes del fet comuntca-

cional, tot proposant alguns paráme-

tres per a la reflexió.
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DOMÉNECH, E; ALMIRON, N.

Negocis 3.0: miles i realitats d'lnternet i

la nova economía

(Vergara Business)

Barcelona [etc.]: Javier Vergara, 2001

Durant la primavera de l'any 2000 es

va esfondrar el Nasdaq, el mercat deis

valors tecnológícs d'alt risc. Entre 1997

i 1999, el sector de les comunicacions

va entrar en una espiral vertiginosa

d'acceleració, nervis i precipitado. El

mitjá es va convertir en fi, i alió que

només era una eina, Internet, va arri-

bar a constituir per a molts tot el seu

valor afegit. Amb el crac es va passar

de l'eufória al menyspreu de tot el que

era puntcom. Aquest llibre pretén des-

mitificar el sector a partir de realitats i

certeses que mai no haurien d'haver

estat menyspreades, per tal que els

emprenedors i els empresaris presents

i futurs es desmarquin deis vells imites

davant la nova era digital.

LIVINGSTONE, S; BOVILL, M (eds.).

Children and their changing media

environment; a European comparative

study

London [etc.] Lawrenc Erlbaum, 2001

Televisió, vídeo, ordinador, jocs i

Internet: la pantalla doméstica de la

televisió s'han transformat en un lloc

cultural multimedia. La recerca empíri-

ca és cabdal per entendre el balan?

entre les oportunitats í els perills que

aquesta transformació comporta. Els

autors del llibre han fet una recerca en

12 paTsos europeus, entre ells

Espanya, per presentar troballes signi-

ficatives sobre el que els nous media i

les tecnologies de la informació repre-

senten per ais infants. Onze mil nens

han participat en aquest estudi sobre

l'accés, el temps destinat, els usos i els

significats d'aquests nous i vells mit-

jans. El resultat és un detallat i fasci-

nant estat de la situado i de com les

tecnologies están esdevenint rápida-

ment una part central de la vida quoti-

diana deis mes joves.

PAQUIN, S.

La revanche des petites nations: le

Québec, l'Écosse et la Catalogne face

a la mondialisation.

Montreal: vlb éditeur, 2001

La mundialització, segons diu aquest

llibre, redueix els avantatges de la inte-

grado en un Estat-nació, i al mateix

temps fa desaparéixer diversos obsta-

cíes per a l'obtenció de la independen-

cia. En aquest context, les nacions

petites disposen d'un repertori mes

-gran d'accions per afirmar llur identitat i

assegurar la seva reprodúcelo. La

qüestió nacional no és el resultat de l'a-

parició d'una nova forma de tribalisme

étnic i antidemocrátic, sino el resultat

de l'expansió d'una nova manera del

nacionalisme, llíurecanvista i pluralista

alhora.
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REESE, S.D; GANDY, O.H; GRANT,

A.E.

Framing public Hfe: perspectives on

media and our understanding of the

social world.

London [etc.] Lawrence Erlbaum, 2001

El Hibre mostra com els textos i aquells

que els fan donen forma o "enquadren"

els nostres mons socials i, d'aquesta

manera, afecten la riostra vida pública.

Abasta perspectives quantitatives i

qualitatives; visuals i verbals; psicologi-

ques i sociológiques, per ajudar a des-

envolupar un coneixement plural del

poder mediátic, especialment en l'am-

bit de les noticies i els aspectes

públics. Compromés amb la recerca i

la teoría del "framing", el Hibre es diri-

geix ais estudiosos de la comunicado i

a tots aquells que desitgen comprendre

una mica millor el rol deis mitjans en el

pensament públic i el comportament

polític.

TOLSON, A (ed.)

Televisión talk shows: discourse, per-

formance, spectacle

London [etc.] Lawrence Eribaum, 2001

Els "talk show" han esdevingut una

realitat present a totes les televisions

europees i americanes. Ja siguin con-

verses o entrevistes a celebritats, totes

les variants teñen elements en comú:

tots ells teñen grups d'invitats i tots

teñen participació de ['audiencia.

L'audiéncia no només és visible, sino

que té l'oportunitat d'intervenir-hi. El Hi-

bre realitza un estudi empíric de tots

els formats que apareixen en els

shows televisius anglesos í americans.
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Revista de Webs

Webs sobre Televisió Digital Terrestre (TDT)

Le site de la televisión numérique terrestre
http://www.tvnt.net

Página web francesa dedicada a la televisió digital terrestre,

gestionada per AGL Informatique. S'estructura en els

següents apartáis: presentació de la TDT i de la tecnología

DVB-T, els agents implicats en el desenvolupament de la

TDT (industria, editors de continguts i de servéis...), el

calendan, les zones de difusió, enllacos amb altres pagines

d'interés, documents de referencia, entrevistes, etc. Us

podeu subscriure gratuTtament al butlletí d'informació, el

qual us será trames cada cop que s'actualitzi la página.

Televisió Digital Interactiva a Espanya: Tvdi.net
http://www.tvdi.net

Tvdi.net és un portal independent i gratuít, especialitzat en

el desenvolupament de la televisió digital a Espanya. Entre

les seccions d'aquest portal destaquen les noticies que es

publiquen en diaris i altres pagines web, el butlletí

d'informació al qual us podeu subscriure de forma gratuita,

una secció elaborada per CARAT sobre el ránquing deis

cañáis temátics i, final me nt, una secció específica sobre la

TDT basada en 5 apartats (qué és la TDT?, el Pía Técnic

Nacional, cronología, TDT a Espanya, i TDT a Europa).

Digital Broadcasting Group
http://www.dvb.org/latest.html

Página del grup DVB (Digital Video Broadcasting Project).

El DVB és un consorci que reuneix els diferents actors

europeus de la televisió digital (industria d'equips de

recepció, prestadors de servéis portadora de senyal de

televisió -operadors de xarxa-, empreses de software,

operadors de televisió, productora de continguts, etc.) amb

l'objectiu de desenvolupar normes técniques tant peí que fa

a la difusió com ais sistemes de recepció de la televisió

digital.

Digital Terrestrial Action Group
http://www.digitag.org

Página del DigiTAG (Digital Terrestrial Actino Group). El

DigiTAG reuneix els principáis actors de la TDT (operadora

de xarxa i de continguts, fabricants d'equips de consum,

etc.) amb l'objectiu de promoure la ¡ntroducció de la TDT a

Europa. Está íntegrat per prop de 70 membres de 20

paTsos, entre els quals, peí que fa a Espanya, hi ha la

FORTA, RTVE, Retevísión, Sogecable i Televés. Us podeu

subscriure a un butlletí de noticies que periódicament

informa de les novetats en relació amb la TDT a Europa.

Televisió Digital ais Estats Units
http://www.fcc.gov/dtv/
Página de la Federal Communications Commission (FCC)

sobre el desenvolupament de la Televisió Digital ais Estats

Units.

Altres pagines web a teñir en compte

http://www.aniel.es

Página de l'Associació Nacional d"Industries Electróniques i

de Telecomunicacions (ANIEL), concretament en relació

amb el Grup sobre la Televisió Digital.

http://www.bbc.co.uk/digital

Página sobre televisió digital de la BBC.

http://www.dtg.org.uk

Página del Digital Televisión Group (Regne Unit).
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Guia per a la presentació d'articles a la revista
Quaderns del CAC

Presentació deis articles

L'article ha de presentar-se en suport informátic (preferible-

ment PC i en format Word), acompanyat de copia impresa.

Cada página ha de teñir unes 30 línies aproximadament i en

eos de I letra 12. L'extensió máxima deis articles será de

5.000 paraules.

En la primera página de l'article, hi constará el tito!, el nom

de l'autor, carree en qué ha de constar, la seva adreca i

correu electrónic. Juntament amb l'article s'ha d'adjuntar un

resum de 90/100 paraules en la llengua original de l'article i

en anglés, un llistat de paraules clau i un breu curriculum de

¡'autor.

S'acceptaran articles en cátala, castellá, anglés, francés,

ítaliá i portugués. Eventualment, i sempre que la qualitat de

l'escrit en un altra [lengua oficial de la Unió Europea. En

qualsevol cas, les Dengues de difusió serán el cátala, el

castellá i l'angiés.

Els articles no encarregats han de portar el nom de l'autor

en un full a part per tal que els avaluadors no en coneguin

el nom.

Exemptes:

• Llibres

DE MORAGAS, M; PRADO, E.

La televisió pública a I'era digital.

1e ed. Barcelona: Pórtic, 2000.

(Collecció Centre d'lnvestigació de la Comunicació; 4)

ISBN 84-7306-617-0

El régimen jurídico del audiovisual.

Madrid-Barcelona: Marcial Pons - Instituí d'Estudis

Autonómics, Generalitat de Catalunya, 2000.

• Articles a revistes

HOFFNER, C. [et al.]

"The Third-Person Effect in Perceptions of the Influence of

Televisión Violence".

A: Journal of Communication.

Cary [Regne Unit]: Oxford University Press, juny 2001, vol.

51, núm2, p 283-299.

ISNN 0021-9916

Bibliografía i notes de referencia

La bibliografía ha d'anar situada al final de l'article. El model

de citació haurá de seguir els criteris estableéis peí

TERMCAT (Instituí d'Estudis Catalans), que son

l'adequació deis estándards ISO 690 i ISBD.

Adreca electrónica de consulta:

http://www.termcat.es/termgia/criteris/cr_bibl.htm

• Contribucions en llibres

CAMAUÉR L. "Women's Movements, Public Spheres and

the Media: A Research Strategy for Studying Women's

Movements". A: SREVERNY, A; VAN ZOONEN, L, eds.

Gender Politics and Communication. 1e ed. Cresskill [New

Jersey, EUA]: Hampton Press, 2000, p. 161-182.

ISBN 1-57273-241-5

Les notes en referencia dins del text s'han de presentar en

paréntesi amb el nom de l'autor, l'any de la publicado i la

página o pagines corresponents.
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Taules i ¡Hustracions Sol-licitud d'articles

Les taules han de teñir títols curts i descriptius, i han d'anar

numerades amb xifres arábigues en un arxiu a parí. Totes

les notes i fonts corresponents a les taules es col-locaran al

peu de cada taula.

No s'admetran ¡llustracions.

Drets d'autor

La presentació deis articles ha d'anar acompanyada d'una

carta en qué l'autor fací constar la seva autorització per a la

difusió de l'article en versió impresa i electrónica.

Els articles han d'anar adrecats a:

Josep Gifreu
Director de Quaderns del CAC

C/ Entenca, 321

08029 Barcelona

e-mail: jgifreu.cac@correu.gencat.es

Crítica de llibres

La secció Crítica de Llibres deis Quaderns del CAC vol

deixar constancia de les novetats rellevants que es publi-

quin sobre comunicació i cultura audiovisuals. Per aixó

convida especialment ais investigadors, experts i profes-

sors, a enviar a la revista breus articles crítics sobre les

novetats editorials que siguin del seu interés. Els articles de

critiques de llibres s'ajustaran a les instruccions generáis

per a la presentació d'originals i no podran superar les

2.500 paraules.

No hi ha termini d'entrega d'articles.

Els articles han d'anar adrecats a:
Martí Petit

Cap de redacció de Quaderns del CAC
C/ Entenga, 321

08029 Barcelona

e-mail: mpetit.cac@correu.gencat.es
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Presentado

Tema monográfic: Mitjans de comunicado i ¡mmigració

Els mitjans de comunicado davant la immigració.
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]' 3 . l i •.'.. 1 !

El tractament informatiu de la immigració a Catalunya 25
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39
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Recomanacions del CAC sobre el tractament informatiu de la ¡mmigració 63
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Projecte CASOTECA - Informants clau

Fitxa 09ICCio-MViolan

TEMA

INFORMANT

INSTITUCIÓ

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTADO APORTADA

COMUN1CACIÓ

MIQUEL ÁNGEL VIOLAN

Col tegi de Periodistes

-

629 05 13 58 miauelanaelviolan@hotmail.com

15dejuíiolde2005

Roser

Presencial (gravada)

OBSERVACIONS Vol que li passi el buidat

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Qué defineix una crísi? Quina especifítat teñen les crisis que es produeixen en l'ámbtt
social?

La crisi s'entén quan afecta de manera greu una marca, és a dir, el prestigi d'una
empresa, un govern, una ONG, una persona o el que sigui. Son circunstancies que
directament o indirecta posen en qüestió una marca. Quan es refereix en l'ámbit
privat, compromet la supervivencia de l'organització o bé suposa una perdua greu
de l'activitat. En el cas de la immigració, h¡ ha un valor que es qüestiona, el de
l'ordre públic i la convivencia, í'estabilitat social.

Les teories sobre plans de crisi sorgeixen ais anys 50, quan hi comenca a haver
industries que acumulen riscos molt alts (químiques, etc.). Es desenvolupa
básicament en l'ámbit privat, pero hi ha moíts elements que son extrapolables a
altres ámbits. En el cas de la ¡mmigració pensó que es poden aplicar les mateixes
técniques que en l'ámbit privat.

2. En qué consisteixen aqüestes técniques?

En fer el que s'anomena una auditoria de riscos, és a dir, posar-se les ulleres de
pessimistes i imaginar-se el pitjor. Aleshores s'han de classificar les idees, posant en
primer lloc les mes versemblants i que teñen les seqüeles mes greus (son coses que
no necessáriament han de succeir pero que teñen un nivell d'impossibilitat petit). A
partir d'aquí, vísionar l'escenari i les coses útils a fer perqué aixó no succeeixi.



Alguns elements a teñir en compte:

És molt importat teñir clarament detectada la xarxa d'interlocutors, saber qui son els
líders i com poden Hangar missatges. S'ha de teñir en compte que segurament no
coincideix amb el que dins la cultura occidental es considera un líder. Per exemple,
a Níger, els vells teñen una gran autoritat. Hi ha d'haver un diáleg constant i a
l'ombra (no per la foto). El contacte constant amb el líders ha de servir també per
fer de barómetre, saber qué és el que está passant.

S'ha d'educar els mitjans de comunicació sobre els conflictes potenciáis que puguin
sorgir en materia de no-integració. S'ha de ser molt euros amb les informacions que
teñen com a rerefons un conflicte cultural ja que es pot contribuir a paHiar-lo o fer-
io mes gruixut. Per aixó cal fer formado i seminaris. Els mitjans teñen una
responsabilitat. Cal denunciar els casos en qué no s'ha fet bé.

Marketing de la prevenció, entes el "marketing" en el sentit noble de la paraula, és a
dir, com a detecció de les necessitats. En el cas de l'ámbit privat parlaríem de
consum i en el cas del públie, ciutadans. És molt ¡mportant teñir previstos protocols
d'actuació, amb qui s'ha de parlar, qué s'ha de dir, qui pot fer de portaveu, etc. El
portaveu ha de ser algú que tingui credibilitat.
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Annex 1

CONSELL PERA LA CONVIVENCIA A MATARÓ

El Consell Municipal per a la Convivencia és el principal órgan de participado
ciutadana en el Pía per a la Nova Ciutadania. En formen part 30 persones
representants d'associacions d'immigrants, grups municipals i d'entitats ciutadanes
que volen confribuír a un major coneixement i entesa entre totes les persones residents
a la ciutaí.

Reglament del consell municipal per a la convivencia de Mafaró

I. DEFINICIÓ - ÁMBIT D'ACTUACIÓ I MARC LEGAL:

El Consell Municipal per a la Convivencia es configura com a organisme de
participado per tractor els aspectes que tan referencia al respecte i la convivencia
entre les persones, i la defensa deis drets i deures que tenim com a ciutadans i
ciutadanes.

El seu ámbit d'actuació és la ciutat de Matará. Es crea a l'empara deis articles 18.1 .b) i
69 de la Llei 7/1985, de 2 d1 abril, reguladora de les bases de Régim Local, i l'article 59
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril. Municipal i de Régim Local de Catalunya i Reglament
Orgánic Municipal Aquest organisme té carácter consultiu i assessor i, en
conseqüéncia, en cap cas no podrá substituir ni assumir competéncies própies deis
organismes representatius.

II. OBJECTIUS :

El Consell Municipal per a la Convivencia té com a objectius:

-Ser observatori social, mantenint un diáleg entre ('administrado municipal i els
diferents interlocutors socials, en materia de ciutadania, convivencia i migració.

- Promoure actuacions que garanteixin els drets i les llibertats i afavoreixin la integrado
social de les persones.

-Fomentar el diáleg intercultural i la convivencia.

- Sensibilitzar la població sobre les diversitats culturáis com a riquesa basada en la
convivencia i el respecte mutu.

III. FUNCIONS:

1. Les funcions del Consell Municipal per a la Convivencia son les següents:

• Aportar, des del teixit associatiu, entitats i administracions, informado de la realitat
social, necessitats i experiéncies que resultin d'utilitat per a la cohesió social.

• Anaíitzar la informado que arribi al Consell tenint en compte les causes i les
repercussions socials.
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• Proposar vies de resolució de conflictes, actuacions que millorin o potenciín la
convivencia, així com campanyes de sensibilizado en els temes que ho requereixi.

• Impulsar l'assoliment deis drets ¡ deures de tots els ciutadans ¡ ciutadanes residents a
la ciutat.

• Acordar ¡ consensuar línies de treball i propostes d'actuació conjunta.

2. El Consell Municipal de Participació per a la Convivencia canalizará i, si s'escau,
donará curs, ais informes, acords, proposfes i estudis que es desitgin elevar a la
considerado deis organs municipals competents, mitjancant proposta de la Regidoría
d'lgualtat i Soíidaritat.

3. Els acords, informes, propostes i estudis elaboráis peí Consell findran carácter no
vinculant per a l'Ajuntament; no obstant, l'Ajuntament de Matará determinará les línies
generáis de les seves polítiques tenint en considerado les propostes que formuli el
Consell.

4. Es mantindrá informat al Consell del disseny, l'execució i l'avaluació del Pía
Municipal d'lmmigració, tot recollint les seves aportacions i propostes.

IV. COMPOSICIÓ:

El Consell Municipal de Participació per a la Convivencia estará integrat per persones
nomenades per l'alcaíde-president de l'Ajuntament de Matará -a proposta deis grups
municipals i entitats per les que es preveu representado, deis nomenaments i
cessaments de les quals es donará compte en el sí del Pie Municipal.

1. Els organs del Consell Municipal de Participació per a la Convivencia
son:
• El Plenari
• La Presidencia i Vice-presidéncia
• La Secretaria Técnica

2. El Plenari del Consell está format per:

• Presidencia: l'Alcalde/essa de Mataró, o persona en qui delegui.

• Vice-presidéncia: el/la conseller/a delegat/da d'lgualtat i Soíidaritat, o el/la que en
el seu dia tingui atribúteles les competéncies sobre ¡inmigrado.

• Vocals:

-el/la conseller/a delegada de Relacions Ciutadanes, o el/la que en el seu dia tingui
atribuyeles les competéncies sobre participació ciutadana.
- un/a representant de cada grup municipal constituí!
- un/a representant de cadascuna de les associacions o entitats ciutadanes sense
ánim de lucre que tinguin entre els seus objectius potenciar la convivencia entre les
persones, treballar per la relació intercultural, actuacions en materia de migració...
objectius que responguin ais d'aquest mateix Consell. Aqüestes associacions hauran
d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
-fins el 20% del total de vocals, com a persones que a títol ¡ndividualexpressen la seva
voluntat de formar part del, Consell.
- dues persones de reconegut prestigi que, per la seva trajectória persona! o
professional en aquest ámbit, puguin fer aportacions d'interés.



Casoteca. Annex 11nforme comunicado

• Formaran part del Plenari amb veu, pero sense vot:
-el/la cap de la Regidoría d'lgualtat i Solidaritat.
- el/la técnica responsable'del Pía d'lmmigració.

3. La vigencia deis nomenaments deis representants poíítícs será fins a final del mandat
polítíc municipal.

Tant persones com entitats no podran duplicar la seva representació al Plenari. Les
entifats podran nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu representant
en cas d'abséncia. Els representants de les entitats podran ser substituTts per acord
exprés de l'órgan de decisió de l'entitat. Les persones designades en rao del seu carree
ho serán mentre l'ocupín. Les noves entitats que s'inscriguín en el Registre Municipal
podran ¡ncorporar-se com a memores del Plenari, sempre que així ho sol Hicitin.

4. La participado en el Consell és voluntaria. Els membres del Píenari que en el termini
de tres sessíons ordináries no mostrin voluntat de participar i no justifiquin degudament
la seva abséncia, serán donats de baixa i, sempre que sigui possible, substituTts per un
altre memore que designi la seva entitat.

5. La Presidencia pot delegar les seves competéncies a la Vice-presidéncia
i son funcions seves:
• convocar i presidir les sessions
• fíxarl'ordre del dia
• ostentar oficialment la representació del Consell

6. L'alcalde designará la persona que desenvolupará les tasques de la Secretaria
Técnica, que assumirá les funcions própies de la gestió administrativa del Consell.
Aquesta persona tindrá veu pero no vot a les sessions del Consell. Les funcions de la
secretaria técnica son:

• tramitarles convocatóries
• estendre acta de les sessions, el contingut de les quals constará en el
llibre d'actes del Consell i se n'enviará copia ais seus membres
• fer el seguiment i l'actualització del registre de membres
• altres funcions que li puguin ser encomanades per la Presidencia o
peí mateix Consell

V. RÉGIM DE FUNCIONAMENT:

1. El Consell es reunirá en sessió plenária ordinaria un cop cada tres mesos, i en sessió
extraordinaria quan així ho estimi oportú la Presidencia, per iniciativa propia o a petició
d'un tere deis vocals del Consell.

2. Les sessions serán convocades amb una antelació mínima de 72 hores. S'enviará
convocatoria individualitzada a cada membre del consell, la qual anirá
acompanyada del corresponent ordre del dia.

3. Es podran tractor, per rao d'urgéncia, punts no relacionáis en l'ordre del dia, quan
així ho estimi oportú la majoria absoluta deis assistents al Consell.

4. La constitució del Consell será válida en la primera convocatoria quan estiguin
presents la meitat mes un deis seus membres. En cas de no poder-se constituir el
Consell en la primera convocatoria, es fará una segona convocatoria mitja hora mes
tard, essent suficient el quorum d'un tere deis membres del Consell.



Casoteca. Annex 11nforme comunicació

5. El Consell podrá constituir comissions sectorials o especiáis - si ho considera
convenient- per a l'estudi d'aspectes relacionats amb el seu objecte i estaran obertes
a la participado de persones no membres del Plenari.

6. Per a la intervenció en el Plenari i en les Comjssions sectorials o espe-cials de treball
de persones no membres de! Consell interessades en temes concrets, operará el
mateix quorum (majoria absoluta deis assistents} que per a l'acceptació de punts tora
del'ordredeldia.

VI. DISPOSICIÓ FINAL:

1. Aquest reglament romandrá en vigor en tant el Pie de l'Ajuntament no acordi la
seva modificado o adequació.

2. En tot alió no previst en aquest Reglament será d'aplicació la normativa general
reguladora deis órgans de participado ciutadana. Pía Municipal per a la Nova
Ciutadania.

Extret del Pia Municipal per a la Nova Ciutadania de Matará
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Annex2

Manual d'estil sobre minories étniques del Col legi de Periodistes de
Catalunya

Introducció

Aquest Manual d'estil té la fínalitat de contribuir a una societat mes oberta i solidaría. És una eina de
trebail oberta a noves a porta ció ns i el seu éxít depén de l'actitud decidida deis professionals de la
comunicado contra les actituds racistes i xenófobes.

Manual d'estil

No s'ha d'incloure el grup étnic, el color de la pell, el país d'origen, la religió o la cultura si no és
estrictament necessari per a la comprensió global de la noticia.

Una persona s'adequa ais arquetips que es formen en el consens social, amb imatges favorables que
s'han de conservar i potenciar i imatges desfavorables contra les quals cal lluitar. Els mitjans de
comunicado treballen sobre aquest corpus d'imatges i d'arquetips comuns per a la majoria, per tal de
facilitar la comprensió del missatge informatiu. Sembla necessari que tothom, emissors i receptors,
tinguem una visió forca semblant de la realitat que ens envolta, si mes no, cal que l'anomenen de la
mateixa manera.

En la practica professional quotidiana i en í'afany per teñir presents els elements básics de la informado
periodística -qué?, qui?, on?, quan? i per qué?- ¡ntroduím ítems que semblen complementar la noticia tot i
que el resultat final condiciona la lectura que els receptors fan de la realitat des de la finestra deis mitjans.

La realitat periodística ens demostra que el grup étnic, el color de la pell, el país d'origen, la religió o la
cultura no son dades susceptibles de ser noticia quan fan referencia a l'arquetip dominant. D'altra banda,
hi ha la tendencia -en general inconscient- de destacar aquests aspectes quan la noticia paria,
directament o indirecta, de membres de minories étniques, tot i que per a la comprensió global de la
noticia no siguí estrictament necessari.

A mes, aquesta tendencia es potencia per la pressió del temps derivada de les rutines de producció
periodística a qué els mitjans de comunicado están sotmesos. La reflexió és el millor antídot per tal de no
reproduir aquests esquemes.

Cal evitar les generalitzacions, els maniqueismes i la simplificado de les informacions. Els residents
estrangers no comunitaris son tan poc homogenis com els autóctons.

Els mitjans semblen buscar una imatge concreta, un fet real, per confirmar l'estereotip. La generalització
sistemática en els termes, en la forma i en el fons, afavoreix la comprensió de la informado, pero alhora la
deforma i la simplifica greument. La realitat informativa deis residents estrangers no comunitaris és molt
mes gran del que informen els mitjans.

Els tópics negatius tendeixen a reforcar i'exclusió del grup o deis individus a qui es fa referencia. Cal
evitar, dones, Paplicació de tópics del tipus: "els moros son bruts", "els xinesos son mafiosos11, etc., que
només incideixen en aspectes negatius que queden enregistrats en el substrat cultural. Les
generalitzacions també tendeixen a reforcar l'associació, sense fonament, entre miñona étnica i problema
social.

L'abús de la generalització deis termes, amb la "bona intenció" de facilitar la comprensió de la noticia,
porta el receptor a una concepció maniquea de la realitat. Hi ha una certa tendencia periodística cap a la
etnificació de la realitat social. Els residents estrangers no comunitaris son tan poc homogenis entre ells
mateixos com ho son els diferents col lectius presents en la nostra societat.

Les frases fetes, els tópics, conformen tot una llista de prejudicis que substitueixen l'esforc necessari per
tal d'utilitzar el gentilici corréete per a cada col lectiu. La millor manera de fer-ho és consultar les persones
interesades per saber com desitgen ser anomenades, com a individus o com a col tectius.

No s'han de potenciar les informacions negatives ni les sensacionalistes. Cal evitar crear inútilment
conflictes i dramatitzar-los. S'ha de potenciar la recerca de noticies positives.

En molts casos, la recerca d'informació és la recerca d'objectes i d'imatges que reforcin la nostra manera
de veure la vida i entendre la realitat. Dins un context majoritáriament negatiu l'opinió deis receptora
s'acaba convertint també en negativa. Les noticies de residents estrangers no comunitaris semblen
atreure peí seu sensacionalisme i no peí seu contingut noticiós. Si els periodistes només pariem de les
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infomnacions quan aqüestes son negatives, la percepció del carrer, de la societat, no pot ser positiva. Aixó
no vol dir que les informacions negatives no s'hagin de difondre, sino que és bo donar-ne també sempre el
contrapunt.

Si fem una ullada rápida ais mitjans de comunicació podem veure que les miñones étniques com a grup, o
els seus membres com a ¡ndividus, apareixen com a delinqüents o com a persones a qui els arriben totes
les desgracies. En qualsevol cas, es denigra la seva figura. El tractament informatiu de les persones
immigrants i residents estrangers no comunitaris hauria de fer-se amb la máxima normalitat.

Tampoc no s'ha d'oblidar la importancia del termes utilitzats. Cal desterrar termes que ens hem acostumat
a veure habitualment en els mitjans de comunicació. Relacionar directament termes com 'invasió', 'brot',
'allau' o 'grans onades1 amb grups o individus immigrants, perjudica sensiblement la imatge social deis
residents estrangers no comunitaris.

Equanimitat en les fonts d'informació. Cal contrastar les institucionals i s'han de potenciar les própies de
les miñones étniques i teñir especial cura en les informacions referides ais paísos d'origen. Publicar les
rectificadons com a elements habituáis de qualitat del mitjá informatiu.

Els mitjans de comunicació, segurament com a reflex de la societat a qué pertanyen, ¡nstitucionalitzen
unes fonts d'informació en perjudici d'unes altres. La fiabilitat periodística apunta sempre cap a la mateixa
direcció, la de la institució.

Les fonts d'informació mes consultades quan cobrim una informado que afecta un col lectiu d'immigrants
o un membre d'una minoría étnica son, per aquest ordre: ministeris, experts en immigració, servéis
socials, ONG, forces de seguretat, ajuntaments, etc. Gairebé ma¡ son consultats els immigrants. Les
rutines de producció informativa i la manca d'informadors estables en teñen bona part de culpa.

Cal trencar amb la inercia d'adrecar-se, per sistema, a les fonts institucionals. H¡ ha altres emissors de la
informado, i allá on no n'hi ha, cal potenciar-ne la creació. Fóra útil que els col lectius de residents
estrangers no comunitaris tinguessin la seva propia agenda de periodistas sensibilitzats a qui recorrer
quan es produís una noticia i volguessin un canal d'expressió. Per part deis periodistes, caldria proveir-
nos d'una agenda de posstbles informadors, experts i especia listes, sortits deis col lectius de residents
estrangers no comunitaris, que poguessin aprofundir en aqüestes qüestions o donar un altre punt de vista
no oficial o, si mes no, trencar l'estereotip.

Les rectificacions de les informacions que facin referencia directa o indirecta ais residents estrangers no
comunitaris s'haurien d'acceptar com una práctica habitual i beneficiosa. La rectificado ha de ser
espontánia ¡ próxima en el temps. Cal anar cap a una cultura de la rectificado.

Responsabilizado dets professionals. La importancia de la ubicado física de la informado. "L'efecte
dominó". Utilització del material gráfic.

És molt important l'espai físic que dediquem a les informacions que fan referencia, directament o
indirectament, ais residents estrangers no comunitaris. No tant de d'un punt de vista quantitatiu, sino des
d'un punt de vista mes qualitatiu. Hem de contextúalitzar la nostra informado amb la resta d'informacions
que compartirán espai físic o hertziá.

Cal intentar que el taranná negatiu d'una informado -morts, malaities, guerres... - on apareixen aspectes
étnics, religiosos o culturáis no influeixi, per la seva proximitat en l'espai informatiu o pe) moment de la
seva difusió, en altres noticies mes properes a nosaltres que tinguin un referent étnic, religiós i cultural
similar. Una noticia negativa afecta - tal com faria una fitxa de dominó que cau damunt d'una altra- altres
noticies que siguin próximes físicament i tinguin un referent comú.

Els editors, caps de secció, d'área o de tancament del diferents mitjans, son responsables naturals de la
ubicado de cadascuna de les informacions. És per aixó que son els mes capacitats per teñir una visió
global del contingut informatiu del mitjá. Les imatges (fotografíes, vídeo, etc.) son els elements mes
susceptibles de ser manipuláis i la seva eloqüéncia coneguda fa que calgui extremar la prudencia a t'hora
de seleccionar una imatge que pot transformar totalment el sentit d'una informado. Militáncia periodística:
cap a una multiinterculturalitat enriquidora per a tots. La potenciado de les informacions en positiu.

La influencia deis mitjans de comunicació en la visió que la societat té de la realitat obliga els professional
de la informado a teñir un compromís mes acurat en el moment de reflectir el sentit positiu de la
multiinterculturalitat. La voluntat del professional és de gran importancia per a la recerca i l'elaboració de
noticies positives en un context dins del qual les que trobem son majo rita ría ment negatives. Aixó no vol dir
reflectir una realitat tova o amagar informacions. Com a informado positiva, tan aviat podem considerar la
cobertura d'una acció positiva com les declaracions en una informado d'un membre d'un col lectiu

immigrant, per exemple, o la presentació positiva en aquest sentit de qualsevol informado.

Un altre nivell en aquest camí seria la potenciació de l'aparició, en informatius de televisió i de radio i en
diaris, revistes i qualsevol producte informatiu, de periodistes i presentadora de diverses minories
étniques, la qual cosa té un gran efecte normalitzador.
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Annex 3

Codi Deontológic: Declaració de principis de la professió
periodística a Catalunya

CRITERIS
1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions,
evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió de
conjectures i rumors com si es tractés de fets.

2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o
dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la
dignitat de les persones i provocar dany o descrédit injustificat a institucions i
entitats publiques i privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius
injuriosos.

3. Rectificar amb diligencia i amb tractament adequat a la circumstáncia, les
informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que,
per tal motiu, resultin perjudicials per ais drets o interessos legítims de les
persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb
independencia d'alló que les Neis disposin al respecte.

4. Utilitzar métodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recorrer a
procediments il-lícits.

5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d'acord
amb la práctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.

6. Reconéixer a les persones individuáis i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar
informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure deis periodistes a
atendré el dret deis ciutadans a la informació. Aquest dret protegeix molt
especialment l'estricte confidencialitat sobre la salut o la malaltia d'una persona
com a nucli de la seva privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas
de personatges coneguts públicament, fins i tot mes enllá de la seva mort. Peí que
fa a assumptes relacionáis amb les administracions publiques, el dret fonamental a
la informació ha de prevaler sempre per damunt de qualsevol restricció que vulneri
injustificadament el principi de la transparencia informativa a la que están
obligades.

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar,
influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultaniejar
l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles
amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions publiques i les
assessories d'imatge, ja sigui en l'ámbit de les institucions o organismes públics,
com en entitats privades1.

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma
confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.

9. Respectar el dret de les persones a la seva propia intimitat i imatge,
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments
que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuita i les
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especulacions innecessáries sobre els seus sentiments i circunstancies,
especialment quan les persones afectades ho explicitin.

10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocéncia en les
informacions i opinions relatives a causes o procediments penáis en curs.

11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre
la seva identificació quan apareixen com a victimes (excepte en supósit d'homicidi),
testimonis o inculpáis en causes crimináis, sobretot en assumptes d'especial
transcendencia social, com és el cas deis delicies sexuals, També s'evitará
identificar contra la seva voluntat les persones próximes o parents innocents
d'acusats o convictes en procediments penáis.

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions
amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raga,
creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la violencia,
evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal deis
individus i la seva integritat física i moral.

ANNEX 1: SOBRE MANIPULACO D'IMATGES
En Fotoperiodisme no están permeses manipulacions que suposin alterado de la
informació visual enregistrada origináriament per l'objectiu de la camera i que
recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, desplagar o modificar qualsevol element
de la imatge original. (La inclusió d'aquest annex va ser proposada peí IVart.
Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 2: RECOMANACIO SOBRE FOTOIL.LUSTRACIO
Recomanació que es doni prioritat a la regulado d'aquesta activitat, a fi de poder-
ne fer esment en el Codi Deontológic. (Aquesta recomanació va ser feta peí IVart.
Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 3: RECOMANACIÓ SOBRE INTERNET
Que es determini l'acceptació per part deis mitjans de comunicació de l'arbitratge
del CIC en documents Web signats per periodistes i difosos a través d'Internet.
Que s'inicií un debat per veure si es pot aconseguir un consens sobre els diversos
problemes que es poden presentar en la redacció d'un Codi Étic d'Internet, entre els
quals hi figuren els aspectes relacionats amb la publicitat, els links hipertextuals, el
comerc electrónic, la manipulació d'imatges, el copyright i la privacitat quan puguin
afectar la imparcialitat, l'exactitud i la credibilitat de les noticies a través de la
xarxa,

(Aquesta recomanació va ser feta peí IVart. Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 4: RECOMANACIÓ SOBRE EL CRITERI 7É DEL CODI DEONTOLÓGIC
L'exercici de la professió periodística és, per principi, éticament incompatible amb el
desenvolupament simultani d'activitats o servéis retribuíts en l'ámbit de la publicitat
o la propaganda comercial i en qualsevol de les seves manifestacions i suports.
Aquest principi és extensible a la prestació de servéis d'imatge, consultoria o
assessoria, entitats o organismes privats i públics, excepte en casos justificats
d'assumptes de la propia fundó periodística quan no hi hagi ánim de lucre ni es faci
en canvi de la percepció de retribucions.
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No obstant, queda admesa la participado deis periodistes en activitats i campanyes
divulgatives o informatives en ¡nstitucions i organitzacions socials sense finalitats
lucratives.

Les noves formules de patrocini d'espais informatius, especialment en l'ambit
d'informació de servéis, des del punt de vista de l'ética periodística no constitueixen
per elles mateixes una práctica recusable.

En qualsevol cas, no es poden presentar subreptíciament les diferents modalitats de
patrocini i d'informació comercial (publireportatge), com si fossin materials
informatius de les redaccions ni es poden encobrir sense que puguin ser clarament
diferenciades pels lectors i les audiéncies.

La percepcio de retribucions o gratificacions de tercers és eticament reprobable
quan está relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els mitjans
informatius, especialment en casos verificables d'influéncia i/o relació entre la
remunerado o gratificació percebuda i l'acte informatiu vinculat a l'interessat, ja
sigui com actor o inductor.

La práctica d'acceptar obsequis i regáis és a criteri deis mitjans i deis propis
professionals, establint les condicions i circumstáncies en que es puguin ultrapassar
els límits d'una cortesía raonable, convertint-se en un factor de mediatització o
distorsió del treball professronal.

La participado retribuida deis periodistes en iniciatives o actes promoguts per
particulars, entitats o organismes públics i privats (seminaris, conferencies,
presentacions, debats, etc,) aliens ais mitjans en qué treballen, pot contravenir els
principis de l'ética professional quan derivi en l'ambit de la propaganda, la promoció
o publicitat d'interessos de tercers, ja sigui de forma manifesta o subrepticia, o
quan s'infringeixin normes exigibles de lleialtat professional i laboral.

(Aquesta recomanacio va ser feta peí IVart Congrés de Periodistes de Catalunya).



Casoteca. Annex 4 Informe comunicado

Annex 4

Decáleg de bones practiques de la comunicació local pública

1 Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi
Han de fer «poblé» o «cciutat» fomentant la identitat local, donant a conéixer els seus origens, les mobifitats, les diferents
condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les
tradicions i les activitats quotidianes: económiques, culturáis, socials, polítiques... i els projectes de íutur.

Han d'informar d'una manera vera?, plural i transparent
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a
les urnes. A través de la crónica periodística del pie municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuado i reflectir els
punts de vista deis diferents grups politics representáis i les votacions emeses.

O Han de ser un referent ¡nformatiu per a la ciutadania
Els prafessionals responsables deis mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb
les caracteristiques de cada municipi i amb una periodicital regular (diana, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir
altematives informatives plurals davant la resta de mitjans locáis, autonómícs o nacionals. No han destar supeditats ais canvis
que es produeixin ais equips de govem o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle
comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

T* Han de fomentar el debat públic per a la participado democrática
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodistic professionai a les informacions i han d'inserir espais
d'opinió deis carrees electes, deis grups politics, de técnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat
civil i de les persones que h¡ vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicado i no ha d'estar signat per
['alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertulies i programes de debat plurals. A través d'lntemet,
s'han de promoure consultes populars, fónjms, etc., a mes d'oferir solucions fácils a problemes concrets i tramits burocrátics.

O Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social mitjancant la
pubiieació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda
d'activitats o d'altres formats ¡nformatius.

6 Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Mitjancant un tractament contrastat i al mes complet possible de les principáis informacíons, donanl veu ais diferents
protagonistes. retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com
a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

/ Han de despertar l'interés de la ciutadania
Mitjancant la utilització d'un llenguatge ciar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedéncies i
condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar
procediments que afavoreixin la identifleacíó i la implicado de la ciutadania en la informado i la participació democrática.

8 Han d'estar dotats deis recursos humans i técnics necessaris
Han de teñir professionals que rebin una remunerado adíent a les tasques que realitzen i que disposin deis recursos técnics
necessaris, sempre respectant el codi deontológic que regeix la professió periodística.

Han de funcionar a través d'órgans de gestió participatius
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives -consells editoriais o
consells d'administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que ni treballen i ta participació del conjunt del
consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10 S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats económiques de cada municipi
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar
plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i una análisi de la situació comunicacional local i han de definir els
objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i técnics i les dotacions económiques necessaris, sempre d'acord
amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.



Annex 1
Entrevista Marc Melillas

Conclusions del MAC DIVERSITAT. 13 de maig de 2004

La sessió, presentada per Imma Moraleda, Presidenta del CRID, ha tingut per
finalitat debatre el tractament a la televisió local de la diversitat cultural
generada per les noves migracions.

El debat s'ha orientat principalment cap a tres aspectes: quins continguts
s'emeten, quins instruments s'utilitzen per a la gestió de la informació i quina
relació s'estableix entre televisions i governs locáis.

Joan Manuel Tresserras, Conseller del CAC, ha exposat els resultáis d'una
enquesta enviada a totes les televisions locáis participants al MAC. Les
respostes a les enquestes han ofert les següents conclusions.

• Dos tercos deis entrevistáis coneixen els documents d'autoregulació
del sector elaborats peí CAC i el Col legi de Periodistes de
Catalunya.

• Només la meitat deis que coneixen aquests documents els utilitzen
sempre, l'altra meitat els utilitzen rarament o alguna vegada.

• Dos tercos de les TV han tractat darrerament la qüestió de la
immigració. Gairebé totes ho han fet en programes informatius, així
com també en espais de tertulia i debat, pero rarament en programes
culturáis o d'entreteniment.

• No hi ha, gairebé, periodistes d'origen ¡mmigrat a les TVs locáis.
• Tot i que dos tercos de les persones entrevistades diuen que

existeixen programes o plans municipals per a la integrado deis
immigrants, només la meitat de les televisions afirmen participar-hi.
Majoritáriament, donant difusió a les propostes municipals.

En la seva intervenció, Joan Manuel Tresseras ha exposat les següents
observacions:

• El paper deis mitjans és el de ser historiadors del present, guies per la
interpretado i l'orientació de la nova migració. Aquest és el rol proposat
ais professionals deis mitjans de comunicació locáis.

• La proximitat deis mitjans locáis a la ciutadania hauria de permetre
reforgar la convivencia i el coneixement mutu entre els nouvinguts i la
societat d'acollida. El tráete donat ais ciutadans d'origen estranger ha de
ser normalitzador, situant els immigrants en tota mena d'escenaris i no
solament allá on es parla d'immigració, evitant la continua identificado
de la ¡mmigració amb la delinqüéncia o amb fets de connotacions
negatives. Malgrat tot, és necessária una certa discriminado positiva per
fer aflorar el diferent.

• La Televisió local té l'oportunitat de tractar els problemes i les pors que
es generen en el contacte entre les persones que ens envolten i que no
han tingut l'oportunitat de rebre informació les unes de les altres.



• S'hauria d'evitar, pero, el paternalisme en el tractament de les
informacions relatives al fet migratori. Cal posar l'accent en el social i no
en 1'origen. Calen pero intervencions poc espectaculars, que tinguin per
destinado persones concretes i cerquin un efecte multiplicador.

• Cal teñir present que el públic, en general, no compren les actituds
políticament correctes, que poden estar molt allunyades de l'experiéncia
de cada dia. Un llenguatge excessivament corréete políticament
desperta una reacció de sospita. El tipus de llenguatge emprat a la
televisió no pot estar molt allunyat de l'utilitzat per la poblado.

• Es defensa una posició de respecte cap a les dificultáis també deis
autóctons, que defensen un model de vida que els ha costat de bastir i
que ara veuen sotmés a canvis inesperats.

• Els programes específics sobre immigració teñen com a avantatges la
possibilitat de desenvolupar l'empatia, de mostrar experiéncies viscudes
pels ñous immigrants que van ser també experimentades pels arribats
anteriorment.

• Molt sovint s'expressa la necessitat de donar noticies en positiu sobre
diversitat ais mitjans, pero cal anar en compte, les noticies positives
poden reforgar l'excepcionalitat de les situacions que mostren i poden
aconseguir un efecte contrari al desitjat.

• Hi ha formats televisius que permeten el diáleg i la contrastado de
parers, cal potenciar aquests formats.

• Cal diversificar fonts i no només refiar-se de les fonts oficiáis. En els
grans mitjans és possible de teñir persones especialidades en fonts
determinades. Aquesta és una inversió important en recursos i temps i
exigeix partir d'una consciéncia previa. Part de la dedicado del temps
d'un periodista ha de ser per a la formado, la recerca en temes i la
creació d'una agenda propia.

Aqüestes posicions va ser ámpliament compartides pels assistents, pera es van
remarcar algunes dificultáis per poder-les dur a la práctica:

• La incertesa en quant a la tipología i abast de les accions a
emprendre en aquest terreny afecta també ais electes i les
administracions publiques.

• La competencia per l'audiéncia fa que determináis mitjans locáis
cerquin noticies d'impacte. I aqüestes solen ser les que aporten una
visió mes problemática de la ¡mmigració.

• Es formula una petició a les administracions locáis per a que financin
i emetin programes que reforcin el coneixement mutu i la
convivencia.

Finalment, amb posterioritat a la celebrado del debat, es va presentar el
programa pilot de la serie "Diccionari de la Diversitat" praduTda per BlauHaus a
partir d'una proposta de la Xarxa de Televisions Locáis (XTVL) i el Consorci de
Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID).
Aquesta serie, de 26 episodis, está destinada a l'emissió per part de les
televisions locáis, pero també per al seu ús com a material pedagógic en
centres d'ensenyament i de formado d'adults.



LES FORMES DE DISCRIMINACIO EN ELS MITJANS
DE COMUNICACIO AUDIOVISUAL

de "'Audiovisual V 'd'enttats de
de Catalunya V persones usuiries

de Audiovisual



Entenem per discriminado donar un tráete d'inferioritat a persones i/o
col lectius per motius de sexe, socials, religiosos, polítics, económics, entre
d'altres.

La discriminado de les persones és un fet present en el món i eís mitjans de
comunicado ía presenten amb una naturalitat interioritzada i que en dificulta el
desemmascarament. Existeixen dos mecanismes básics de discriminado de
íes persones: la visibiiització estereotipada i la invisibilització.

1. La visibiiització discriminatoria es produeix per í'associació d'alguns
col lectius amb determinades temátiques, formats . i recursos
audiovisuals. D'aquesta manera es reprodueixen, es mantenen i es
creen estereotips i arquetips.

2. La invisibilització discriminatoria és produeix per la manca de
diversitat d'opinions i de íes constants o els canvis produíts en tots els
col lectius exclosos deí model dominant patriarcal, capitalista i
occidentai.

Una de les formes de discriminado mes significativa és el llenguatge verbal i
iconográfic que fan servir els mitjans de comunicado audiovisuais, amb
termes vexatoris i pejoratius, sinónims, antónims i genérics mascuíins, etc. i
també amb la cosificació d'imatges d'aiguns coi lectius i persones.



FORMES DE DiSCRIMINACIO. RECOMANACIONS

1. Visibilització estereotipada

• Redundancia i naturalització

> Teñir en compte la diversitat de visions, opinions i fonts a l'hora de
seleccionar i de tractar eís temes.

• Banalització en el tractament de fenómens que afecten els
coi iectius o les persones de manera diferenciada

> Respectar i visibilitzar rheterogenéftat, la diversitat i les diferéndes
amb tota la complexitat social pública i privada que comporten. Evitar
atribuir estereotips a col Iectius per ia seva procedencia, étnia, dasse
sodal, religió, edat, estat de salut, sexe, etc.

> Transmetre la complexitat i la diversitat i evitar la banalitzadó i
1'explicació simplista.

> Incloure dades mes variades, completes, aprofundides i
desglossades per sexe, procedencia, religió, etc., en ¡'elaborado de
les informacíons.

> Mostrar els diversos coi Iectius desenvolupant diferents fundons dins
deis mitjans de comunicado: conducdo i/o presentació de programes,
experts/tes, periodistes, personatges de ficció, etc.

> Impulsar campanyes i accions de sensibilitzadó sobre els
maltractaments, la marginado, les característiques i les necessitats
reals deis col iectius o persones que no solen estar presents ais
mitjans (gent gran, dones, malalts; persones immígrades, etc.), sense
que en siguí rúnica representado.

> Transmetre que reflecteixen la diversitat de rols actuáis i els canvis
socíals.

> Reflectir el canvis que protagonicen els diferents col Iectius i
persones. Valorar de manera positiva les seves aportadons a la
societat.



•'.' Recreado de patrons de bellesa i d'éxit

> Defugir Perotitzactó, la cosificació i la tiranía de ¡'estética. Representar
la diversitat en la varietat de talles, algades, coiors, edats, tipus de pell
icabell, modes, etc.

i. Evitar ressaltar només els trets físics de les persones i donar
també ressó ais psicoíógics i els inte! lectuals.

ii. Evitar la presentado de la bellesa lligada a la joventut com a
obligació i/o necessitat per obtenir l'éxit social i la felicitat.

iii. Distingir clarament entre bellesa i salut.

iv. No ridiculitzar la imatge d'aquelis i aquelies que surten deis
canons establerts per la cultura dominant com a ideáis.

v. No utilitzar !a imatge de determináis col lectius com a valor
afegit.

Victimització

> Confrontar la informado a través de fonts diverses, atenent de
manera prioritaria a les persones protagonistes deis fets.

> Donar veu a tot tipus de col iectius i persones amb temps i recursos
equilibráis, mitjancant la utilització de les seves veus com a
transmisores deis missatges comunicatius sense assignar la veu de
1'expériéncia a un grup dominant exdusivament.

> Oferir espai mediátic a grups, assocíacíons i entitats que apleguen
persones normalment discrimínades en la representado que en fan
els mitjans peí fet de ser minoría o de pertányer a determináis
col lectius, patir malalties, per la seva procedénda, etc.

> Evitar victimiízar determináis coi iectius mostrant tot tipus d'accions,
propostes i situacions mes enllá de les conflictives.

Estigmatització i/o criminalització

> Evitar relacionar de manera directa, sense dades que ho corroborin,
determinades malalties, addicdons, afecdons, situacions socíals de
marginado, conductes delíctives o actituds mal considerades
cuíturalment amb determinades edats, col lectius, sexes, grups
etnoculturals o per procedencia geográfica.



> Evitar responsabilítzar sempre els mateixos col iectius o persones de
les tasques de cura o de l'espai doméstic, mentre que la contribució
d'altres és ridiculitzada impedint una assumpció generaützada i
normalitzada d'aquestes tasques.

Sensacionalisme, espectacuiarització i dramatització

> Tractar amb cura les situacions susceptibles de generar alarma social
i evitar el sensacionalisme.

> Defugir la visió sentimentalista i morbosa en el tractament narratiu.

> Evitar el discurs catastrofista en continguts que afecten sovint els
mateixos col Iectius o persones.

Ridiculització i/o desvalorització

> Evitar situar el vaior de í'opinió, de ia saviesa i de la ciencia només en
certs coi Iectius o persones i desacreditar aftres aportacions.

> Reconéixer les contribucions en termes socials, culturáis, económics i
fins i tot polítics de les famííies, de les dones, de la gent gran i de
col Iectius com ara les persones imrnigrades.

> Positívitzar, valorar i reconéixer els diversos tipus d'experiéncies,
contribucions sociaís i coneixements que poden aportar els col Iectius
o les persones que normaíment no son representades o son
infravalorades en els mitjans de comunicado.



Invisibilització

• Manca de presencia i veu i/o representado

> Presentar les diferencies de manera positiva i diversa.

> Mostrar la diversitat i la complexitat de í'ámbit labora! i evitar ridiculitzar
la imatge d'alguns col iectius o persones en el desenvolupament de
lessevesfeines.

> Representar en igualtat de condicions els diferents col Iectius, sexes,
étnies, edats, etc. com a professionals deis mitjans de comunicació,
evitar arquetipitzar rols o repartir els tipus de programes i/o generes i
defugir l'erotització de sexes i grups.

• Reduccionisme i simplificació

> Tenínt en compte la importancia numérica de certs coi Iectius í
persones com a receptores deis continguts audiovisuals, cal evitar
discursos i models mediátics aparentment neutres, defugir els
prejudicis en ('elaborado de ia.graella i vincular exclusivament
determinatsformats i temátiques a determinades franges horáries.

i. Evitar considerar que alguns temes nornés son d'interés
per a les dones, íes persones immigrades, la gent gran,
etc. i que, al contrari, d'altres no poden ser del seu gust.

ii. Incorporar a l'horari de máxima audiencia tota mena de
temátiques.

iii. Tractar totes les temátiques amb els mateixos formats de
prestigi i credíbilitat.

> Evitar encasellar la informado relativa a determinats col iectius o
persones en seccions de successos i societat en comptes
d'incorporar-ía a d'altres de caire polític, económic, cultural, etc.



3. Visibilització i invisibilització en l'ús deis llenquatges

• Tractament i representacions diferenciades

> Evitar l'ús de llenguatges (oral, escrit, iconográfic i símbólic)
discriminatoris en íes practiques comunicacionals.

> Evitar formules pejoraíives o ridiculitzadores i expressions vexatóries.

> Evitar les discriminacions en les formes de presentado i en els
tractaments de les persones convidades ais programes i a íes que fa
referencia ats continguts audiovisuals.

> Evitar el tractament diferencial en ¡'angulado i l'enquadrament de la
camera a l'hora de representar col lectius i persones.

> Evitar l'ús d'imatges que reforcen els estereotips, la victimització,
l'estigmatització, etc. d'aiguns coi lectius i persones.

•:• Associacions discriminatóries

> Teñir en compte les associacions mplícites del llenguatge verbal
utilitzat (eufemismes, sinónims, antóníms) i considerar el signrficat
evident i totes les connotacions deis mots emprats.

> Teñir cura deis missatges implícits i explícits sorgits de l'associadó del
text (escrit/oral) i les i matges.

> Parar esment de l'ordre seqüencial deis continguts, ja que influeixen
en el significat deis discursos i en la importancia que els atorguem.

> Teñir cura del llenguatge iconográfic: els símbols, les qüestions
suggerídes o els fora de camp visual també poden ser
representacions discriminatóries.

Us de llenguatge pocentenedor

> Depurar tecnidsmes i traduir o adaptar el ilenguatge dentífic i
especialitzat a expressions i mots de la llengua estándard per tal que
les informacions siguin entenedores pera tothom.
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A. METODOLOGÍA DE L'ESTUDi

1. Objecte de l'estudi

L'estudi pretén analitzar la imatge del fenomen de la immigració que

transmeten í configuren eis mitjans de comunicado audiovisuals en els seus

espais informatius. Per tal d'assoiir aquest objectiu, s'observen les formes de

presencia atorgades per la teievisió a íes persones immigrants i s'examinen

tant els elemenís visuals i argumentatius com els temes de les unitats

informatives amb els quals es relaciona ia immigració.

2. Univers de l'estudi

La mostra que conforma l'univers de l'estudi inclou els teleinformaíius diaris de

TV3, Canal 33, BTV i els informatius estatals i les desconnexions per a

Catalunya de TVE-1, La 2, Tele 5 i Antena 3.

L'análisi s'efectuará sobre tres setmanes de programacio. La primera setmana

abasta des del dilluns 30 de julíol del 2001 fins al diumenge 5 d'agost. La

segona setmana abasta del 13 al 19 d'agost del 2001. Finalment, la tercera

setmana va des del dilíuns 3 de setembre fins al diumenge 9 de setembre dei

2001. Cal apuntar que tant la primera com la tercera setmana es caracteritzen

per pertányer a un pertode de normalitat informativa, mentre que la segona

correspon a un període excepcional on la immigració ocupa el primer pía de

l'actualitat informativa degut al conflicte deis immigrants desallotjats de la Placa

Catalunya de Barcelona.



Quadre 1. Teleinformatius diaris inclosos en la mostra

Canal
TV3

Canal 33
TVE-1

La 2

Antena 3

Tele 5

BTV

Programa
TN Migdia
TN Vespre
Món33
L'informatiu migdia
Telediarlo-1
Telediario-2
fnformatiu cap
setmana
L'informatiu
vespre
La 2 Noticias
Informatiu cap
setmana
Noticies Catalunya
Noticias 1
Noticias 2
Informativos
Telecinco
Inform. T5
Catalunya
Informativos
Telecinco
Noticies Migdia
Noticies Vespre

3. Model d'análisi

La metodología d'análisi aplicada en el present estudi es centra en les

técniques quantitatives aportades principalment per l'análisi de contingut.

S'entén per análisi de contingut el conjuní de técniques de recerca empírica

destinades a estudiar els continguts recurrents d'una determinada mostra de

text1, en aquest cas d'un text televisiu. L'estudi ha tíngut en compte la vessant

quantitativa d'aquesta técnica que posa l'émfasi en el contingut manifest del

producte audiovisual. En aquest sentit, s'ha establert un model d'análisi

compost per quatre grans blocs.

1 Casetti, Francesco; Di Chio, Federico (1999): Análisis de ¡a televisión. Instrumentos, métodos y
prácticas de investigación. Paidós. Barcelona, pp. 235.



En primer üoc, es teñen en compte les dades d'ídentificació del programa i de la

uniíat

informativa sotmesa a estudi. Tot seguit, en un segon bloc, s'analitzen els

temes de íes unitats informatives relacionades amb la immigració a un doble

nivel!: estudiant el o els

possibles descriptors temátícs associats a cada unitat informativa i,

posteriorment, analitzant com els mitjans de comunicado temaíitzen la

immigració. Mentre que al primer nivell s'intenta classificar el contingut de la

unitat informativa, al segon nivel! es pretén examinar com els mitjans

configuren el significat d'aquesta per projectar-lo cap a l'opinió pública. El tercer

bloc estudia la imatge de rimmigrant tenint en compte 4 parámetres: el paper

que aquest desenvolupa en el conjunt de la unitat informativa, la seva avaluació

periodística, la denominació que rep i la imatge visual mostrada en pantalla.

Finalment, s'examina tant la valorado que les persones del país receptor fan

deis ¡mmigrants i de la immigració com í'aparició de rimmigrant sota la fórmula

de temps de paraula, és a dir quan accedeix a l'espai informatiu fent

deciaracions publiques en primera persona.

Tot seguit, s'exposa la graella d'análisi aplicada a l'estudi del tractarnent

informatiu de la immigració:

a) IDENTIFICACIÓ

- Emissora de televisió

- Programa

- Data

- Durada del programa

- Durada de la unitat informativa

- Tipus de la unitat informativa: Noticia /Reportatge /Entrevista / Tertulia

- Ubicació:

L'análisi de la' ubicació de les unitats informatives es fará tenint en compte

un doble nivell. En primer lloc, s'atendrá a i'ordre d'aparíció de la unitat

informativa dintre del programa televisiu on aquesta s'insereix.

Complementáriament es classificaran les unitats informatives en funció del



lloc geográfic en e! quaí es desenvolupin. D'aquesta forma, l'estudi de la

ubicació queda de la manera següent:

- A) Ordre: L'estudi de l'ordre de les diferents unitats informatives que

integren un programa comporta l'análisi de la relleváncia que les

televisions donen al fenomen de la immigració. En aquest sentit, la

primacía en l'ordre de presentado d'una unitat al si d'un programa i ía

quantitat de temps assignada a un tema son indicadors de la relleváncia

concedida a aquest. Uindicador de la posició que ocupa.cada unitat

informativa, que aquí es té en consideració, serveix, per tant per

determinar i'atenció real que pot prestar l'audiéncia a cada tema2. Així,

una unitat apareguda en primer lloc té mes possibilitats de rebre una

major atenció per parí de! públic que una situada en la part fina! del

programa. Conseqüentment, s'han establert 4 categories de classificació

que es detallen a continuado:

a) Primera unitat informativa

b) Segona unitat informativa

c) Tercera unitat informativa

d) Altres unitats informatives.

- B) Geográfic: En aquest apartat, caldrá especificar el lloc geográfic on es

desenvoiupen els fets que es narren a cadascuna de les unitats

informatives examinades.

Unitat informativa relacionada amb el fenomen de la immigració: si / no.

Aquest apartat té en compte si la unitat informativa fa referencia directa al

fenomen de la immigració o si, peí contrari, la referencia a la immigració es

troba inciosa dintre d'una unitat informativa que afecta qualsevol altra

temática. En aquest sentit, per exemple, Tambada d'una pastera a les

costes espanyoíes es consideraría una unitat informativa relacionada amb la

immigració, mentre que en les festes d'una poblado en les quals participen

els immigrants a mes d'aítres col-lectius socials es classificaria sota el camp

d'unitat informativa no relacionada amb la immigració.

2 McQuail, Denis (1998): La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público.
Amorrortu editores. Buenos Aires, pp. 312.



b) ELS TEMES DE LA ÍMMIGRACIÓ

L'análisí deis ternes de les unitats informatives iníegrants de la mostra s'aplica

considerant un doble nivel!. En primer Itoc, es sotmeten a estudi eis temes o

descriptors tematics que permeten examinar el coníingut de les unitats

informatives. En un segon nivel!, s'observa com les televisíons tematitzen la

immigració vers Topinió pública en funció de cinc grans categories.

1) Temes de les unitats informatives

La ciassificació de les unitats informatives, tenint en compte els seus temes, es

realitza en funció d'un conjunt de descriptors tematics que especifiquen els

seus continguts principáis. En aquesí sentit, cal apuntar que es poden utilitzar

diversos descriptors per catalogar una unitat informativa ja que aquests

pretenen respondre amb la major precisió possible ais continguts de l'actualitat

mediática. E! ilístat de descriptors tematics utilitzat és el següent:

- Política
- Legislatiu
- Delinqüéncia (Delictes)
- Religió
- Dinámiques socials
- Economía

- Cultura
- Racisme
- Solidaritat
- Laboral
- Arribades al país
- Altres

Política: S'inclouen dintre d'aquest camp totes tes unitats informatives que

afecten ets aspectes polítics de la immigració, que poden anar des de la

intervenció d'actors polítics fins a ia formulado de propostes de polítiques

publiques relacionades amb aquesta qüestió.

Legislaíiu: S'incíouen dintre d'aquest camp totes les unitats informatives

que impliquen la presencia, o abséncia, de üeis, projectes de llei,

regulacions o normatives com a nucli central de la informado.

Delinqüéncia (Delictes): Sota aquest camp s'emmarquen les unitats

informatives que relacionen el fenomen de la immigració o els ¡mmigrants

amb actes constitutius de deíícte.



Religió: Dintre d'aquest tema s'inclouen les unitats informatives que

relacionen elfenomen de la immigració o els immigrants amb aspectes

derivats de les creences i practiques religioses.

Dinámiques socials: Aquest camp temátic designa aquells processos

socials en qué es poden veure implicáis els immigrants. Aquests processos

poden anar des de conflictes, o enfrontaments, fins a la relació deis

immigrants amb els ciutadans del país d'acollida, per exemple.

Economía: Sota aquest camp s'inclouen les unitats informatives que

afecten els aspectes económics de la immigració o deis immigrants,

exceptuant aquells aspectes relacionats amb el món laboral.

Cultura: Sota aquest camp s'inclouen les unitats informatives que afecten

els aspectes culturáis de la immigració o deis immigrants.

Racisme: Amb aquest descriptor es classifiquen aquelles unitats

informatives que impliquen la presencia de discriminacions per motiu de

raca a qué es poden veure sotmesos els immigrants.

Solidaritat: Dintre d'aquest descriptor s'inclouen totes Íes unitats

informatives que es concentren en les manifestacions o actes de soüdantat

vers els immigrants, que suposen la prestació d'ajuda ais mateixos.

Laboral: Sota aquest camp s'inclouen les unitats informatives que

presenten la immigració o els immigrants relacionáis amb el món del treball.

És a dir, dintre d'aquesta categoría s'inclouen la contractació d'imrnigrants,

l'exercici de les tasques laboráis assignades ais ¡mmigrants i les condicions

laboráis d'aquests.

Arribades al país: Aquest tema designa aquelles unitats informatives que

es centren en Tambada, legal o ¡I-legal, deis immigrants al país" de destí. És

a dir, abasta les diferents formules d'entrada a un país que protagonitzen

els immigrants.

Altres: Sota aquest camp s'inclouen aquelles unitats informatives que no

responguin a cap deis temes anteriors.



2) Com els media tematitzen la ¡mmigració:

Els mitjans de comunicado, especialment la televisió, funcionen com aparells

capacos de concentrar i orientar i'atenció del públic vers temes concrets3. En

aquest sentit resulta clau analitzar els mecanismes a través deis quais

determináis temes, com ara la immigració son sotmesos a tematitzacions

comunicatives.

Per tal de sotmetre a estudi la manera mitjancant la qua! els cañáis de televisió

tematitzen la immigració en el si de Testera pública, s'han establert cinc formes

principáis de tematització. Cal precisar que cadascuna d'aquestes categories té

diversos descriptors temátics associats els quals corresponen al primer niveil

de l'análisi íemátic.

La funció d'aquestes associacions és la d'orientar la classificació de cadascuna

de les unitats informatíves sota les formules de tematització proposades.

Finalmení, s'ha d!apuntar que, a diferencia deis descriptors temátics, aquest

niveil d'análisi només permet classificar cadascuna de les unitats informatives

estudiades sota una de les categories proposades les quals es detallen a

continuació:

- Com una qüestió POLÍTICA (Temes associats: Política /Legislatiu /Altres).

- Com una qüestió SOCIAL (Temes associats: Sotidaritat / Racisme /

Dinámiques socials / Laboral / Altres).

- Com una qüestió POLICIAL - JUDICIAL (Temes associats: Legislatiu /

Delinqüéncia /Arribades al país/Altres).

- Com una qüesíió ECONÓMICA (Temes associats: Economía / Laboral /

Altres).

- Com una qüestió CULTURAL (Temes associats: Cultura /Religió /Altres).



c) LA iMATGE DE L'iMMIGRANT A LES UNÍTATS INFORMATIVES

1) Paper desenvolupat per i'immiqranten el coniunt de la unitat informativa:

Aquest punt té a veure amb el grau de participado deis immigrants en la unitat

informativa sotmesa a estudi. En aquest sentit, podem disíingir entre:

a) Priman: Compren aquelles unitats informatives en les quals

rimmigrant assoleix el paper de protagonista o de subjecte de l'acció

o de Tactualitat.

b) Secundan: Compren aquelles unitats informatives en qué l'immigrant

queda situat en un segon pía de i'acció, fet que implica que altres

actors desenvolupen l'acció principal del ítem informatiu. Aquí, ia

figura de l'immigrant apareix subordinada a ¡'actuado d'altres actors.

2) Avaluado periodística deis immiqrants:

Aquest punt es centra en l'estudi deis aspectes valoratius que son presents en

les unitats informatives. D'aquesta manera, la imparcialitat es sitúa com a nucli

de l'análisi. Així, s'intenta examinar si les unitats informatives tendeixen a

afavorir una versió sobre unes altres o a fer prevaler uns actors sobre la resta.

D'aquesta manera, aplicant aquesta valorado, els mitjans de comunicació

guien el receptor, ¡'audiencia, en una determinada direcció4 que implica una

comprensió determinada deis fets narrats.

Prenent en consideració l'estudi de la ¡mparciaiitat i de ia possible valorado

que duen a terme els rnitjans de comunicació, la televisió en el cas que ens

ocupa, podem establir una escaia d'análisi que tingui en compte aquest

aspecte. Per a! present estudi, s'ha pres la figura de l'immigrant com a

3 Marletti, Cario (1985): Prima e dopo. Tematizzazione e comunicazione política. VPT, 68. ERI, Torí,
pp.27-28. A mes es pot consultar: Badia, Lluís (1992): De la persuasió a la tematització. Introdúcelo a
la comunicació política moderna. Pórtic. Barcelona.

McQuail, Denis (1998): La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público.
Amorrortu editores. Buenos Aires, pp. 295.



categoría central de i'análisi. Aquest fet comporta que cal examinar si la

valorado periodística es produeix a favor o en detriment deis punts de vista,

interessos i posicions deis immigrants implicáis en l'actualitat informativa, o si,

per contra, estem davant de l'exercici de Ea imparcialitat periodística que

condueix a la neutralitat. En aquest sentit, les opcions d'análisi son els

següents:

a) Favorable: Dintre d'aquesta categoría s'emmarquen les unitats

informatives que facin prevaler les versions, els interessos i les

posicions deis immigrants. Així, estarem davant d'unitats informatives

que ofereixen un tractament positiu de la immigració, afavorint ais

immigrant i ressaftant els aspectes positius del fenomen.

b) Desfavorable: Dintre d'aquesta categoría s'inclouen aquelles unitats

informatives que incideixin en les posicions, els punts de vista i els

interessos contraris ais immigrants. Estarem davant d'unitats

informatives que ofereixen un tractament negatiu deis immigrants i que

transmeten a l'audiéncía una imatge negativa del fenomen de la

immigració

c) Neutra: Dintre d'aquesta categoría s'inclouen aquelles unitats

informatives que atorguen una atenció iguai ais principáis protagonistes

deis fets que conformen l'actualitat informativa. Estarem davant

d'informacions equüibrades que tinguin en compte tots els punts de vista

possibles d'un fet. sense fer prevaler cap posició determinada.

3) Denominado de Nmmigrant a la unitat informativa:

L'análisi d'aquest aspecte suposa ¡'aplicado estricta de les técniques própies

de l'análisi de contingut. En aquest sentit, es comptabilitzaran les diferents

denominacions que son associades a la figura de l'immigrant. Així es

quantificaran, no el nombre total de vegades, és a dir, la freqüéncia amb qué

apareix cadascuna de les categories establertes per cada unitat informativa,

sino el nombre d'unitats informatives en les quals s'enregistra cadascuna de

les denominacions categoritzades.



Les categories establertes, que serán recollides únicament quan apareguin de

forma manifesta en ía unitat informativa estudiada, son les següenís:

- Immigrant

- Sense papers

- ¡llegáis

- Estrangers

- Magríbins / Marroquins

- Altres

- Procedencia (Calora especificar-la).

3) Análisi de la imatqe visual de la situado en la gual son mostrats els

immiqrants:

L'estudi d'aquest punt suposa l'aplicacíó de l'análisi de contingut a les imatges

audiovisuals de la televisió. Per tant, mitjancant les eines que posa a la nostra

disposició aquesta técnica de recerca es catalogaran i classifícaran els tipus

d'imatges en les quals apareixen els immígrants dintre de les unítats

informatives examinades. Per tal de dur a terme aquest procediment, s'han

establert un total de 12 formes visuais en qué poden ser mostrats els

immigrants per televisió i que intenten abastar la totaliíat de la tipología visual

de la immigració:

1) Detinguts

2) Empresonats

3) Fent cues

4) Acíes de protesta (Manifestacions)

5) Actes reiacionats amb la delinqüéncia

6) Enfrontaments i cárregues policials

7) Treballant

8) Condicions de vida pejoratives (viure ai carrer, ...)

9) Condicions de vida normalitzades



10)Arríbades al país de recepció

11)Sense apandó d'immigrants

12)Aitres.

d) FORMA DE PRESENCIA DE L'IMMIGRANT

1) Temps de paraula (inserí) concedit ais immigrants.

2) Identificado de í'immigrant (amb nom i cognom): si / no. (Es teñen en

compte les possibles distorsions en la identificado deis immigrants quan,

per exemple, es detecten confusions o faltes de coincidencia a l'hora

d'identificar les persones immigrades). Tant la identificado com les

possibles distorsions s'examinen prenent en consideració únicament el

temps de paraula concedií ais immigrants.

3) Sexe de !a persona immigrant que apareíx amb temps de paraula: home /

dona.

4} Temps de paraula atorgat a persones del país receptor en relació a la

posició que adopten davant la ¡mmigració o els immigrants: Aquest punt

analitza les declaracions o inserís de les persones del país d'acollida deis

immigrants, entre les quals s'íncíouen des deis actors polítics fins ais

ciutadans passant pels moviments socials o les associacions, entre d'altres.

En aquest sentit. l'estudi examina l'orientació que teñen aquests temps de

paraula respecte deis immigrants. Aíxí, aquests inserís es poden classificar

en:

a) A favor. Sota aquesta categoría s'inclouen aquells temps de paraula

de les persones de! país receptor deis immigrants que mostren un

suport ais interessos, punts de vista i demandes de les persones

immigrades. Per tant, estem ai davant d'un posicionament positiu

vers ais immigrants.

b) En conira: Sota aquesta categoría s'inclouen aquells temps de

paraula de les persones del país receptor deis immigrants que es

mostren en contra deis interessos, punts de vista i demandes de les

persones immigrades.



c) Neutre: Sota aquesta categoría s'inclouen aquells temps de paraula

de les persones del país receptor deis immigrants que es mantenen

en una posicíó de neutralítat sense afavorir ni desafavorir eis

interessos o demandes deis immigrants.

Cal precisar, finalment, que davant de l'aparició de mes d'una

intervenció de persones del país d'acollida deis immigrants sota la

fórmula de temps de paraula es classifícaran cadascuna d'aquestes

intervencions en funció de les categories abans esmentades. Per

tant, una mateixa unitat informativa pot presentar un insert a favor i

un en contra deis immigrants que haurien de ser classificats sota les

categories A favor, l'un, i En contra, l'altreJ per posar un exemple.

4. Durada deis programes integrants de la mostra

La durada total deis teleinformatíus diaris que integren la mostra arriba a les

195 hores amb 19 minuts. Ais quadres següents s'ofereixen els temps totals

corresponents a les cadenes que integren la mostra.

Quadre 2. Durada de la mostra. Teleinformatius

Cadena
TV3
Canal
TVE1
LA2
Antena
Tele 5
BTV

Total

Total Mostra
36:27:00
2:53:00

36:59:00
9:26:00
39:11:00
42:32:00
27:51:00
195:19:00

%
19
1

19
5

20
22
14

100



Eí quadre següení ofereix les durades deis diferents teleinformatius diaris que

componen la mostra sotmesa a anáíisi.

Quadre 3. Durada de la mostra per programes. Teleinformatius

Cadena
TV3
TV3
Cana!
TVE1

Programa
TN MIGDiA
TN VESPRE
MON33
INFORMATiU MIGDIA, Ll

Durada
19:55:00
16:32:00
2:53:00
3:56:00

ÍTVE1
I LA 2
i LA 2
¡Antena
•Antena
! Antena
jTeie 5

¡Tele 5
ÍTVE1
ÍTVE1

INFQRMATIU CAP DE SETMANA,
INFORMATiU VESPRE, L1

LA 2 NOTICIAS
NOTICIES CATALUNYA
NOT1CIAS-1
NOTICIAS-2
INFORMAT. TELECÍNCO
INFORMATIVOS TELECÍNCO-1
INFORMATIVOS TELECINCO-2
TELEDIARIO-1
TELEDIARIO-2

¡BTV
ÍBTV

NQTJCIESMIGQIA
NOTICIES VESPRE

4. Eis temes de la immigracíó

a) Temátic

Cada una de les noticies d'immigració analitzades s'han classificat dins

d'algun deis descriptors íemátics fixats peí presen! estudí, els quals son:

Política, Legislatiu, Delinqüéncia, Religió, Dinámiques socials, Economía,,

Cultura, Racisme, Solidaritat, Laboral, Arribades ai país i Altres. En aquest

úitim s'engloben tots aquells temátics que no es poden ciassificar dins de cap

deis anteriors.

Els resuitats que fan referencia ais descriptors temátics demostren que les

categories que concentren els valors més-alts son Legislattu, que apareix en

un 28,43% del temps de noticia de les unitats informatives estudiades,

Política (26'93%) i Arribadas al país (15;61%). Peí contrari, els descriptors



temátics amb menor presencia son Religió (0,05%), Economía (0,26%) i

Cultura (0,82%). El següent quadre mostra eis temes que mes han aparegut

en el conjunt de totes les noticies de la mostra anaiitzada relacionades amb la

immigració.

Quadre 17. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. Totes les cadenes

Leqisiatiu
Política
Arribades al país
Solídaritat
Delinqüéncia
Altres
Laboral
Racísme
Dinámiques socials
Cultura
Economía
Reliqíó
C. TOTAL

3:38:24
3:26:55
1:59:57
1:18:46
0:54:21
0:31:30
0:24:04
0:13:58
0:11:44
0:06:17
0:01:58
0:00:25

12:48:19

28,43
26,93
15,61
10,25
7,07
4,10
3,13

L 1.82
1,53
0,82
0,26
0,05
100

Els següents quadres mostren els temátics mes apareguts a cada una de les

cadenes analitzades. S'hi distingeixen els informatius amb desconnexions a

Catalunya deis informatius a nívell estatal.

Quadre 18. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. TV3

Temátic
Leqisiatiu
Política
Arribades ai país
Soíídarítat
Laboral
Racísme
Altres
Dinámiques socials
Delinqüéncia
TOTAL

0:49:38
0:27:33
0:14:25
0:10:17
0:03:29 .
0:02:51
0:02:27
0:02:19
0:01:44
1:54:43

43,27
24,02
12,57
8,96
3,04
2,48
2,14
2,02
1.51
100



Quadre 19. Tematics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigracio. Canal 33

Temátic
Leqislatiu
Política
Solidaritat
Arribacles al país
Altres
Dinámiques sociais
Delinqüéncia
TOTAL

Durada
0:03:42
0:02:57
0:02:23
0:02:06
0:00:56
0:00:54
0:00:39
0:13:37

% sobre el
27.17
21,66
17,50
15,42
6,85
6.61
4,77
100

Quadre 20. Tematics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigracio. TVE 1 Catalunya

Temátic
Leqislatiu
Solidaritat
Política
Cultura
Dinámiques sociais
Laboral
Arribades al país
Delinqüéncia
D. TOTAL

0:12:47
0:05:29

, 0:03:57
0:02:41
0:02:24
0:02:15
0:01:33
0:00:27
0:31:33

40,52
17,38
12,52
8.51
7,61
7,13
4,91
1,43
100

Quadre 21. Tematics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigracio. TVE 1

Temátic
Arribades al país
Política
Leqislatiu
Delinqüéncia
Altres
Laboral
Solidaritat
Racisme
TOTAL

0:21:11
0:16:49
0:12:42
0:08:06
0:06:56
0:02:19
0:01:51
0:01:30
1:11:24

29,67
23,55
17,79
11,34
9,71
3,24
2.59
2,10
100



Quadre 22. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. La 2 Catalunya

Temátic
Política
Leqisiatiu
Solidaritat
Dinámiques sociaís
Reliqió
Cultura
TOTAL

0:07:25
0:06:44
0:02:44
0:01:15
0:00:25
0:00:25
0:18:58

39,10
35,50
14,41
6,59
2,20
2,20

. 100

Quadre 23. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. La 2

Temátic
Política
Leqisiatiu
Arribades al país
Laboral
Cultura
TOTAL

0:06:54
0:05:51
0:03:00

u 0:02:28
0:01:47
0:20:00

34.50
29,25

15
12,33
8,92
100

Quadre 24. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. Tele 5 Catalunya

Temátic
Leqisiatiu
Política
Solidaritat
Laboral
Delinqüéncia
TOTAL

0:07:25
0:05:44
0:03:20
0:01:41
0:01:22
0:19:32

37,97
29,35
17,06
8,62

7
100



Quadre 25. Temátics mes apareguts a les noticies retacionades amb la
immigració. Tele 5

Temátic
Arribades al país
Política
Leqislatiu
Delinqüéncia
Aítres
Racisme
Solidaritat
Laboral
TOTAL

Durada
0:57:20
0:56:57
0:29:46
0~:22:19
0:14:55
0:07:05
0:06:02
0:01:57
3:16:21

% sobre el
29.20

29
15,16
11,37
7,60
3,61
3,07
0.99
100

Quadre 26. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. Antena 3 Catalunya

Temátic
Soíidarítat
Leqislatiu
Política
Laboral
Dinámiques socíals
Delinqüéncia
TOTAL

0:10:56
0:08:49
0:06:13
0:05:12
0:03:36
0:02:14
0:37:00

29,55
23,83
16,80
14,05
9,73
6,04
100

Quadre 27. Temátics mes apareguts a les noticies relacionades amb la

immigració. Antena 3

Temátic
Arribades al país
Política
Leplslatiu
Delinqüéncia
Soüdaritat
Laboral
Racisme
Altres
TOTAL

0:20:22
0:19:55

^0 :15 :49
0:09:13
0:06:31
0:04:43
0:02:32
0:02:09
1:21:14

25,07
24,52
19,47
11,35

L_ 8.02
5.81
3,12
2,65
100



Quadre 28. Temátics mes apareguts a les noticies reiacionades amb la

immigració. BTV

Temátic
ILeqislatiu
¡Política
¡Solidaritat
Delinqüéncia
Aitres
Economía
Cultura
iPinámiques socials
¡ TOTAL

Durada
±Q5¡H
^¡52¡31

0:08:17

0:01:58

0:01:16

_%_sobre el
39,76
32,03
17.82

1.20
0,85

b) Tematització

Els temes de les noticies anaützades s'han agrupat en una classificació mes

ámpüa, en funció de la tematització que els mitjans de comunicado han fet de

cada unitat informativa. En aquest sentit, s'han diferencial cinc grans

categories: la noticia narrada com a qüestió política, qüestió social, qüestió

policial-judicial, qüestió económica i qüestió cultural.

L'anáíísi del conjunt de cadenes que integren la mostra permet constatar

que les fórmuíes emprades majoritánament per les televisions per tematitzar

la immigració son la policial-judicial (4278% del temps de noticia) i la

política (34,35% del temps de noticia). El següent quadre mostra ia

importancia del conjunt de totes les tematitzacions i seguidament es

mostren individualment per cadena, diferenciant, com en el cas anterior, els

informatius estatals i les desconnexions a Catalunya.



Quadre 29. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.

Totes les cadenes

Qüestió POLICIAL-
Qüesíió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ECONÓMICA
Qüestió CULTURAL
TOTAL

3:55:06
3:08:47
1:35:57
0:25:08
0:04:36
9:09:34

42,78
34.35
17,46
4,57
0,84
100

La distribució deis resultats referents a la tematització per cadascuna de les

cadenes que integren la mostra de l'estudi és ía següent:

Quadre 30. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.

TV3

Tematització
Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ECONÓMICA
TOTAL .

Durada
0:44:27
0:30:13
0:11:31
0:02:57
1:29:08

% sobre el
49,87
33,90
12,92
3,31
100

Quadre 31. Tematització
Canal 33

de les noticies relacionades amb la immigració.

Tematització
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió POLICIAL-
TOTAL

Durada
0:03:37

0:02:45
0:09:39

% sobre el
37,48

0:03:17
28,50
100

Quadre 32. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
TVE 1 Catalunya

Tematització
Qüestió SOCIAL
Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió ECONÓMICA
Qüestió CULTURAL
TOTAL

0:09:23
0:06:34
0:02:50
0:01:06
0:01:00
0:20:53

44,93
31,44
13,57
5,27
4.79
100



Quadre 33. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
TVE1

Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ECONÓMICA
TOTAL

0:29:10
0:17:35
0:05:43
0:05:27
0:57:55

50,36
30,36

L 9 > 8 7

9,41
ÍÓÓ

Quadre 34. relacionades amb la immigració. La 2 Tematització
noticies Catalunya

de les

Qüestió POLÍTICA
Qüestió POLICIAL-
Qüestió SOCIAL
Qüestió CULTURAL
TOTAL

0:04:49
0:04:03
0:03:38
0:00:25
0:12:55

37,29
31,35
28,13
3.23
100

Quadre 35. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
La 2

Tematització I
Qüestió POLÍTICA
[Qüestió ECONÓMICA
Qüesiió POLICIAL-
Qüestió CULTURAL
TOTAL

0:09:39
0:03:39
0:02:09
0:01:47
0:17:14

56
21,18
12,48
15,35
100

Quadre 36. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
Tele 5 Catalunya

Tematització
Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ECONÓMICA
TOTAL

0:06:04
0:03:45
0:03:20
0:01:41
0:14:50

40,90
25,28
22,47
11,35
100



Quadre 37. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
Tefe 5

Tematització
Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ÉCÓÑ6MÍCÁ
TOTAL

1
1:16:03
0:47:33
0:11:09
0:01:57
2:16:42

55,63
34,78
8,16
1,43
100

Quadre 38. Tematització de les noticies relacionades amb la immigració.
Antena 3 Catalunya

tematització I
Qüestió SOCIAL
Qüestió POLICIAL-

0:14:32
0:07:09

Qüestió POLÍTICA j 0:03:54
Qüestió ECONÓMICA | 0:03:38
TOTAL [ 6:29:13

49,74
24,47
13,35
12,44
100

Quadre 39. Tematització de les noticies reíacíonades amb la immigració.
Antena 3

tematització
Qüestió POLICIAL-
Qüestió POLÍTICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió ÉCOÑÓMÍCÁ
TOTAL

0:27:17
0:18:38
0:06:48
0:04:43
0:57:26

47,50
32,44
11,84
8,21
100

Quadre 40. Tematització de les noticies reiacionades amb la immigració.
BTV

Tematització
Qüestió POLÍTICA
Qüestió POLICIAL-
Qüestió SOCIAL
Qüestió CULTURAL
TOTAL

Durada
0:46:14
0:29:25
0:26:36
0:01:24
1:43:39

% sobre el
44,61
28,38
25,66
1,35
100



5. La figura de l'immigrant a les unitats informatives

a) Paper de l'immigrant

Quant a la representado de la figura de rimmigrant en les noticies

relacionades amb ía ¡mmigració, s'ha disíingit el paper que aquest

desenvolupa en cada una de les unitaís informatives destacant si li atorguen

el rol d'actor primari o secundan.

L'aparició deis immigrants en l'espai deis teleinformatius s'ha dut a terme,

principalment, mitjangant de l'assignació d'un paper primari. Així, aquesta

categoría hi és present en un 62'93% del total de temps de noticia analitzat.

Peí contraá rimmigrant apareix desenvolupant un paper secundan en un

37*07% del temps de noticia estudiat. El següent quadre reflecteix el paper

de rimmigrant en ef conjunt de totes les noticies analitzades:

Quadre 41. Paper de rimmigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Totes les cadenes

Paper de
Primari
Secundan
TOTAL

Durada
5:45:51
3:23:43
9:09:34

% sobre el
62,93
37,07
100

Per cada una de les cadenes analitzades i diferenciant les desconnexions a

Catalunya de les emissions estatais, els resultáis obtinguts en relació al paper

desenvolupat per l'immigrant son els següents:

Quadre 42. Paper de l'immigrant en les noticies retacionades amb la
immigració. TV3

Paper de
Priman
Secundan
TOTAL

0:55:10
0:33:58
1:29:08

61,89
38,11
100



Quadre 43. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Canal 33

Paper de
Secundan
Priman
TOTAL

0:06:48
0:02:51
0:09:39

70,47
29,53
100

Quadre 44. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. TVE 1 Catalunya

Paper de
Primari
Secundan
TOTAL

0:12:26
0:08:27
0:20:53

59,54
40,46
100

Quadre 45. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. TVE 1

Paper de
Priman
Secundan
TOTAL

0:37:49
0:20:06
0:57:55

65,29
34,71
100

Quadre 46. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. La 2 Catalunya

Paper de
Priman
Secundan
TOTAL

0:09:28
0:03:27
0:12:55

73,29
26,71
100

Quadre 47. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. La 2

Paper de
Primari
Secundan
TOTAL

0:10:40
0:06:34
0:17:14

61,90
38.10
100



Quadre 48. Paper de i'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Tele 5 Catalunya

Paper de
Priman
Secundan
TOTAL

0:08:56
0:05:54
0:14:50

60.22
39.78
100

Quadre 49. Paper de i'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Tele 5

Paper de
Priman
Secundan
TOTAL

1:22:52
0:53:50
2:16:42

60.62
39,38
100

Quadre 50. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Antena 3 Catalunya

Paper de
Primari
Secundan
TOTAL

Durada
0:25:32
0:03:41
0:29:13

% sobre el
87,39
12,61
100

Quadre 51. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Antena 3

Paper de
Primari
Secundan
TOTAL

0:42:18
0:15:08
0:57:26

73.65
26,35
100

Quadre 52. Paper de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. BTV

Paper de
Primari
Secundan
E. TOTAL

0:57:49
0:45:50
1:43:39

•

55,78
44,22
100

b) Denominado de l'immigrant

Les diferents formules emprades per denominar els protagonistes de les

noticies d'immigració és un deis parámetres analitzats pei present estudi.



Cal recordar que aquest aspecte s'ha examinat tenint en compte les

técniques de l'análisi de contingut que impliquen un respecte absolut pels

continguts manifestos del discurs informatíu. Així, s'han marcat sis

categories (Immigrants, Magríbins-marroquins, Sense papers, Illegais,

Estrangers, Procedencia i Altres). La categoría de Procedencia s'aplica en

aquells casos en els quals el discurs ínformatiu fa referencia ais gentilicís

deis immigrants, denominant-los, per exemple, africans, subsaharians o

afganesos. La categoría Aitres inclou tota la resta de denominacions que

queden fora de les anteriors categories, degut a l'aplicació estricta de la

ciassificació del contingut manifest. En aquest cas, trobem, per exemple.

denominacions com indocumentats, clandestins, refugiáis o irregulars.

Les formes de denominado emprades per les cadenes de televisió per

designar els immigrants son, principalment, les següents: Immigrant,

Procedencia, Altres i Magríbins-marroquins. Tot seguit s'ofereix el temps de

noticia que rep cadascuna de les denominacions en el conjunt de totes les

cadenes analitzades:

Quadre 53. Denominado de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. Totes les cadenes

Denominado de
immiqrant
Procedencia
Altres
Maqríbins-Marroquins
Sense papers
II leqals
Estranqers
TOTAL

7:21:12
3:15:17
2:55:20
2:52:25
1:20:26
0:57:27
0:46:55

19:29:02

37.74
16,70

15
14,75
6,88
4.91
4,01
100

Els quadres que segueixen mostren, per cadena i diferenciant emissions

estatais i desconnexions a Catalunya, les denominacions que han rebut els

protagonistes de les noticies analitzades:



Quadre 54. Denominado de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigracio. TV3

Denominació de
Immiqrant
Altres
Maqribins-Marroquins
Procedencia
Sense papers
ll-leqals
Estranqers
TOTAL

1:17:29
0:34:36
0:31:12
0:18:53
0:09:28
0:05:53
0:00:59
2:58:30

43,41
19.38
17,48
10,58

L_ 5.30
r~ 3,30

0,55
100

Quadre 55. Denominació de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigracio. Canal 33

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Altres
Maqribins-Marroquins
Sense papers
Estranqers
TOTAL

0:05:40
H_ 0:03:52
I" 0:03:24

0:02:33
0:01:40
0:00:35
0:17:44

31,95
21,80
19.17
14,38
9,40
3,29
100

Quadre 56. Denominació de rimmigrant en
la immigracio. TVE 1 Catalunya

les noticies relacionades amb

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Maqribins-Marroquins
Estranqers
Sense papers
llleqals
TOTAL

0:17:00
0:08:06
0:07:02
0:01:32
0:01:06
0:01:06
0:35:52

47,40
22,58
19,61
4.28
3,07
3,07
100



Quadre 57. Denominació de l'immigrant en les noticies relacionades amb

la immigració. TVE 1

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Altres
Maqribins-Marroquins
Estranqers
Sense papers

0:35:07
0:24:51
0:14:09
0:12:02
0:11:38
0:08:02

ll-leqals I 0:07:01
TOTAL 1:52:50

31,12
22,02
12,54
10,66
10,31
7.12
6,22
100

Quadre 58. Denominació de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. La 2 Catalunya

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Altres
Maqribins-Marroquins
Estranqers
Sense papers
TOTAL

0:10:10
0:06:33
0:04:02
0:01:14
0:01:13
0:00:21
0:23:33

43,17
27,81

i 17,13
I 5,24

5,17
1,49
100

Quadre 59 Denominació de Pimmigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. La 2

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Altres
Estranqers
TOTAL

0:12:59
0:04:33
0:03:38
0:00:39
0:21:49

59,51
20,86
16,65
2,98
100

Quadre 60. Denominació de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. Tele 5 Catalunya

Denominació de
Immiqrant
Maqribins-Marroquins
Procedencia
Altres
TOTAL

0:13:28
0:07:46

I 0:05:10
r 0:01:41

0:28:05

47,95
27,66
18,40
5,99
100



Quadre 61. Denominado de l'ímmigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. Tele 5

Denominació de
immiqrant
Procedencia
Mag rib i ns-Ma rrog u|n s
Altres
llleqals
Sense papers
Estranqers
TOTAL

I 1:48:59
0:56:27
0:48:22
0:44:57
0:32:21
0:26:42
0:06:48
5:24:36

33,57
17,39
14,90
13,85
9,97
8,23
2.09
100

Quadre 62. Denominació de rimmigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. Antena 3 Catalunya

Denominació de
immiqrant
Maqríbins-Marroquins
Procedencia
Estranqers
Sense papers
Altres
TOTAL

0:27:10
0:15:25
0:13:58
0:12:35
0:11:29
0:04:21
1:24:58

31,97
18,14
16,44
14,81
13,52

„ _5,12
100

Quadre 63. Denominació de l'immigrant en les noticies relacionades amb
la immigració. Antena 3

Denominació de
Immiqrant
Procedencia
Altres
II leoals
Maqribins-Marroquins
Sense papers
Estranqers
TOTAL

0:42:13
0:27:03
0:13:28
0:11:06
0:09:53
0:08:40
0:01:04
1:53:27

37,21
23,84
11,87
9.78
8,71
7.64
0,94
100



Quadre 64. Denominado de l'immigrant en Ees noticies relacionades amb
la immigració. BTV

Denominació de
Immiqrant
Altres
Magribins-Marroquins
Procedencia
Sense papers
Estranqers
TOTAL

1:30:57
0:51:04
0:36:56
0:25:51
0:12:58
0:09:52
3:47:38

39,95
22,43
16,22
11,36
5,70
4,33
100

Peí que fa a la categoría de Procedencia, que ocupa el segon lloc en la

classificació de les denominacions assignades ais immígrants, s'ha procedit a

desglossar el seu contingut per observar quins son els gentilicis emprats

principalment. Així, les procedéncies mes utilitzades, amb molí diferencia sobre

la resta, son subsaharians i afganesos. Tot seguit, s'ofereix el quadre amb els

resultáis d'aquest ítem peí conjunt de les cadenes.

Quadre 65. Denominació de rimmigrant. Procedéncies deis immigrants.
Totes tes cadenes

Procedencia
J>ybsiÜiajiajTS__
Afqanesos
Niqerians
Kurds
África ns
Bolívíans
Asíátícs
I raquis
Europa de í'Est
Saharauis
Musulmans
Tercer món
Ex-luqoslávia
Pakistanesos
Colombians
Tures
Sudamerícans
Romanesos
Equatorians
Altres procedéncies
TOTAL

0:49:11
0:31:23
0:09:21
0:08:06
0:04:52
0:04:43
0:04:02
0:03:53
0:03:04
0:02:25
0:02:13
0:02:13
0:02:09
0:01:59
0:01:57
0:01:52
0:01:50
0:01:28
0:01:28
0:57:08
3:15:17



c) Imatge de l'immigrant

En aquest apartat s'ha analitzat la situado ¡cónica en ía qual es mostren els

immigrants en les noticies sobre immigració. S'han establert onze categories

(Detinguts, Empresonats, Fent cues, Actes de protesta, Actes relacionats amb

la delinqüéncia, Enfrontaments i cárregues policials, Treballant, Condicions de

vida pejoratives, Condicions de vida normalidades, Arríbades ai país de

recepció, Sense apandó d'immigrants i Altres). La categoría Altres recull

aquelles imatges que no es poden classificar sota cap de les altres opcions.

Així, en aquesta categoría s'inclouen aquelles imatges que, per exemple,

mostren una reunió deis immigrants.

Peí conjunt de les cadenes que integren la mostra, cal destacar que, en el

terreny icónic, els immigrants apareixen, princípalment, detinguts (20,80% del

temps de noticia) i amb condicions de vida pejoratives (15,81% del temps de

noticia). El primer quadre mostra les situacions en qué apareixen els

immigrants en el conjunt de cadenes analitzades.

Quadre $6. Imatge de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. Totes les cadenes

Detinquís
Condicions de vida pejoratives
Altres
Actes de protesta
Sense aparició d'immiqrants
Fent cues Arribades al país de

Enfrontaments i cárreques
Treballant
Condicions de vida
Actes relacionats amb la
Empresonats
TOTAL

2:52:16
2:10:53
í :42:59
1:25:49
1:17:35
1:16:30
1:14:25
0:52:35
0:37:19
0:11:43
0:04:35
0:01:22

13:48:01

20,80
15,81
12,44
10,36
9,37
9,24
8,99
6,35
4,51
1,42
0,55
0,17
100



La disíribució deis resultats per cadascuna de les emissores de televisió és la
següent:

Quadre 67. Imatge de l'immigrant en les noticies reiacionades amb la
immigració. TV3

Imatqe immiqrants
Detinquts
Actes de protesta
Fent cues
Condicions de vida peioratives
Sense aparició d'immiqrants
Altres
Arribades al país de recepció
Treballant
Enfrontarnents i cárreques
TOTAL

0:20:47
0:19:13
0:17:27

, 0:15:42
0:15:05
0:12:36
0:10:34
0:08:26
0:00:32
2:00:22

17,27
15,97
14,50
13,04
12,53
10,47
8,78
7,01
0,44
100

Quadre 68. Imatge de l'immigrant en les noticies reiacionades amb la
immigració. Canal 33

Imatqe immiqrants
Detinquts
Sense aparició d'immiqrants
Fent cues
Enfrontaments i cárreques
Condicions de vida peioratives
Arribades al país de recepció
Condicions de vida
Treballant
Actes de protesta
Altres
TOTAL

0:03:48
0:01:39
0:01:24
0:01:10
0:01:10
0:01:02
0:00:56
0:00:54
0:00:44
0:00:39
0:13:26

28,29
12,28
10,42
8,68
8,68
7,69
6,95
6.70
5,46
4,84
100



Quadre 69. Imatge de i'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. TVE 1 Catalunya

Imatge immigrants
Alíres
Detinquts
Actes de protesta
Condicions de vida pejoratives
Enfrontaments i cárreques
Fent cues
Condicions de vida
Treballant
Arribades al país de recepció
Actes relacionats amb la
Sense aparició d'immiqrants
TOTAL

.
0:05:29
0:04:34
0:04:31
0:04:11
0:03:01
0:02:50
0:02:22
0:02:15
0:01:33
0:00:43
0:00:27
0:31:56

17,17
14,30
14,14
13,10
9,45
8,87
7,41
7,05
4,85
2,24
1,41

_ i o o _

Quadre 70. imatge de rimmigrant en fes noticies relacionades amb la
immigració. TVE 1

Imatqe immiqrants
Detinquís
Arribades al pais de recepció
Altres
Sense aparició d'immiqrants
Fent cues
Condicions de vida pejoratives
Enfrontaments i cárreques
Actes de protesta
Treballant
TOTAL

0:19:55
0:13:06
0:13:04
0:09:34
0:07:48
0:05:22
0:04:07
0:03:41
0:03:31
1:20:08

24,85
16,35
16,31
11,94
9,73
6,70
5,14
4,60
4,39
100

Quadre 71. Imatge de Pimmigrant en les noticies relacionades amb la
immigració. La 2 Catalunya

!
Sense aparició d'immiqrants
Condicions de vida pejoratives

0:03:27
0:03:22

Actes de protesta í 0:03:03
Fent cues
Enfrontaments i cárreques
JDetinguts
Condicions de.vida
Altres
TOTAL

0:02:41
0:01:51
0:01:51
0:01:34
0:01:21
0:19:10

18,00
17,57
15,91

14
9,65
9,65
8,17
7,04
100



Quadre 72. ímatge de l'immigrant en les noticies relacionades amb fa
immigració. La 2

Imatge immigrants
Altres
Detinquts
Arribades al país de recepció
Fent cues
Condicions de vida pejoratives
Enfrontaments i cárreques
Actes de protesta
Trebailant
TOTAL

0:09:33
0:03:58
0:03:46
0:03:42
0:03:38
0:02:09
0:02:09
0:00:39
6:29:34

32,30
13,42
12,74
12,51
12,29
7;27
7,27
2,20
100

Quadre 73. imatge de rimmigrant en Íes noticies reiacionades amb la

irnrnigració. Tele 5 Catalunya

imatge immigrants
[Condicions de vida peioratives
! Enfrontaments i cárreques
[ Detinquts
Fent cues

M^2
0:02:52

Altres
O0M
0:02:00
0:01:41 7,87ITrebaílant

¡Sense aparició^mmíqrants Q^OV.22 I 6,39
TOTAL

J3.41

1,35.

0:21:23 100

Quadre 74. Imatge de l'immigrant en Íes noticies relacionades amb la

immigració. Tele 5

Imatge immigrants
Detinquts
Altres
Condicions de vida peioratives
Arribades ai país de recepció
Enfrontaments i cárreques
Sense aparició d*immiqrants
Áctes de protesta
Fent cues
Trebalíant
Empresonats
TOTAL

1:00:14
0:35:45
0:34:08
0:27:52
0:21:45
0:20:32
0:16:19
0:12:26
0:09:46
0:01:22
4:00:09

25,08
14,89
14,21
11,60
9,06
8,55
6,79
5,18
4,07
0,57
100



Quadre 75. Imatge de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigracio. Antena 3 Catalunya

Imatqe immiqrants
Condicions de vida peioratives
Treballant
Fent cues
Detinquts
Enfrontaments i cárreques
Actes de protesta
Condicions de vida
Altres
TOTAL

0:12:51
0:07:14
0:05:39

i 0:05:24
0:03:06
0:03:06
0:02:25
0:02:14
0:41:59

30,61
17,23
13,46
12.86
7,38
7,38
5,76
5,32
100

Quadre 76. Imatge de l'immigrant en les noticies relacionades amb la
immigracio. Antena 3

Imatqe immiqrants
Detinquts
Arribades al país de recepció
Condicions de vida peioratives
Sense aparició d'immiqrants
Enfrontaments i cárreques
Altres
Actes de protesta
Condicions de vida
Trebaílant
Fent cues
Actes relacionats amb ia
TOTAL

0:26:41
0:18:37
0:11:09
0:10:01
0:07:47
0:06:34
0:03:16
0:03:02
0:02:53
0:02:49
0:00:48
1:33:37

28,50
19,89
11,91
10,70
8,31
7,01
3,49
3,24
3,08
3,01
0,85
100



Quadre 77. Imatge ele l'immigrant en les noticies relacionadas amb la

immigració. BTV

Imatge immigrants
[Condicions de vida pejoratives
lActes de protesta
¡Detinguts
jSense aparició d'imrnigrants
IFent cues
iAltres

0:31:27

jEnfrontaments i cárregues
¡Actes relacionáis amb la

0:29:47
0:22:12
0:15:28
0:14:56
0:13:44

Condicions de vida

23,08.

1135.
IQáíL
10,08
3,12

6. Les posicions davant la immigració

a) Avaluado periodística

Aquesta apartat analiíza les valoracions periodistiques que son presents a les

unítats informatives que integren la mostra. S'intenta explicar, d'aquesta

manera, si aqüestes tendeixen a afavorir les versions d'uns determinats actors

en detriment de la resta. Per tañí, aquest parámetre no analitza si una noticia

es "bona" o "dolenta" peí fa a! seu contingut, sino que se centra únícament en el

tractarnent periodístic que reben uns determinats fets, entenent com a tais les

referéncies textua!s i visuais.

Per al present esíudi s'han considera! els immigrants com actors de referencia

i s'han establert tres categoríes d'análisi. En primer lloc; es considera una

avaluació favorable quan ia uniiat informativa fa prevaler les versions i els

interessos deis immigranís tot donant una imatge positiva deis mateixos. En el

cas contrari estarem davant d'una avaluado desfavorable, Finalment, en

aquelis casos en qué la valorado periodística conservi ei seu equilíbri i

objectivitat esíarem davant d'una avaluado neutra.

Eis resultáis de l'anáíisi ens dernostren que la imparcíaütat és ia forma

predominant de tractamení de la immigració en tes uniíats informatives

examinades. Així, l'avaiuació neutra es detecta en un 70% del temps de noticia



dedicat a la immigració. Peí contrari, el tractament positiu i ía valoració negativa

presenten uns vaiors similars: els immigrants reben una avaluació periodística

favorable en un 16'69% del temps de noticia, mentre el 13'31% del temps de

noticia correspon a un tractament periodístic negatiu de ía immigració.

La valoració que els periodistes han dut a terme de les noticies relacionades

amb la immigració queda reflectit en els següent quadres. Primer, es

presenten les dades generáis de totes les cadenes i, tot seguit, es tracta

individualmení cada una d'elles.

Quadre 78. Avaluació periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. Totes les cadenes

Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

6:24:43
1:31:43
1:13:08
9:09:34

70,00
16,69
13,31
100

La distribucíó de les dades per cadenes ens permet observar que La 2, en

els seus informatius estatals, és el canal de televisió que presenta mes

temps de noticia (52%) amb una avaluació favorable ais immigrants. Peí

contrari, els teieínformatius estatals de Tele 5 ofereixen el percentatge mes

elevat de tractament negatiu deis immigrants (28%). Els quadres següents

ofereixen els principáis resultats per cadascuna de les cadenes que integren

la mostra:

Quadre 79. Avaluació periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. TV3

Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

1:11:36
0:13:19
0:04:13
1:29:08

80,33
14,94
4,73
100



Quadre 30. Avaluado periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. Canal 33

Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

0:08:50
0:00:49
0:00:00
0:09:39

91,54
8,46
0,00
100

Quadre 81. Avatuació periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. TVE 1 Catalunya

Avaluació
Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

0:16:25
0:03:45
0:00:43
0:20:53

78,61
17,96
3,43
100

Quadre 82. Avaluació periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. TVE 1

Avaluació
Neutra
Desfavorable
Favorable
TOTAL

0:41:21
0:10:06
0:06:28
0:57:55

71,40
17,44
11,17
100

Quadre 83. Avaluació periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. La 2 Catalunya

Avaluació
Neutra
Desfavorable
Favorable
TOTAL

0:09:30
0:01:51
0:01:34
0:12:55

73,55
14,32
12,13
100



Quadre 84. Avaluació periodística de les noticies reiacionades amb la

immigració. La 2

Avaluació
Favorable
Neutra
Desfavorable
TOTAL

0:08:55
0:08:19
0:00:00
0:17:14

51,74
48,26
0,00
100

Quadre 85. Avaluació periodística de les noticies reiacionades amb la

immigració. Tele 5 Catalunya

Avaluació
Neutra
Desfavorable
Favorable

i

0:11:49 ! 79,66
0:01:41 | 11,35
6:01:20 ! 8,99

TOTAL I 0:14:50 \ 100

Quadre 86. Avaluació periodística de les noticies reiacionades amb la

immigració. Tele 5

Avaluació
Neutra
Desfavorable
Favorable
TOTAL

1:23:42
0:37:46
0:15:14
2:16:42

61,23
27,63
11,14 __,
100

Quadre 87. Avaluació periodística de les noticies reiacionades amb la

immigració. Antena 3 Catalunya

Avaluació
Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

0:20:57
0:04:28
0:03:48
0:29:13

71,71
15,29
13,01
100



Quadre 88. Avaluado periodística de les noticies relacionades amb la

immigració. Antena 3

Avaluació
Neutra
Desfavorable
Favorable
TOTAL

0:41:41
0:08:59
0:06:46
0:57:26

72
16
12

100

Quadre 89. Avaluació periodística de fes noticies relacionades amb la

immigració. BTV

Neutra
Favorable
Desfavorable
TOTAL

1:10:33
0:29:05
0:04:01
1:43:39

68,07
28,06
3,88
100

b) Posició de les persones del país receptor

Aquest punt analitza les declaracions o inserts de les persones del país

d'acollida deis immigrants. En aquest sentit, l'estudi examina ('orientado que

teñen aquests temps de paraula peí que fa ais immigrants.

L'análisi del conjunt de !es cadenes que integren la mostra reflecteíx que les

persones del país de recepció, quan disposen de temps de paraula, apareixen

en una posició favorable ais immigrants. Així, en un 46,26% deis casos es

detecta una posició favorable a la immigracíó, mentre que aquesta posició es

neutra en el 32,04%. Les declaracions de les persones del país receptor

contraríes ais immigrants suposen un 2171%.

Quadre 90. Posició de Íes persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. Totes les cadenes

A favor
Neutra
En contra
TOTAL

2:05:42
1:27:03
0:58:59
4:31:44

46,26
32.04
21,71
100



La divisió per cadenes ens permet constatar que tant La 2, en les seves

emissions estatals, com Canal 33 no han donat temps de paraula a

persones del país receptor. Els següents quadres reflecteixen eis resultáis

de cadascuna de les cadenes integrants de la mostra:

Quadre 91. Posició de les persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. TV3

Posició del
Neutra
A favor
En contra
TOTAL

0:09:54
0:07:43
0:05:25
0:23:02

42,98
33,50
23.52
100

Quadre 92. Posició de Íes persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. TVE 1 Catalunya

Posició
En contra
A favor
Neutra
TOTAL

0:06:02
0:05:57
0:05:49
0:17:48

33,90
33.43
32,68
100

Quadre 93. Posició de les persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la imrnigració. TVE 1

Posició
Neutra
A favor
En contra
TOTAL

0:05:38
0:02:43

r 6:65:52
0:09:13

61,12
29,48
9,40
100



Quadre 94. Posició de fes persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. La 2 Catalunya

Posició
A favor
En contra
TOTAL

0:04:30
0:04:24
0:08:54

50,56
49,44
100

Quadre 95. Posició de les persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. Tele 5 Catalunya

Posició
En contra
A favor
TOTAL

0:06:57
0:04:52
0:11:49

58,82
41,18
100

Quadre 96. Posició de les persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. Tele 5

Posició
A favor
Neutra
En contra
TOTAL

0:27:13
0:16:03
0:13:00
0:56:16

48,37
28,52
23,10
100

Quadre 97. Posició de les persones del país receptor en les noticies

relacionades amb fa immigració. Antena 3 Catalunya

Posició
A favor
.Neutra
En contra
TOTAL

0:10:12
0:05:16
0:03:40
0:19:08

53,31
27,53
19,16
100



Quadre 98. Posició de tes persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. Antena 3

Posició
A favor
Neutra
En contra
TOTAL

0:11:30
0:06:20
0:02:16
0:20:06

57.21
31,51
11.28
100

Quadre 99, Posició de Íes persones del país receptor en les noticies

relacionades amb la immigració. BTV

Posició
A favor
Neutra
En contra
TOTAL

0:51:02
0:38:03
0:16:23
1:45:28

48,39
36.08
15,53
100



7. Comparativa entre les tres setmanes que integren la mostra

L'objecte d'aquest apartat és establir una análisi comparativa, peí que fa ais

teleinformatius diaris, entre les tres setmanes que componen l'univers de

l'estudi. Com s'indica en Papartat dedicat a la descripció metodológica, Panálisi

s'ha dut a terme sobre tres setmanes de programado televisiva no correlatíves.

La tria d'aquesta mostra s'ha fet per tal de sotmetre a estudi dues setmanes (la

primera i la tercera) caracteritzades per pertányer a un període marcat per la

normalitat informativa. Per contra, la setmana restant (la segona) correspon a

un període excepcional on la immigració ocupa el primer pía de l'actualitat

informativa degut al conflicte deis ¡mmigrants desaliotjats de la Plaga Catalunya

de Barcelona. El quadre següent detalla l'espai temporal que ocupa cadascuna

de les setmanes de la mostra estudiada:

Quadre 100. Divisió de la mostra per setmanes

1 a Setmana
2a Setmana
3aSeímana

30juliol-5agostdei2001.
13-19 agost del 2001

3-9 setembre del 2001

La comparació es dura a terme tenínt en compte a tres ítems principáis. En

primer lloc, es sotmetrá a comparado tant el temps de noticia com el temps de

paraula dedicat a la immigració per cadascuna de les cadenes que integren la

mostra. Tot seguit es repassará Pevolució de la tematització que les televisions

fan de la immigració. Finalment, s'examinaran les imatges visuals en qué son

mostrats els immigrants.

a) Temps de noticia

Per establir una comparació entre les tres setmanes que integren !a mostra ens

centrarem, en primer lioc, en el temps de noticia que cadascuna de les

cadenes analitzades dedica al fenomen de la immigració. D'aquesta manera

podrem avaluar les diferencies existents entre un període de normalitat i un

període marcat per un conjunt de fets excepcionais.



Peí que fa ais totals de temps de noticia dedicáis peí conjunt de cadenes que

integren la mostra al fenomen de la immigració, es pot observar un augment

substancial de l'atenció informativa destinada a aquest tema durant la segona

setmana estudiada la qual correspon a un període d'excepcionalitat. Aquesta

setmana registra un increment que es sitúa al voltant de les dues hores

respecte deis altres dos períodes analitzats. Per la seva banda, aquests dos

períodes de normalitat. que corresponen a la primera i tercera setmanes,

presenten uns valors similars de temps de noticia dedícat a la immigració.

Quadre 101. Temps totals de noticia per setmanes. Totes les cadenes

1a Setmana
2a Setmana
3a Setmana

2:18:58
4:27:46
2:22:50

25
49
26

L'análisi de les diferents setmanes que componen la mostra per cadenes ens

detalla el temps dedicat per cadascuna de les televisions estudiades al

fenomen de la immigració. En aquest sentit, tot i que tes emissores de televisió

que dediquen mes minuts a la immigració son TV-3 i Tele 5, la cadena que

concentra una major atenció al tema durant la primera setmana és La 2 ja que

en aquest període s'agrupa el 62'67% del temps de noticia atorgat a la

immigració, com es pot observar en el quadre següent:

Quadre 102. Temps de noticia per cadenes. Primera setmana

Cadena

TVE1 Catalunya
TVE1
LA 2 Catalunya
LA 2
Antena 3
Antena 3
Tele 5
Tele 5
BTV

1a Setmana. Temps
de noticia

0:22:28
TV3
Canal 33

0:19:51
0:03:56
0:10:48
0:03:42
0:14:30
0:02:43
0:36:11
0:19:44

% en retació al temps
de noticia per cadena

25,21
23,83
"13,33
34,27
30,45
62,67
12,66
25,25
18,31
26,47
19,04



La segona setmana de la rnostra es caracteriza per un considerable ¡ncrement

del temps de noticia dedicat al fenomen de la immigració, com ja s'ha posat de

manifest anteriorment. Eis majors increments en l'atenció informativa respecte

de la primera setmana es registren principalment a BTV, que augmenta

prácticament en un hora e! temps de noticia dedicat a la immigració, i en les

desconnexions catalanes de TVE-1 i Antena 3. Per contra, tot i ser una

setmana d'increment general, els teleinformatíus estatals de La 2 redueixen el

temps dedicat a la immigració.

Quadre 103. Temps de noticia per cadenes. Segona setmana

Cadena

TV3
Canal 33
TVE1 Catalunya
TVE 1
LA 2 Catalunya
LA2
Antena 3
Antena 3
Tele 5
Tele 5
BTV

2a Setmana. Temps
de noticia

0:42:26
0:03:33
0:13:46
0:21:20
6:08:03
0:02:48
0:23:28
0:28:03
0:09:04
0:42:16
1:12:59

% en refació al ternps
de noticia per cadena

47,61
36,79
65,92
36,83
62,32
16,25
80,32
48,84
61,12
30,92
70,41

Finalment, la tercera setmana torna a valors simüars ais observats en la

primera setmana de la mostra. En aquest sentit, la cadena que concentra una

major atenció informativa respecte al fenornen de !a immigració és Tele 5, que

presenta un important increment respecte al temps de noticia dedicat durant la

primera setmana i que, fins i tot, ateny valors superiors ais observats en la

segona setmana.



Quadre 104, Temps de noticia per cadenes. Tercera setmana

Cadena

TV3
Canal 33
TVE1 Catalunya
TVE1
LA 2 Catalunya
LA 2
Antena 3
Antena 3
Tele 5
Tele 5
BTV

3a Setmana. Temps
de noticia

0:24:14
0:03:48
0:04:20
0:16:44
0:00:56
0:03:38
0:02:03
0:14:53
0:03:03
0:58:15
0:10:56

% en relació al temps
de noticia per cadena

27,18
39,38
20,75
28,89
7,23

21,08
7,02

25,91
20,56
42,61
10,55

b) Temps de parauia

L'análisi del temps de parauia que cadascuna de les cadenes integrants de la

mostra dedica ais immigrants en cadascuna de les tres setmanes estudiades

posa de manifest les diferencies existents en el temps de noticia dedicaí a la

immigració i el temps de parauia concedit a!s immigrants. Així, podem observar

que a diferencia de l'apartat anterior, la segona setmana analítzada, que

correspon a un període excepcional, no presenta els valors mes alts de la

mostra. Per tant, no existeix una relació directa entre el total de temps de

noticia dedicat al tema i el total de temps de parauia concedit ais seus

protagonistes.

Les dades relatives al temps de paraula demostren que la primera setmana

estudiada és el període en el qual els immigrants teñen un major accés a

l'espai televisiu per tal de fer declaracions o inserís. La segona setmana es

sitúa en puní intermedi i ta tercera registra una ¡mportant davallada de la

presencia deis immigrants sota la fórmula del temps de paraula. El quadre

següent ofereix les principáis dades sobre aquesta qüestió.



Quadre 105. Temps totals de paraula per setmanes. Totes les cadenes.

1a Setmana
2a Setmana
3a Setmana

0:12:33
0:08:35
0:02:57

52
36
12

Com s'ha afirmat abans, la primera setmana és la que concentra la quantitat

mes elevada de temps de paraula. Dintre d'aquesta setmana, les cadenes que

presenten unes majors quantitats de íemps de paraula son BTV. Tele 5 i TV-3.

No obstant, l'atenció concedida percentualment en relació al temps de paraula

per cadena permet observar que La 2 i TVE-1 son els canats que mes temps

de parauia atorguen ais immigrants en aquesta primera setmana.

Quadre 106. Temps de paraula per cadenes. Primera setmana

Cadena

TV3
Canal 33
TVE1 Catalunya
TVE1
LA 2 Catalunya
LA2
Antena 3
Antena 3
Teie 5 Catalunya
Teie5
BTV

1a Setrnana. Temps de
parauia
0:01:57
0:00:00
0:00:20
0:01:05
0:00:46
0:00:56
0:00:33
0:01:07
0:00:30
0:02:21
0:02:58

% en relació al temps
de paraula per cadena

70,91
0,00
18,69
89,04
50,55
100,00
18,97
40,12
42,86 .
55,08
62,24

A la segona setmana es registra una disminució del temps de paraula dedicat

ais immigrants. Tant BTV com Tele 5 i TV-3 redueixen l'espai destinat ais

inserís deis immigrants, pero, peí contrari, les desconnexions per a Catalunya

de TVE-1 i Antena 3 presenten un augment de! temps de paraula deis

immigrants.



Quadre 107. Temps de paraula per cadenes. Segona setmana

Cadena

TV3
Canal 33
TVE1 Catalunya
TVE1
LA 2 Catalunya
LA2
Antena 3
Antena 3
Tele 5 Catalunya
Tele 5
BTV

2a Setmana. Temps de
naraiila

0:00:48
0:00:00
0:01:27
0:00:00
0:00:45
0:00:00
0:02:08
0:01:17
0:00:16
0:00:16
0:01:38

% en relació al temps
_HP narAiilajnpr cariAna..

29,09
0,00
81,31

. 0,00
49,45
0,00
73,56
46,11
22,86
6,25
34,27

Finalment. la tercera setmana presenta els valors mes baixos respecte al temps

de paraula concedit ais immigrants. L'única cadena que supera el minut és Tele

5, la resta es sitúa en valors molt inferiors. A rnés. en aquest període un total de

cinc cadenes presenten un valor zero peí que fa ai temps de paraula concedit

ais immigrants.

Quadre 108. Temps de paraula per cadenes. Tercera setmana

Cadena

TV3
Canal 33
TVE1 Catalunya
TVÉ1
LA 2 Catalunya
LA 2
Antena 3
Antena 3
Tele 5 Catalunya
Tele 5
BTV

3a Setmana. Temps de
paraula
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:08
0:00:00
0:00:00
0:00:13
0:00:23
0:00:24
0:01:39
0:00:10

% en relació al temps
de paraula per cadena

0,00
_ 0,00

0,00
10,96
0,05
0,00
7,47
13,77
34,29
38,67
3.50



c) Tematítzacio

La comparado de la tematització de la immigració duía a terme pels mitjans de

cornunicacíó al llarg de íes tres setmanes que integren la mostra ens permet

observar l'evolució que aquest fenomen experimenta en i'escenari mediátic.

Així, podem observar que la primera i la tercera setmanes presenten el tret

comú d'oferir principalment una tematització de ia immigració com una qüestió

política. Aquesta coincidencia no es produeix la segona setmana, corresponent

a un periode excepcional, on la immigració és tematitzada majo rita ria me nt com

una qüestió policial-judicial.

L'análisi de l'evolució per seímanes de la tematització ens demostra que, en

escasses ocasions, aquest fenomen és tematitzat com una qüestió económica i

cultural per les televisions. Els quadres següents presenten eis principáis

resulíats per setmanes relatius a ta tematiízació;

Quadre 109. Tematització. Temps de noticia. Primera setmana

Tematització I a Setmana. Temps
Qüestió POLlTiCA
Qüestió POLICIAL-
Qüestió SOCIAL
Qüestió ECONÓMICA
Qüestió CULTURAL

1:04:15
0:34:39
0:29:16
0:09:01
0:01:47

Quadre 110. Tematització. Temps de noticia. Segona setmana

Tematització
Qüestió POLICIAL-
Qüestió SOCIAL
Qüestió POLlfiCA
Qüestió ECONÓMICA
Qüestió CULTURAL

2a Setmana. Temps
2:35:51
1:04:28
0:36:57
0:08:41
0:01:49

Quadre 111. Tematització. Temps de noticia. Tercera setmana

Tematització
Qüestió POLÍTICA
Qüestió POLICIAL-

3a Setmana. Temps
1:27:35
0:44:36



Qüestió ECONÓMICA
Qüestió SOCIAL
Qüestió CULTURAL

0:07:26
0:02:13
0:01:00

c) Imatge de l'immigrant

L'análisi de l'evolució de les imatges deis immigrants durant les tres setmanes

que integren ía mostra presenten !a varietat de formes visuals en les quals els

immigrants son mostráis en pantalla. Les dades permeten observar que

cadascuna de les tres setmanes examinades configuren un tipus d'imatge

diferent deis immigrants.

En aquest sentit, la primera setmana es caracteritza per presentar,

principalment, una imatge deis immigrants fent cues. Cal destacar que durant

aquesta setmana son sis les categories de classificació d'imatge (Arribades a!

país de recepció, Actes de protesta, Actes relacionáis amb ía deünqüéncia,

Condicions de vida normalitzades, Detinguts, Enfrontament i cárregues policials

i Empresonats) que presenten un valor zero. El quadre següent ofereix el

principáis resultáis reíatius a la primera setmana de la mostra:

Quadre 112. Imatge de Hmmigrant Temps de noticia. Primera setmana

tmatge de l'immigrant
Fent cues
Altres , .
frebaliant
Sense aparició d'immiqrants
Condicions de vida peioratives
Arribades al país de recepció
Actes de protesta
Actes relacionats amb la
Condicions de vida
Detinquts
Enfrontaments i cárreques
Empresonats

1 a Setmana. Temps de
0:51:28
0:30:08
0:22:44
0:22:13
0:19:45
0:13:11
0:00:00
0:00:00
6:00:00

I 0:00:00
r 0:00:00

0:00:00

Per contra, la segona setmana de ía mostra és la que presenta mes varietat de

categories de ciassíficació de Ses imatges deis immigrants. De fet, totes les

categories possibles reben algún tipus de valor en aquest període.



Principaiment, durant aquesta setmana, en el terreny visual, els immigrants

apareixen, principaiment, detinguts, protagonitzant actes de protesta i en

condicions de vida pejoratives. Cal destacar, a mes, relevada presencia de les

imatges d'enfrontaments i cárregues policials, fet que demostra la conflictivitat i

excepcionalitat d'aquesta segona setmana. El quadre següent aporta les dades

referents a la imatge deis immigrants durant la segona setmana de la mostra.

Quadre 113. Imatge de l'immigrant Temps de noticia. Segona setmana

Imatqe de l'immiqrant
Detinquts
Actes de protesta
Condicions de vida peioratives
Enfrontaments i cárreques
Arribades aí pais de recepció
Altres
Fent cues
Sense aparició d'immiqrants
Condicions de vida
Treballant
Actes relacionats amb la
Empresonats

2a Setmana. Ternps de
1:54:43
1:24:09
1:17:33
0:46:16
0:35:31
0:23:23
0:21:01
0:19:19
0:09:35
0:06:37
0:01:31
0:01:22

Finalment, la tercera setmana de la mostra torna a oferir imatges deis

immigrants detinguts, principaiment. Cal destacar la quantitat de temps de

noticia que es dedica a parlar del fenomen de la immigració, pero sense

recorrer a mostrar imatges deis immigrants. A mes, únícament una categoría

(Empresonats) queda sense rebre cap valor. El quadre següent aporta les

dades relatives a la imatge deis immigrants durant la tercera setmana de la

mostra.

Quadre 114. Imatge de l'tmmigrant. Temps de noticia. Tercera setmana

Imatqe de i'imrnigrant ]3a Setmana. Temps de
Detinguts
Altres
Sense aparició d'immiqrants
Condicions de vida oeioratives
Arribades al país de recepció
Treballant
Enfrontaments i cárreques
Actes relacionats amb la
Condicions de vida
Fent cues

0:57:33
0:49:28
0:36:06
0:33:35
0:27:48
0:07:58
0:06:19
0:03:04
0:02:08
0:01:56



Actes de protesta
Empresonats

0:01:40
0:00:00

C. SINTESI

La mostra que compren el present estudi está integrada pels teleinformatius de

migdia i vespre de tres setmanes no correlatives. Tant la primera com la tercera

están caractentzades per pertányer a un període de normalitat informativa peí

que fa al fenomen de la immigració. Peí contrari, la segona setmana correspon

a un penode excepcional ja que, degut al desailotjament d'un grup d'immígrants

de la Placa Catalunya de Barcelona, la immigració ocupa eí primer pia de

l'actualitat informativa. El temps total de la mostra analitzada arriba a les 195

hores i 19 minuts.

Els resultáis mes significatius corresponents a Testudi deis teleinformatius

diaris son els següents:

• La noticia (98,17%) és el tipus d'unitat informativa mes utilitzada ais

teleinformatius, seguida del reportatge (1'83%).

• Peí que fa a l'ordre de les unitats informatives, mes de la meitat

(55.96%) es troben situades com a Altres unitats, mentre que les

unitats aparegudes en primer lloc suposen ei 2071%.

• El temps de noticia dedicat al fenomen de la immigració en el conjunt

de les cadenes que integren la mostra és de 9 hores, 9 minuts i 34

segons. Tot i que les cadenes que atorguen mes temps de noticia a

la immigració son Tele 5, BTV i TV3. Si posem en relació el temps de

noticia amb e! temps total de la mostra per cadenes, podem observar

que el canal de televisió que dona un rnajor temps de noticia a!

fenomen de ia immigració és Tele 5 Catalunya (destina a la

immigració un 12,06% del total del seu temps analitzat).

• El temps de parauia atorgat ais immigrants en el conjunt de les

cadenes que integren ia mostra és de 24 minuts i 5 segons. Aquesta



xifra suposa que el 4'38% del total del temps de noticia está destinat

al temps de paraula deis immigrants. Posant en relació el temps de

paraula amb el temps de noticia, podem observar que les cadenes

que donen mes minuts ó'insert ais immigrants son La 2 Catalunya

(1174%) i Antena 3 Catalunya (9,93%). Canal 33 presenta un valor

zero peí que fa al temps de paraula concedit ais immigrants.

El 55'85% deis immigrants que apareixen sota la fórmula de temps

de paraula no son identificáis per les emissores de televisió, mentre

que la identificado si que es produeix en un 44'15% deis casos.

La distribució per descriptors temátics, en el cas deis teleinformatius,

permet observar que els temes mes habituáis vínculats a la

immigració son Legislatiu (28*43%), Política (26'93%) i Arribades al

país (15'61%). Peí contrari, els descriptors temátics amb menor

presencia son Religió (0,05%), Economía (0,26%) i Cultura (0,32%).

Les formules emprades majoritáriament per tes teievisions per

tematitzar la immigració son la Policial-judicial (4278% del temps de

noticia) i la Política (34,35%). Peí contrari, les formules menys

utilítzades son VEconórnica (4'57%) i la Cultural (0'84%). La cadena

que presenta un major ús de la tematítzació Policial-judicial és Tele 5

(55*63%), La 2 concentra la tematització en Política (56%) i Antena 3

Catalunya opta per una tematització majoritáriament Social (4974%).

El paper que les cadenes que integren la mosíra assignen a

Pimmigrant dintre de les unitats informatives analitzades és Priman

(62'93% del temps de noticia), mentre que el paper Secundan

apareix en un grau menor (37*07%). Cal destacar que Túnica televisió

que presenta, majoritáriament, els immigrants sota un paper

Secundan és Canal 33.

Les denominacions assignades a les persones immigrants son

Immigrant (37,74% del temps de noticia), eís gentilicis que s'inclouen

dintre de la categoría de Procedencia (16,70%) i els mots inclosos

dintre de la categoría d'Altres (15%). Peí contrari, Estrangers (4.01%)

i ¡llegáis (4,91%) son les formules menys utilitzades.



• Peí que fa a les imatges en qué son mostrats, els immigrants

apareixen, principalment, Detinguts (20,80% del temps de noticia) i

amb Condicions de vida pejoratives (15,81%). Peí contrari, els valors

mes baixos es traben en les imatges deis immigrants Empresonats

(0,17%) i protagonitzant Actes relacionáis amb la delinqüéncia

(0,55%).

• L'análisi de la valoració periodística de íes unitats informatives

demostra el predomini de la imparcialitat en el tractament de la

immigració ja que l'avaluació Neutra es detecta en el 70% del temps

de noticia estudiat. L'avaluació periodística Favorable deis

immigrants apareix en un 16'69% del temps de noticia, mentre que

l'avaluació Desfavorable arriba a un 13'31%. El canal que presenta el

valor mes alt d'avaluació Neutra és Canal 33 (91'54% del temps de

noticia).

• L'estudi de la posició de les persones dei país receptor respecte deis

immigrants quan apareixen sota la fórmula de temps de parauía ens

permet observar el predomini de les postures favorables ais

immigrants (46'26% del temps de parauía), seguides de Íes neutres

(32,04%) i de les desfavorables (2171%).

• La comparació entre les tres setmanes que integren la mostra ens

permet observar que, peí que fa al temps de noticia, la segona

setmana concentra el 49% del temps dedicat a la immigració. No

obstant, l'análisi del temps de parauía per setmanes no detecta una

correspondencia i la setmana que concentra els valors mes alts és la

primera (52%). En aquest sentit, cal assenyalar que no existeix una

relació directa entre el total de temps de noticia dedicat al tema i el

total de temps de parauía concedit ais seus protagonistes.

• Peí que fa a la tematitzacíó, la comparació entre íes tres setmanes

que integren la mostra ens permet observar que la immigració es,

principalment, tematitzada com una qüestió Política en ia primera i la

tercera setmanes. Peí contrari, en la segona setmana, caracteritzada

per pertányer a un període excepcional, predomina majoritáriament

una tematització Policial-Judicial de la immigració.
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COMUNICACIÓ

Ajuntament del Prat

Dolors Pérez Vives

Cap de Premsa i Comunicado

oerezd@ai-elprat.es

1 de juliol de 2005

Roser

Presencial

Butlletí "El Prat" núm. 95, estiu 2005

Nota de premsa sobre la Taula per a la Nova
Ciutadania

Pía Local d'lmmigració ¡ Diversitat

OBSERVACIONS

Té poca informado relativa al Pía Local d'lmmigració i Diversitat. Per aprofundir en
aquest tema s'hauria de parlar amb la responsable: Montserrat Rossell (técnica del Pía
de Nova Cíutadania).

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Organització de la comunicació a I'Ajuntament del Prat.

Tenim una estructura molt pet i tade comunicació pero que va creixent. L'área
depén directament d'alcaldia, per tant, el responsable polític és l'alcalde. La
responsable técnica és la cap de premsa i comunicació, Dolors Pérez.

Des d'aquí es gestiona tota la comunicació tant interna -la informado dins deis
departaments, tot el que genera l'ajuntament: revistes, butlletins, web, radio i
publicacions deis diferenfs departaments- com externa -la relació amb els mitjans
de comunicado: notes de premsa, etc.-. També depén d'aquesta área el protocol.
L'equip está ¡ntegrat per tres persones: la cap de premsa, un técnic de protocol i
comunicació i una auxiliar administrativa.

Tota la comunicació institucional, la que surt d'alcaldia, es genera des d'aquest
departament directament (Fires, Festa Major, campanyes concretes, etc.). I la
informado de les diferents regidories es genera des de cada una d'elles, perqué
nosattres no tenim estructura per fer-ho, pero amb l'assessorament del Departament
de comunicació, que vetlla per la imatge corporativa, dono suport amb el



muntatge d'actes, etc. *

Fa tres anys es va crear una empresa municipal que es d¡u El Prat Comunicado, que
s'encarrega de gestionar els mitjans de comunicado municipals: la radio, la web i la
revista. Están obertes altres possibilitats com TV local. Hi ha un gerent de l'empresa i
la redacció és compartida entre els diferents mitjans municipals. Tant la radio com la
revista teñen el seu director. És una manera d'optimitzar la redacció per
compatibilitzar totes les noticies.

El Prat Comunicado té capital municipal en un 80-90 % i la resta son recursos propis
(publicitat).

També existeix un Centre d'lnformació del Pía Delta [és el Pía d'lnfreestructures i Medí
Ambient det Delta del Llobregat, la major part del qual s'está desplegant dintre del
terme municipal del Prat. Es tracto d'un conjunt d'obres publiques que pretén
convertir Tarea de Barcelona en el principal centre logístic del sud d'Europa], El
centre está integrat per les diferents administracions responsables del Pía Delta
(Generalitat, Ajuntament, El Port de Barcelona, Depuradora del Baix Llobregat AENA
Pía Barcelona, ACÁ Agencia Catalana de l'Aigua) i está dirigit per l'Ajuntament del
Prat. Pretén informar la ciutadania de la transformado territorial, económica, i
mediambiental que s'está produint en aquests darrers anys al delta del Llobregat.

2. Tractament concret del fet migratori

Ahir (30/06/2005) es va crear la Taula per a una Nova Ciutadania, un órgan consultiu
integrat per representants de l'ajuntament i d'entitats. Tot just ara comenca a
caminar.

Peí que fa a la política de comunicació en relació a la immigració, és un tema que
no está acabat de definir. Está encara en procés de debat i de discussió, i pensem
que aquesta taula seria un bon espai per discutir-ho. Ara és el moment d'asseure's
amb els interlocutors i comencar a emprendre accions.

Hi ha algunes propostes pero que encara no s'han concretat, com que faci un
programa de radio per part deis mateixos immigrants. Actualment a la radio ja hi ha
un bon nombre de coHaboradors (10%) d'origen ¡mmigrant.

La idea general és de fer un tractament en positiu de la immigració, tant a la revista
com a la web i la radio. Pero una política de comunicació en el tractament de la
immigració no está definida.

Dins deis mitjans municipals está previst crear algún espai de "nova ciutadania" ,
pero encara no está definit. Ara que ja tenim els interlocutors s'ha d'acabar de
definir.

Dins del Pía de Nova Ciutadania (mirar document) sí que es tracta algún aspecte
relacionat amb la comunicació, com ara que s'ha de potenciar I diversitat com a
fet positiu, pero no están definits els cañáis.

Els cañáis per donar informado al coHectiu ¡mmigrat son els mateixos que per a la
població en general. L'Oficina d'lnformació Municipal ha ates moltes demandes
relacionades amb el procés de regularització. Altres vies de comunicació és la
premsa, taulells d'anuncis i fulletons per a temes específics.



3. Com s'ha gestionat la comunicació en el cas que hagin esclatat crisis o conflictes?

No han esclatat grans conflictes. Fa 4 o 5 anys alguns-memores de la policía local
van ser acusats, per part de l'ajuntament, de fer papers per a la pobíació
¡mmigrada. Pero va ser un fet menor i no tant relacionat amb la ¡mmigració com
amb la policía.

Aleshores, en l'época del Ramadam, alguns anys s'han produít problemes perqué
l'ajuntament prohibeix la matanca del xai en llocs no teñen condicions higiéniques.
En aquest cas es va fer arribar la informació sobre les opcions per fer-ho en
condicions directament ais coHectius inferessats. No va teñir cap ressó a la premsa
(si ve directament se 1'informa, pero no és un tema que es fací arribar ais mitjans).

4. Un exemple: Pía de crisi peí desallotjament d'una part del barrí de Sant Cosme.

És un cas que no té a veure amb gestió de la diversitat, pero que pot servir
d'exemple d'un pía de crisi. Es va elaborar per al procés de reallotjament a uns
habitatges en el marc de la setena fase de remodelació del barrí de Sant Cosme [és
un document intern i; per tant no en fine cap copia].

El barrí de Sant Cosme un 30 per cent de pobíació d'étnia gitana. La darrera fase de
desallotjament era el reducte mes conflictíu i amb un índex mes alt de delinqüéncia.
En aquest procés ni havia un centenar de persones que es quedaven sense casa
perqué estoven ocupant les vivendes de manera il-legal i, per tant, no tenien casa
per reallotjar-los.

Es va fer tot un treball previ amb els servéis socials: Pía d'Actuació de Sant Cosme (a
la web h¡ ha informado). Sabien que podíen sortir ais mítjans de comunicació
perqué durant la sisena fase un coHectiu es va manifestar. L'ajuntament del Prat
vetlla molt per la imatge de Sant Cosme i perqué es deixi d'associar a delinqüéncia i
conflícte.

P/a de cris/

Es va fer una previsió de la situació i el lloc de tot el que havia de passar i deis
possibles escenaris que es podien trobar. Els elements que es preveien per a cada
una de les situacions eren:

Conflicte (que podien sorgir en cada un de les actuacions previstes. Decidir qué es
fa en cada cas); data; qui; magnitud (conseqüéncies o repercussions que pot teñir
el conflicte, si son internes o mes enllá del municipi). Aleshores, es van plantejar
propostes en relació a la magnitud.

En el pía de comunicació es preveu qué es vol dir des del punt de vista politic, com
es vol dir i qui será l'intertocutor (que esíigui localitzable en cas de necessitat). Aixó
per a cada un deis escenaris definits.

En aquest cas, es va acordar el contingut d'una nota de premsa amb el
Departament d'Habitatge de la Generalitat, per si hi havia alguna demanda per
part deis mitjans de comunicació. De tota manera, la intenció era que no tingues
ressó, així que, com que no hi va haver necessitat, al final no es va fer arribar ais
mitjans.

Es tractava, dones, d'estar preparat ¡ de teñir en tot moment localitzat el
responsable polític que havia de transmetre aigun missatge i teñir decidit el qué es
deia i com.

En el desallotjament, finalment, no hi va haver cap tipus de problema, així que no va
ser necessari actuar. És molt important també la feina feta préviament pels servéis



socials (Pía d'actuació de Sant Cosme).

Radio Sant Feliu: emet un informatiu fet pels immigrants, que integra un representant de
cada una de les comunitats que h¡ ha al municipi i es donen les noticies amb cada un
deis diferents idiomes.



Annex 1

Reportatge extret de la página web de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (www.aj-
elprat.es)

Avenaos socials i urbanístics dibuixen el nou Sant Cosme

L'execució de les primeres actuacions del programa europeu Equal, encaminades a la
millora socioeconómica del barri, s'afegeixen a les darreres intervencions urbanístiques i
socials que están transformant Sant Cosme

20/12/2002

El programa Equal es flnanca amb fons económics procedents directament de la Unió
Europea i pretén millorar la situado social i económica del barri tot tractant-la des de
diversos ámbits i sectors. L'Equal ja está aplicant la primera de les seves actuacions,
consistent en un fons per a l'ocupació i la integrado sociolaboral i del qual s'estan
beneficiant, des del passat 30 d'octubre, un total de 27 dones d1 entre 16 i 29 anys. El
projecte pretén millorar la capacitado professional de dones en atur i amb cárregues
familiars (com per exemple, amb filis) i facilitar-los l'accés al mercat laboral.
Cada dona rep una atenció individualitzada que li proporcionará orientado i formado per
trobar feina, a mes d'una beca consistent en 516 euros, per a un període variable (segons
les potenciaütats de cada participant), que no sobrepassará els 10 mesos. Durant el
desenvolupament del projecte (dos anys) está previst que hi passin entre 150 i 200 dones.
En la selecció de les participants s'ha reproduít quantitativament la composició social de la
poblado de Sant Cosme.
I mentre l'Equal se centra en la millora deis aspectes mes socials i económics del barri, en
alió que podríem anomenar "el fons", el futur de Sant Cosme també es juga en "la forma", és
a dir, en la qualitat i dignitat deis edificis i espais públics. En aquest camp, el barri també fa
passes endavant.

Una faga na urbana digna
La facana del sector de Sant Cosme conegut com les 801, considerada per molts com la
mes lletja de la ciutat, , está ¡mmergida en pie procés de transformació. A fináis de
novembre es van lliurar les claus de 71 nous habitatges de la primera etapa de la setena
fase del procés de remodelació del barri, impulsat per la Generalitat i l'Ajuntament. Els nous
habitatges els ocupen veíns que vivien en els blocs de les 801, uns blocs amb déficits
estructuráis importants i que properament serán enderrocats per tal que la Generalitat pugui
iniciar la construcció de mes habitatges nous, en el que ja será la segona etapa de la setena i
última fase del procés de remodelació. Quan s'hagi acabat, l'aspecte d'aquesta zona de la
ciutat haurá canviat radicalment (de fet, els canvis ja son evidents a hores d'ara) i será
equiparable a qualsevol barri de nova planta de qualsevol ciutat catalana, construít amb els
criteris urbanístics mes moderns.
Els 71 nous habitatges están repartits en quatre blocs i agrupen tretze comunitats de veíns
integrades per entre cinc i sis famílies que s'han agrupat voluntáriament, tal com s'ha anat
fent des de la primera fase de remodelació. Per poder tirar endavant el procés de
reallotjament deis veíns, va ser necessari desallotjar, per la via judicial, alguns habitatges
que havien estat ocupats de forma il-legal.

Caminant des de 1976
El barri de Sant Cosme va ser construít a partir de l'any 1963 per l'Obra Sindical del Hogar.
En total s'hi van construir 2.301 pisos i 194 locáis. Poc després de la seva construcció ja es
van comencar a fer paleses les deficiéncies en els materials de construcció emprats i la
manca d'equipaments, per la qual cosa l'any 1976 ja es va donar llum verda a la remodelació
d'aquest barri, una remodelació que ja es troba en la seva fase final.

FOTOPEU
Una gran "microempresa"
Fa uns mesos, l'Ajuntament del Prat i la fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya van signar



un conveni per implantar un programa de microcrédits per impulsar la creado de
"microempreses" a Sant Cosme. Els microcrédits teñen unes condicions de retorn del deute
mes "toves" que les habituáis en qualsevol entitat financera. A mes a mes, no hi ha
necessitat d'obtenir un aval i el cost deis interessos també resulta mes favorable. A la
vegada, s'assessora i es forma el prestatari per tal que el seu projecte d'empresa siguí
viable.
Un exemple ciar de l'éxit d'aquesta iniciativa és la Maribel Muñoz, una jove que grácies a un
microcrédit ha pogut muntar una perruqueria que funciona des de l'agost. "La vaig obrir en
un moment en qué havien tancat unes quantes perruqueries al barri, pero era el somni de la
meva vida. I la veritat és que el negoci funciona molt bé", explica la Maribel.

DESPIECE
El Consell Vernal fa un butlletí
El Consell de Participado Vernal de Sant Cosme té en marxa diversos grups de treball, com
els de Convivencia Ciutadana, Educació i Butlletí Informatiu. Aquest darrer vol ser el mitjá de
comunicado que doni a conéixer a tots els veins i veínes quines son les seves activitats i els
resultáis deis seus grups de treball. Ara s'está elaborant el número 0, que recollirá tot alió
que fins ara ha fet el Consell. Els propers números tindran periodicitat trimestral.
El Conseil es va formar l'any 2000 i está integrat per les entitats i associacions del barri,
l'Ajuntament i la Generalitat, amb l'objectiu de treballar de manera conjunta per millorar la
qualitat de vida del barri. Per aconseguir-ho, cal la participado deis veíns i veínes, que
poden posar en comú idees, propostes i projectes, basats en el respecte i la diversitat
d'opinions. A través del Consell, la ciutadania de Sant Cosme pot ser escoltada i participar en
la construcció d'un barri del qual tothom se senti satisfet.



Annex 2

Pía d'Actuació del Barri de Sant Cosme (informado extreta de la página web de
I1 Ajuntament del Prat www.aj-elprat.es)

Objectius: millora urbanística, social i económica del barri
Impulsors: Generalitat, Ajuntament i associacions
Característiques: coordinació de tots els programes i intervencions en tots els ámbits
que es fan sobre el barri i el seu véínatge
Programes: reallotjaments, cultura i lleure, formació per a joves, dinamització esportiva,
suport ais centres educatius, participado ciutadana...

Breu historia

B barri de Sant Cosme está situat al sud-oest del nucli urbá. El seu perímetre sembla un
pentágon irregular, detimitat per l'avinguda Onze de setembre, la ronda del Sud i
l'avinguda Remolar, Limita peí nord amb la resta del nucli urbá del Prat ¡ al sud amb els
terrenys que formen part de l'aeroport.

L'Obra Sindical del Hogar (OSH) va edificar el barri l'any 1964, com a polígon de promoció
pública d'habitatges.

La població originaria prové del fort augment de la població i deis fenómens
¡mmigratoris.També van contribuir a poblar el barri les inundaclons ocorregudes els anys
1962 i 1967 a diverses poblacions catalanes i 1'esllavissament de terres a la muntanya de
MontjuTc.

Sant Cosme presenta moltes similituds amb altres barris creats ais anys seixanta a l'entorn
de Barcelona, construís amb l'objectiu d'erradicar el barraquisme de Tarea metropolitana
de Barcelona. Quan la població va comencar a augmentar, I'OSH es va convertir en
promotor de la construcció d'habitatges socials destináis a les classes mes humils. Aqüestes
construccions tenien la denominació oficial d'albergs provisional, tot argumentant que es
tractava de construccions provisionais i sense unes condicions mínimes, pero
malauradament, van passar de ser habitatges transitoris a definitius.

Aquesta provisionalitat amb qué van ser construTts els edificis ens porten a explicar l'origen
del deteriorament profund i rápid que van experimentar en poc temps.

Davant d'aquesta situado, el moviment c i uta da va forcar les administracions a la
remodelació urbanística del barri, que juntament amb els esforcos posteriors deis govems
democrátics, van permetre anar transformant radicalment l'antic polígon residencial en un
barri amb futur.

Remodelació urbanística

Una parí molt ¡mportant d'aquest Pía la constitueix el treball destinat al procés de
remodelació del barri recollit al PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de l'any 1993. Aquest
va ser la continuado del PERI de 1978.

Ha estat un procés singular, ja que ha estat l'únic barri que s'ha remodelat totalment.

La remodelació urbanística es va iniciar l'any 1978 amb l'aprovació d'un pía especial de
reforma interior (PERI). Aquest pía proposava, només, la remodelació del primer sector de



1 .500 habitatges, la qual es va consolidar en quatre fases, entre 1979 i 1994, amb una suma
total de 1.754 habitatges nous.

La 5a fase de remodelació va comencar l'any 1997 amb la construcció de 239
habitatges.

L'any 1998 es van construir 180 habitatges, que corresponien a la 6a fase de
remodeíació, (la meitat deis quals van ser adjudicáis, per primera vegada, a famílies
del municipi no afectades peí procés de remodelació).

L'any 1993 es va donar llum verda per a l'aprovació d'un nou PERI com a continuítat
de l'anterior, en el qual es recull la remodelació del segon sector de 801 habitatges.
D'aquesta manera quedava completada la remodelació total del barrí.

Durant aquests anys de transformació urbanística es van posar en marxa diversos
equipaments (centre d'assisténcia primaria Dr. Pujol i Capsada, centre de Servéis
Socials, equipament cívic Delta del Llobregat, escola d'adults, zona esportiva Sant
Cosme, CURT, prefectura de la Policía Local, pare Nou i el centre esportiu Julio
Méndez).

Ara estem en el procés de construcció de la 7a fase de remodelació, la darrera.

Programes i acefons integráis

Pía Integral d'actuació (PÍA)
L'any 1993 neix el Pía integral d'actuació del barri de Sant Cosme, impulsat per la
Direcció General de Servéis Comunitaris de la Generalitat i l'Ajuntament, que
juntament ambles associacions, entitats i veTns del barrí tenia com a objectius, per una
banda, facilitar la remodelació urbanística, i per l'altra millorar la qualitat de vida de
les persones, des d'una perspectiva integral i integradora, coordínant totes les
¡ntervencions i optimitzant els recursos.

Les intervencions sobre el barri arrenquen d'un estudl integral sobre Sant Cosme, dut a
terme entre 1990 i 1991 per encorree de les ¡nstitucions esmentades, amb l'objectiu de
coordinar tots els programes, projectes i intervencions en tots els ámbits que integren el
barri i les persones.

Pía d'actuació del barrí de Sant Cosme
Malgrat l'evident millora en les condicions de vida que la remodelació del barri ha
comportat, no s'ha aconseguit ni trencar l'áillament ni generar una dinámica propia
de regeneració social ¡ económica. L'any 1999 l'Ajuntament encara la situado del
barri de Sant Cosme com una prioritat básica deis afers del municipi.

L'any 2001 es crea el nou pía de treball, el Pía d'actuació de Sant Cosme, amb
l'objectiu global de preveure la transformació del barri, tot elíminat els focus
d'incivisme i els confiietes socials, amb la finaíitat d'enfortir la comunitat.

Per dur a terme aquest objectiu, cal una estrategia comuna de totes les
administracions, juntament amb els véihs i veíhes del barri, que integri la intervenció en
habitatge amb la intervenció social i urbana i que permeti abordar les diverses
problemátiques socioeconómiques i de sostenibilitat.



Un barri amb futur
Ara, el Pía Detta condiciona el futur de Sant Cosme, tol oferiní una oportunitat única per a
la regenerado del barri. El Pía d'lnfraestructures ¡ Medi Ambient del Delta del Llobregat
transformará per complet el paisatge i els usos i funcions de tota la zona i creará les
condicions idónies de generado d'una nova fagan a urbana.
Davant d'aquestes possibilitats, l'Ajuntament, des del Pía d'actuació, s'ha plantejat
¡nicialment sis grans línies estratégíques d'actuació:

1. ACABAMENT DE LA REFORMA URBANÍSTICA

2. RECOLZAMENT A L'ACTIVITAT ECONÓMICA

3. REDUCCIÓ DELS NIVEOS D'EXCLUSIÓ I SUPORTA LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

4. PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIOSANITÁRIA

5. FOMENT DE L'ACTIVITAT CIVICOCULTURAL

Amb aixó és vol donar un fort impuls perqué Sant Cosme esdevingui un tenitori dinámic,
amb projectes de futur i a l'alcada de la resta de la ciutat ¡ deis municipis de Tarea
metropolitana.



Projecte CASOTECA - Experiéncies

Fitxa 02ExCio-CCSegarra
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COMUNICACIÓ

Consell Comarcal de la Segarra

Mana Capdevila / Caries Gómez

Responsable del Pía d'lmmigració / Cap de
premsa

mcapdevila@ccsegarra.com

630130437 (Caries)

26 de juliol de 2005

Roser

Presencial (gravada}

2 exemplars de la publicado "Cultures";

Díptics informatius sobre els mediadors culturáis;

Guia d'acolíida

OBSERVACIONS

Enviará dades estadístiques sobre poblado ¡mmigrada a la comarca.

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Organttzació de la comunicació a dins del Consell Comarcal (Caries Gómez)

Caries Gómez és el responsable de Tarea de Comunicació del Consell Comarcal.
Les seves funcions son les de gestionar la relació amb la premsa, editar algún butlleti
especialitzat i assessorar les altres árees del Consell Comarcal en temes de
comunicació.

La relació que teñen amb els mitjans de comunicació és tant activa -comunicar els
fets noticiables- com passiva -donar resposta a les seves demandes, gestionar
entrevistes, eta-

2. Tractament concret del fet migratori

La Segarra té un índex molt important de població ¡mmigrada. Les estratégies de
comunicació en relació a la immigració están consensuades amb Tarea de Servéis
Socials. No comuniquen de manera pautado o regularizada, pero sí que és un



tema que teñen molt present. No comuniquen només a reacció sino que teñen una
actitud molt activa. Per exemple, si hi ha un nou mediador al Consell, intenten que
tots els mitjans de comunicado tinguin aquesta informado. Hi ha molta feina que es
fa que queda ignorada, i és important que arribi a la població.

S'ha d'intentar construir ponts de diáleg. Teñir una bona comunicado amb els
interlocutors (a través de Tarea de servéis socials, que funcionen de manera molt
coordinada).

Peí que fa al llenguatge, es busquen aquells mots que puguin crear un clima mes
positiu i de diáleg. Per exemple, s'estimen mes utilitzar "nouvingut" que "immigrant".
Intentar de no contribuir a reforcar els clixés i etiquetes a través deis comunicats del
propi Consell Comarcal.

Amb els periodistes deis mitjans de comunicado mes propers hi ha un coneixement i
una bona coHaboració. S'intenta de no crear un clima que pugui portar tensió o
conflicte. Reforcar la idea de crear ponts de diáleg.

3. Com s'ha gestionat la comunicado en el cas que hagin esclatat crisis o conflictes?

En e! cas que esclati un conflicte aquest no s'ha d'amagar. Pensant en algún cas
(per exemple un acte delictiu) no es va actuar a través d'un pía de crisi sino que es
va reaccionar al moment. De tota manera, ja hi havia tota una feina anterior de
sensibilització de la població, que d'alguna manera ja estava "educada".

En tot cas procurar que si hi ha aígun conflicte, que no siguí per incomunicado i
desconeixenca.

El cap de premsa organitza xerrades ais instituts, juntament amb els mediadors
culturáis. L'objectiu és que els alumnes tinguin tots els elements per opinar, que siguin
ignorants i que opinin en base a arguments fonamentats. S'ha de desterrar la cultura
del que és políticament corréete i incorrecte. Que en els debats es pugui dir el que
realment un pensa i anar a Tarrel del problema. S'ha de deixar opinar lliurement, sino
en confíicte pot esclatar en qualsevol moment. Cal que no hi hagi desconfianza
mutua i per aixó és molt important el coneixement, cosa que implica obrir-se a
l'altre, sense tabús i sense pors. En aqüestes xerrades intentem que es comuniqui
sense por i que hi hagi espai perqué xerrin uns i altres. Si no es deixen expressar les
idees difícilment es podran rebatre. Qualsevol realitat té moltes óptiques diferents. És
important donar tots els punt de vista. No es pot canviar Topinió, pero sí donar uns
sentit crític.

4. Quines son les principáis accions que prevéu el Pta Comarcal en relació a la
comunicació? MARÍA CAPDEVILA

Ais inicis (2001) es va organitzar cursos de Mediado Intercultural en cinc consells
comarcáis de la zona (Segarra, Pía d'Urgeíl, Solsonés, Conca de Barbera, i ?) i hi van
anar quatre o cinc persones immigrants per a cada comarca. La formado va durar
150 i es va tractor diferents ámbits (sanitat, educado, treball, etc.). Els que van fer la
formado peí Consell Comarcal de la Segarra van passar a fer de mediadors.
Treballaven per hores en funció de la necessitat i de les demandes. Al cap d'un
temps, hi ha dues persones (de nacionalitat marroquina i romanesa) que passen a
treballar de manera permanent (un cop per setmana). A banda, donat que
Tambada de nouvinguts es diversifica molt, es crea una borsa d'intérprets de les
diferents llengües d'origen de la població de la Segarra (búlgar, berber, ucra'fnés,
etc.). Es busca a persones que puguin fer de traductors i es fa un quadre d'horaris



amb la seva disponibilitat, que s'envia a tots els professionals que puguin necessítar
els seus servéis (servéis socials, ámbit sanitari, escoles, etc.). S'intenta cobrir el máxim
d'hores, pero és una tasca que els traductors fan a part de la seva feina. El 2003 es
fa un segon curs de mediado i h¡ van quatre persones del consell (les des
mediadores i dos mes).

Després d'aquest curs, la figura del "Mediador intercultural" passa a anomenar-se
AGENT DE COMUNICACIÓ, que fa funcions de traducció i interpretado i també,
quan és necessari, de mediado i fins i tot d'intervenció comunitaria. No sempre es
pot fer només una traducció, sino que a vegades es necessita una persona amb
formado de mediadora (per exemple es va haver de fer una mediació en un centre
escolar entre un grup d'alumnes romanesos i d'autóctons). Per tant, dins de
l'etiqueta "Agents de comunicado" s'engloben tant íes tasques d'interpretació com
de mediació.

Per tant, les funcions deis agents de comunicado son:

informació

traduccions verbals i escrites

derivado ais servéis

mediacions

assessorament a proíessionals

Actúen a demanda deis professionals o d'un coHectiu específic i es canalitza a
través del Consell Comarcal.

En els quatre municipis mes grans de la comarca (Cervera, Guissona, Tora i Sant
Guim de Freixenet) es potencia l'acollida i amb aquest objectiu s'han traslladat
mediadors, que fan permanéncies en aqüestes localitats. La seva actuado
consisteix en donar informació sobre servéis i recursos ais nouvinguts. Se'ls obre una
fitxa i en funció de les seves necessitats se'ls orienta sobre els servéis básics (padró,
sanitat, escola, servei lingüístic, associacions de referencia, etc.). S'han editat tríptics
en diferents idiomes explicant els servéis de manera molt básica. En principi aquesta
informació es fa en el moment de l'empadronament, pero si aixó no funciona, els
mediadors fan un suport. Funciona molt el boca orella (perqué la gent vagi a
informar-se).

En alguns casos, com durant el darrer procés de regularizado, s'han fet assemblees
especifiques convocant ais diferents col tectius. També se'n va fer una per parlar de
temes laboráis (permisos, autónoms, etc.).

Hi ha una relació molt directa amb les associacions d'immigrants (a la comarca n'hi
ha dues de magribines, una de senegaíesa, una de Mali). Els ucraTnesos, que son un
coHectiu molt important (n'hi ha uns 700 a Guissona i uns 100 a Cervera), no están
associats, pero teñen interlocutors. Peí que fa ais romanesos, la comunicado es fa a
través de l'agent de comunicado que és romanesa.

Tasques de sensibilizado:

- Publicació dins la revista del Consell Comarcal (trimestral) del suplement "Cultures",
dissenyaf per la Comissió de participado del Pía. Son 4 fulles amb temes relacionáis
amb la immigració (entrevista, articles, dades básiques deis pa'ísos d'origen de la
població immigrada, etc.). Es distribueix a través de la revista del Consell Comarcal a
totes les cases.

- Xerrades a les escoles amb els agents de comunicado sobre diferents temes:

característiques de la cultura d'origen (dades socials, demográfiques,
polítiques, etc.);



Itinerari migratori (experiencia personal);

Tallers práctics (percussió africana, etc.);

El cap de premsa ¡ un mediador fan xerrades ais instituís sobre la influencia
deis mitjans de comunicació en la immigració (análisi recull de premsa).

El Consell fa una reunió amb els centres educatius per oferir les activitats que
organitza i les escoles fan les demandes.

També es fan accions de sensibilitazició com jornades interculturals, conferencies,
partíts de fútbol, etc. De tota manera, opina que la integració és un procés molt
natural i propi de cadascú. Mes que jornades, el mes important és el nivell personal.
Les persones s'han de poder conéixer i establir relacions interpersonals. Per aixó és
molt important invertir en espais de trobada i fer activitats conjuntes. Trencar tabús i
estereotips i buscar l'entesa entre les persones.

A banda deis agents de comunicació, hi ha altres accions [Gómez]:

Parelles lingüístiques (Gómez). Es va organitzar conjuntament amb el Consorct per la
Normalització Lingüística, entitats del municipi i associacions d'immigrants. Es tracta
de posar en contacte dues persones: una que coneix el cátala i l'altre que l'está
aprenent, perqué conversin en cátala. Es van elaborar fitxes per a les persones que
volien aprendre el cátala i per ais voluntaris que volien ensenyar la llengua. La tasca
del Consell Comarcal era posar-los en contacte i organitzar 10 sessions (es feien un
cop per setmana). Només a Cervera es van formar 30 parelles. També es va fer a
Guissona i Sant Guim. La valorado va ser molt positiva.

Publicació d'opuscles, butlletins especifics: detectar les necessitats i fer una cosa o
l'altra en funció d'aixó. Intentar ser mes actius que reactius. Que es partí de les coses.



Projecte CASOTECA - Experiéncies

Fitxa 03ExCio-Mataró

TEMA '

INSTITUCIÓ

ENTREVISTAT/DA

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

COMUNICACIÓ

Ajuntament de Matará

JOSEP PALACIOS

Comissionat per al pía de la nova ciutadania

jpalacios@ajmataro.es

7 de juliol de 2005

Roser

Presencial (gravada)

OBSERVACIONS

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Organítzació de la comunicado a dins de I'Ajuntament

Existeix un servei de premsa que és el que s'encarrega de tota la comunicado mes
formal que fa l'ajuntament i de les relacions amb els mitjans de comunicado locáis i
d'ámbit nacional. A Matará no h¡ ha mitjans de comunicado municipals. Está previst
que el 2006 comenci a funcionar una radio municipal que estará financada per
l'ajuntament i gestionada per un coHectiu. Tampoc s'edita un butlletí municipal per
una qüestió de recursos.

A nivell municipal l'ajuntament té molta relació amb mitjans com el Cap Gros,
Matará Report i El Punt Maresme. Peí que fa a TV Matará, tot i que té un conveni
amb l'Ajuntament, tampoc és municipal.

Els cañáis d'informació que utilitza l'ajuntament per informar a la ciutadania san els
habituáis: cartells per comunicar coses puntuáis, teléfon d'atenció al ciutadá, OFIAC
(Oficina d'Atenció al Ciutada) que funciona de manera descentralitzada a través
deis centres cívics, bustiades, campanyes, etc.

2. Tractament concret del fet migratori

Des de presidencia es va impulsar la redacció d'un manual d'estil en relació a la
comunicado sobre el fet migratori (també en teñen un sobre llenguatge no sexista)
i aquesta norma ha estat aprovada per l'ajuntament.

L'ajuntament té interlocutors i treballa de manera constant amb les entitats.



3. Com s'ha gestionat la comunicació en el cas que hagin esclatat crisis o conflictes?

En tot conflicte la comunicació té tres fases diferents:

A priori (abans que esclati): la comunicació en aquesta fase, quan encara no
hi ha tensió, ha de servir per minimitzar l'impacte del conflicte. H¡ ha un sector
important de la poblado que rebutja la població nouvinguda. En termes de
comunicació, quantes mes coses s'expliquin millor. Normalment, aquesta fase de la
comunicació es passa per alt.

Quan esclata el conflicte (que és molt mes punyent).

Retorn o post-conflicte: explicar com s'ha resolt la crisi i perqué.

En ei cas del conflicte entorn la mesquita, es va constituir una comissió amb totes les
parts implicades i els diferents partits polítics. Es va apostar per fer un treball en xarxa.
Normalitzar a partir de poder garantir que el poder complir amb tots els preceptes
de la religió (?).

Es va constituir un comité de crisi per tal d'establir un mateix discurs.

Pía de crisi: elaborado d'un discurs des del punt de vista conceptual. Pensar qué es
vol transmetre i com. Interés que la comunicació arribes a la ciutadania.

S'estableix un canal de comunicació molt directe amb els ciutadans que se sentien
mes agredits. Van citar a quatre persones del 7.000 signataris. En fa una valorado
molt bona d'aquesta comunicació directa: es dona informado de primera ma i es
negocia per intentar arribar a acords.

Es tracto de desinflar el globus liderant et procés i donant molta informado. Es va fer
un treball molt multidireccional. Ais mitjans de comunicació se'ls va donar missatges
clars, curts i contundents.

Corresponsabilitat social deis mitjans de comunicació en I1 estigmatizado d'un
sector de la població.

4. Principáis accions que preveu el Pía per a nova ciutadania en relació a la
comunicació?

Preveu un servei de mediació amb els objectius de "facilitar la comunicació i el
coneixement mutu en el marc intercultural; garantir l'entesa entre les persones
nouvingudes i els professionals de diferents ambits».

És un servei que va néixer al 1996 per la necessitat de millorar la comunicació entre
les persones nouvingudes i els diferents servéis ais quals s'adrecaven (básicament
sanitarisi escolars). Desde fa dosanys aquest servei s'ha ampliat per les demandes
creixents tan de professionals de diferents ambits com de les persones ja residents a
la ciutat (d'origen áfrica).

Les funcions son:

• Traducció lingüística d1 entrevistes, escrits...

• Interpretado cultural quan es planteja un fet relacionat amb les tradicions

o cultura d'alguna part i l'altra no l'entén.

• Assessorament ais professionals en temes relacionats amb la immigració

o culturáis.





Projecte CASOTECA - Experiencies

Fitxa 03ExCio-Banyoles

TEMA

INSTITUCIÓ

ENTREV1STAT/DA

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TiPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

COMUNICACIÓ

Ajuntament de Banyoles

ANNA BRUNSÓ

Regidora de Participado i Comunicado

972 570050

10d'octubrede2005

Roser

Presendal (gravada)

OBSERVACIONS

Idees extretes de l'entrevista

1. Organització de la comunicació a dins de I'Ajuntament

Dins de l'Ajuntament hi ha Tarea de participado i comunicació. H¡ ha 3 persones
que treballen amb temes de participado ciutadana i un cap de comunicació, que
és un carree de confianca i que és l'encarregat de portar totes les relacions amb els
mitjans de comunicació.

Les eines de qué disposen son els comunicats, les rodes de premsa, les notes. També
hi ha una revista municipal, que es diu "El pregoner" i una radio municipal. I teñen un
conveni amb TV Banyoles: l'ajuntament té un espai pels plens, anuncis d'activitats i
un programa quinzenal per a entitats de la ciutat.

A la radio municipal es fa un programa d'una hora "Amb el pont" fet per persones
d'origen marroquí. Es posa música del país d'origen, es tracten temes d'interés peí
coMectiu o bé s'expliquen temes de Banyoles en árab. Se suposa que és un
programa setmanal pero no sempre és així ("no son constants"; "no es
comprometen").

Fa falta un acompanyament. En aquest sentit, GRAMC Girona porta un projecte de
formado en comunicació per a nens d'origen ¡mmígrant (conveni amb Salt TV i
radio Banyoles). Problema de la constancia.



2. Tractament concret del fet migratori

Ja en el moment en qué es va posar en fundonament el Pía d'Escolarització
Extensiva hi va haver un debat a fons sobre qué s'havia d'explicar i com, per evitar
lectures equivocades. Inicialment només es pagava el transport ais infants d'origen
immigrant que se'ls enviava a una escola d'un altre barri, pero hi va haver queixes
en el sentit que "ais negres se'ls pagava els transports escotar" i a la resta no.
Aheshores Pajuntament va decidir pagar també el transport ais alumnes que no
havien pogut entrar a Pescóla del seu barrí i s'havien de despfacar a una altra
escola. La lectura va ser que els que ho podien entrar a Pescóla del seu barrí era per
culpa deis immigrants. Per tant, s'intenta explicar molt pero no sempre és fácil.
També s'han desmentit declaracions d'algun veí que ha trucat a Catalunya radio
dient que ais immigrants se'ls pagava el super i la farmacia.

Des de Pajuntament es comunica cada cosa que es fa en relació a la ¡mmigradó.
Pero no es fa una gran propaganda sobre projectes específics, per no crear
reticéncies per part de la població autóctona. Sempre es paria en clau de cíutat,
com a projecte de ciutat. Per exemple, quan es va estar treballant per presentar el
projecte per a la llei de barrí, es va fer en clau de millora per a tota la ciutat.

3. Com s'ha gestionat la comunicació en el cas que hagin esclatat crisis o conflictes?

El 1999 a la Farga es van produir uns ¡ncidents1 (vegeu annex). Era a Pinici de la
legislatura i Pajuntament no estava preparat per fer front a una cosa així. No hi va
haver cap mena de previsió. Mitjans de tot PEstat van aterrar al municipi i tothom
feia declaracions (véíns, etc.). L'ajuntament no va fer cap mena de desmentiment
ni va donar cap informació. No va reaccionar.

Ara es treballa d'una manera molt diferent. Es fa una tasca previa molt important
amb els interlocutor abans de fer un comunicat. A vegades també s'acorda fer
comunicats conjunts.amb les entitats o coHectius implicáis. L'ajuntament fa un
treball constan! amb els col íectius i s'anticipa ais problemes.

Falta molta professionalitat deis mitjans de comunicació. Al 1999 es van posar moltes
declaracions fora de context i es va magnificar molt el problema. Ara es fa també
un treball amb els mitjans de comunicació. És molt important teñir una persona que
porti les relacions amb els periodistes.

Des de l'ajuntament també hi ha una fixació per anar canviant la imatge de
Banyoles arran d'alguns esdeveniments, com el que va passar el 1999 o les
detencions de ('"operado lago".

4. Quines son les principáis accions que preveu el Pía per a nova ciutadania en relació a
la comunicació?

No hi ha un pía de nova ciutadania

1 Es refereix a un incendi intencional de l'habitatge on residien famílies banyolines de nacionalitat
gambiana al barrí de la Farga de Banyoles, on diverses persones van patir ferides de considerado.



Annex 1

"Cada dia pensó en el foc del pis"
Cinc anys després d'un incendi intencionat en un edifici d'immigrants a
Banyoles no s'han aclarit els fets

Jordi Scrrat
BANYOLES

r" atumatta Touray no oblidará mai que la matinada del 19 de juliol del 1999 va salvar la
vida de miracle. Quan es compleixen cinc anys de l'incendi intencionat d'un edifici habitat per
africans a Banyoles, ningú ha aclarit encara l'autoria de! delicte. Aquesta immigrant, natural
de Gámbia, tot i que va recuperar-se bé de les lesions patides, té encara present el xoc
traumátic a causa d'aquell episodi. Si mes no, la imatge de la fumarada i les flames que van
obligar-la a saltar, a la desesperada des d'un segon pis, és una seqüéncia que no ha esborrat
de la ment. Una imatge que li retorna a la memoria.

"Cada dia pensó en el foc al pis, cada dia ho recordó", diu Fatumatta. "Quan m'assec,
sempre h¡ pensó". La dona adopta un posat tímid i discret. Fa l'efecte de viure mig
espantada, i com que s'expressa mes bé en soninke -la seva Mengua originaria- el seu marit,
Batakeh Sahoneh, li tradueix el relat. "Estava nerviosa, hi havia molt de fum i els bombers
no arribaven, pensava en els filis".

Aquell dia, cinc famílies africanes -amb nens petits- van despertar-se de nit perqué algú
havia ruixat amb un líquid inflamable el vestíbul d'entrada de l'immoble i hi havia calat foc.
El foc va agafar rápid pels comptadors, va cremar l'escala i va pujar cap amunt. Les vint
persones que eren a dins van poder sortir baixant pels estenedors, pero Fatumatta es va
ferir greument, ja que, en saltar, va impactar amb la cara i les mans a térra. Va haver de
passar peí quirófan amb politraumatismes. Avui té encara un ferro com a prótesi al canell
dret i no pot fer esforcos.

En Kawsu Jabbi, que parla un cátala gairebé perfecte, era l'únic que estava despert aquella
nit. Estava mirant la tele, quan la pudor de cremat va fer-lo adonar de la gravetat. Els nens
tenien por i tota la familia de seguida va fugir com va poder.

El fantasma del racisme podría ser al darrere d'aquest succés, ja que va coincidir en el temps
amb una cadena de petits incendis i pintades a altres locáis de musulmans gironins. Sense
anar mes lluny, el locutori que hi ha a Banyoles freqüentat per pobtació islámica té avui, de
nou, el rétol fumat arran d'algun atac.

"Va ser un foc intencionat. No és cap accident; pero és molt difícil saber si va ser racisme",
diu Jabbi, que no sospita de ningú. "Els Mossos van venir al principi; pero ja no han
investigat res mes", afegeix lamentant la falta de proves.

Jabbi está molt integrat al Pía de l'Estany, on resideix des de fa 15 anys i treballa en una
fábrica de gelatines. Tampoc vol aprofundir, pero, a valorar com veu a Catalunya la
convivencia entre blancs i negres: "Hi ha gent de tot. Tant per part nostra com amb els
d'aquí, depén de les persones". En Jabbi va canviar de domicili, perqué ha prosperat
económicament i va trobar un habitatge millón A en Sahoneh li agradaría mudar-se, ja que
la seva dona té por. Están, pero, de lloguer i no es poden permetre un canvi ja que a l'home
se li acaba la feina a l'empresa on treballa.

ATAC RACISTA

A Gámbia la noticia de l'atac va transcendir i la seva poblado no va teñir cap dubte a
qualificar-ho de racisme. La mare de Fatumatta encara no ha vist la seva filia i insisteix que



vagi a l'África a veure-la perqué encara está preocupada. Aquests immigrants diuen que no
han rebut cap ajuda de l'Ajuntament, tot ¡ tes promeses al seu dia. La majoria de la despesa
deis danys (4.800 euros només a casa de Jabbi) ha anat a carree de les assegurances deis
qui ho tenien assegurat, que no son tots.

Els ¡mmigrants diuen que volen ser positius i prefereixen no donar mes voltes sobre el
possible móbil criminal de l'incendiari, pero de vegades alguns filis els ho han preguntat.
L'advocat Juan Antonio del Moral lamenta que el jutjat arxivés la causa "amb gran celeritat"
a instáncies del fiscal. També recorda que ell va sol-licitar que declaressin a la causa com a
testimonis una serie de persones que apareixen en una carta anónima; la petició no va
prosperar i "incomprensibtement" aqüestes persones es van querellar contra ell per aquesta
petició. "La sentencia va ser absolutoria, pero jo vaig haver d'anar a judici, és kafkiá", diu.
"Tinc sensació d'impoténcia. El tema de la xenofobia fa por, i de vegades quan hi ha una
actitud de racisme encara que sigui minoritaria no s'investiga a fons".

Article publicat a l'Avui, 4 dejuliol de 2005



Projecte CASOTECA - Experiéncies

Fitxa 05ExCio-Terrassa

TEMA

INST1TUCIÓ

ENTREVISTAT/DA

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD1 ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

COMUNICAC1Ó

Ajuntament de Terrassa

Gemma Puig i Andrés Montoya

Cap de secció Corriere, Mercats i Rres / Técnic
immigració

09 739 74 07

29 de setembre de 2005

Roser

Presencial (enregistrada)

OBSERVACIONS

Aquesta entrevista es va fer per investigar sobre el tema de corriere, pero van sorgir
algunes idees relatives a la comunicado que vaig considerar que era ¡nteressant recollir-
les per a l'elaboració de íes fitxes sobre aquesta qüestió.

Idees extretes de l'entrevista

Idees relatives a la comunicació

Un mica la consigna que hi ha és que el fet migratori sempre es tracti en positiu. El
perill és que a vegades es fa d'una manera molt ingenua. Per exemple, hi va haver
una campanya l'any 2000 que deia "disfruta la diversitat". Está ciar que la diversitat
pot aportar moltes coses pero no es tracta de disfrutar, perqué també conté moltes
dificultats. Després la lectura deis ciutadans és que se l¡ intenta "vendré la moto".

S'está treballant en un pía de comunicació (pero encara no saben el contingut).

S'ha d'anar amb compte perqué de la mateixa forma que no es pot caure en la
ingenu'ítat també s'ha de teñir molta cura amb el missatge que es dona (s'ha de
revisar).

La cautela hi ha de ser pero molts cops ha estat massa exagerada i en mes d'una
ocasió s'hauria d'haver fet un cop sobre la taula i posar un límits (per exemple
respecte les entitats o la pressió deis vefns).

Durant molt de temps s'ha tractat el tema de la immigració amb massa discreció.
No s'ha afronta! i no s'ha tractat obertament. Aixó pot generar molta
desconfianza perqué si no es parla obertament pot fer pensar que hi ha alguna
cosa a amagar. Aquesta política de discreció pot haver tingut l'efecte pervers



que des de la poblado autóctona es valora que ni ha alguna cosa a amagar. A
part de la desconfianza intrínseca vers I'administrado (historie).

S'han d'entomar els problemes perqué sino es poden cronificar. Exemplificat amb
llibret de les Festes de Can Anglada.

Per inexperiencia molts cops han faltat posicionaments clars sobre qüestíons
concretes i teñir una posició dura.

El paper deis mitjans de comunicado és básic. En el cas de Can Anglada van
amplificar i van fer un tractament nefast.

A nivell polític també s'hauria de tractor el tema de la responsabilitat social deis
mitjans de comunicació.

Fan falta criteris polítics i la pressió és molt gran. No h¡ ha col taboració ni deis mitjans
de comunicació ni de les entitats quan es preñen determinades mesures.



Projecte CASOTECA - Informants clau

Fitxa 01ICCio-Mpujol

TEMA

INFORMANT

INSTITUCIÓ

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

COMUNICACIÓ

MARÍA PUJOL

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
Diputació de Barcelona

Técnica

934022713 (61499) / pujolnm@diba.es

2dejunyde2005

Roser

Presencial (Diputació)

Programa curs

OBSERVACIONS:

És la responsable d'organitzar un curs sobre Gestió de la Informació en situacions de
crísi.

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Com sorgeix la Idea d'organitzar un curs de Gestió de la Informació en situacions de
crisi? Quines necessítats vau detectar?

No hem fet un análisi exhaustiu de les necessitats que teñen els ajuntaments, sino
que ha estat una resposta causa -> efecte. En molts ajuntaments es produeixen
situacions de crisi especialment relacionades amb els nouvinguts (com ara l'oposició
a la ubicació d'una mesquita en un determinat barrí) i es va pensar en donar pautes
de com afrontar les crisis ¡ tractor, sobretot, el paper deis ajuntaments davant deis
mitjans de comunicado.

Tot i que molts teórics diuen que les "crisis no es preveuen", si que h¡ ha determináis
elements que es poden veure a venir.

Hem pensat un programa formatiu que defineixi qué és una crisi, que identifiqui la
tipología de crisis dins del món local (internes i externes) i que pensi si les crisis es
poden preveure. S'ha de pensar en possibles escenaris que es poden donar
(creado de laboratoris técnics) i triar un possible escenari a partir del qual
s'elaborará el manual de crisi (a qu¡ comunicar, com comunicar, quan fer-ho, si cal
contenir els mitjans de comunicado, etc.).

Pensem que és ¡mportant crear des deis ajuntaments una mena de think tanks que
permetin anticipar-se al conflicte. Es tracta d'imaginar-se quina situado es donaría i
com es podría gestionar.



2. Perqué s'opta per donar al curs un carácter mes genéric?

Enlloc de focalitzar l'objectiu del curs en crisis sorgides per nouvinguts vom optar per
donar-li un aire mes generalista, perqué una crisi és una crisi en tots els ámbiís i, per
tant, l'ajuntament ha d'actuard'una manera determinada.

3. Quantes edicions del curs ni ha hagut? Quina ha estat la participado? H¡ ha alguna
experiencia interessant d'entre els ajuntaments participants que valgui la pena recollir en
a recerca?

Es va fer una primera edició el mes d'abril, a la qual van participar 6 ó 7
ajuntaments, pero cap deis que va participar va plantejar temes relacionats
directament amb la migració. La primera edició la va donar Margot Paqual. Aquest
any hi haurá dues edicions mes del curs, una segona els díes 14 i 15 de juny i una
tercera cap al novembre. El docent d'aquesta segona edició és Javier Puig del
Campo, director general de CGC Comunicado.

D'entre els ajuntaments que van participar en la primera edició, un cas que pot ser
¡nteressant és el del Prat del Llobregat, que va elaborar un manual de crisi per al
desallotjament d'unes vivendes al barrí de Sant Cosme: imaginar les qüestions que
podien sorgir i com donar-h¡ resposta. La cap de premsa de rAjuntament del Prat és
DOLORS PÉREZ VIVES (933790050).

4. Attres experts o informants clau a entrevistar.

Després de la segona edició del curs en podrá passar informado sobre el docent.

A banda, proposa dues persones mes: Margot Pasqual i Josep María Violón (és el
que fa aquest tipus de formació al Col tegi de Periodistes).



Projecte CASOTECA- Informants clau

Fítxa 02ICCio-DBoira
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INFORMANT

INSTITUCIÓ

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

OBSERVACIONS

COMUNICACIO

Doris Boira

Desenvolupament Comunitari

Técnica / Mediadora

doris boira@vahoo.es

2 de juny de 2005

Roser

Presencial (DC, Via Laietana)

Recerca: "Ones per a la diversitat" (2002)

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Diagnostic sobre la participado deis immigrants ais mHjans de comunicacio.

Existeixen uns buits importants en la participado deis coHectius d'immigrants. Els
cañáis municipals son responsabilitat deis ajuntaments i aquests han de complir la
seva funcionalitat (no pot ser que siguin només Taltaveu" deis ajuntaments). Son
també órgans d'expressió de la ciutadania. Els mitjans municipals han d'estar al
servei de la ciutadania i aixó vol dir dues coses, que han de considerar el coHectiu
d'immigrants com a font legítima davant d'un conflicte i que han d'oferir els espais
perqué aquests es puguin expressar.

Ümits de les radios locáis

El problema és que aqüestes radios locáis teñen pocs recursos i están poc
professionalitzades. En els congressos de radios locáis es fa molta autocrítica.

2. Des del teu punt de vista, quina ha de ser I'actitud deis ajuntaments?

Des del punt de vista de la responsabilitat deis ajuntaments, aquests haurien
d'incloure la vessant de la comunicacio en tots els plans de convivencia, no només
comunicado cap a les entitats, sino també com a fonts legitimes davant deis
conflictes. Per exemple en el cas de la mesquita de Santa Coloma hi havia un
problema perqué reaíment sortís la reivindicado musulmana. L'ajuntament també
ha de fer una política de promocionar altres fonts o interlocutors com a válids, ha de
diversificar els interlocutors. I aquí sorgeix el tema molt delicat de la representativitat:
molts cops s'ha d'anar mes enllá de la formalitat i no buscar tant el president d'una



determinada assocíació formalment constituida sino buscar opcions mes grupals.
Sino es poden produir dos problemes, un de representativitat -perqué el col tectiu no
se sent representat - i l'altre de legitimitat - perqué no es reconeix l'acord -.

Aqüestes relacions haurien de ser de manera continuada i preventiva, no només
quan ja ha esclatat el conflicte. A part deis Consells Assessors, es poden buscar altres
formules (ja que molts cops és difícil assistir-hi per horaris) com ara establir una línia
de consulta i reconeixement amb alguns grups co'ncrets (reunions periódiques mes
informáis). Aquest treball predisposaria el terreny per una relació de confianca i
evitaría tensions.

3. Com es pot facilitar aquest accés ais mhjans de comunicació municipals?

Perqué la poblado pugui participar en els cañáis municipals hi ha d'haver una
promoció des de les institucions, que realment es doni peu a la possibilitat de, per
exemple, fer un programa de radio o escriure en el butlletí municipal. Una manera
seria enviant caries a totes les llars informant d'aquesta possibilitat. Seria un bon
espai perqué els conflictes es vagin airejant, que es vagin tractant. D'aquesta
manera és mes fácil tractor el conflicte. A mes, també faria que s'establís un major
compromís cap a municipi i una millor predisposició.

[Estudi] És molt importan} el paper deis mitjans de comunicació com a espais
d'inclusió óe- la ¡mmigració, sobretot els mitjans de proximitat. Així dones, poden
jugar un paper molt important per a la convivencia.

4. S'han de crear programes especrñcs per a immigrants?

La creació de programes específics fan una doble funció: per una banda, és un pas
necessari i complementan en el camí cap a la normalització. Per altra banda, és
una plataforma perqué a la llarga les persones que participen en aquest programes
en l'ámbit local s'acabin integrant en tot 1'entramat mediátic. És una mena de
plataforma de llancament.

Exemples de programes a altres pa'fsos (estudi actual peí CAC). La BBC té un
programa per promocionar "nous talents" específicament per a joves de cultura
asiática (funciona amb quotes i necessita professionals per cobrir aqüestes quotes).
És una mesura de promoció d'accés d'un determinat col 4ectiu.

Un altre exemple és una radio alemanya que fa programes en 14 llen'gües i, després,
fa un programa amb alemanya amb representants de cada un deis 14 programes.

5. Conclusió.

Hi ha un mal aprofitament per part deis ajuntaments deis cañáis que teñen al seu
abast. La comunicació és una eina molt important per a la inclusió i cal una
planificado, que s'inclogui dins deis plans de ciutadania i convivencia. També és
molt important que la comunicació siguí bidereccíonal, o siguí que hi hagí un retorn
i que s'estigui preparat per donar resposta a aquest retorn.



Projecte CASOTECA- Informants clau

Fitxa 03ICCio-MGascon
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TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

OBSERVACIONS

COMUNICACIÓ

Magda Gascón

Secretaria per a la Immigració

Cap de premsa

93 270 12 30

6 de juny de 2005

Roser

Presencial (enregistrada)

"Informatiu de la diversitat cultural de la Segarra" i
díptics deis programes "Els nous catalans" (TVE) i
"Totunmón"(TV3).

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Diagnosi de la comunicado sobre el fet migratori que es fa a l'ámbit municipal (quina és
la príorífat, si está contempla! dins d'un pía de comunicado...)-

Des deis ajuntaments la planificado és nuMa. La diversitat no es contempla com un
tema mes a explicar com a acció positiva de govern. Comentant-ho amb persones
que treballen estretament amb el territori em diuen que, en general, es fa tot el
contrari d'intentar "vendré" aquests temes (en el sentit periodístic). La qüestió de la
immigració pot sortir indirectament en el cas d'una exposició o de la presentado
d'un llibre, on es fa referencia a la historia del municipi i per tant es fa referencia a la
vinguda de gent de diferents llocs, siguin migracíons internes o de fora. Pero no
s'agafa com un tema amb forca per vendré l'acció de govern.

Mes aviat passa totalment al contrari. Per exemple, alguns plans que tracten el tema
de diversitat en el seu nom ja no contemplen la paraula immigració (a Rubí es diu
Pía de Ciutadanta i Convivencia). Es presenta com un pía per a tothom amb la
voluntat de donar resposta a tota la societat en general. En part té una lógica:
perqué s'ha de fer una segregado a l'hora d'explicar l'acció de govern que es fa
per a tots? Perqué diferenciar qué es fa per a un col tectiu i per a la resta no? Hi ha
una part d'aquest plantejament que jo també comparteixo, pero també pot
respondre a una estrategia d'amagar o no voler ser identificada com a ciutat amb
un fort component d'immigració. Una actitud mes secretista, de por a voler donar el
nombre d'immigrants per no convertir-se en un poblé de referencia en temes
d'immigració. Hi ha una certa por a sortir ais mitjans, també perqué en els propis
mitjans de comunicado, tot i que h¡ ha hagut un canvi en el tractament de la
immigració o una especialització dins de les redaccions deis grans mitjans, molts



cops s'associa encara la ¡mmigracíó a conflictes i problemátiques. I a la premsa que
no és d'ámbit nacional encara mes. Les noticies d'ámbit local o comarcal no son
generades en sí mateixes pels ajuntaments sino que van a remole de l'actualitat. El
que sí surten son temes petits com cursos de cátala per a ¡mmigrants, percentatge
d'alumnes estrangers a les escoles, etc.

2. Quant a! paper deis mitjans de comunicado...

Algún deis grans mitjans de comunicado (TV3) está desesperat perqué els
aj'untaments no donen dades quan piquen a la porta per fer reportatges sobre
immigració. No volen parlar del tema, hi ha molta reticencia a explicar la qüestió
migratoria.

Aixó també pot venir donat perqué quan van ais municipis aquests ja están a
'Tagenda" per algún conflicte que ha esclatat. A mes, si posen aquest tipus
d'informació enmig de noticies relacionades amb Berga o l'Hospitalet, es pot
barrejar molt fácilment. Encara que el reportatge estigui ben fet, és molt fácil fer
1'associació d'idees i ja es valora negativament la decisió d'haver sortit.

Rns i tot els ajuntaments que teñen una política d'immigració mes clara, amb un
enfocament des del concepte de ciutadania, tampoc els hi ¡nteressa, perqué és un
tema que no controlen.

3. En els plans de ciutadania, está prevista alguna estrategia en comunicació?

En els plans de ciutadania i immigració de la Generalitat sí que hi ha una part que és
sensibilització i coneixement, que es preveu explicar el fet migratori, contextualitzar-
lo, donar a conéixer la realitat deis paTsos d'origen de les persones que son aquí,
aproximar les realitats en dos sentits, i aixó és pot fer a través d'una exposició o del
que sigui. Els ajuntaments comuniquen en quant que fan. La comunicació s'entén
també en tant que les accions que fa els govern municipal que teñen a veure amb
la immigració. També el que hi ha al web (entitats, etc.). L'ajuntament de Lleida
(com la majoria de les grans ciutats) té un directori d'entitats d'immigrants.

Des de la Generalitat el que es fa és donar assessorament a tots els plans territorials
de ciutadania i ¡mmigració (els antics plans comarcáis d'integració deis ¡mmigrants),
tot el que fa referencia a la gestió de la informado (sobretot convocatóries de
premsa). Pero cada ajuntament té la seva manera de fer i normalment un técnic
expert en temes d'immigració.

A mes, la immigració molts cops és noticia per coses negatives. Potser el que es
podría fer és un pía de gestió de situacions de crisi (que les situacions de crisi poden
ser moltes). No hi ha estratégies comunicatives planificada.

Tampoc fine molt ciar si s'ha de parlar molt d'immigració, potser fa un efecte
contrari. Seria mes coherent que les persones immigrades entressin amb normalitat
com a fonts d'informació (per exemple en tertulies que parlin d'esport, etc.). S'ha
d'aprofitar molt aquesta proximitat per incorporar gradualment el paisatge divers
que tenim ais pobles de Catalunya.

4. Proposta d'ajuntaments i aítres informants clau

Son ajuntaments que teñen molt ciar el model d'integració i que treballen des del



concepte de ciutadania: Barcelona, Santa Coloma, l'Hospitalet, Badalona i Vic, que
malgrat tot, és referencia. I és important no mirar només els ajuntaments sino també
a les entitats que han fet coses per arribar allá on ¡'administrado no pot. En temes
d'immigració tant ONGs com altres associacions fa anys que están fent molta teína,
com han pogut, sense massa recursos, d'explicació de la ¡mmigració, de defensa
deis seus drets (millor o pitjor). H¡ ha molt de "microtreball" fet per entitats. Les que se
m'acuden ara ja son obsoletes, perqué han estat molt lligades a temes concrets,
com el procés de reguíarització, etc. A tots els plans tenitorials/comarcal es
dinamitzen les activitats en col taboració amb entitats i sindicats, a nivell local. Cada
catáleg d'experiéncies está en cada comarca.

El tema de la immigració ha estat molt abandonat fins que no h¡ ha hagut un
nombre important dins deis municipis. El procés previ d'arribada d'immigrants, que
viuen integrats, no s'ha expiicat.

Pensó que també hauries de mirar els mitjans de comunicado que están al territori,
perqué la comunicado no és només qui la fa sino també qui l'escriu. Pensa que
molts periodistes que están en el territori tan de tot, i especialitzats en societat, i
menys en ¡mmigració, n'hi ha molts pocs. Alguns grans mitjans sí que ja comencen a
estar mes especialitzats, amb alguns programes nous especialitzats a TVE, TV3,
Catalunya Cultura, etc. Adrecats específicament a la poblado ¡inmigrada o a la
gran massa social.

Codi Deontológic i les Bones Practiques del Tractament de les Minories Étniques, de
l'any 1995, que está fet per la Comissió de Periodisme Solidan del Col ̂ eg\, continúen
essent els documents de referencia, tot i que algunes d'aquestes bones practiques
ja han quedat una mica obsoletes, perqué la realitat de la immigració ha canviat.
També hi ha la Mesa per a la Diversitat del CAC i aquí també fem una recerca de
bones practiques, televisions locáis que teñen programes ¡nteressants, com ara la TV
d'Osona que té un programa que es diu "Explica'm un conté" on hi van nens de
diferents paTsos a explicar contes. Pero tot just ara s'está comencat a fer un catáleg.
També s'está comencant a fer algún programa nou a la Xarxa de Televisions Locáis
de Catalunya.

No aprofitaments deis mitjans de proximitat. Aquest és un mal endémic de la TV local
i un tema que dependrá moít de l'interés que l'ajuntament tingui cap a la radio. Hi
hauria molta possibilitat d'espais fets "amb carinyo", amb voluntat de fer una feina
bona amb aquest tema, pero no s'aprofiten.

Altres experiéncies: Obam Mico (contertulio de TV Girona); Mireia Roses (Programa
"Explica'm un conté", dins el Pía Comarcal d'Osona); Jaume Reixach (director de
Radio Gracia); Consell de la Immigració de Barcelona.

També TV3 (Caries Sola) i TVE (Nuria Garrido) tan programes específics. Aquest et
poden donar una visió general perqué han trepitjat molt el territori. Et donarien la
visió des de l'altra banda. Porten molts rodatges i han trucat a moltes
administracions i suposo que et plantejaran un panorama una mica desastrós. Els
alcaldes de petits municipis teñen por de sortir ais grans mitjans quan es tracta
d'immigració, perqué teñen por que els h¡ magnifiquin.

Em va sorprendre una revista que es diu "Matará report", que trencava els tapies en
temes d'immigració. Jo mai havia vist una revista local amb voluntat de tractor la
immigració des d'aquest punt de vista. Es pot trobar a www.capQros.net

També podries mirar les pagines de cultura deis ajuntaments (festes multiculturals,
cursos de caíala, etc.)

5. Conclusió



Conclusió en general els mitjans de comunicado locáis teñen personal poc
especialitzat, per no dir gens ¡ no hi ha una manera d'expücar la comunicació des
deis ajuntaments que no siguí a remole d'una noticia sovint negativa. Moltes
vegades aquests mitjans locáis tan de reflex de noticies estatals que es poden
considerar positives [com ara les cotitzacions), pero difícilment les generen
directament els ajuntaments. El que fan els ajuntaments sol estar vinculat a l'ámbit
cultural (testes de la diversitat, etc.).

Pensó que s'ha de tendir a la normalització.

Rumors:
des de la Generalitat també s'está treballant amb el tema de rumors. És molt difícil obtenir
les dades deis ajuntaments, a vegades no les computen des del punt de vista de la
immigració. Pero també hi ha dades sobretot económiques, que parlen de la millora de
l'ocupació o de l'aportació que fa la poblado ¡mmigrada a les cotitzacions. És una vessant
mes economicista.

B que és mes difícil de desmentir son els rumors vinculáis ais temes culturáis (per exemple,
fan soroll i fan pudor). És una materia difícil, pero el números son mes fácils i clars. S'ha de
buscar l'origen del rumor i, si es troba, desmentir-lo per aquí.

Davant deis rumors el millor és el coneixement mutu, mes contacte i mes inversió en les
polítiques socials. Tampoc es pot presentar la immigració com una cosa bona,
immaculada, positiva. Com mes coneixement mutu hi hagi, mes contacte en igualtat de
condicions i mes recursos per a polítiques socials perqué no hi hagi competencia, millor
s'anirá.

Des deis ajuntaments s'han fet coses per desmentir els rumors. No grans coses sino petites
accions, com per exemple difondre conceptes del llibre de Sami Náír.



Projecte CASOTECA - Informants clau
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COMUNICADO

CARLES SOLA

TV3

Director "Tot un món"

csola.t@tvcatalunva.com Mobil 607071607

21 dejunyde2005

Roser

Presencial

Enviará audiéncies

OBSERVACIONS

La segona temporada del programa está molt orientada a recollir experiéncies
concretes. Podríem mantenir un ¡ntercanvi d'informació "regular".

Idees extretes de ¡'entrevista

1. Com sorgeix la idea de fer un programa com "Tot un món"?

Cree que hi ha una necessitat a partir del reconeixement de la situado entorn de la
immigració a Catalunya de comencar a fer programes divulgatius sobre aquesta
realitat social. No és casual que paraHeíament sorgeixin diversos programes en
diferents cadenes (TV1 amb "Els nous catalans", Catalunya Cultura amb "Mosa'íc",
etc.), darrera d'algunes experiéncies en televisions i radios locáis (per exemple, a BTV
s'emet un informatiu setmanal fet per les mateixes persones immigrades a
Barcelona). O reportatges puntuáis sobre la ¡mmigració que h¡ ha al municipi.

Pero en definitiva programes en qué es faci un análisi de quina es la nova realitat
deis darrers cinc anys en relació a la ¡mmigració sorgeixen perqué la població
necessita respostes a determinades qüestions que es fan. 1 aixó és el que intenta el
nostre programa. Fins i tot en un primer moment es va plantejar la possibilitat de fer
una pregunta a cada capítol, cosa que al final vam desestimar. El que hem fet,
pero, és plantejar, sense interrogants, 73 preguntes que es fa la societat catalana,
que corresponen al 73 programes de la primera temporada (d'on venen, perqué
han escollit Catalunya, qué vol dir integrar-se, quines dificultáis els comporta el fet
de no teñir papers, qué l'acollida, etc.). Ho hem tractat també per sectors
d'ocupació (servei doméstic, hostelería, construcció, agricultura) i també hem
intentat retratar els col -lectius mes nombrosos i les seves particularitats mes culturáis,
a vegades associades a la religió, i la convivencia d'aquestes religions o cultures.

Hem fet molta transversalitat. Hi ha situacions que es donen en mes d'un reportatge i
missatges que hem intentat donar molt. No anem a fer un discurs diferent del que és



la realitaí pero tampoc volem assenyalar i estigmatitzar la immigració com un
problema. La immigració és una realitat i nosaítres Panalitzem amb tota la seva
amplitud, amb les coses positives i negatives que té el fet que h¡ hagi un 10% de la
població que prové de pa'isos molt diferents deis nostres a nivell socioeconómic,
amb diferencies culturáis, ... Amb aquests 73 capítols hem ¡ntentat fer un dibuix de
quin tipus d'immigradó tenim ¡ quin nivell d'integració h¡ ha, qüestionar-nos els mites i
rumors que h¡ ha entorn d'aquesta immigració (ajuts, avantatges fiscals,...)

Com heu tractat el tema deis rumors?

Buscant exemples concrets: un senyor que ha muntat la seva botiga, una familia
que portava els nens a l'escola bressol. [Mirar capítols] H¡ ha una reflexió que ens va
fer molt clarament la regidora d'immigració d'Ulldecona, una població que té una
quaría parí de la població d'origen immigrant -sobretot romanesos i marroqu¡ns-(té
uns 9.000 habitants): com es pot fer entendre a una persona que fins ara rebia ajuts
que l'Ajuntament ha de repartir miseria i que ni ha algú mes necessitat que ell. Quan
tens una necessitat no pots entendre que hi pugui haver algú mes necessitat que tu
i, a mes, si li donen a algú que ve de fora penses que li donen per aquest motiu. I no
és així. Ü donen perqué está mes necessitat i no perqué hi hagi una discriminado
positiva vers a l'immigrant peí fet de ser immigrant.

En alguns casos aixó ha creat mites i rumors que es van estenent com una gran taca
en tots els sectors. En el cas del rumor que els immigrants teñen ajuts per muntar
negocis, nosaítres hem ¡ntentat de combatre-ho a través d'un capítol que es diu
precisament "pagant ¡mpostos". També parlem de la contribució neta deis
immigrants a la caixa de la seguretat social i aixó és molt importan!. Perqué és gent
que ha vingut aquí a treballar i que amb la seva contribució ha fet pujar molt els
ingressos de la seguretat social. I hem intentat transmetre aquest aspecte positiu.
També hem tractat la relació que mantenen amb els seus pdísos d'origen, enviant
diners per ajudar al desenvolupament d'aquests paTsos o com a mínim de les seves
famílies i de donar-los una millor qualitat de vida. I després també com es produeix el
reagrupament familiar, com teñen filis aquí: és població consumidora de servéis pero
també activa i participativa, ja sigui en associacions veYnals, socials, etc.

En molts casos ens ha sorprés el que hem trobat. Ens ha sorprés per exemple el nivell
de cátala que teñen, i fins i tot algún que no tindria perqué aprendre'l, com el
sudamericá. Els nens a l'escola l'aprenen pero també Tusen. Hem confrontat la
immigració d'ara amb la deis anys seixanta i ens hem trobat que gent jove que
acaba d'arribar parla cátala i en canvi gent que va arribar jove fa molts anys
segueix resistint-se a la integrado lingüística, al coneixement i ús del cátala. Aixó
també pot ser per la situació del país, ja que ais seixanta la llengua catalana estava
prohibida i tenia un poc ús social. Pero hi ha menys resistencia a l'aprenentatge de
la llengua.

De fet la ¡dea parteix d'una conversa entre la Fundado Jaume Bofill i TV3. Si a algú
se li ha d'atribuir la idea inicial d'aquest programa és al mateix Jordi Sánchez que va
parlar amb la direcció de TV3.

Pensó que ara mateix, en aquest moment, és molt important transmetre la idea que
la immigració és un valor positiu, no només és un problema o una dificultat.

Mitjana de 200.000 persones d'audiéncia. El programa a mesura que ha anat
passant el temps ha estat mes conegut, hi ha hagut gent que repetit perqué els hi
ha agradat, estem trobant últimament que ajuntaments, sindicáis i altres institucions
es posen en contacte amb nosaítres perqué els hi passem tots els capítols perqué
pensen que és un material que els permet conéixer la realitat. Pensen que és bastant
adequat i equilibrat. I els serveíx com a intercanvi d'experiéncies, per alió que déiem
que és un gran déficit: qué passa ais diferents municipis, amb quins problemes s'han
trobat, quines solucions han adoptat, etc. Som una mica el node de comunicado
entre un ajuntament i un altre, un sindicat i un altre, entre una associació i una altra i



entre la ciutadania d'aquí i de tora per coné¡xer-se mútuament, veure quines
solucions es troben i veure que tot está molt inventat. No h¡ ha solucions mágiques
sino que es va aplicant el que ja s'ha aplicat en altres pdisos que fa anys que teñen
¡mmigració. Nosaltres fa molt poc temps que som país d'immigració i tot just estem
comencant a tapar forats per organitzar la rebuda, l'acollida, i puguem planificar
qüestions com l'habitatge, l'escolaritzacio, la sanltat i tot una serie de serveix que
ara son deficitíaris. Tením els mateixos servéis per una poblado que ha augmentat
molt significativament en molt poc temps i aixó ha produít un coHapse. I aquest
col tapse és una font de problemes. El repartiment de la miseria que gestionen els
ajuntaments o les administracions en general i el coHapse per l'augment de la
poblado.

2. Problemes per obtenir la informado deis ajuntaments o per accedir a determínate
col lectius?

El que passa és que no hi ha massa ben organizada la informado a nivell local,
comarcal. Hi ha llocs que mes, perqué s'han trobat amb la realitat del fet migratori
abans que d'altres, o potser perqué l'han vist a venir i han planificat o perqué ja en
tenien una experiencia previa. En realitat el problema que ens hem trobat no és que
no ens vulguin informar, hi ha voluntat d'ínformar sino que no se sap massa com fer-
ho per no despertar susceptibilitats i aixecar ferides encara obertes d'un conflicte
recent. Pensó que falta una planificació. Hi ha molta improvisado. Des deis
ajuntaments s'actua amb urgencia, per apagar focs. No exlsteixen solucions
mágiques.

3. Quin el futur del programa?

Ens estem plantejant una segona temporada que encara no tenim toncada que la
pensem com una continuado. La primera temporada va ser de definir de quin tipus
de societat parlem i en aquesta segona volem baixar al terreny mes concret. No
tant definir com son les coses sino parlar del que passa, mai molt vinculat a
l'actualitat, perqué d'aixó ja se n'encarreguen els informatius diaris. Seria mes una
peca que permet retratar la realitat i, per tant, també l'actualítat, pero amb un
temps per pair-la, reflexionar-hi i trobar un to que permeti anar mes enllá de la
informado pura i dura d'un telenotícies. Nosaltres no pretenen fer noticies sino petits
reportatges que situín a la gent en determináis temes. La segona temporada volem
fer un dibuix mes sistematitzat de tot el territori.

Cree que hi ha molt de desconeixement i desconnexió respecte del que fa el veí i
aixó és un déficit molt greu. Que l'experiéncia deis demés no ens serveixi, que
haguem de cometre d'entrebancar-nos amb la mateixa pedra quan un altre ens
podría dir com ho va solucionar. És dur que tot el treball previ que han fet en un altre
costat no s'aprofiti. Cree que falta un fórum per parlar d'aspectes diaris molt
concrets. Fa falta molta transversaíitat i molt contacte entre administracions a
diferents nivells que permeti l'intercanvi d'informació i d'experiéncies, perqué és vital
no tornar a fer la feina dues. tres o cinc vegades com es fa en aquest país. I cree
que, peí que hem vist nosaltres, a nivel! local aixó está passant molt.

Hi ha una cosa fonamental que és escoltar i prendre consciéncia que qui s'ha trobat
amb un problema i ha hagut de buscar una solució té coses a aportar. No cal que
et peti a la cara un petard per saber que fa mal, perqué abans ja l¡ ha petat a un
altre. Per tant, procura prendre les mesures prévies perqué alió no t'esclati ais morros.
Pero encara no n'hem aprés prou. Encara volem sentir la sensació del pet a la cara



per saber que els petards fan mal.

A nivell de societat en general passa el mateix. H¡ ha milers d'ONGs i entitats
dedicades al tema migratori que cadascú gestiona una part petita de pressupost i
recursos fent feines semblants en paral Hel i destinades a la mateixa poblado sense
parlar-se. I evidentment no s'aprofita gaire aixó. Hi ha d'haver algú que planifiqui i
coordini per damunt de tots i que posi en un sac comú totes les experiéncies i les
distribueixi. Algú que conegui el conjunt i les doni a conéixer a les parís, perqué
només des d'un lloc on es tingui una visió de conjunt es poden evitar les duplicitats.
Cal aprofitar els recursos existents a partir d'una coordinado. No sé qu¡ hauria de
teñir aquesta fundó, si la Federado de Municipis de Catalunya, la Generalitat, etc.
Coordinar a nivell d'associacions, administracions, centres d'estudis, etc. S'ha de fer
correr tota aquesta informado per evitar fer deu vegades un mateix estudi, amb la
particularitat que al final de l'any el firma un o un altre.

En definitiva, s'hauria de frenar fot el que és Henear diners perqué políticament
queda bé. S'ha de ser mes coherent i lineal a I'hora de fer servir els pocs diners que
tenim. La coordinació i l'intercanvi d'experiéndes és vital.

4. Experiéncies interessants que penses que valdría la pena recollir.

Matará (exemple de bona gestió del fet migratori, en general)

M'ha sorprés el treball deis mediadors, que fan una feina molt silenciosa pero molt
important, i els hem vist a Manlleu, Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet. Aporten el
valor afegit que té el fet de conéixer també la poblado d'acollida.

Peí que fa ais sindicáis, tant I'AMIC com el CITE han treballat, sobretot en l'etapa de
regularització, fent la feina que potser hauria d'haver fet ¡'administrado, que és la
d'informar. Hi ha molta desinformació, perqué fot canvia molt rápid, corre l'efecte
crida, etc. Han fet una feina magnífica. També Unió de Pagesos ha fet una gran
feina, que ha ensenyat que la immigració pot planificar-se: 4000 treballadors
temporers a Lleida contractats en origen i treballant en condicions. Cada vegada
s'han obert mes oficines ais pa'isos d'origen.

Els tallers de pares i mares en aules d'acollida. Aquest any n'hi ha hagut 89, uns 1.300
pares i mares. Aquesta experiencia s'hauria d'estendre a tot arreu. Conviuen pares i
mares autóctons i immigrants en una aula un dia a la setmana. A part d'aprendre
cátala, comparteixen coneixements, costums (per exemple, quan es carnaval
expliquen la tradició, ...) i sobretot aprenen a conviure. Els primers dies no es parlen i
de mica en mica es crea una xarxa d'intercanvi d'informació entre pares i mares
sense distinció de la procedencia (feina, etc.). Vam anar a l'escola Montseny de
Barcelona (el llistat el té Ensenyament). Es fa en la mesura que se sol -licita i hi ha mes
demanda que recursos. També son molt interessants les aules d'acollida.

A nivell de municipis hi ha regidories dedicades a immigració: per exemple a
Manresa teñen un pía d'acollida (Rubio: regidor). La seva experiencia la va explicar
en el marc de Sabadell Universitat: reunia la gent que havia arribat al pie i
l'ajuntament, amb l'alcalde al capdavant, els donava la benvinguda i els repartía
una guia. És una manera de mostrar que els alcaldes i els regidors son persones
assequibles que están allá per establir una convivencia i una complicitat que
permeti que uns i altres es beneficíín del fet de viure en aquell municipi. Aquí está la
diferencia entre entrar per la porta gran o per la de darrera i de nit. Quan la máxima
autoritat d'un municipi et rep, et demostró que ets algú volgut i no rebutjat.

Altres: Ulldecona (municipi amb un 25% de població immigrada); Cervera i Guissona.

Els de Tarea metropolitana: Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet



Altres: exemple de la gestió deis residus: culturalment aquí es comenta a teñir
assumií. Com es pot exigir a gent que acaba d'arribar que entengui el reciclatge?
Primer s'ha d'explicar com funciona l'ensenyament ¡ la saniíat i després es pot
comencar a explicar com funcionen coses de convivencia que no fenen assumides
ni la poblado catalana autóctona de tota la vida. A Matará fa temps que es
treballa en aquests aspectes en barris de molta immigració.

Des de moltes ONG, com la Fundació Catalana del Lleure o ia Fundado Pere Tarrés
fan una tasca important en l'ámbit de l'educació en el lleure, perqué és on
s'estableixen complicitats en nens que serán futurs ciutadans ¡ els pares d'aquesfs
nens, tora de l'escola. Element de socialització molt important. Aixó hauria de teñir
un suport de l'administració. A mig i llarg termini pot teñir un impacte molt positiu, per
exemple en raspéete de les bandes.

En relació a aquest tema, hi ha una entitat a l'Hospitalet que combat la formado de
bandes en la coHectivitat hispanoamericana a partir d'activitats en el lleure,
organitzant testes on no hi havia alcohol, a través del ball.

Rumore: a vegades parteixen d'una aplicado laxa de la llei. El que no pot ser és que si hi
ha una llei que no penmet obrir un corriere i algú no la compieix no se l'obligui a tancar.
Aixó crea una creenca de privilegi. S'ha de ser estríete en el compliment de la llei.
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Caries Bertrán

CITE-CC.OO.

21 dejunyde2005

Roser

Presencial

OBSERVACIONS

Després de l'entrevista sobre comerc vam entrar al tema de la comunicado, ja que té a
veure amb la seva tesi. He recollit molt breument alguna de les idees. També va ser
coordinador del Servei de Normalització Lingüística de CC.OO.

Idees extretes de l'entrevista

1. Us de les xarxes informáis (comercos, etc.)

Pensó que seria molt interessant introduir la informado en les xarxes informáis de
comunicado. Per exemple, fer una xarxa de comercos i punís adherits on la persona
pot establir taulers d'anuncis per coHocar la informado. Aquesta seria una manera
que la informado arribes a aquests coHectius i de combatre la rumorologia (es va
proposar a Reus tot i que ha estat una proposta que al final no s'ha portat a terme).

S'han de detectar xarxes informáis i introduir la informado per contrastar i
contrarrestar els rumors.

2. Coneíxement de Dengues

Altres aspectes son la potenciació del coneixement de les llengües oficiáis. Pensó
que ha de ser una prioritat per assolir l'autonomia. Els mediadors i els intérprets
representen solucions puntuáis...

És básic disposar d'un codi de comunicado comú. Per aixó s'ha de promoure
també un coneixement, encara que siguí molt básic, de les llengües co-oficials.



3. Coneixement d'aspectes de la comunicado para-verbal.

També s'han de teñir en compte altres aspectes de la comunicació mes enllá del
tingüístic (aspectes para-verbaís), que son molí importants en la construcció
d'estereotips i visions negatives. Per exemple, la gestió de l'espai personal, afecta
molí la visió deis altres. Hauríem de ser capacos de reflexionar si molts problemes de
comunicació no venen donats per aqüestes qüestions (son mecanismes que
funcionen d'una manera molt inconscient). En llocs d'afenció al públic seria
convenient tenir-ho en compte, teñir un coneixement de competéncies culturáis.

Traduir no és adequar al context cultural. Per exemple, si en un document parlem de
conveni coHectiu, no n'hi ha prou en traduir literalment la paraula, ja que en moltes
realitats aquest concepte no existeix. S'hauria d'explicar la paraula mes que traduir-
la, fer com un glossari de conceptes.



ACTA DE LA COMISSIÓ COORDINADORA

DEL DÍA 02 de marc del 2006 (núm03.06)

Assistents: Teresa Roca, Muriel Casáis, Joan Albert Vicens, Isabel Vilaseca, Narcís Castanyer, Jordi

Sánchez i Joan Caries Brugué.

JS llegeix l'acta anterior que s'aprova.

JS explica les ultimes novetats sobre el procés de selecció de la persona que ha de portar la gerencia

de la FJB. Dona compte de les candidatures rebudes i explica la selecció que des de la comissió (JCB,

JS, MC i IV) es va fer per entrevistar. De la selecció de les 7 persones finalment en varen quedar

dues, que van ser entrevistades per la comissió. Finalment es va desestimar una d'elles i es va valorar

l'altra candidata, Gal.la Cortadelles. Quan se li va transmetre la decisió, pero, va retirar la seva

candidatura argumentant que no veia oportú abandonar les responsabilltats actuáis a l'empresa on

treballava actualment. Aquesta decisió, després d'altres converses amb el director de la FJB, ha estat

finalment ratificada avut al matí.

Es valora negativament aquest contratemps i s'anima al director a reiniciar el procés amb noves

persones ¡ per tant a fer un esforc a buscar noves candidatures. Hi ha la voluntat que per a la propera

coordinadora aquesta selecció estigui culminada.

JS presenta la nova publicació d'lnformes Breus, que ja va ser objecte de reflexió en l'anterior

comissió. Es valora positivament. JS confirma que en les publicacions no comerciáis de la FJB no hi

ha I'ISBN i que ja ha donat instruccions per tal de corregir aquesta anomalía.

S'inicia una reflexió sobre la CG, tal i com s'havia previst. JS explica amb un cert detall el procediment

de valorado de les sol ücituds rebudes fins a la decisió d'acollir-les o rebutjar-les. En general sembla

corréete el procediment.

L'acord majoritari és que aquesta convocatoria s'ha de mantenir i que a mes ho ha de fer en els

termes que ara tenim, sense limitar els ámbits temátics. De la mateixa manera es considera que la

convocatoria pública no ha d'excloure cap tema de manera explícita ja que sempre estem a temps de

rebutjar una so! licitud, i que disposar d'un finestra oberta sempre ajuda a conéixer persones, equips,

entitats i sobretot temátiques emergents.

S'insisteix en la necessitat d'avaluar bé les demandes i també en el fet d'apostar per gent mes júnior



que sénior. JS creu oportú que periódicament MC o bé la propia coordinadora revisi els acords de

concessió d'aquestes ajudes per veure si son encertades. Es demana que es cuidin ets procediment s

de comunicado a les persones que s'els hi nega l'ajuda ja que algú ha mostrat la seva sorpresa peí fet

de la rapidesa en alguna denegació (poques setmanes des de que es va presentar) i també peí fet que

fos la secretaria qui signes la carta de denegació.

JAV explica que va parlar amb Vicenc Creus i que aquest es mostra disposat i satisfet a acceptar la

invitado a incorporar-se al Patronat. TR comunica que l'lgnasi Carreras ha respost favorablement a la

invitado formulada en el seu moment per a la seva incorporado al patronat. S'acorda que el següent

pas a realitzar és que el proper Paíronat ratifiqui els nomenaments i posteriorment procedir a la seva

incorporado a la dinámica de les reunions. Préviament es creu que tant la presidenta com el director

haurien de teñir una trabada amb aqüestes deus persones.



Projecte CASOTECA - Informants clau

Fitxa 06ICCio-OMico

TEMA

INFORMANT

INSTITUCIÓ

CARREC

CONTACTE

DATA

RESPONSABLE

TIPUSD'ENTREVISTA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

OBSERVACIONS

COMUNICACIÓ

Obam Mico

UGT - Girona

Responsable Immigració

972210976/646842311

29 de juny de 2005

Roser

Presencial

Idees extretes de ^entrevista

1. Valorado o diagnosi

Des deis ajuntaments hi ha poca comunicado cap a la poblado immigrada. No hi
ha una comunicado específica per a les persones ¡mmigrades sino que el que
existeix és una comunicado cap a la ciutadania en general. D'altra banda, tampoc
tinc ciar si hauria d'existir una comunicado específica ja que, al final, el que
interessa és que hi hagi una normalització-. De tota manera, tenint en compte que la
immigració té unes especificitats, sí que s'hauria de preveure algún tipus de
comunicado mes específic. Per exemple, en relació a l'accés ais servéis, seria
interessant que exisfissin circu'íts en qué la informado pogués arribar de manera
fluida a la població nouvinguda, ja sigui en temes com la vivenda, o l'oci.

També hem d'aclarir que la població ¡mmigrada és heterogénia, i no fots teñen el
mateix coneixement de la llengua. Els llatinoamericans, per exemple, fenen una
major facilita! per integrar-se des del punf de vista lingüístic. L'aspecíe del
coneixement de la llengua és fonamental i el seu desconeixement distorciona molt
les possibilitats de comunicació. Per tant, s'han de propiciar espais que permetin el
coneixement de la llengua autóctona.

De totes maneres, raspéete que em preocupa mes en relació a la comunicació son
determinades informacions que procedeixen de I1 administrado en relació a
determinades situacions que es produeixen com poden ser certs tipus de conflictes.
Sempre es dona una informado distorcionada en el sentit de recalcar raspéete mes
problemátic del conflicte. Els conflictes son normáis en la convivencia de les
persones, pero aixó no vol dir que el conflicte sigui negatiu necessáriament. Hi ha



una tendencia a criminalitzar una part ("els ¡mmigrants no s'integren", "fan soroíl a
les escales", ...). Aixó també és una manera de comunicar i pensó que propicia
rebuig. Les situacions s'han d'intentar solucionar i no difondre. Si hi ha un conflicte en
una escala, el mes normal és que, com a primer pas, es reuneixin els véíns i intentin
trobar una solució. El que passa és que normalment aixó no passa així. I en realitat és
un conflicte que es pot produír entre veíns autóctons i no li donarien aquesta
connotació de conflicte provocat per nouvinguts definits com a "poc integrables".

2. A través de quines altres vies poden comunicar els ajuntaments sobre el fet migratorí?

Aquí a Girona hi ha un festival de tardor, que es coneix com Temporada Alta, que
inclou concerts, actuacíons de teatre, etc. Molt sovint venen artlstes o músics deis
nostres paísos pero la gent immigrada no té la informado per acudir a aquests
esdeveniments culturáis. Pensó que no interessa que la gent ¡mmigrada participi en
aquest tipus d'esdeveniments. La poblado ¡mmigrada ha crescut considerablement
aquests darrers anys i podría haver-hi un interés per part deis municipis d' arribar a
aquesta gent.

3. Creus que des de l'ajuntament s'hauna de comunicar a priori sobre el fet migratorí?

Els ajuntaments comuniquen a reacció, pero en realitat no sé perqué s'han
d'exposar públicament els problemes de convivencia. Els ajuntaments haurien de
teñir el seu circuít per solucionar aquests problemes. Jo cree que té una interpretado
en clau política en el sentit de destacar les diferencies, com ja es feia amb els
gitanos. Donar el missatge que la gent immigrada és diferent, venen de paísos
diferents, teñen cultures diferents i, en conseqüéncia, la seva integració és difícil
perqué venen amb un bagatge difícil de canviar. S'identifiquen els problemes
d'integració de la gent immigrada amb la seva cultura d'origen, molt sovint
desprestigiada.

Si algú fa la pregunta de qué és la cultura, segurament es pensará en la cultura que
es coneix aquí, que parteix de Grecia i Roma. La resta de cultures sembla que son
tant "cultura". Si mirem l'aspecte mes concret de la religió, si preguntes a la gent
sobre la religió musulmana, segurament la resposta será que és integrista (que és el
que sona ais mitjans de comunicado). Jo no puc desmentir que la religió
musulmana, avui dia, tingui algún tipus de proposta integrista, pero el que també és
cert, i hi estem observant darrerament, és que la religió católica té molt d'aixó
també. I aquesta visió té molt d'institucional, son les própies institucions que
promouen aquesta visió (Jordi Pujol, Marta Ferrusola, etc.). Es parla de les diferencies
culturáis i la poca ¡donéítat de la "contaminado" de la forma de ser de la gent que
arriba. És només un exemple pero n'hi molts d'altres en qué es mostren les nostres
cultures com a perilloses.

4. Creus que hi ha alguna experiencia interessant de recollir a la recerca (per part
d'ajuntaments, entitats, etc.)?

Hi ha intents o propostes individuáis d'acció que no teñen la suficient acollida per
part de les institucions. Per exemple, a Barcelona vam crear fa uns anys un grup per
treballar aspectes de la comunicado que es deia Migramedia, que avui está en
"stand by" per falta de pressupost. El seu objectiu era intentar aplanar el camí de la
comunicado de les institucions cap a la gent immigrada i al revés, crear un circúi't



de comunicado en una doble vessant. Intentar trobar etement que poden
comunicar en primera persona, que quan passa alguna cosa la gent ¡inmigrada
pugui explicar la el que passa i que no siguí únicament fruit de la interpretació del
periodista de torn. Que se'ls tingui en compte com a interlocutors.

Per a nosaltres la informado és sempre una recerca de respostes. La que hi ha
actualment és unidireccional, en el sentit que les fonts sempre son les mateixes. Molt
poques vegades passa que els periodistes s'interessin per trobar una resposta
donada pels implicats, per la gent immigrada. Sovint només es busca una resposta
de la institudó.

Migramedia també va organitzar un curset per formar a la gent immigrada en la
utilització deis mitjans de comunicado: interpretar les noticies, elaborar els seus
propis comunicats, etc.

El 1997 es va fer una investigado recollint durant tot l'any tota la informado de la
premsa escrita de totes les noticies sobre ¡mmigració, a ámbit espanyol i comarcal i
vam obtenir respostes que ¡Hustraven quin és el panorama i hi anava ¡nherent una
proposta d'acció. Pero les administracions no van voler recollir aqüestes propostes.

Hi ha alguns programes de radio que fa gent ¡mmigrada i alguna participado a les
televisions. Per exemple jo participo al "Som com som" de TVGirona, que dona la
possibilitat que la gent immigrada (o alguna gent immigrada) pugui expressar-se de
manera lliure sobre temes d'actualitat, que son específicament relacionats amb la
immigració. Donar la visió que també la gent immigrada que vivim aquí també
podem opinar sobre els problemes que els afecten.

Tot son intents o esforcos personáis per fer alguna cosa en aquest sentit, pero les
administracions o les entitats no acaben de recollir d'una manera clara aqüestes
iniciatives. No está institucionalitzat i normalment solen teñir recursos personáis.

A Salt en aquests moments hi ha dos programes a la Radio Municipal.

Peí que fa a altres actuacions que no siguí comunicado, a Salt hi ha un programa
impulsat per l'Escola d'Adults que intenta donar una altra visió del fet migratori. Hi ha
una comissió específica per treballar aquest tema, que está plena de bones
intencions individuáis pero que no acaben de connectar d'una manera clara amb
l'ajuntament. Hi ha missatges contradictoris.

El problema és que peí tema de la ¡mmigració s'ha d'anar treballant poc a poc. El
canvi és molt lent. La gran dificultat és mental i psicológica i per vencer aixó no hi ha
termini. S'han de treure molts prejudicis per a les dues parts, els autóctons i els
nouvinguts. I ja están canviant coses: a les escoles els nens i nenes ¡mmigrants parlen
cátala.

Contacte escola d'adults: Joan Colome, Sebas Parra (director) i Mónica.

Peí que fa a la UGT, fa una experiencia que consisteix en crear parelles per aprendre
la llengua, un autócton i un immigrant, que queden diverses vegades a la setmana
per parlar cátala. És una experiencia molt positiva. De moment hi ha unes 14
parelles.

Aquests últims anys hi ha grups de técnics que poden aportar criteris per elaborar
programes i projectes, i no s'está aprofítant bé aquesta situació. S'han d'escoltar
mes els técnics i hi ha d'haver mes voluntat política.

La integrado no és només competencia o responsabilitat de la gent immigrada, és
en els dos sentits. Hi ha molt poc coneixement deis llocs d'origen (religió, cultura,
forma de vida). Totes aqüestes coses s'haurien de tractor a les escoles, perqué nens i
nenes, autóctons i immigrants, sápiguen quina és la historia i com hem arribat aquí.
La situació actual és fruit de moltes accions históriques (colonialisme, esdavisme.



explotació, multinacional, empobriment...). La immigració és la visualització d'un
fenomen global el camí natural de les coses, resultat de tot un procés.

S'ha de reivindicar que a les escoles es tracti la historia en tota la seva complexitat, i
aquesta és Túnica manera de canviar de mentalitat. D'arribar al reconeixement
d'uns i altres, al respecte mutu.
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Idees extretes de ('entrevista

1. Quin és el mapa del sistema audiovisual a Catalunya?

En aquests moments el mapa del sistema audiovisual cátala és a punt de canviar.
Ara hi ha televisions locáis en una situado d'una certa alegalitat i en aquests
moments el canvi tecnológic cap a la TDT, fa que, sent estrictes, la TV local
desaparegui. Perqué els ámbits de cobertura, amb la televisió digital terrestre, ja no
serán estrictament locáis o d'un sol municipi, sino que tindran un abast comarcal o
supracamorcal, depenent deis casos. El territori cátala quedará dividit en una
vintena de demarcacions, i les televisions locáis que serán adjudicades ho taran en
l'ámbit d'aquestes demarcacions. Així dones, la televisió de proximitat passa a teñir
un abast comarcal o supralocal.

Quin críterí se segueix per fer la divisió en demarcacions?

Acaba de ser una mena de compromís entre criteris tecnológics i económics (és a
dir, la ubicado de repetidors i com amb un cosí raonable es pot fer la migració de
la tecnología analógica a la digital). El que es fa és una nova planificado de
l'espectre radioeléctric. És un sistema mes eficient perqué multiplica la capacitat de



l'espectre i, af mateix temps, fa que s'hagi de reconsiderar el que és la TV local. Fins
ara h¡ havia TV locáis en espais molt reduíts per un nombre molt petit d'audiéncia
potencial ¡ que en definitiva eren televisions que, tant les privades com les publiques
no tenien una economia real (hi havia una distorsió introduVda per les subvencions
de la Diputado, per l'excés de programado gratuita, per la reiterado de
programes, per r'impost revolucionan" del petit corriere local, etc.). En definitiva, la
majoria de TV Locáis, no responien ni a la vía pía de negocí propia d'una empresa
del sector privat ni a un projecte de proporcionar un servei públie de veritat, sino
que mes aviat, en el cas de les publiques hi havia una voluntat de control per part
de l'ajuntament, s'entenia com una mena de butlletí municipal pero audiovisual.
Amb tots aquests procediments s'havia pervertít el sentit de la TV local i quedaven
un exemples de TV Locáis sense ánim de lucre molt amateurs, molt a resultat del
voluntariat que, com a conseqüéncia, no assumien ni criteris de producció propia
amb criteris industriáis, ni compromisos de qualitat periodística (comprovació de
fonts, objectius de pluralitat, etc. ). A mes, no sembla ciar que aqüestes empreses
sense ánim de lucre de petites televisions d'abast estrictament local, la millor
tecnología per arribar al seu públie sigui l'espectre radioeléctric, perqué hi ha un
despropordó entre els costos que té i el que realment és l'audiéncia potencial
d'aquestes televisions. Hi ha moltes mes televisions locáis a Catalunya que a Franca.
Perqué en els pdisos europeus ja ni es plantejaven que hi pogués haver televisions
locáis per a poblacions de menys de centenars de milers de persones.

2. Com pot quedar tot aixó?

El que queden son una vintena de territoris amb 24 múltiples (cada canal múltiple
son 4 cañáis de televisió). Aquests múltiples tindran un canal dedicat a les televisions
publiques i els altres a les privades, pero a Catalunya es va negociar que la
possibilitat que alguns múltiples puguin teñir 2 cañáis públics (per tant, la proporció
1/3 podrá ser 2/2). Com que hi ha comarques on hi podría haver 2 múltiples, es
podría jugar amb totes les possibles combinacions de 8 cañáis (1/7, 2/6, 3/5 i 4/4).
Per tant, el mapa final estará definit en funció de com quedin repartits tots aquest
programes. Els ajuntaments que vulguin accedir a la televisió pública en principi
haurañ de consorciar-se de manera que, en una demarcado determinada hi hagi 1
0 2 cañáis públics(que no pot ser que estiguin en mans d'un o dos municipis en
contra deis altres).

Sortirá un decret que establirá quins ajuntaments volen participar-hi i aquells que
vulguin teñir televisió pública s'hauran de consorciar i establir entre ells, a través
d'una empresa de capital públie, com gestionar. Els procediments son molt diferents
1 marge de maniobra és molt ampli: poden repartir-se per franges horáries, fer
programes conjunts, etc.

El model actual está esgotat. Les adjudicacions es faran a partir de fináis de
desembre d'aquest any i es preveu que entre el 2006 i el 2008 es resolgui la migració
de l'analógica a la digital a Catalunya i fins al 2010 al conjunt d'Espanya.

Els consells comarcáis poden teñir una certa funció en l'organització i coordinado
deis ajuntaments, per crear un órgan de gestió.

3. Marc legal

El que hi ha ara és una llei de mesures urgents que estableix alguns canvis de
parámetres que regula el nombre d'emissores que pots teñir en una determinada
demarcoció, canvien eis percentatges d'una empresa amb mes un d'un operador



de televisió, els límits de concentrado, etc.

Et que s'ha fet recentment (juny 2005) és un paquet de propostes de mesures que sí
que modifiquen totalment el panorama. H¡ ha:

Projecte de llei de l'audiovisual espanyol

Projecte de llei de reforma deis mitjans públics de l'estat

Projecte de llei de creació consell audiovisual estatal

Mes dos decrets que modifiquen el pía técnic de planificació i distribució de
l'espectre readioelectric.

Tot aquest paquet constitueix la política de reforma del sector audiovisual a
Espanya. A Catalunya, paraHelament, están en rnarxa processos, en els quals s'ha
inspirat la reforma a nivell d'estat espanyol, la redacció d'un nou estatut, que
planteja coses tan decisives com per exemple que siguí la Generalitat qui tingui la
competencia executiva en la gestió i la planificació de l'espectre radioeléctric.
Aquest és un tema absolutament capital.

[Ve d'un fet historie que és que quan es va fer la Constitució Espanyola es va
determinar que les telecomunicacions serien competencia exclusiva de l'Estat,
mentre que els continguts audiovisuals eren competencia de les comunitats
autónomes. L'Estatut de Catalunya ho va aprofitar malament perqué quan va
introduir el tema deis mitjans de la Generalitat de carácter pública va remetre a la
futura llei de creació de l'ens públie de Radiotelevisió espanyola, amb la qual cosa
remet a una llei de segon ordre i no directament al text constitucional. Així dones, la
titularitat de TV 3, de fet, és de l'Estat. Amb aquests anys, el que abans era
competencia básica -infrastructura- que va ser adjudicat a l'Estat ha passat a ser
secundaria i la que era secundaria -continguts- ha passat a ser la fonamental.]

Amb~aquestes condicions, la Generalitat que ja tenia competéncies en materia de
continguts, ha passat a reivindicar al projecte d'estatut la competencia executiva -
planificar i distribuir- que afecta l'aspecte radioeléctric que és la infrastructura
básica per la qual passen la major par d'aquests continguts. Per tant, l'Estatut és un
tema fonamental.

A parí de l'Estatut, en aquests moments h¡ ha la proposta de llei de l'Audiovisual a
Catalunya, que introdueix nous requisits i noves definicions de qué és local, quins son
els seus ámbits, qué es producció propia, etc. També h¡ ha un projecte presentat peí
Govern que ara está en ponencia parlamentaria, que és la llei de reforma de la
Corporació Catalana de Radiotelevisió. Están pendent de discussió i segurament
s'aprovaran les dues a la tardor.

Pendent d'aquesta aprovació hi ha un decret del govern, que podría sortir el mes
de juliol, per estabíir el régim peí quaí els ajuntaments podran aspirar a disposar de
cañáis públics en la nova TDT. Un cop establerts quants i quins son els cañáis públics,
s'haurá de procedir a la promulgado del plec de clausules que acompanyará la
convocatoria del concurs públie per licitar els cañáis privats de TDT. De manera que
aqüestes TV locáis que ara existeixen ¡ altres que els pugui interessar de carácter
privat puguin concursar per disposar d'algun programa deis que quedin en el
multiplex reserváis per la iniciativa privada.

A mes, durant aquest període el que passará será que la TV pren una naturalesa
diferent de la que havia tingut fins ara perqué, en pocs anys, el que passará será
que qualsevol persona, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i mítjancant
qualsevol suport, podrá rebre continguts digitals (es podrá veure la tele peí mobil, el
rellotge, una agenda electrónica, etc.). El nou univers digital el que permet és una
multiplicitat de tecnologies complementáries que fan difícil regular tots els espais.
Aleshores, els proveidors deis servéis de comunicado electrónica, que poden ser de
continguts audiovisuals, no necessitaran una ílicéncia sino que simplement podran



operar a partir d'una notificado a I'administrado i d'assumir un conjunt de requisits
que afectaran els continguts. Per exemple, no es podran subministrar per aquest
procediment continguts xenófobs o discriminatoris. Per tant, estará subjecte a un
control pero ells podran lliurement posar en marxa empreses simplement notificant-
ho a l'administració. I d'altra banda, les empreses privades que utilitzin.l'espectre
tindran un régim de llicéncia que ja no será considerada servei públic sino servei
d'interés genera!.

Per tant, hi ha un procés de liberalització en tot el sector audiovisual que ve reforcat
per tot el canvi tecnológic, que fa insostenible el tipus de model públic que es
basava en el carácter extremadament limitat de l'espectre radioeléctric. Ara
multiplicitat de cañáis i procediment de transmissió de continguts.

4. Fundó del Consell de I'Audiovisual

La importancia del CAC és que ha ¡ntentat impulsar tot aixó a partir d'un
coneixement especialitzat i d'un marc de racionalitat. Perqué és un procés molt
complicat i s'ha de fer bé. Mes que intervenir sancionant el que fem és transmetre la
cultura del nou horitzó que es dibuixa, intentar mantenir unes certes posicions
d'equilibri, fer prendre consciéncia al parlament de la urgencia de la nova
normativa, etc. I bona part del procés espanyol s'ha beneficiat del cátala.

5.1 quin ha estat el sistema audiovisual cátala anterior a fots aquests canvis?

Hi ha un líibret que ho explica molt bé "La televisió local a Catalunya", tot i que ara
és molt vell. També hauries de parlar amb Josep Ángel Guimerá (ICOM-UAB
935812907).

[[La hipótesi és que acaba amb un mapa d'unes 50/60 televisions (ara n'hi ha unes
115). Es produirá una mena de procés darwiniá i la gent haurá de fusionar projectes
perqué les clausules exigirán un mínim d'estabilitat de les plantilles, teñir informatius
de carácter local, etc. Tot aixó es reorganizará.

Peí que fa al tema de la diversitat, algunes d'aquestes televisions han fet coses molt
¡nteressants. Hi ha dues grans xarxes de televisions locáis, a les quals t'hauries
d'adrecar, perqué teñen paquets de programado que intercanvien per satél lit:

La Xarxa de TV locáis (Miquel Bonastre)

Consorci de Televisions Locáis i Comarcáis (Josep María Torrent)

Son consorcis d'intercanvis de programes i alguns d'aquests son interessants sobre el
tema de la diversitat. És millor teñir el catáleg i ja es veurá la programado de cada
televisió local. Un deis casos interessant és un programa que emet Televisió de
Vitafranca durant el Ramada que está molt bé.

CAC está intentant fer un fons de programes especialment ¡nteressants en la qüestió
de la diversitat. Explorado europea.

La radio permet obrir espais al tercer sector, obrir l'accés a determináis coMectius,
pero en televisió és diferent perqué és mes complexe i costosa. En tot cas les
publiques han d'assumir els compromisos d'accessibilitat deis diferents grups socials.

La radio es diferent perqué la tecnología digital és de substitució, és a dir, que quan
acabi la migració la tecnología analógica desapareix. En el cas de la radio no és
així i per tant la DAB (digital audio broascast) té problemes d'implantació per un
problema de costos i peí fet que la digitalització no suposa una gran aportoció, no hi



ha una implantado molt sólida. La gent troba que la radio ja sent prou bé i en el cas
de la radio la digitaliízació no és tecnología de substitució sino que és tecnología
complementaria i per tant, el mapa no variará substanciaíment.

El que hi ha és Ona Mitja, que té un carácter residual i son concessions de l'Estat i
I'FM, que té un mapa de demarcacions relativament petites i l'adjudicació de les
llicéncies les dona la Generalitat. Aixó fa el CAC tingui competéncies en totes les
emissions de radio que es fan a Catalunya, perqué la COPE ¡ la SER emeten també
amb una llicéncia que atorga la Generalitat, en canvi en el cas de la TV nosaltres
tenim competéncies en la local i TV3 i en televisió espanyola, TV5 i antena 3 quan
fan programes en desconnexió especialment per a Catalunya, pero sino no.

Programes a nivell de radios locáis pensant en temes de diversitat: n'hi ha buscant la
diversitat deis targets, de veus, etc. (dones, avis, etc.). Radio Nicosia: gent que
pateix malalties mentáis.

Ho podries consultar a Amparo Huertas i María Gutiérrez de I'ICOM-UAB (gent que
porta temes de radíos locáis). Informe descriptíu sobre la radio per la CAC.

També Mercat de l'audiovísual de Catalunya, celebrat a Granollers el maíg de 2005
(6ena edició) fwww.mercataudiovisual.com) . la trobada fomenta el mercat de
productes audiovísuals ¡ tecnológics, i també la presentacíó d'experiéncíes
destacades del sector, trobades d'agents amb interessos comuns i espais de reflexió
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1. Estructura i funcionament de la Xarxa

La xarxa s'inicia el 1999 omb el nom de circuít impulsada per la Diputado de
Barcelona per una demanda de suport de ('administrado per part del sector.
Inicialment hi ha certs recéis de I1 administrado (per algunes experiéncies com la
Fundació Granados, etc.). S'inicia de forma tímida: es limitava a un circu'ít que feien
uns motoristes lüurant i recollint cintes peí territori. Es comenca a treballar amb la
capacitat de produir i intercanviar programes. Amb els anys l'estructura va creixent i
passa de 2 persones a una vintena.

Ja des deis inicis ens vam plantejar el dilema entre la necessitat de buscar interessos
comparlits i no perdre l'accent local. S'han de buscar continguts que responguin a
interessos o objectius locáis i alhora que siguin viables per buscar la sostenibilitat del
model (mercat). Per exemple, es absurd que es facin 25 o 30 programes diferents de
cinema amb pocs recursos i baixa qualitat. Es tracta de fer alió que es pugui
conjuntament i després personalitzar-ho.

2. Com es configura la programado?

Actualment es distribueixen unes 5 o 6 hores de programado. El territori és molt divers
i les diferents realitats de les TV locáis desiguals (en recursos, estructures, etc.). Es
busca els interessos comuns de les TV locáis. A la XTVL hi ha dues línies:



Informatius (informado local). H¡ ha un cap d'informatius que manté relació
amb totes les TV locáis. Intent de no donar una visió centralizada i no perdre de
vista l'accent local.

Programes (mes estables ¡ sense la ¡mmediatesa deis ¡nformatius). Es fa una
trobada anual en el Mercat Audiovisual de Catalunya (Granollers): canalització de
totes les propostes que arriben (es presenten els programes i es recullen fitxes per
conéixer l'interés de les TV locáis per a les diferents propostes). A partir d'aquí es fa
la configuració de la programació.

En el MAC també s'organitzen taules de treball paraHeles a la presentado de
programes i es discuteixen temes que afecten el sector com la TDT o bé, el 2004, el
tema de la immigració i la diversitat. Aqüestes taules també serveixen per detectar
necessitats.

A banda, hi ha una Comissió de Continguts (creada fa 4 anys) que valora les
propostes puntuáis que van arribant [de productores i tv locáis).

El MAC es consolida i pren autonomía com a espai d'intercanvi. Es crea un Consorci
del MAC.

Després del MAC s'obre un període de negociacions. La Comissió de Continguts fa
una distinció a l'hora de comprar programes entre els que responen a una vocació
de servei públic i aquells susceptibles de ser comercialitzats (per exemple, el motor).
La Xarxa el que fa és coordinar i posar recursos: garantir la distribució si les televisions
locáis es posen d'acord en comprar els drets (interés de com a mínim el 20 % de les
TV de la Xarxa).

La Xarxa també garanteix un servei básic de programació (3 hores) que les
televisions locáis reben per satél Hit i després programen com volen.

3. Tractament de la diversitat

El 2004, arran de la sessió del MAC sobre "Diversitat i immigració a la TV local" es
crea el programa "Díccionari de la Diversitat". S'obre un debat entorn al dilema
entre la normalització o l'especificitat i es decideix que s'ha de tendir a la
normalització i s'aposta peí concepte d'"interculturalitat".

La Xarxa de Televisions Locáis i la Diputado de Barcelona van presentat la serie
documental "Diccionari de la Diversitat", on les lletres B de barri, D de democracia o
E d'escola donen forma i contingut a 26 capítols que volen promoure els valors de la
diversitat i la pluralitat entre els espectadors. Es va emetre tots els dimecres, a través
de les televisions locáis, a les set de la tarda i a la una de la matinada.

El Diccionari de la Diversitat vol reflexionar sobre el fet migratori, el valor de la
diversitat i la pluralitat cultural. Ho fa a través de 26 capítols, corresponents a cada
una de les lletres de l'abecedari.

La serie documental parteix de la base que la diversitat és una de les principáis fonts
de riquesa de qué disposa una societat. Per explicar tot aixó, els documentáis
compten amb estudiosos deis camps de la sociología, la historia o la llengua, que
aporten la seva opinió. Alguns d'aquests experts son Judith Astelarra, Salvador
Cardús, Eliseu Aja, Manel Delgado, Rafael Crespo, Mary Nash i Oriol NeHo, entre
a I tres.

El programa es va emetre a través de la Xarxa de Televisions Locáis i també s'ha
ofert ais Ajuntaments perqué el puguin utilitzar com a eina de treball en els
programes de cohesió social.

La serie es va emetre entre les mesos de gener a juliol.



El material servirá per fer una publicado, com a eina didáctica i de reflexió que se
cedirá ais ajuntaments.

A banda d'aquest programa, determináis coHectius, especialment els
llatinoamericans, han demanat programes específics, perqué teñen la necessitat de
trobar determinades informacions. En alguna Televisió, com BTV es fan programes
adrecats a diferents coHectius en la seva llengua. Des de la Xarxa no es descarta
que s'acabi distribuint algún d'aquests programes. Pero el que s'intenta és
interioritzar la diversítat en sentit ampli quan es fa qualsevol programa, en programes
adrecats a tot el públic. Treballen en aquest sentit.

4. Com afectará la migració cap a la TDT?

La migració cap a la TDT portará a una reestructuració de tot el sector i a la
desaparició de moltes TV locáis. Canviará el concepte de "local" peí de
"proximitat" (la base territorial no será el municipi sino una demarcado). A final
d'any s'obrirá un concurs que obligará ais diferents ajuntamenfs a coordinar-se i a
complir amb tota una serie de condtcions de tipus económic, administratiu, técnic,
etc.

5. Experíéncies que siguin interessants recollir.

Les Televisions Locáis poden arriscar mes amb les propostes que fan.

TV Matará: programa de formació amb el col tectiu subsahariá. Van acabar fent el
seu propi programa. Contacte: Lluís Lligonya (93 755 1112)

El Clot TV: fan programes molt arriscats i amb molta implicació com ara donar la
camera ais protagonistes de les histories; fer un seguiment amb camera oculta de les
prostitutes de la Rambla; reflectir la realitat de les persones amb minusvalia o bé de
les presons. (Pepi i Raquel 93 265 00 34). Gestionada per una Associació.

Projecte "nyam, nyarn": s'utilitzava la cuina per parlar de les diferents cultures. Es van
fer 13 programes fa uns anys. Ara ja és obsolet. El seu valor és el de mostrar com ha
canviat la reaíitat des d'aleshores (abans era molt difícil trobar determináis
productes, etc.).

També es va fer un programa durant el Fórum "Gent de Fórum" (39 programes) per
mostrar les diferents cultures amb reportatges de qualitat. Es tractaven temes com la
sanitat vistos des de 3 realitats diferents (per exemple, Barcelona, Nigeria i
Alemanya). Després hi havia un debat i informado de l'agenda.
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Introducció

Aquest document és una síntesi del treball de recerca sobre la gestió de la

comunicació en relació a la diversitat per part deis responsables de l'administració

local. Intentarem analitzar com s'organitza la comunicació mes "institucional", quin

paper teñen els mitjans municipals per a la inclusió i com es gestiona la comunicació

davant d'una crisi. També estudiarem els mecanismes específics que s'han creat per

fer arribar la ¡nforrnació a la població nouvinguda o, en sentit contrari, vies perqué

aquesta tinguí un fácil accés a l'administració.

Algunes de les qüestions que ens plantejávem a l'hora d'iniciar aquesta recerca son:

Qué ha de saber comunicar un ajuntament respecte el fet migratori? Com es

comunica? S'afavoreix el reforcament d'estereotips? Qué és el que no s'ha de fer

davant d'una situado de crisi? Es pot treballar la prevenció?

Per intentar donar respostes a aqüestes qüestions ens basarem en el contingut de les

entrevistes realitzades a, per una banda, les persones que hem anomenat "informants

clau",—expertes en la materia que, a banda de donar-nos el seu punt de vista sobre la

qüestió ens han proposat possibles enfocaments i persones a entrevistar— i

responsables de la comunicació dins l'administració local. Les persones entrevistades

han estat les següents.

MARÍA PUJOL - Técnica del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania

Diputado de Barcelona;

MAGDA GASCÓN - Cap de premsa de la Secretaria per la Immigració;

DORIS BOIRA - Técnica i Mediadora de Desenvolupament Comunitari; recerca

"Ones per la Diversitat" (2002);

CARLES SOLA - Director del programa "Tot un món" de Televisió de Catalunya;

CARLES BERTRÁN - Centre de Informado a Treballadors Estrangers, de CONC;

OBAM MICO-Secretan d'immigració de la UGT comarques gíronines;

JOAN MANUEL TRESSERRAS - Memore del Consell de l'Audiovisuai de Catalunya

i president de la Mesa per la Diversitat en l'Audiovisual;

MARC MELILLAS - Director de Continguts de la Xarxa de Televísions Locáis;

MIQUEL ÁNGEL VIOLAN - membre del CoMegi de Periodistes de Catalunya i

especialista en gestió de la comunicació en situacions de crisi;
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MIREIA ROSES - Técnica de polítiques migratóries del Pía territorial de Ciutadania

i Immigració de la comarca d'Osona (Consell Comarcal d'Osona);

MARÍA CAPDEVILA i CARLES GÓMEZ - Responsable del Pía Territorial de

Ciutadania i Immigració i Cap de premsa del Consell Comarcal de la Segarra;

JOSEP PALACIOS - Comissionat per al Pía de la nova ciutadania de

l'Ajuntament de Matará;

DOLORS PÉREZ - Cap de premsa i comunicado de l'Ajuntament del Prat;

ANNA BRUNSÓ - Regidora de Participado i Comunicació de l'Ajuntament de

Banyoles.

L'informe está estructurat en diferents capítols. En un primer es fa una reflexió

introductoria sobre si s'ha de parlar específicament sobre el fet migratori i quin

tractament s'ha de donar a aquest tipus d'informació. En el segon, s'explicará com

s'organitza la comunicació dins deis ajuntaments i de quins cañáis es disposen. En el

tercer, es parlará de les possibilitat deis mitjans de comunicació local per fomentar la

participació de la poblado nouvinguda i en el quart deis cañáis que s'han creat

específicament per facilitar la comunicació amb les persones immigrades, com els

servéis de mediado. En el cinqué apartat es fan algunes recomanacions sobre com

actuar quan esclata una crisi. Finalment, els darrers dos blocs analitzen els casos

concrets de tres ajuntaments —El Prat, Matará i Banyoles— i enumera algunes

iniciatives ¡nteressants relatives a comunicació i diversitat. A la darrera página h¡ ha un

índex deis annexos a ['informe.

1. Com informar sobre el fet migratori

S'ha de parlar específicament sobre el fet migratori? Quin tractament s'ha de donar a

aquest tipus d'informació? De les entrevistes fetes, sobretot aquelles realitzades ais

"informants clau", es desprén que hi ha una certa por a l'hora de parlar de tot el que

significa la immigradó, motivat, sobretot per la reacció que aixó pugui provocar a la

poblado autóctona. «Si s'explica massa qué és el que es fa en relació a la població

¡inmigrada, la població autóctona es queda amb la idea que totes les actuacions

van dirigides ais nouvinguts i que s'emporten totes les ajudes. I si no es comunica, hi ha

el risc que la informado no arribi ais interessats» (AB).

Des deis ajuntaments, en general, no hi ha una comunicació específica cap a la

població ¡mmigrada. D'altra banda, tampoc está dar que s'hagin de crear

mecanismes distints per a les persones nouvingudes, perqué en el que coincideixen la
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totalitat de les persones consultades és que al final h¡ ha d'haver una normalització. De

tota manera, tenint en compte que els nouvinguts teñen unes necessitats

determinades, sí que s'hauria de preveure algún tipus de sistema de comunicado mes

específic. Per exemple, en relació a l'accés ais servéis, seria interessant que existissin

circuTts en qué la informació pogués arribar de manera fluida a la població

nouvinguda.

D'altra banda, tampoc está massa ciar si s'ha de parlar a priori d'immigració, ja que

potser té un efecte contrari al que es busca. La majoria de persones entrevistades

coincideixen amb qué seria mes coherent que les persones nouvingudes entressin amb

normalitat a formar part de qualsevol tipus d'informació i que es convertissin en fonts

legitimes d'informació (per exemple en tertulies que parlin d'esport, etc.).

1.1. PARLAR EN CLAU DECIUTAT

La qüestió de la immigració pot sortir indirectament en el cas d'una exposició o de la

presentació d'un llibre, on es fa referencia a la historia del municipi i per tant es fa

referencia a l'arribada de gent de diferents llocs, siguin migracions internes o de fora.

Pero no s'agafa com un tema amb torca per vendré l'acció de govern. «La diversitat

no es contempla com un tema mes a explicar com a acció positiva de govern.

Comentant-ho amb persones que trebaílen estretament en el territori diuen que, en

general, es fa tot el contrari d'intentar "vendré" aquests temes —en el sentit

periodístic—» (MG).

Mes aviat es tendeix al contrari. Per exemple, alguns plans que tracten el tema de

diversitat en el seu nom ja no contemplen la paraula immigració, sino que es presenta

com un pía per a tothom amb la voluntat de donar resposta a tota la societat en

general. Aquest raonament té una lógica: perqué s'ha de fer una segregació a l'hora

d'expíicar l'acció de govern que es fa per a tots? «Des de l'ajuntament es comunica

cada cosa que es fa en relació a la immigració. Pero no es fa una gran propaganda

sobre projectes específics, per no crear reticéncies per part de la població autóctona.

Sempre es parla en clau de ciutat, com a projecte de ciutat. Per exemple, quan es va

estar treballant per presentar el projecte per a la llei de barris a La Farga, es va fer en

clau de milíora per a tota la ciutat» (AB). Aquesta estrategia té a veure també amb un

canvi en el tractament de la diversitat i el fet migratori: els ajuntaments comencen a

plantejar que la convivencia i la integrado és responsabilitat de tota la població i

afecta tant ais autóctons com ais nouvinguts.
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De tota manera, hi ha qui opina que una actitud mes secretista també pot respondre

a una estrategia d'amagar o no voler ser identificada com a ciutat omb un fort

component d'immigració. Hi ha un temor a sortir ais mitjans de comunicació que ve

donat, en parí, perqué en els propis mitjans, tot i que hi ha hagut un canvi en el

tractament de la immigració o una especialització deis periodistes, molts cops es

continua associant la immigració a conflictes i problemátiques. A mes, sovint les

noticies d'ámbit local o comarcal no son generades en sí mateixes pels ajuntaments

sino que van a remole de l'actualitat (guerres, atemptats, etc.).

Un altre factor que explica el recéis deis responsables municipals respecte al mitjans de

comunicació ve donat peí fet que, a vegades, quan un periodista arriba a un municipi

determinat, aquest ja está a Tagenda" per algún conflicte que ha esclatat. I aixó

provoca una actitud mes defensiva, encara que el periodista vulgui parlar d'un altre

tema o donar-li un tractament diferent. «A mes, si després es posa la ¡nformació enmig

de noticies relacionades amb Berga1, per exemple, es poden barrajar les informacions

molt fácilment. Encara que el reportatge estigui ben fet, és molt fácil fer l'associació

d'idees. 1 després, des de l'ajuntament, es valora negativament la decisió d'haver

sortit. Rns i tot els ajuntaments que teñen una política d'immigració mes clara, amb un

enfocament des del concepte de ciutadania, no els hi ¡nteressa sortir ais mitjans,

perqué és un tema que no controlen» (MG).

2. Cañáis de comunicació de l'administració local

Des deis ajuntaments, en general no es fa una planificado del que es vol comunicar

en relació al fet migratori. Hi ha voluntat d'informar pero no se sap massa com fer-ho

per no despertar susceptlbilitats o aixecar ferides encara obertes d'algun conflicte

recent. A mes, a vegades s'actua amb urgencia, perqué s'ha d'anar a "apagar algún

foc", i es decideix sobre la marxa alió que es dirá i com es dirá.

Els ajuntaments disposen de diversos cañáis per organitzar la comunicació, entesa no

només com alió que es transmet a través deis mitjans sino també les diferents accions

que fan els governs municipals que teñen a veure, directa o indirectament, amb la

immigració. Bona parí deis entrevistáis assenyales que la comunicació és una eina

molt ¡mportant per a la inclusió i per aquest motiu, cal una planificado. Es proposa que

aquest tema s'inclogui dins deis plans de ciutadania i convivencia.

1 L'assassinat del jove berguedá Josép M. Isanta, divendres, 27 de maig, durant les festes de la Patum
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2.1. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ EN ELS AJUNTAMENTS

L'organitzacíó de la comunicació en l'administració local varia en fundó de la

dimensíó de la institució. La majora d'ajuntaments disposen ja d'una mínima

estructura, a vegades integrada únicament per una persona, el cap de premsa, que

és l'encarregada de gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació i donar

coherencia a tots els documents que elabora la institució. En alguns casos també fa

funcions de protocol i, en general, depén directament d'alcaldia.

Els cañáis que utilitza l'ajuntament per informar a la ciutadania son molt diversos. La

majoria d'ajuntaments ja disposen d'una web municipal —gairebé tots han fet un

procés d'informatització i han incorporat les noves tecnologies de la comunicació per

facilitar al máxim la ¡nformació ais ciutadans—. Pero aquesta presencia a internet a

través de la web és molt diversa, ja que no tots els ajuntaments han desenvolupat el

mateix nivell d'interacció (possibilitat de fer trámits, etc.).

Les Oficines d'Atenció al Ciutadá son el mecanisme primordial per donar ¡nformació

sobre els servéis de l'ajuntament i canalitzar les demandes ciutadanes. En alguns llocs,

s'ha creat un servei propi per donar ¡nformació a la població nouvinguda en relació a

aquells temes que els afecten específicament, com les qüestions relatives a la

regularització. A banda, les administracions publiques editen cartells i tríptics per

comunicar actuacions puntuáis o per realitzar campanyes informatives sobre alguna

acció de govern. A Matará, per exemple, s'ha fet una campanya per fomentar un

canvi d'hábits en la recollida selectiva deis residus i a Banyoles per conscienciar sobre

les qüestions de seguretat relatives al gas butá. A Lleida també s'han impulsat

campanyes de civisme, dirigides a tota la població i traduídes a diferents idiomes.

Quant ais mitjans de comunicació própiament dits, s'editen butlletins periódics, alguns

deis quals dediquen un espai a tractor temes d'interculturalitat, i es fan emissions de

radio i televisió. Les radios i televisions locáis teñen formules de gestió diverses —

publiques, privades i mixtes— i, per tant, no sempre compten amb la participado del

consistori municipal. En alguns casos, s'ha creat una empresa municipal, amb capital

públic, que gestiona tots els mitjans de l'ajuntament.

2.2. NECESSITAT DE COORDINACIÓ I INTERCANVI D'INFORMACIÓ
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Alguns entrevistáis denuncien la falta d'intercanvi d'informació entre els ajuntaments i

també entre els diferents nivells de I1 administrado i el desconeixement que hi ha del

que fan els altres. Apunten que seria interessant crear un espai on es produis aquesta

transferencia de coneixement evitar duplicitats. «L1 experiencia deis altres no ens

serveix. Ens hem d'entrebancar amb la mateixa pedra quan un altre ens podría dir

com ho va solucionar. És dur que el treball previ que s'ha fet a un altre costat no

s'aprofiti. Fa falta un fórum per parlar d'aspectes diaris molt concrets. Fa falta molta

transversalitat i molt de contacte entre administracions a diferents nivells que permeti

l'intercanvi d'informació i d'experiéncies, perqué és vital no tornar a fer la feina dues,

tres o cinc vegades. S'ha d'escoltar i prendre consciéncia que qui s'ha trobat amb un

problema i ha hagut de buscar una solució té coses a aportar». (CS)

També es denuncia que a nivell de la societat civil passa el mateix. Hi ha moltes

d'entitats i ONG dedicades al fet migratori, cadascuna de les quals gestiona una part

petita de pressupost i deis recursos, fent feines semblants en paraHel i destinades a la

mateixa població, sense massa coordinado. Hi ha qui proposa que es creí algún ens

que planifiqui i coordini per damunt de tots. Un organisme que conegui el conjunt i el

doni a conéixer a les parts, perqué només des d'un lloc on es té una visió de conjunt es

poden evitar les duplicitats. Així dones, s'assenyala que cal aprofitar els recursos

existents a través d'una bona coordinado a tots nivells: administracions, entitats,

centres d'estudis.

Alguns programes divulgatius que s'emeten a la televisió sobre la realitat de la

immigració poden fer una fundó d'intercanvi d'experiéncies: saber qué passa en els

diferents municipis, amb quins problemes s'han trobat, quines solucions han adoptat,

etc. «Poden fer la funció de node de comunicació entre un ajuntament i un altre, un

sindicat i un altre, entre una associació i una altra, entre la ciutadania autóctona i la

immigrada per conéixer-se mútuament»(CS).

3. Ús deis mitjans de comunicació per part deis col -lectius immigrants

Bona part deis entrevistáis coincideixen en qué s'ha d'aprofitar la proximitat deis

mitjans de comunicació locáis per incorporar gradualment el paisatge divers que

tenim ais pobles de Catalunya. «En aquests moments, no hí ha un bon aprofitament

deis mitjans de proximitat. Aquest és un mal endémic de la televisió local i un tema que

dependrá molt de l'interés que l'ajuntament tingui cap a la radio o televisió. Hi ha la

possibilitat d'espais fets "amb carinyo", amb voluntat de fer una bona feina amb

aquest tema, pero no s'aprofiten» (MG).
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Es posa de manifest que existeixen uns buits importants en la participado deis

coMectius d'immigrants en les televisions i radios locáis. Els cañáis municipals son

responsabilitat deis ajuntaments i, per aquest motiu, se'ls reclama que compleixin amb

la seva funcionaliíat i vagin mes enllá de ser "l'altaveu" de l'equip de govern. «Els

mitjans de comunicació son també órgans d'expressió de la ciutadania i aixó vol dir

dues coses, que han de considerar el coMectiu d'immigrants com a font legítima

davant d'un conflicte i que han d'oferir espais perqué aquests es puguin expressam

(DB).

A mes de la importancia deis mitjans de comunicació de proximitat com a espais

d'inclusió, s'apunta que aquests també poden ser un bon lloc perqué els conflictes es

vagin airejant. «Si se'n parla és mes fácil tractor el conflicte. A mes, la participado de

la poblado nouvinguda també faria que s'establís un maj'or. compromís cap a municipi

i una millor predisposició» (DB).

Perqué la poblado pugui participar en els cañáis municipals hi ha d'haver una

promoció des de les institucions, que realment es doni peu a la possibilitat de, per

exemple, fer un programa de radio o escriure un butlletí municipal. Una manera seria

enviant cartes a totes les llars ¡nformant d'aquesta possibilitat.

3 . 1 . NORMALITZACIÓ VSESPECIFICITAT

Si bé tothom coincideix que s'ha de tendir a la normalització, s'apunta que la creació

de programes específics fan una doble funció. «Per una banda, és un pas necessari i

complementan en el camí cap a la normalització. Per altra banda, és una plataforma

perqué a la llarga les persones que participen en aquest programes en l'ámbit local

s'acabin ¡ntegrant en tot l'entramat mediátic. És una mena de plataforma de

llancament)) (DB). A altres paYsos trobem exemples de programes en aquest sentit2. La

BBC, per exemple, té un programa per promocionar "nous talents" específicament per

a joves de cultura asiática (donat que la BBC funciona per quotes i necessita

professionals per cobrir aqüestes quotes).

En general els mitjans de comunicació locáis teñen personal poc especialitzat i

pateixen d'una falta de recursos. Per aquest motiu, sovint no hi ha una manera

d'explicar la realitat des deis ajuntaments que no sigui a remole d'una noticia que

prové de fora de l'ámbit local i que a vegades és negativa. Es reconeix que alguns

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya está fenl un estudi sobre aquest tipus d'experiéncies.
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cops aquests mitjans també fan de reflex de noticies estatals que es poden considerar

positives (com ara la contribució que fa la poblado nouvinguda a la seguretat social)

pero difícilment son generades directament des deis ajuntaments.

Un altre element que afectará el funcionament deis mitjans de comunicació locáis,

tant públics com privats, és el tránsit de la televisió analógica a la digital (TDT). Es

preveu que aquesta migració es produeixi entre el 2006 i el 2008 a Catalunya, i abans

del 20J0 a tot l'Estat. Aquest canvi tecnológic modificará tot el sistema audiovisual

cátala i fará que la televisió local o de proximitat passi a teñir un abast supralocal. Peí

que fa concretament ais ajuntaments, aquells que vulguin teñir una televisió pública

s'hauran de coordinar amb d'altres per a la gestió d'un mateix canal. Per a mes

informació sobre aquest aspecte, es produeix a continuado algunes idees extretes de

('entrevista amb Joan Manel Tresserras (CAC).

La transformació del sistema audiovisual cátala: el tránsit cap a la TDT

Entrevista a J.M. TRESSERRAS

«En aquests moments el mapa del sistema audiovisual cátala está canviant peí tránsit

tecnológic cap a la TDT (Televisió Digital Terrestre)3. Sent estrictes, aquesta transformació

fará que la TV local desaparegui. Perqué els ámbits de cobertura, amb la TDT, ja no serán

estrictament locáis o d'un sol municipi, sino que tindran un abast comarcal o

supracomarcal, depenent deis casos. Aleshores el territori cátala quedará dividit en una

vintena de demarcacions, i les televisions locáis que serán adjudicades ho taran en l'ámbit

d'aquestes demarcacions. Així dones, la televisió de proximitat passa a teñir un abast

comarcal o supracomarcal».

«El que es fa és una nova planificado de l'espectre radioeléctric. És un sistema mes eficient

perqué multiplica la capacitat de l'espectre i, al maieix temps, fa que s'hagi de

reconsiderar el que és la televisió local. Fins ara hi havia TV locáis en espais molí reduíts per

un nombre molt petit d'audiéncia potencial i que en definitiva eren televisions que, tant les

privades com les publiques, no tenien una economía real (hi havia una distorsió ¡ntroduída

per les subvencions, per l'excés de programado gratuita, per la reiterado de programes,

per r'impost revolucionan" del petit comerc local, etc.). En definitiva, la majoria de TV

Locáis, no responien ni a la via pía de negoci, propia d'una empresa del sector privat, ni a

un projecte de proporcionar un servei públie de veritat, sino que mes aviat, en el cas de les

3 La Televisió Digital és un sistema de difüsíó del senyal de televisió que utilitza la tecnología digital per a la
transmíssió de la imatge i el so, i altres servéis interactius o d'acccs a la socictat de la informado. Aquesta
transmissió es pot efectuar per cable, per satél.lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s'utilítzcn els mateixos
centres emíssors i les mateixes antenes que la televisió terrestre convencional. La Televisió Digital Terrestre (TDT)
substituirá a la televisió analógica convencional abans del 3 d'abril de 2010.
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publiques, h¡ havia una voluntat de control per part de l'ajuntament, s'entenia com una

mena de butlletí municipal pero audiovisual».

«Amb tols aquests procediments s'ha pervertit el sentit de la TV local. Quedaven uns

exemples de TV Locáis sense ánim de lucre molt amateurs, a resultat del voluntaria! que,

com a conseqüéncia, no assumien ni criíeris de producció propia amb criteris industriáis, ni

compromisos de qualitat periodística (comprovació de fonts, objectius de pluralitat, etc.). A

mes, no sembla ciar que, per aqüestes empreses sense ánim de lucre de petites televisions

d'abast estrictament local, la millor tecnología per arribar al seu públic siguí l'espectre

radioeléctric, perqué h¡ ha un desproporció entre els costos que té i el que realment és

l'audiéncia potencial d'aquestes televisions. H¡ ha moltes mes televisions locáis a Catalunya

que a Franca. Perqué en els paTsos europeus ja ni es plantejaven que hi pogués haver

televisions locáis per a poblacions de menys de centenars de milers de persones i, a mes,

ara que s'ha plantejat el tema ja pensen que aqüestes televisions locáis per a mercats molt

petits el que han de fer és funcionar per internet i altres tecnologies [wifi, etc.)».

«El que queda, dones, son una vintena de territoris amb 24 múltiples (cada canal múltiple

son 4 cañáis de televisiój. Aquests múltiples tindran un canal dedicat a les televisions

publiques i els altres a les privades, pero a Catalunya es va negociar que la possibilitat que

alguns múltiples puguin teñir 2 cañáis públics [per tanf, la proporció 1 /3 podrá ser 2/2), Com

que hi ha comarques on hi podría haver 2 múltiples, es podría jugar amb totes les possibles

combinacions de 8 cañáis (1/7, 2/6, 3/5 i 4/4). Per tant, el mapa final estará definit en funció

de com quedin repartits tots aquest programes. Els ajuntaments que vulguin accedir a la

televisió pública en principi hauran de consorciar-se de manera que, en una demarcado

determinada hi hagi 1 o 2 cañáis públics[que no pot ser que estiguin en mans d'un o dos

municipis en contra deis altres). Així dones, sortirá un decret que establirá quins ajuntaments

volen part¡cipar-h¡ i aquells que vulguin teñir lelevisió pública s'hauran de consorciar i

estabíir entre ells, a través d'una empresa. de capital públic, com gestionar. Els

procediments son molt diferents i marge de maniobra és molt ampli: poden repartir-se per

franges horáries, fer programes conjunts, etc.»

«Les adjudicacions es faran a partir de fináis de desembre d'aquest any i es preveu que

entre el 2006 i el 2008 es resolgui la migració de l'analógica a la digital a Catalunya i fins al

2010 al conjunt d'Espanya.»

4. Comunicar-se amb la poblacíó nouvinguda

A banda de la comunicació a través deis mitjans de comunicado, s'afirma que és

¡mportant mantenir una relació directa amb els interlocutors de la comunitat ja siguí a

través d'órgans formalment constitu'íts, com poden ser el Consells Consultius o bé a

través de reunions mes informáis. Hi ha molts ajuntaments que han creat els seus propis
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órgans de participado per debatre temes relacionáis amb la diversitat, normalment

compostos per entitats d'immigrants, entitats mes generalistes de suport a les persones

nouvingudes i representants de 1'administració (un exemple seria el Consell per la

Convivencia de Matará4). Altres municipis han optaí per constituir órgans territorials,

vinculáis a un barri amb un alt percentatge de població nouvinguda, on es

discuteixen temes relacionáis amb el territori (és el cas de Banyoles, que ha creat

consells a La Farga i Canaletes, els dos barris amb un percentatge mes elevat de

població immigrada).

A part deis Consells Assessors, es poden buscar altres formules mes flexibles —ja que

molís cops és difícil assistir a les reunions per horaris— com ara establir una línia de

consulta i reconeixement amb alguns grups concrets a través reunions periódiques mes

informáis. S'assenyala que aquest treball predisposa el terreny per una relació de

confianca i pot evitar futures tensions.

En relació al tema de la interlocució, alguns ajuntaments están fení una política de

foment de l'associacionisme, tant amb la població nouvinguda com amb l'autóctona,

per tal de poder teñir representants per debatre determinats aspectes del municipi. A

Lleida, on h¡ ha 27 assocíacions d'immigrants, s'ha treballat molt en el foment del teixit

associatiu. Els responsables de temes d'immigració del consistori consideren que és

básic teñir ¡nterlocutors válids i que a la vegada puguin exercir funcions

d'intermediació. S'ha fet una feina de sensibilitzacíó i educado en la participado

adiva a través de les entitats i s'ha constituít en una Federació d'Entitats d'immigrants.

També han fet cursos de mediadors a persones que les própies entitats han proposat.

D'aquesta manera, l'ajuntament, quan ha de resoldre algún conflicte que afecta a

una persona d'un coHectiu determinat, es posa en contacte amb l'associació perqué

els proporcioni un mediador.

4 . 1 . PROBLEMES DE LA INTERLOCUCIÓ

De tota manera, s'alerta que en aquesta política de promocionar ¡nterlocutors per part

de I'administrado, pot sorgir un problema de representativitat, ja que a vegades

I'administrado torga la creació d'una entitat per poder disposar d'un representant de

la comunitat, quan el coMectiü encara no ha madurat si vol o no crear una assodació

ni quins han de ser els seus objectius. I aixó fa que sorgeixin algunes associacions que

4 Podeu consultar el reglament del Consell al Pía Municipal per a la Nova Ciutadania de Matará,
Annex 1.
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no teñen el recolzament necessari ele la comunitaí a la qual suposadament

representen. Alguns cops, les entitats amb les quals la comunitat s'identifica mes no

son reconegudes per l'Administració perqué no están registrades o perqué son espais

que no es consideren formalment associacíons, com una perruqueria del barri, una

botiga o l'escola. «S'ha d'anar mes entlá de la formalitat i no buscar tant el president

d'una determinada associació formalment constituida sino cercar opcions mes

grupals. Sino, en determináis casos, es poden produir dos problemes: un de

representativitat -perqué el coHectíu no se sent representat - i l'altre de legitimitat -

perqué no es reconeix l'acord pres-» (DB).

S'apunta també que seria molt interessant aprofitar les xarxes informáis per fer circular

la informado entre la poblado nouvinguda. Per exemple, fer una xarxa de comercos i

punts adherits on establir taulers d'anuncis per coHocar la informació que es genera,

tant des de l'ajuntament i com per part d'altres entitats del municipi.

4.2. SERVÉIS DE MEDIACIÓ I DETRADUCCIÓ

Alguns ajuntaments han optat per crear servéis específics de mediadors o de

traductors amb l'objectiu de facilitar l'entesa entre la poblado nouvinguda i els

professionals deis diferents servéis que hi ha al municipi —servéis socials, escola, servéis

sanitaris, etc.—.

En alguns llocs, com ara el Consell Comarcal de la Segarra, s'ha creat una nova figura

anomenada agent de comunicado, que fa funcions de traducció i interpretado i

també, quan és necessari, de mediació o fins i tot d'intervenció comunitaria. «No

sempre es pot fer només una traducció, sino que a vegades es necessita una persona

amb formació de mediadora. Així dones, els "agents de comunicado" fan tant

tasques d'interpretació com de mediació» (MC).

A altres llocs, com al Consell Comarcal d'Osona, s'ha optat clarament per la

traducció. «Es parteix d'una comarca on la mediació ja s'estava portant a terme des

de feia un temps i els resultats no eren massa positius, perqué els mediadors feien una

feina que els funcionaris no volien fer, pero sense la formació necessáría. Quan s'havia

de fer una intervenció en una familia el mediador acabava actuant d'assistents social i

aixó va potenciar errors greus d'intervenció i paternalisme» (MR). Per tant, en aquest

cas es va apostar per donar mes autonomía a la població immigrada a través del

coneixement de la Mengua catalana i es va potenciar la figura del traductor d'origen,

amb referents culturáis molt assumits, pero amb una funció clara de traduir

lingüísticament. També es remarca que s'ha de teñir en compte que traduir és

12
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adequar al context cultural. Per exemple, s¡ en un document es parla del conveni

col tectiu, no n'h¡ ha prou en traduir literalment la paraula en una altra llengua, ja que

en moltes realitats aquest concepte no exisíeix, sino que s'hauria d'explicar la paraula

o fins i tot fer un glossari de conceptes.

Un alíre aspecte que ha fet que s'optés per íraductors ¡ no per mediadiors és que molts

cops no és necessari fer una mediació ja que només hi ha un desconeixement de

1'idioma. «No es pot pressuposar que quan dues persones no s'entenen lingüísticament

és perqué hi ha un conflicte. No necessáriament sempre s'ha de lidiar en un conflicte»

(MR). A Osona també s'ha optaí per crear una borsa de traductors per una qüestió de

tipus práctic: peí fet que hi ha persones de 60 procedéncies diferents i no es pot formar

mediadors de fots els orígens. El servei compta amb traductors en les llengües

següents: Berber (Marroc - Zona del Rif), Árab [paTsos árabs). Rus, UcraTnés, Polonés,

Romanes, Akan (Ghana), Wólof (Senegal), Fulani (Senegal), Mandinga (Senegal, Costa

d'lvori). Fula (Nigeria), loruba (Nigeria), hindi (india), Marathi (india). Tamil (sud de

l'índia), Urdú (Pakistán) i Punjabi (regió del Punjab, india).

Els criteris per a la prestació del servei son els següents: els beneficiaris no han de saber

ni cátala ni castellá; no pot fer mes de dos anys que visquin a Catalunya i, com a

máxim, es podran realitzar tres sessions per usuari . Aqüestes condicions han estat

pensades per fomentar al máxim que aqüestes persones assoleixin una autonomía

lingüística. De tota manera, poden ser modificades si el professional de l'ámbit de

servéis socials o de l'ámbit de la sanitat presenta un informe justificant-ne la necessitat.

Per tant, els mediadors i intérprets, si bé son figures que faciliten la comunicado de les

persones nouvingudes amb els diferents professionals del municipi, representen

solucions puntuáis. Els entrevistáis coincideixen en qué s'ha de potenciar el

coneixement de les llengües oficiáis i que aquesta ha de ser una prioritat per assolir

l'autonomia.

En el mateix sentit de superar les barreres lingüístiques, en prácticament tots els

municipis s'han posat en funcíonament cursos de cátala per a la població nouvinguda

o les institucions s'han adherit a iniciatives encaminades a l'aprenentatge de la

llengua com "Voluntaris per la Llengua5". «L'aspecte del coneixement de la llengua és

Aquest és un programa impulsat peí Departament de la Presidencia ¡ el Dcpartamcnt de Benestar i Familia de la
Gencralitat de Catalunya, que vehieula les iniciatives de les entitats culturáis i de voluntaria* en la creació de parelles
lingüístiques, en que el voluntan comparteix unes hores de conversa en cátala amb la persona que vol practicar-lo.

13
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fonamental i el seu desconeixement distorsiona molt les possibilitats de comunicado.

Per tant, s'han de propiciar espais que permetin el coneixement de la llengua

autóctona» (CB).

Un exemple de cursos de formació de llengua catalana son els Cercles de Conversa,

que es van posar en marxa en el marc del Pía Local de Formació de Salt. Pretenen

oferir a les persones adultes nouvingudes (que acaben d'arribar al municipi) la

possibilitat d'entrar en contacte i practicar la llengua catalana així com conéixer el

context d'arribada a través de les relacions que estableixen amb joves de la poblado.

També pretén ser un espai de coneixement mutu que pugui modificar possibles

estereotips o prejudicis per ambdues parts.

Es tracta de fer una formació de cátala oral molt básica i funcional (de coses

quotidianes de primer ordre, com el vocabulari básic que es necessita per anar a

comprar, peí CAP, per buscar p¡s, etc.). També es dona a conéixer l'entorn. Es creen

grups de 8 o 10 persones i a cada grup hi ha 2 facilitadors. Es reuneixen tres cops per

setmana durant tres mesos ¡ funciona per cursos lectius. El primer trimestre es destina a

buscar a joves facilitadors (fent presentacions i difonent cartells i díptics) i formar-los

(treballen tant aspectes metodológics com d'actituds i prejudicis). El cercles

própiament dits funcionen de febrer a maig. Durant un curs s'organitzen una vintena

de grups, hi passen mes d'unes 180 de persones nouvingudes i hi coMaboren una

cinquantena de facilitadors.

Per orientar la feina deis facilitadors s'han elaborat uns materials didáctics propis (molt

gráfics), que inciten a la conversa sobre situacions quotidianes. A banda, es fan

sortides per conéixer el municipi i algunes classes es fan "in situ" (per exemple, al

mercat, al CAP, etc.).

4.3. CURSOS DE FORMACIÓ

També s'apunta com a básic disposar d'un codi de comunicado comú i teñir en

compte altres aspectes de la comunicado que van mes enllá del lingüístic. «Els

aspectes para-verbals son molt importants en la construcció d'estereotips i visions

negatives. En llocs d'atenció al públic seria convenient tenir-ho en compte, teñir un

coneixement de competéncies culturáis» (CB). En aquest sentit, també s'han impulsat,

des de molts ajuntaments cursos de formació per al personal de l'administració

relacionats amb temes d'interculturalitat. El Servei de Polítiques de Diversitat i

Ciutadania té una oferta formativa per responsables polítics i técnics deis ajuntaments

14
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per donar a conéixer diferents aspectes de la nova realitat ¡ fomentar el

desenvolupament de polítiques de diversitat.

5. Comunicado en situado de crisi

Finalment, les administracions municipals també han de comunicar davant de

conflictes que afecten la convivencia i la cohesió social. El millor és haver fet un treball

previ de prevenció i de relació constant amb els inteiiocutors i que ja s'hagi anat

creant un clima que esmorteeixi les conseqüéncies de la crisi. En aquest sentit, es

destaca que el treball de sensibilizado a tota la poblado en general és molt

¡mportant. I s'apunta com a básic anticipar-se al conflicte i preveure qué es

comunicará, com es tara i qu¡ ho dirá.

Hi ha qui s'ha queixat que, davant certs conflictes. I'administrado dona una informado

distorsionada en el sentit de remarcar l'aspecte mes problemátic del conflicte. «En la

convivencia els conflictes existeixen i no teñen perqué ser negatius. Hi ha una

tendencia a criminalitzar una part i aixó també és una manera de comunicar. El fet de

destacar les diferencies i donar el missatge que la gent immigrada és diferent, té

cultures diferents i, en conseqüéncia, la seva integrado és difícil, té una interpretado

en clau política» (OM). També s'ha apuntat que els ajuntaments haurien de teñir el

seus circuTts per solucionar els problemes de convivencia i no exposar-los públicament.

I és un fet que quan hi ha un conflicte de convivencia entre dos véíns autóctons no té

la mateixa repercussio ni es fa la mateixa lectura que si una de les persones implicades

és d'origen estranger. S'ha evitar que conflictes de convivencia entre véíns es

converieixin en un debat públic que pot derivar en difondre la idea que la integrado

de determináis col tectius és difícil.

5.1. TREBALL DE PREVENCIÓ

Si bé és cert que no hi ha dues crisis iguals, hi ha un consens am qué sí que existeixen

determináis elements de les crisis que es poden preveure. Prevenir vol dir evitar la crisi o

crear un "caldo de cultiu" que tindrá una fundó preventiva. S'ha de pensar en

possibles escenaris que es poden donar —creado de laboratoris técnics— i triar un

possible escenari a partir del qual s'elaborará el manual de crisi —a qui comunicar,

com comunicar, quan fer-ho, si cal contenir els mitjans de comunicado, etc—.

S'apunta que caldria crear des deis ajuntaments una mena de think tanks que

permetin anticipar-se al conflicte. El que proposen els experts és imaginar-se quina

situado es donaría i com es podría gestionar. «Davant de qualsevol situado s'ha de fer
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el que s'anomena una auditoria de riscos, és a dir, posar-se les ulleres de pessimistes i

¡rnaginar-se el pitjor. Aleshores s'han de classificar les ¡dees, posant en primer lloc les

mes versemblants i que teñen les seqüeles mes greus (son coses que no

necessáriament han de succeir pero que teñen un nivell d'impossibilitat petit). A partir

d'aquí, visíonar l'escenari i les coses útils a fer perqué aixó no succeeixi» (MAV).

A continuació enumerarem alguns elements a teñir en compte apuntáis per M.A.

Violón, expert en comunicado en situacions de crisi:

• És molt importat teñir clarament detectada la xarxa d'interlocutors, saber qui

son els líders i com poden Hangar missatges. S'ha de teñir en compte que

segurament no coincideix amb el que dins la cultura occidental es considera

un líder. Posa l'exemple que a Níger els vells teñen una gran autoritat. H¡ ha

d'haver un diáleg constant i a l'ombra (no per la foto). El contacte constant

amb el líders ha de servir també per fer de barómetre, saber qué és el que está

passant.

• S'ha d'educar els mitjans de comunicado sobre els conflictes potenciáis que

puguin sorgir en materia de no-integració. S'ha de' ser molt euros amb les

¡nformacions que teñen com a rerefons un conflicte cultural, ja que es pot

contribuir tant pal Hiar-lo com a fer-lo mes gruixut. Per aixó proposa fer formado i

seminaris. Els mitjans teñen una responsabilitat i assenyala que cal denunciar els

casos en qué no s'ha fet bé.

• Parla també del marketing de la prevenció, entes el "marketing" en el sentit

noble de la paraula, és a dir, com a detecció de les necessitats. En el cas de

l'ámbit privat parlaríem de consum i en el cas del públie, de ciutadans.

Assenyala que és molt ¡mportant teñir previstos protocols d'actuació, amb qui

s'ha de parlar, qué s'ha de dir, qui pot fer de portaveu, etc. i que portaveu ha

de ser algú que tingui credibilitat.

• Un altre concepte que apunta és el de brench marketing (anar a veure el que

fa el veí). Remarca que no som els únics que tenim problemes i per aixó és

important observar qué passa a altres llocs i com han resoít les coses.

• També assenyala com a molt important la credibilitat en el tema de la

comunicado quan es fa gestió de crisi. S'ha de teñir molta cura de la figura del

portaveu, ja que en els moments de la veritat pot incidir molt en la

comunicado. Segons Violan, un bon comunicador ha de ser entenedor,

creíble i bon pedagog. I s'ha de ser transparent i voler explicar les coses.

16



Casoteca. Informe comunicació

• Proposa fer un entrenament per comunicar, fer simulacres o casos practtcs molt

realistes, jugar a resoldre crisis. Recomana que els portaveus deis ajuntaments

no ¡mprovisin. L'administració s'ha de regir peí principi de responsabilitat

pública i l'alcalde, donat que estem en una societat mediática, hauria de teñir

habilitáis mediátiques, ser un bon comunicador. Altres habilitats que destaca

son les d'entendre a altres persones, saber escoltar i saber posar-se a la pell de

l'altre.

• Finalment, apunta que s'ha de fer un cálcul de costos i beneficis. Si la fatalitat

no succeeix a vegades és fa difícil de justificar el cost de persones i diners

invertit. Assenyala que h¡ ha un rerefons cultural: al sud d'Europa es viu mes al

dia mentre que al Nord teñen una cultura preventiva. Opina que ens hauríem

d'apropar mes ais patrons nórdics en ares d'evitar crisis, ja que la prevenció, a

llarg termini, és molt menys costosa que actuar a salt de mata.

6. Alguns casos concrets

En aquest apartat final exposarem amb un cert detall quatre deis casos analitzats,

perqué exemplifiquen algunes de les idees que hem recollit en aquest informe. Els

quatre casos corresponen a: l'Ajuntament del Prat de Llobregat; l'ajuntament de

Matará; l'ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal d'Osona.

6.1. EL PRAT DEL LLOBREGAT

6.1.1. Estructura de la comunicació dins de l'Ajuntament

Té una estructura molt petita de comunicació pero que va creixent. L'área depén

directament d'alcaldia, per tant, el responsable polític és l'alcalde. La responsable

técnica és la cap de premsa i comunicació, Dolors Pérez.

Des de l'Área es gestiona tota la comunicació tant interna —la informado dins deis

departaments, fot el que genera l'ajuntament: revistes, butíletins, web, radio i

publícacions deis diferents departaments— com externa —la relació amb els mitjans

de comunicació: notes de premsa, etc. —. També depén d'aquesta área el protocol.

L'equip está integrat per tres persones: la cap de premsa, un técnic de protocol i

comunicació i una auxiliar administrativa. Tota la comunicació institucional es genera

des d'aquest departament directament (Fires, Festa Major, campanyes concretes,

etc.). I la informació de les diferents regidories es genera des de cada una d'elles,

perqué no teñen estructura per fer-ho, pero amb l'assessorament del Departament de
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Comunicado, que vetlla per la imatge corporativa, dona suport en el muntatge

d'actes, etc.

Fa tres anys es va crear una empresa municipal que es diu El Prat Comunicado, que

s'encarrega de gestionar els mitjans de comunicado de l'Ajuntament: la radio, el web

¡ la revista. Están obertes altres possibilitats com la TV local. Hi ha un gerent de

l'empresa i la redacció és compartida entre els diferents mitjans municipals. Tant la

radio com la revista teñen el seu director. És una manera d'optimitzar la redacció per

compatibilitzar totes les noticies. El Prat Comunicado té capital municipal en un 80-90

% i la resta son recursos propis (publicitat).

També existeix un Centre d'lnformació del Pía Delta6. El centre está integrat per les

diferents administracions responsables del Pía Delta (Generalitat, Ajuntament, El Port de

Barcelona, Depuradora del Baix Llobregat, AENA Pía Barcelona, ACÁ Agencia

Catalana de l'Aigua) i está dirigit per l'Ajuntament del Prat. Pretén informar la

ciutadania de la transformado territorial, económica i mediambiental que s'está

produint en aquests darrers anys al delta del Llobregat.

6.1.2. Tractament del fet migratori

El juny de 2005 es va crear la Taula per a una Nova Ciutadania, un órgan consultiu

integrat per representants de l'ajuntament i d'entitats. Tot just comenca a caminar.

Peí que fa a la política de comunicado en relació a la immigració, és un tema que no

está acabat de definir i que está en procés de debat i de discussió. Consideren que la

Taula seria un bon espai per discutir-ho.

La idea general és fer un tractament en positiu de la immigració, tant a la revista com

a la web i la radio. Pero no está definida una política de comunicació en el

tractament de la immigració. Dins del Pía de Nova Ciutadania7 sí que es tracta algún

aspecte relacionat amb la comunicació, com ara que s'ha de potenciar la diversitat

com a fet positiu, pero no están definits els cañáis.

6.1.3. La participado de la població immigrada ais mitjans locáis

6 Es el Pía d'Infraestructures i Medi Ambient del Delta del Llobregat, la major part del qual s'está desplegant dintrc
del terme municipal del Prat. Es tracta d'un conjunt d'obres publiques que pretén convertir I1 arca de Barcelona en el
principal centre logístic del sud d'Europa.

7 En tenim una copia en paper que es pot consultar
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H¡ ha algunes propostes pero que encara no s'han concreta!, com que es fací un

programa de radio per part deis mateixos immigrants. Actualment a la radio ja hi ha un

bon nombre de coHaboradors d'origen immigrant (10%). Dins deis mitjans municipals

está previst crear algún espai de "nova ciutadania", pero encara no está definit.

Eís cañáis per fer arribar la informació al col tectiu ¡mmigrat son els mateixos que per a

la població autóctona. L'Oficina d'lnformació Municipal ha ates moltes demandes

relacionades amb el procés de regularització. Altres vies de comunicació és la premsa,

taulells d'anuncis i fulletons per a temes específics.

6.1.4. Gestió de la comunicació en situació de crisi

No han esclatat grans conflictes. Fa quatre o cinc anys alguns membres de la policía

local van ser acusats, per part de l'ajuntament, de frau en els papers per a la

regularització de la població ¡mmigrada. Va ser un fet menor i no tant relacionat amb

la immigració com amb la policía.

En l'época del Ramadam, alguns anys s'han produft probíemes perqué l'ajuntament

ha prohibit la matonea del xai en llocs que no complien les condícions higiéniques. En

aquests casos, s'ha fet arribar directament ais col tectius ¡nteressats la informació sobre

les opcions que teníen per fer-ho en condícions. No va teñir cap ressó a la premsa.

Exemple de pía de crísi

A continuado exposem un cas que, tot i que no té a veure directament amb gestió de

la díversitat pot ser d'utilitat per conéixer com s'estructura un pía de crisi, donat que els

elements sempre son els mateixos. El pía es va elaborar per al procés de reallotjament

d'uns habitatges en el marc de la setena fase de remodelació del barri de Sant Cosme

al Prat del Llobregat. Al barri de Sant Cosme un trenta per cent de població és d'étnia

gitana. La darrera fase de desallotjament era el grup mes conflictiu i amb un índex mes

alt de delinqüéncia. A mes, en aquest procés hi havia un centenar de persones que es

quedaven sense casa perqué estoven ocupant les vivendes de manera ¡I-legal i, per

aquest motiu no disposaven de casa on reallotjar-se.

Es va fer tot un treball previ amb els servéis socials a través del Pía d'Actuació de Sant

Cosme8. Els responsables municipals eren conscients que podien sortir ais mitjans de

L'any 1993 neix el Pía integral d'actuació del barri de Sant Cosme, impulsat per la Direcció General de Servéis
Comunitaris de la Generalitat i TAjuntament, que juntament ambles associacions, entitats i ve'íns del barri tenia com a
objectius, per una banda, facilitar la remodelació urbanística, i per l'altra millorar la qualitat de vida de les persones,
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comunicado perqué durant la sisena fase ja es van produir manifestacions per part

d'un grup de veíns. D'altra banda, l'ajuntament del Prat volia vetllar per la imatge de

Saní Cosme i perqué es deixi d'associar aquesf barrí amb delinqüéncia i conflicte.

Per elaborar el pía de crisis es va fer una prevísió de la situado i el lloc de tot el que

havia de passar i deis possibles escenaris que es podien trobar. Els elements que es

preveien per a cada una de les situacions eren: els conflictes que podien sorgir en

cada una de les actuacions previstes. Decidir qué es feia en cada cas i establir la

data, l'hora i el qui ho havia de fer. També es va preveure la magnitud del conflicte (és

a dir, si les conseqüéncies o repercussions que podía teñir el conflicte serien internes o

aniñen mes enllá del municipi). Aleshores, es van plantejar propostes en relació a la

magnitud.

En el pía de comunicado es va preveure qué es volia dir des del punt de vista poíític,

com es volia dir i qui seria l'interiocutor (que havia d'estar localitzable en cas de

necessitat). I aixó per a cada un deis escenaris definits.

Es va acordar el contingut d'una nota de premsa amb el Departament d'Habitatge

de la Generalítat, per si h¡ havia alguna demanda per part deis mitjans de

comunicado. De tota manera, com que la intenció era que no tingues ressó i no es va

produir la demanda, al final no es va fer arribar ais mitjans.

Es tractava, dones, d'estar preparat i de teñir en tot moment localitzat el responsable

polític que havia de transmetre algún missatge i teñir decidit qué diria i com. En el

desallotjament, finalment, no hi va haver cap tipus de problema,- així que no va ser

necessari actuar.

6.2.MATARÓ

6.2.1. Organització de la comunicado dins de l'Ajuntament

des d'una perspectiva integral ¡ integradora, coordinant totes les intervencions i optimitzant els recursos.Les
intervencions sobre el barrí arrenquen d'un estudi integral sobre Sant Cosme, dut a terme entre 1990 i 1991 per
encárrec de les institucions esmentades, amb l'objectiu de coordinar tots els programes, projectes i intervencions en •
tots els ámbits que integren el barrí i les persones.
Malgrat la millora en les condicions de vida que la remodelació del barrí va comportar, no es va aconseguir ni trencar
raíllamcnt ni generar una dinámica propia de regenerado social i económica. L'any 1999 l'Ajuntament va encarar la
situado del barri de Sant Cosme com una prioritat básica deis afers del municipi. L'any 2001 es crea el nou pía de
treball, el Pía d'actuació de Sant Cosme, amb l'objectiu global de preveure la transformado del barri, tot eliminat els
focus d'incivisme i els conflictes socials, amb la finalítat d'enfortir la comunitat.
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Existeix un servei de premsa que és el que s'encarrega de tota la comunicado mes

formal que fa l'ajuntament i de les relacions amb els mitjans de comunicado locáis i

d'ámbit nacional. A Matará no hi ha mitjans de comunicado municipals. Está previst

que el 2006 comenci a funcionar una radio municipal que estará financada per

l'ajuntament i gestionada per un coMectiu. Tampoc s'edita un butlletí municipal per

una qüestió de recursos.

A nivell municipal l'ajuntament té molta relació amb mitjans com el Cap Gros, Matará

Report i El Punt Maresme. Peí que fa a TV Matará, tot i que té un convení amb

l'Ajuntament, tampoc és municipal.

Els cañáis d'informació que utilitza l'ajuntament per informar a la ciutadania son els

habituáis: cartells per comunicar coses puntuáis, teléfon d'atenció al ciutadá, OFIAC

(Oficina d'Atenció al Ciutadá) que funciona de manera descentralizada a través deis

centres cívics, bustiades, campanyes, etc.

6.2.2. Tractament del fet migratori

Des d'alcaldia es va impulsar la redacció d'un manual d'estil en relació a la

comunicada sobre el fet migratori (també en teñen un sobre llenguatge no sexista) i

aquesta norma ha estat aprovada per l'ajuntament (es pot descarregar de la página

web de l'ajuntament http://www.mataro.org/ajuntament/publidoc/altresreg/

manualestil.PDF)

Els responsables municipals teñen interlocutors i treballen de manera constant amb les

entitats.

6.2.3. Pía de Nova Ciutadania

Matará disposa d'un Pía de Nova Ciutadania que preveu un servei de mediació amb

els objectius de «facilitar la comunicada i el coneixement mutu en el marc

intercultural: garantir l'entesa entre les persones nouvingudes i els professionals de

diferents ámbits». Les seves funcions son: traducció lingüística d'entrevistes, escrits...;

interpretado cultural quan es planteja un fet relacionat amb les tradicions o cultura

d'alguna part i l'altra no l'entén; i assessorament ais professionals en temes relacionáis

amb la ¡mmigració o culturáis.

És un servei que va néixer al 1996 per la necessitat de millorar la comunicado entre les

persones nouvingudes i els diferents servéis ais quals s'adrecaven (básicament sanitaris

i escolars). Fa tres anys que es va posar en funcionament també un servei de mediació

comunitaria, pensant en la intervenció en el territori. No es centra en els orígens de les
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persones sino en els ciutadans i pren com a referencia el lloc de residencia. Segons la

responsable del servei, la mediado en el territori ha de facilitar la informado i les eines

que permetin comprendre la realitat.

6.2.4. Comunicació en situacions de crisi

En tot conflicte la comunicació té tres fases diferents:

1. A priori (abans que esclati): la comunicació en aquesta fase, quan encara no

hi ha tensió, ha de servir per minimitzar l'impacte del conflicte. En termes de

comunicació, quantes mes coses s'expliquin millor. Normalment, aquesta fase

de la comunicació es passa per alt.

2. Quan esclata el conflicte (que és molt mes punyent).

3. Retorn o post-conflicte: s'ha d'explicar com s'ha resolt la crisi i perqué.

En el cas del conflicte entorn la mesquita que hi va haver a Matará (2002), es va

constituir una comissió amb totes les parts ¡mplicades i els diferents partits polítics. Els

responsables municipals van apostar per fer un treball en xarxa i per normalitzar a partir

de poder garantir el compliment amb tots els preceptes de la religió.

Es va constituir un comité que va ser l'encarregat de preparar una mena de pía de

crisi: es va elaborar un discurs des del punt de vista conceptual i es va pensar qué es

volia transmetre i com. Hi havia interés en qué la comunicació arribes a la ciutadania.

Per aixó, es va establir un canal de comunicació molt directe amb els ciutadans que se

sentien mes afectats ¡ van citar a quatre persones deis 7.000 ve'íns que havien signat el

document oposant-se a la mesquita. La valorado d'aquesta comunicació directa ha

estat molt positiva: es va poder donar informació de primera má i es vá negociar amb

els afectats per intentar arribar a acords.

Segons el responsable de l'ajuntament, es tractava de desinflar el globus liderant el

procés i donant molta informació. Es va fer un treball molt multidireccional i ais mitjans

de comunicació se'ls va donar missatges clars, curts i contundents.

6.3. BANYOLES

6.3.1. Organítzació dins de l'Ajuntament

Dins de l'Ajuntament hi ha l'área de participado i comunicació. Hi ha tres persones

que treballen amb temes de participado ciutadana i un cap de comunicació, que és
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un carree de confianca. Es l'encarregat de portar totes les relacions amb eís mitjans de

comunicado.

Les eines de qué disposen son els comunicats, les rodes de premsa i les notes. També h¡

ha una revista municipal (que fa l'ajuntament, que es diu "El pregoner" i una radio

municipal. Teñen un conveni amb TV Banyoles segons el qual l'ajuntament té un espai

pels plens, anuncis d'activitats i un programa quinzenal per a entitats de la ciutat.

A la radio municipal es fa un programa d'una hora que es diu "Amb el pont" fet per

persones d'origen marroquí. Es posa música del país d'origen, es tracten qüestions

d'interés peí coHectiu o bé s'expliquen temes de Banyoles en árab. Se suposa que és

un programa setmanal pero no sempre és així (per falta de compromís i de constancia

de les persones que el porten}. Els responsables municipals pensen que és necessari un

acompanyament. En aquest sentít, GRAMC Girona porta un projecte de formació per

donar les eines básiques de comunicació a infants d'origen immigrant a través d'un

conveni amb Salt TV i radio Banyoles.

6.3.2. Tractament del fet migratori

Ja en el moment en qué es va posar en funcionament el Pía d'Escolarització Extensiva9

hi va haver un debat a fons sobre qué s'havia d'explicar i com, per evitar lectures

equivocades. Inicialment només es pagava el transport ais infants d'origen immigrant

que se'ls enviava a una escola d'un altre barrí, pero hi va haver queixes en el sentit

que "ais negres se'ls pagava els transports escolar" i a la resta no. Aleshores

l'ajuntament va decidir pagar també el transport ais alumnes que no havien pogut

entrar a l'escola del seu barrí i s'havien de desplacar a una altra escola. La lectura va

ser que els que no podien entrar a l'escola del seu barrí era per culpa deis ¡mmigrants.

Per tant, s'intenta explicar molt pero no sempre és fácil. També s'han desmentit

declaracions d'algun veí que ha trucat a Catalunya radio dient que ais immigrants

se'ls pagava el super i la farmacia.

Des de l'ajuntament es comunica cada cosa que es fa en relació a la immigració.

Pero no es fa una gran propaganda sobre projectes específics, per no crear

reticéncies per parí de la poblado autóctona. Sempre es parla en clau de ciutat, com

a projecte de ciutat. Per exemple, quan es va estar treballant en el projecte per a la

9 Repartiment de l'alumnat d'origen ¡mmigrant entre els diferents centres d'ensenyament del
municipi.
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llei de barris, que es va presentar per La Farga, es va fer en clau de millora per a tota

la ciutat.

6.3.3. Gestió de la comunicado en situado de crisi

El 1999, coinddint amb IMnicí de la legislatura, al barri de la Farga es van produir uns

¡nddents10 que van sorprendre els responsables de l'ajuntament, que no estoven

preparats per fer front a una fet així. No h¡ va haver cap mena de previsió i es van

trobar amb qué mitjans de comunicado de tot l'Estaf van aterrar al municipi per

buscar les declaracions de véíns i polítics. Es van dir moltes coses i l'ajuntament no va

fer cap mena de desmentiment ni va donar cap informado. No va saber reaccionar.

Ara es treballa d'una manera molt diferent. Es fa una tasca previa molt important amb

els intertocutors abans de fer un comunicat. A vegades també s'acorda fer

comunicats conjunts amb les entitats o coHectius implicats. L'ajuntament fa un treball

constant amb la poblado i intenta anticipar-se ais problemes.

D'altra banda, els responsables poíítics de l'Ajuntament es queixen que falta molta

professionalitat deis mitjans de comunicació. «Al 1999 es van posar moltes declaracions

fora de context i es va magnificar molt el problema. Ara l'ajuntament també fa un

treball amb els mitjans de comunicació. És molt important teñir una persona que porti

les relacions amb els periodistes».

Des de I1 administrado h¡ ha una fixació per anar canviant la imatge de Banyoles arran

d'alguns esdeveniments, com el que va passar el 1999 o les detencions de l"'operació

lago"11.

10 L'incendi intencionat de i'habitatge on residien famílíes banyolines de nacionalitat gambiana al barri de la Farga de
Banyoles, on diverses persones van patir ferides de considerado.

1 ' Es refereíx a la detenció de diverses persones d'origcn marroquí i algeriá a diverses poblacions de Catalunya, entre
clles Banyoles, per la seva suposada pertinenca a Torganització terrorista AlQueda.
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7. Iniciatives ¡nteressants

En aquest darrer apartat recollirem aquelles experiéncies o recursos que promouen

una normalització del fet migratori o bé un aprofundiment en el coneixement de la

realitat plural de Catalunya. També es tara referencia a organismes que fan recerca

sobre diversitat i comunicado o bé que impulsen projectes en aquest sentit.

7 . 1 . EXPOSICIONS

7.1.1. Olot 17300. Els nous olotins

És una exposició que parteix d'un estudi realitzat per l'lnstitut d'Estudis Socials de la

Garrotxa (IdESGA), que mostra com les diverses onades migratóries es troben en la

base mateixa de l'evolució histórica de la ciutat d'Olot. L'exposició consta de dos

ámbits diferenciats pero significativament complementaris. En el primer, trobem un

espai on es mostren les dades deis moviments migratoris a la capital de la Garrotxa. En

el segon ámbit, trobem una aproximació molí mes personalizada i subjectiva en la

qual, partint de casos particulars i concrets se segueixen itineraris vitáis que permeten

un acostament mes "real" i una major empatia.

Contacte: L'lnstitut d'Estudis Socials de la Garrotxa (IDESGA). És una associació sense

ánim de lucre que es va fundar el desembre de 1999 a la ciutat d'Olot i que está

formada per una quinzena d'estudiants, llicenciats i doctors en Ciéncies Polítiques i

Sociología.

Contacte: idesga@idesga.org

7.1.2. Exposició Itineraris. Un cop d'ull sobre la vida quotidiana deis immigrants a Osona

Fotos en blanc i negre de gran format per donar a conéixer la vida quotidiana deis

¡mmigrants. L'objectiu és buscar un efecte molt normalitzador, mostrant aquelles

imatges del dia a dia a través de les quals tothom es pot identificar.. Ha estat en

diferents municipis de Catalunya i ha participat, entre altres, a la Mostra de Bones

Practiques a l'espai La Fira del Fórum Barcelona 2004.

Contacte: Pía territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d'Osona

c/Historiador Ramón d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

08500 Vic

Telf: 93 883 28 46

Mail: integra@ccosona.net
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7.2. PROGRAMES TELEVISIUS

7.2.1. Tot un món(TV3)

'Tot un món" aborda els diferents aspectes relacionáis amb la nova ¡mmigració i les

diverses cultures i religions que conviuen a Catalunya, i ho fa des de les experiéncies

personáis deis immigrants i de les persones que, en contacte amb ells, treballen des de

tots els ámbits de la societat.

Es tracta de respondre preguntes que es fa la societat catalana al voltant de la nova

¡mmigració, de desfer tópics i malentesos, de posar fi a rumors, informant de la realitat

social deis immigrants i de les seves cultures i creences.

Sota la direcció de Caries Sola, el programa s'emet cada dissabte i diumenge abans

del 'Telenotícies Migdia" i durant tres minuts.

Entre els setanta-dos capítols programats en la primera temporada, explica les raons

per les quals una persona decideix deixar el seu país, casos d'ocupacions sense

papers, l'escolarització a centres catalans, la cultura i els valors, entre altres molts

aspectes.

El programa planteja un tema i h¡ dona resposta per mitjá d'un reportatge. Les

qüestions que aborda son les que han suscítat mes interés en la societat catalana o

que han estat o son motiu de polémica o d'actualitat. Cada tema es desenvolupa

amb la intervenció de persones procedents de la immigració que ajuden a respondre

la qüestió plantejada o a explicar el tema proposat.

La ¡dea és, a través d'históries personalitzades, de persones amb noms i cognoms,

acostar a l'audiéncia la realitat de la immigració a Catalunya mostrant-la des

d'óptiques diverses.

Cada dissabte i diumenge, a les 14.15, a TV3

7.2.2. Explica'm un conté (Televisió d'Osona)

És un programa de sensibilizado impulsat conjuntament peí Consell Comarcal i per TV

Osona que pretén treballar les percepcions. Expliquen contes deis pa'ísos d'origen de

la població ¡mmigrada d'Osona a través deis seus protagonistes. El programa s'emet

un cop per setmana i va teñir un efecte sensibilitzador molí alt. Se'n taran copies per

enviar a les escoles com a material didáctic.

Contacte: Mireia Roses i Noguer

Técnica de polítiques migratóries. Pía territorial de Ciutadania i
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Immigració de la comarca d'Osona

Mail: ¡ntegra@ccosona.net

7.2.3. Diccionari de la Diversitat (Xarxa de Televisions Locáis)

La Xarxa de Televisions Locáis i la Diputació de Barcelona van presentat la serie

documental "Diccionari de la Diversitat", on les llefres B de barrí, D de democracia o E

d'escola donen forma i contingut a 26 capítols que volen promoure els valors de la

diversitat i la pluralitat entre els espectadors. Es va emetre tots els dimecres, a través de

les televisions locáis, a les set de la tarda i a la una de la matinada.

El Diccionari de la Diversitat vol reflexionar sobre el fet migratori, el valor de la diversitat i

la pluralitat cultural. Ho fa a través de 26 capítols, corresponents a cada una de les

lletres de l'abecedari.

La serie documental parteix de la base que la diversitat és una de les principáis fonts

de riquesa de qué disposa una societat. Per explicar tot aixó, els documentáis

compten amb estudiosos deis camps de la sociología, la historia o la llengua, que

aporten la seva opinió. Alguns d'aquests experts son Judith Astelarra, Salvador Cardús,

Eliseu Aja, Mane! Delgado, Rafael Crespo, Mary Nash i Oriol Nel -lo, entre altres.

El programa es va emetre a través de la Xarxa de Televisions Locáis i també s'ha oferí

ais Ajuntaments perqué el puguín utilitzar com a eina de treball en els programes de

cohesió social.

La serie es va emetre entre les mesos de gener a juliol.

El material servirá per fer una publicació, com a eina didáctica i de reflexió que se

cedirá ais ajuntaments.

Contacte: Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania

Travessera de les Corts, 131 - 159

Recinte de la Maternitat - Pavelló Lactancia - 4a pl.

08028 Barcelona

Tel. 934 022 713

7.3. RECURSOS D'INSTITUCIONS

7.3.1. Secretaria de política lingüística. Llengua i Immigració

Web sobre llengua i immigració de la Secretaria de Política Lingüística. S'hi poden

trobar diferents recursos per a l'aprenentatge del cátala. Hi ha plans pilot per a l'impuls

del coneixement i ús de la llengua catalana; material didáctic; vocabularis i guies de
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conversa per a l'acolliment lingüístic; informació sobre cursos i jornades, entre altres

materials.

http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/index.htm

7.3.2. Guia de recursos per a immigrants de l'Ajuntament de Lleida

Impulsat per la Regidoría de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l'Ajuntament de

Lleida, és una guia de recursos per a immigrants amb informació sobre servéis i entitats

que h¡ ha a la ciutat de Lleida adrecats a les persones estrangeres (permisos, formado

ocupacional, atenció social, salut, habitatge, etc.).

http://www.paeria.es/immigrant

7.3.3. Consell de l'Audiovisual de Catalunya:

És una autoritat independent, amb personalitat jurídica propia, que regula els servéis

de comunicado audiovisual que son competencia de la Generalitat de Catalunya. La

seva funció és vetllar peí respecte deis drets i les llibertat i peí pluralisme polític, religiós,

social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya. Alguns deis

documents que ha elaborat en relació a la immigració son:

• E7/2001 El tractament de la immigració ais programes informatius de televisió.

Servei d'análisi de continguts. Barcelona, 21 de novembre de 2001

• Recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el tractament

informatiu de la immigració (inclou 7 recomanacions adrecades

específicament a les autoritats locáis)

Mesa per la Diversitat en l'Audiovisual

El día 12 d'abril de 2005 es va presentar la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual del

integrada per membres d'entitats, fundacions, mitjans i administracions que aposten

per una millor representado de la multiculturalitat i la diversitat en els mitjans

audiovisuals de Catalunya.

La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual té com a objectiu contribuir a fomentar la

convivencia, el respecte, el coneixement i l'intercanvi entre persones de les diferents

filiacions culturáis, així com compartir ['experiencia de la recreació i la renovado de la

cultura catalana.

El president de la Mesa és el conseller del CAC Joan Manuel Tresserras. L'objectiu de la

Mesa és promoure bones practiques per actuar en positiu.

7.3.4. Col íegi de Periodistes
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Des del CoMegi de periodistes s'han elaborat alguns documents de referencia.

• Manual d'estil sobre miñones éíniques del CoHegí de Periodistes de Catalunya

[vegeu Annex 2)

• Codi Deontológic (1995) (vegeu Annex 3).

7.3.5. Decáleg de bones practiques de la comunicado local pública

Aquest decáleg és fruit d'una activitat universitaria, el Postgrau de Comunicació Local,

i es dedica a recomanar un seguit de bones practiques imprescindibles en els mitjans

locáis (publicacions, emissores de radio i televisió, webs municipals i ciutadanes) de

titularitat pública (vegeu Annex 4).

7.3.5. Cercles de conversa

Com ja hem explicat en el quart apartat del preseirt informe, els Cercles de Converesa

pretenen oferir a les persones adultes nouvingudes la possibilitat d'entrar en contacte i

practicar la líengua catalana així com conéixer el context d'arribada a través de les

relacions que estableixen amb joves de la població. Les técniques del Pía Local de

Formació de Salt van elaborar una Guia per ais cercles de conversa, fruit de la

coHaboració entre el Departament de Benestar i Familia, l'Ajuntament de Salt i la

Universitat de Girona.

Conté un total de 184 pagines: 132 son de la Guia per ais Cercles de conversa i les 50

restants son els Codis.

Contacte: Pía local de Formació de Salt

CFA Les Bernardes / Escola d'Adults de Salt

Teléfon 972 2414 10

7.4. ALTRES DOCUMENTS CONSULTÁIS:

• £7/200 J El tractament de la immigració ais programes informatius de televisió.

Servei d'análisi de continguts del Consell de ('Audiovisual de Catalunya,

Barcelona, 21 de novembre de 2001

• Comunicació i immigració, Quaderns del CAC número 12, gener-abril de 2002

• Doris BOIRA, Ones per la diversitat (recerca no publicada)

• Nicolás LORITE, Como miran los medios la inmigración y transmiten la diversidad,

Diáleg 'Comunicació i diversitat cultural', InCom - UAB, Forum Universal de fes

Cultures, maig 2004
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Nicolás LORITE, Immigració, comunicació i dinamització socioculturai en l'ámbit

local, recerca no publicada, es pot consultar al Centre de Documentacio del

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputado de Barcelona.

Francesc Roma i Marta Vilanova, Fundació Universitaria del Bages, Observatori

Social de la Catalunya Central, «Els discursos sobre la ¡mmigració i la seva

articulació: algunes idees des del cas de Manresa (Bages)», ponencia

presentada al 4rt Congrés de la Immigració a Espanya, novembre de 2004.
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Index deis annexos

Annex 1. Reglament del consell municipal pera la convivencia de Matará.

Annex 2. Manual d'estil sobre minories etniques del CoHegi de Periodistes de

Catalunya.

Annex 3. Codi Deontológic: Declarado de principis de la professió periodística

a Catalunya

Annex 4. Decaleg de bones practiques de la comunicació local pública
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COMUNICACIÓ

01 INTRODUCCIÓ

Un ajuntamení comunica en quant que actúa i no només quan fa declaracions
publiques o envía notes de premsa ais mitjans de comunicado. El discurs d'una
administrado davant del fet migratori es construeix també a través de les diferents
accions que fa el govern municipal que teñen a veure, directa o indirectamenf, amb
la poblado nouvinguda.

Normalment, la gestió de la diversitat no es contempla com un tema per explicar
l'acció de govern i, en general, es fa el contrari d'intentar "vendré" aqüestes qüestions
—en el sentit periodístic del terme—. El tema de la immigració pot sortir indirectament
en el cas d'una exposició o de la presentado d'un llibre, on es fa referencia a la
historia del municipi i, per tant, a rarribada de gent de diferents llocs, síguin migracions
internes o de fora de l'estat. Pero no s'agafa com un actuado amb forca per explicar
qué és el que fa el consistori.

El cert és que per parí deis responsables polítics a vegades h¡ ha una certa por a l'hora
de parlar de tots els aspectes que teñen a veure amb fet migratori. Aixó ve motivat, en
part, peí tractament que en fan alguns mitjans de comunicado, relacionant-ho
sistemáticament amb conflictivitat i aspectes negatius. Els periodistes que treballen en
un territori son una peca clau en la construcció d'aquest discurs, ja que en el procés
comunicatiu no intervé només qui emet la informado sino també el professional que
rep les dades, les selecciona, les interpreta i en fa difusió.

D'altra banda, en la comunicado institucional, no está ciar que s'hagi de parlar
específicament i de manera diferenciada de la poblado nouvinguda quan no es fa
de la resta de coHectius. Els Plans de Ciutadania es plantegen com un projecte per al
conjunt del municipi amb la voluntat de donar resposta a tota la societat en general.
Seria mes coherent, dones, que les persones immigrades entressin amb normalitat com
a fonts d'informació i interlocutors válids i que de mica en mica s'anés incorporant a
totes les actuacions i en totes les árees de l'ajuntament la diversitat que tenim ais
municipis de Catalunya.

Estructura de la comunicado en els ajuntaments

La comunicado és una eina ¡mportant per a la inclusió i per aixó és necessária una
certa planificado. L'organització de la comunicado en I'administrado local varia en
funció de la dimensió de la institució. La maj'ora d'ajuntaments disposen ja d'una
mínima estructura, a vegades integrada únicament per una persona, el cap de
premsa, que és l'encarregada de gestionar les relacions amb els mitjans de
comunicado i donar coherencia a tots els documents que elabora la institució. En
alguns casos també fa funcions de protocol i, en general, depén directament
d'alcaldia.

Els cañáis que utilitza l'ajuntament per informar a la ciutadania son molt diversos. La
majoria d'ajuntaments ja disposen d'una web municipal —gairebé tots han fet un
procés d'informatització i han ¡ncorporat les noves tecnologies de la comunicado per
facilitar al máxim la informació ais ciutadans—. Pero aquesta presencia a internet a
través de la web és molt diversa, ja que no tots els ajuntaments han desenvolupat el
mateix nivell d'interacció (possibiíitat de fer trámits, etc.).

Les Oficines d'Atenció al Ciutadá son el mecanisme primordial per donar informació
sobre els servéis de l'ajuntament i canalitzar les demandes ciutadanes. En alguns llocs,
s'ha creat un servei propi per donar informació a la població nouvinguda en relació a
aquells temes que els afecten específicament, com les qüestions relatives a la



regularització. A banda, les administracions publiques editen cartells i tríptics per
comunicar actuacions puntuáis o per realitzar campanyes informatíves sobre alguna
acció de govern.

Quant ais mitjans de comunicado própiament dits, s'editen butlletins periódics, alguns
deis quals dediquen un espai a tractor temes d'interculturalítat, i es fan emissions de
radio i televisió. Les radios i televisions locáis teñen formules de gestió diverses —
publiques, privades i mixtes— i, per tant, no sempre compten amb la participado del
consistori municipal. En alguns casos, s'ha creat una empresa municipal, amb capital
públic, que gestiona tots els mitjans de l'ajuntament.

Amb qualsevol deis cañáis esmentats i siguí quin sigui el model de gestió, els
responsables polítics poden utilitzar, o bé fomentar l'ús d'aquests mitjans, per promoure
la diversitat cultural i la convivencia.

Interlocució amb la poblado immigrada

Els ajuntaments han establert també cañáis per poder-se relacionar mes directament
amb el coHectiu nouvingut, ja sigui a través d'órgans formalment consíituTts, com
poden ser el Consells Consultius, o bé a través de reunions mes informáis. A banda, des
d'algunes administracions s'estan portant a terme polítiques de foment de
l'associacionisme, tant amb la poblado nouvinguda com amb l'autóctona, per tal de
poder teñir intertocutors per debatre determinats aspectes del municipi.

Amb l'objectiu de facilitar l'entesa entre la població nouvinguda i els professionals deis
diferents servéis de la població —servéis socials, escola, centre d'atenció primaria,
etc.— s'han creat en molts municipis servéis específics de mediadors o de traductors.
En el mateix sentit de superar les barreres lingüístiques, en prácticament tots els pobles
s'han posat en funcionament cursos de cátala per a la població nouvinguda o les
institucions s'han adherit a iniciatives encaminades a l'aprenentatge de la llengua
com "Voluntaris per la Llengua". Aquest és un programa impulsat peí Departament de
la Presidencia i el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya,
que vehicula les iniciatives de les entitats culturáis i de voluntariat en la creado de
parelles lingüístiques, en qué el voluntan comparteix unes hores de conversa en cátala
amb la persona que vol practicar-lo.

Comunicació de crisi

Finalment, les administracions municipals també han de comunicar davant de
conflictes que afecten la convivencia i la cohesió social. El millor és haver fet un treball
previ de prevenció i de reladó constant amb els ¡nterlocutors i que ja s'hagi anat
creant un clima que esmorteeixi les conseqüéncies de la crisi. En aquest sentit, el treball
de sensibilització a tota la població en general és molt important. I és básic també
anticipar-se al conflicte i preveure qué es comunicará, com es fará i qu¡ ho dirá.

Les dificultat i reptes a l'hora de normalitzar la informado al voltant dei fet mígratori son
evidents. En les fitxes següents intentarem apuntar algunes idees que poden afavorir la
consecució d'aquest objectiu. Hem agrupat els diferents aspectes que teñen a veure
amb aquesta noció mes amplia de comunicació en els apartats següents: com
informar sobre el fet migratori; quina és la millor manera per facilitar l'accés a la
informació a població nouvinguda; l'ús deis mitjans de comunicació locáis per afavorir
la convivencia; com comunicar davant d'un conflicte.



COMUNICADO

02 INFORMAR SOBRE EL FET MIGRATORI I SOBRE LES ACTUACIONS MUNICIPALS

Cal informar d'alguna manera específica sobre el fet migratori? L'administració es
troba amb certes dificultáis a l'hora de decidir com es comunica quines son les
actuacions que es porten a terme en relació a la població ¡inmigrada. A vegades, per
part deis responsables polítics es té la sensació que si s'explica massa, la població
autóctona pensa que totes les actuacions van dirigides ais nouvinguts. Pero si no es
comunica, h¡ ha el risc que la informado no arribi ais ¡nteressats o bé que se'ls acusi
d'actuar amb secretisme o poca transparencia. Trobar un equilibri és difícil.

Per part deis responsables de I'administrado h¡ ha una cert zel a l'hora de tractar totes
les qüestions relacionades amb la immigració i, en general, dins deis ajuntaments no
existeix una política de comunicació molt definida en relació a aquest tema. Hi ha
molts recéis respecte ais mitjans de comunicació perqué, tot i que hi ha hagut un
canvi en el tractament del fet migratori, molts cops encara s'associa a aspectes
negatius. I el fet és que un cop la informado arriba ais mitjans no es pot saber quin será
el seu tractament ni la seva repercussió.

En aquesta fitxa s'apunten algunes recomanacions sobre com informar des deis
ajuntaments sobre el fet migratori i s'anoten algunes dificultáis o obstacles a les quals

ha de fer front I'administrado local a l'hora de donar aquesta informado.

Informado real i en pos/tíu

És ¡mportant transmetre la idea que la ¡mmigració és un valor positiu i no només un
problema o un conflicte. Pero tampoc es pot presentar la immigració únicament com
una cosa bona i ¡mmaculada, sino que s'ha de ser realista i explicitar, també, les
dificultáis i reptes que suposa. No s'ha de fer un discurs diferent del que és la realitat.
La immigració s'ha d'analitzar amb tota la seva amplitud, amb les coses positives i
negatives que té.

Eina per a la inclusió

La comunicació és una és una eina molt i mportant per a la inclusió. És necessari que hi
hagi una planificado i que s'estableixin criterís que siguin tinguts en compte des de
totes les árees de l'ajuntament. En aquest sentit, alguns departaments de
comunicació han impulsat la redacció d'un manual d'estil en relació a la
comunicació sobre el fet migratori. D'aquesta manera, tots els documents que genera
l'ajuntament comparteixen uns criteris comuns sobre el tractament de la immigració.

Les Taules per a una Nova Ciutadania o altres órgan consultius integráis per
representants de l'ajuntament i d'entitats poden ser un bon espai per discutir sobre la
política de comunicació en relació a la immigració i consensuar línies i criteris.

En clau de ciutat



Quan s'impulsen plans de ciutadania o de desenvolupament comunitari és ¡mportant
parlar sempre en ctau de ciutat, d'actuacions i processos de transformado que
repercutirán en el benestar de tota la poblado. D'aquesta manera s'eviten certs recéis
per part de la poblado autóctona.

Actitud activa

No només s'ha de comunicar a reacció, per donar resposta a les demandes deis
mitjans de comunicado davant d'un determinat tema. Es pot teñir també una actitud
activa i informar també de fets relacionats amb la immigració que no teñen una
connotado negativa.

Sensibitització i normaíització

Perqué les persones nouvingudes puguin teñir un procés d'incorporació a la societat
no n'hi ha prou en treballar unidireccionalment amb la poblado immigrada, sino que
s'ha de treballar també amb la poblado autóctona. S'ha de fer un treball de
sensibilització i molta pedagogía, buscant un efecte molt normalitzador del fet
migratori.

Aquest efecte normalitzador es pot aconseguir en l'organització de qualsevol tipus
d'acte. Per exemple, es pot intentar integrar els festivals de músiques étniques o les
tires gastronómiques del món al calendan de festes del municipi o dins deis actes de la
testa major. És una manera que la poblado nouvinguda se sentí part del municipi i té
un potencial normalitzador molt alt perqué son espais on es troba tota la gent del
municipi o comarca, i no només els queja están sensibilitzats.

o

A l'ámbit local hi ha voluntat d'informar pero a vegades no se sap com fer-ho per no
despertar susceptibilitats i aixecar ferides encara obertes d'un conflicte recent que ha
estat magníficat per la premsa.

La feina del dia a dia deixa poc espai per a la planificado —alió urgent es menja alió
important—. El fet que en determinades circumstáncies s'hagi d'anar a apagar focs,
comunicar amb una certa improvisado, pot portar a donar míssatges contradictoris i
canviants, que teñen resultats incerts i conseqüéncies negatives.

Alguns cops h¡ ha un cert secretisme respecte a les dades, que pot respondre a una
voluntat de no voler ser identificada com a ciutat amb un fort component
d'immigració. El fet de tractor el tema de la immigració amb massa discreció pot
generar desconfianza a la ciutadania. El raonament és que sí no es parla obertament
del que es fa vol dir que hi ha alguna cosa a amagar. Aquesta política de discreció
pot teñir, dones, un efecte pervers.

Normalment la consigna per part de rajuntament és que el fet migratori sempre es
tracti en positiu. El perill és que es faci d'una manera molt ingenua, mostrant només
una part del que comporta la diversitat o bé relacionant-ho exclusivament a alió
gastronómic o folklóric. Aleshores, la lectura deis ciutadans pot ser que se'ls intenta
enganyar.

Quan el motiu de rebuig respecte a la població ¡mmigrada és l'expressió d'una
visceralitat, és molt difícil contrastar amb dades les percepcions de la gent ja que per
molt que es doni informado per part de l'administració, la població no se la creu.

Tot i que en un moment donat pot ser interessant donar un cert ressó mediátíc a un
esdeveniment, hi ha cert rumors que circulen entorn a la immigració que no es poden



resoldre amb la convocatoria d'una roda de premsa per desmentir-los (encara que es
tinguin les dades). H¡ ha d'haver un treball constant de coneixement i sensibilització.

o

En aquest apartat enumerarem alguns recursos comunicatius sobre el fet migratori que
promouen valors de diversitat i pluralítat cultural.

EXPOSICIONS

Olot 17800. Els nous olotins

És una exposició que parteix d'un estudi realitzat per l'lnstitut d'Estudis Socials de la
Garrotxa (IdESGA), que mostra com les diverses onades migratóries es troben en la
base mateixa de l'evolució histórica de la ciutat d'Olot. L'exposició consta de dos
ámbits diferenciats pero significativament complementaris. En el primer, trobem un
espai on es mostren les dades deis moviments migratoris a la capital de la Garrotxa. En
el segon ámbit, trobem una aproximado molt mes personalizada i subjectiva en la
qual, partint de casos particulars i concrets se segueixen ¡tineraris vitáis que permeten
un acostament mes "real" i una major empatia.
Contacte: L'lnstitut d'Estudis Socials de la Garrotxa (IDESGA). És una associació sense
ánim de lucre que es va fundar el desembre de 1999 a la ciutat d'Olot i que está
formada per una quinzena d'estudiants, llicenciats i doctors en Ciéncies Polítiques ¡
Sociología.
Contacte: Mail: idesga@idesga.org

Exposició Itinerarís. Un cop d'ull sobre la vida quotidiana deis immigrants a Osona

Fotos en blanc i negre de gran format per donar a conéixer la vida quotidiana deis
immigrants. L'objectiu és buscar un efecte molt normalitzador, mostrant aquelles
imatges del dia a día a través de les quals tothom es pot identificar. Ha estat en
diferents municipis de Catalunya i ha participat, entre altres, a la Mostra de Bones
Practiques a l'espai La Fira del Fórum Barcelona 2004.

Contacte: Pía territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d'Osona
e/Historiador Ramón d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta
08500 Vic
Telf: 93 883 28 46
Mail: integra@ccosona.net

PROGRAMES DE TELEVISIÓ

Diccionarí de la diversitat

La Xarxa de Televisions Locáis i la Diputado de Barcelona van presentat la serie
documental "Diccionari de la Diversitat", on les lletres B de barri, D de democracia o E
d'escola donen forma i contingut a 26 capítols que volen promoure els valors de la
diversitat i la pluralitat entre els espectadors.

La serie documental parteix de la base que la diversitat és una de les principáis fonts
de riquesa de qué disposa una societat. Per explicar tot aixó, els documentáis
compten amb estudiosos deis camps de la sociología, la historia o la llengua, que
aporten la seva opinió.

El programa es va emetre a través de la Xarxa de Televisions Locáis i també s'ha ofert
ais Ajuntaments perqué el puguin utilitzar com a eina de treball en els programes de
cohesió social.



Contacte: Xarxa de Televísions Locáis
Almogávers, 177
08018 Barcelona
Tel. 935 070 250

Programa Explica'm un conté

Programa de sensibilizado ¡mpulsat conjuntament peí Consell Comarcal ¡ per TV
Osona que pretén treballar les percepcions. Expliquen contes deis pasos d'origen de
la poblado ¡mmigrada d'Osona a través deis seus protagonistes. El programa s'emet
un cop per setmana i va tenir un efecte sensibilitzador mott alt. Hi ha copies disponibles
a les escoles per treballar-ho com a material didáctic.

Contacte: Pía territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d'Osona
c/Historiador Ramón d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta
08500 Vic
Telf: 93 883 28 46
Mail: integra@ccosona.net



COMUNICACIÓ

03 FACILITAR LA COMUNICACIÓ AMB LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Si bé és important que des deis ajuntaments es tendeixi a una normalització en
l'aíenció a la població immigrada, també és cerí que aquest coHectiu, sobretot en el
moment d'arribar a la societat receptora, té uns obstacles —per exemple de tipus
idiomátic— i unes necessitats concretes que requereixen de mecanismes de
comunicació mes específics. En relació a l'accés ais servéis, és molí important que
existeixin circuTts per tal que la informado pugui arribar de manera fluida a la població
nouvinguda.

En aquesta fitxa apuntarem algunes recomanacions orientades a millorar la
comunicació amb la població immigrada, ja siguí reforcant alguns servéis de
I1 administrado o creant instruments complementaris, com ara organitzar cursos de
llengua per a estrangers per tal que assoleixin una major autonomía. Al final s'apunten
també el reptes o problemátiques.

'"i

Organitzar l'acollida

Els manuals d'acollida ¡ les guies de servéis —en les llengües d'origen deis coHectius
mes nombrosos del municip'— son l'eina principal de recepció i acollida deis
ajuntaments. Son positives les iniciatives que reforcen aquest primer contacte amb el
municipi, com ara fer sessíons periódiques informatives a les persones que acaben
d'arribar sobre els servéis i la realitat del poblé, o fins i tot fer una recepció al saló de
plens per donar-los la benvinguda de part de r alcalde i els regidors i fer-los el
lliurament de les guies. Aquest és un gest polític molt fort, una actuació directa i pro-
activa de fer arribar la informado i d'establir una primera relació de confianca.

En ajuntaments mes petits, on el volum d'arribada de persones nouvingudes és menor i
el ritme mes gradual, es poden fer entrevistes personalidades en el moment de
l'empadronament.

r

Us de les xarxes informáis

Es poden utilitzar les xarxes informáis de comunicació per fer circular la informado. Per
exemple, fer una xarxa de comercos i altres punts de reunió adherits on establir taulers
d'anuncis per col-locar la informado. Aquesta podría ser una bona manera de fer
arribar la informado a determináis col íectius.

Mediado i tradúcelo

En moltes admínistracions locáis amb l'objectiu de millorar la comunicació i superar
barreres de tipus cultural, s'han creat servéis de mediació. La seva finalitat és garantir
l'entesa entre les persones nouvíngudes i els professíonals de díferents servéis ais quals
s'adrecen —sobretot educatiu, sanitari i servéis socials—.



Donada la diversificado deis páísos d'origen de la poblado nouvinguda, una bona
opdó per afavon'r la comunicado entre els diferenís servéis del municipi i la població
que acaba d'arribar pot ser crear una borsa d'intérprets de les diferents llengües.

Quan es tradueix un document s'ha d'adequar al context cultural. Per exemple, si en
un text es parla del conveni coHectiu d'un determinat sector, no n'hi ha prou en
traduir literalment la paraula en una altra llengua, ja que en moltes realitats aquest
concepte no existeix. S'hauria d'explicar la paraula i, si és necessari, fer un glossari de
conceptes.

Diversificar e/s interiocutors

Quant a la relació directa amb el coHectiu d'origen ¡mmigrant, l'ajuntament ha de fer
una política de diversificar els interiocutors. S'han de teñir en compte el líders naturals
de la comunitat. En general les associacions d'immigrants amb les quals la comunitat
s'identifica mes no son reconegudes per I'Administrado perqué no están registrades o
formalment constituídes.

Aqüestes relacions han de ser de manera continuada i preventiva, no només quan hi
ha un problema. Peí que fa ais espais, a banda deis Consells Consultius, que ja
existeixen en molts municipis, es poden buscar altres formules mes flexibles (ja que
molts cops és difícil assistir-hi per horaris) com ara establir reunions periódiques mes
informáis.

Formado

És important formar al personal de 1'administració que en la seva tasca diaria tracten
amb persones d'origen estranger —sanitat, servéis socials, esport, lleure, cultura,
mediado, traducció, formació d'adults, entitats cíviques etc. És básic disposar d'un
codi de comunicado comú i teñir en compte aspectes de la comunicació mes enllá
del lingüístic [aspectes para-verbals), que son molt importánts en la construcció
d'estereotips i visions negatives.

J o

Els mediadors i intérprets representen solucions puntuáis. S'ha de potenciar el
coneixement de les llengües oficiáis, que ha de ser una prioritat per assolir l'autonomia.
Per reforcar aquesta idea, des d'alguna administrado s'han aplicat mesures com ara
condicionar l'ús d'aquests servéis al fet que 1'usuari no porti mes d'un determinat
període de temps que viu a Catalunya.

Hi ha el perill que els professionals de 1'administració deleguin les seves responsabilitats
al mediador i que aquest acabi fent una feina que no li períoca sense la formació
necessária. En alguna intervenció el mediador pot acabar actuant d'assistent social i
aixó portar a errors greus d'intervenció.

A vegades es fa un ús abusiu del mediador i no necessáriament, en la relació amb la
població ¡inmigrada, s'ha de lidiar sempre un conflicte. No es pot pressuposar que
quan dues persones no s'entenen lingüísticament és perqué hi ha un conflicte.

Peí que fa ais intertocutors, la demanda d'una excessiva formalització per part de
1'administració pot deixar de banda entitats amb una major adhesió de la comunitat.
Si ['interlocutor de l'ajuntament és un líder amb escás suport de la comunitat es poden
produir dos problemes. Un de representativitat —perqué el col íectiu no se sent
representat per aquesta persona— i l'altre de legitimitat —perqué no es reconeixeran
els acords presos—.



La falta de coordinado entre els diferents agents que operen en el territori en temes
d'acollida i recepció —Ajuntament, Creu Roja, Caritas, Sindicáis, etc.— pot portar a
una duplicitat de servéis i una mala gestió deis recursos. Per tal d'optimitzar recursos
humans i materials hi hauria d'haver un ¡ntercanvi d'informació entre aquests actors
socials. Els Consells per a la Nova Ciutadania poden ser un bon espai per fer aquesta
tasca d'organitzar i coordinar l'acollida.

a

En aquest apartat apuntarem algunes iniciatives interessants orientates a
l'aprenentatge de la llengua catalana i a l'organització de la recepció i acollida.

r

CERCLES DE CONVERSA. PLA LOCAL D'ACOLLIDA I FORMACIÓ DE SALT
Es tracta de fer una formació de cátala oral molt básica i funcional (de coses
quotidianes de primer ordre, com el vocabulari básic que es necessita per anar a
comprar, al CAP, a buscar pis, etc.). També es dona a coneixer l'entorn. Es creen grups
de 8 o 10 persones i a cada grup hi ha 2 facilitador (joves de la població). Ofereix a les
persones adultes nouvingudes que acaben d'arribar al municipi la possibilitat d'entrar
en contacte i practicar la llengua catalana així com conéixer el context d'arribada a
través de les relacions que estableixen amb joves de la població.
Per orientar la feina deis facilitadors s'han elaborat uns materials didáctics propis (molt
gráfics), que inciten a la conversa sobre situacions quotidianes.

Aquest material ha estat editat en una Guia per ais cercles de conversa.
Contacte: Pla Local de Formació de Salt

Coma Cros - Salt
Teiéfon 972 231681

LLENGUA I IMMIGRACIÓ. SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Web sobre llengua i immigració de la Secretaria de Política Lingüística. S'hi poden
trobar diferents recursos per a l'aprenentatge del cátala. Hi ha plans pilot per a l'impuls
del coneixement i ús de la llengua catalana; material didáctic; vocabularis ¡ guies de
conversa per a racolliment lingüístic; informació sobre cursos i jornades, entre altres
materials.

http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/index.htm

PLANS DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA MUNICIPALS

El Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania está ¡ntegrat a l'Área d'lgualtat i
Ciutadania de la Diputado de Barcelona té Programes de Recepció i Acollida
Municipals (PRAM) que teñen per objectíu donar assessorament i suport técnic al
desenvolupament deis PRAM.

Contacte: Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
Travessera de les Corts, 131 - 159
Recinte de la Maternitat - Pavelló Lactancia - 4a pl.
08028 Barcelona
934 022 713
934 022 714
s.politiquesdc@diba.es
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0 4 EL PAPER DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT

Els mitjans de comunicado, sobretot els de proximitat, poden jugar un paper molt
importaní com espais d'inclusió de la població ¡inmigrada ¡ per a la promoció de
díversitat ¡ la millora de la convivencia. Els cañáis de qué disposa un ajuntament son
diversos i varíen en funció del municipi. En general els ajuntaments comuniquen a
través de la web municipal, revistes i butlletins í, en alguns casos, radio i televisió. Els
mitjans locáis utilitzen formules de gestió diverses —pública, privada o mixta— i la
participado de 1'administradó en cada una d'elles és diferent. Per tant, no sempre
existeix la possibilitat que els polítics locáis puguin intervenir en el procés de decisió deis
continguts.

Malgrat que está dar que s'han de respectar les decisions preses pels responsables
deis mitjans, existeixen algunes vies des de l'administració local per promoure la
convivencia a través deis mitjans de comunicado locáis. En aquest fitxa exposarem
recomanacions en aquest sentit, com pot ser el fet d'intentar obrir els espais a la
participado de la població ¡inmigrada o bé fent una tasca de pedagogia amb els
periodistes i apeHar a la seva responsabiíitat social. A la darrera part, apuntarem
reptes i obstacles.

Aprontar la proximitat

La proximitat deis mitjans locáis hauria de permetre reforcar la convivencia i el
coneixement mutu entre els nouvinguts i la societat d'acollida. La televisió local
municipal pot ser un bon espai perqué els conflictes es vagin airejant, que es vagi
parlant deis problemes i les pors que es generen en determinades situacions. La
televisió local ofereix la possibilitats de fer espais mes arriscats i amb voluntat de fer un
tractament euros del tema de la immigració.

Els mitjans locáis de carácter municipal han d'estar al servei de la ciutadania i aixó vol
dir dues coses: que han de considerar el coMectiu d'immigrants com a font legítima
d'informació i que han d'oferir els espais perqué aquests es puguin expressar.

Perqué la població pugui participar en els cañáis municipals hi ha d'haver una
promoció des de les institucions. Una manera de fer aquesta difusió és l'enviament
cortes a totes les llars informant d'aquesta possibilitat.

Normaíització o especifitat

El tráete donat ais ciutadans d'origen estranger ha de ser normalitzador, situant els
¡mmigrants en tota mena d'escenari i no només en aquells on es parla d'immigració,
evitant la continua identificado de la immigració amb la delinqüéncia i amb fets i
connotacions negatives. El mes coherent sería que les persones ¡mmigrades entressin
amb normalitat com a fonts d'informació —per exemple en tertulies que parlen
d'esport, etc.—. S'ha d'aprofitar molt aquesta proximitat per incorporar gradualment el
paisatge divers que tenim ais pobles de Catalunya.



Malgrat tot, en un primer moment és necessária una certa discriminado positiva, un
esforc suplementari per donar accés a un coHectiu que normalment n'está exclós. La
creado de programes específics tan una doble fundó: per una banda, és un pas
necessari i complementan en el camí cap a la normalització. Per altra banda, és una
plataforma de llancament perqué a la llarga les persones que participen en aquest
programes en l'ámbit local s'acabin integrant en tot l'entramat mediátic cátala.

Refació amb els penod/sfes / intercanví d'experíéncies

Alguns programes divulgatius sobre la realitat de la immigració poden fer una funció
d'intercanvi d'experiéncies: saber qué passa en els diferents municipis, amb quins
problemes s'han trobat, quines solucions han adoptat, etc.

És important que l'ajuntament estableixi un coneixement i una coHaboració amb els
periodistes mes propers. Aquesta relació es pot establir a través del cap de premsa o
bé directament els responsable de Tarea amb el periodista especialitzat en la materia.
S'ha d'intentar crear un clima de confianca, que destensioni quan hi ha un conflicte i
retorcí la idea de diáleg.

S'ha d'educar els mitjans de comunicació sobre els conflictes potenciáis que puguin
sorgir en materia d'immigradó. S'ha de ser molt euros amb les informacions que teñen
com a rerefons un conflicte cultural, ja que es pot contribuir a pal -liar-lo o fer-lo mes
gruixut. Per aixó cal fer formado i seminaris. Els mitjans teñen una responsabilitat i cal
denunciar els casos en qué no s'ha fet bé.

o

Existeixen uns buits importants en la participado deis coHectius d'immigrants. Els cañáis
municipals son responsabilitat deis ajuntaments i aquests han de complir la seva
funcionalitat. S'ha d'evitar que els mitjans municipals siguin només Taltaveu" de
l'equip de govern de l'ajuntament. Han de ser també órgans d'expressió de la
ciutadania.

Hi ha un desconeixement per part de les entitats d'immigrants sobre el funcionament
deis mitjans de comunicació, cosa que dificulta poder accedir a les agendes i
esdevenir fonts d'informació valides per ais periodistes. En aquest sentit, son interessants
les iniciatives encaminades a formar a persones immigrades en la práctica periodística.

Molts mitjans de comunicació locáis no disposen deis recursos humans i técnics per fer
un treball de qualitat. Aqüestes limitacions económiques i técniques s'agreugen en el
cas de la - televisió. que és un mitjá costos i complexe. L'escassetat de mitjans i
especialistes fa que siguí difícil trobar el temps per reflexionar sobre continguts, per
diversificar les fonts i per aprofundir en el tractament d'un determinat tema.

Les noticies d'ámbít local o comarcal molts cops no son generades en sí mateixes pels
ajuntaments sino que van a remole de l'actualitat. Les rutines de produccíó están molt
condicíonades per les agendes que donen prioritat a aspectes supra-locals. És el que
s'anomena la gestíó d'alló "glocal", que el que passa a ámbrt del municipi no es pot
abstreure del context estatal i internacional —la guerra de l'Afganistan, el discurs
d'Aznar, etc.—



Col 1egi de Períodistes

• Manual d'estil sobre minories étniques del Col tegi de Periodistes de Catalunya.

• Codi Deoníológic (1995)

Consell de l'Audiovisual de Catalunya:

• E7/2001 El tractament de la immigració ais programes informatius de teleyísíó.
Servei d'análisi de continguts. Barcelona, 21 de novembre de 2001 (és un estudi
que pretén analitzar la ¡matge del fenomen de la immigració que transmeten i
configuren els mitjans de comunicado audiovisuals en els seus espais
informatius).

• Recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el tractament
Informatiu de la immigració (inclou 7 recomanacions adrecades
específicament a les autoritats locáis)

El CIC i la FCIC.

El Consell de la Informado de Catalunya (CIC) té la finalitat de vetllar per
l'acompliment deis principis d'ética professional periodística continguts en el Codi
Deontológic. És una entitat sense afany de lucre constituida per la manifestado de
voluntat del Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l'any 1997.

El CIC va assolir personalitat jurídica propia l'any 1999 convertint-se en la Fundado
Consell de la Informació de Catalunya (FCIC), amb l'objectiu de ser un órgan
d'arbitratge privat i independent. Com a tal, exercirá les seves funcions sobre els
professionals i mitjans de comunicado que desenvolupin les seves activitats
informatives en el territori de la Comunitat Autónoma de Catalunya.

Es tracta, dones, d'un organisme que, al marge de les atribucions deis órgans judicials,
vetlla peí compliment deis principis i criteris del Codi Deontológic de la professió
periodística a Catalunya. Al tractar-se d'un ¡nstrument d'autoregulació de la professió,
les seves recomanacions son de carácter moral.

Per rebre l'arbitratge del CIC qualsevol persona o entitat pot presentar una queixa per
la lesió comesa per part d'un professional o mitja de comunicació. No obstant, la
presidencia, a criteri propi, del Patronat o del CIC pot declarar d'ofici qualsevol
assumpte que consideri de transcedéncia social.

Com adecar la queixa

Per escrit, adrecant-se a la seu de la Fundació (Rbla. Catalunya 10) Per FAX al
93.317.83.86 Per email a cic@periodistes.org



que teñen un nivell petit de possibilitat). A partir d'aquí, visionar l'escenari ¡ les coses
útils a fer perqué aixó no succeeixi.

Per fer-ho es pot desenvolupar l'anomenat manual de crisi, un document on
s'establiran els elements següents: 1. els conflictes que poden sorgir en cada una de les
situacions previstes; 2. preveure les conseqüéncies o repercussions que pot teñir el
conflicte —s¡ son internes o poden anar mes enllá del municipi—; 3. decidir qué es fa
en cada cas; 4. qui ho fa. Les respostes es plantegen en relació a la magnitud de les
repercussions que pugui teñir cada situació.

És ¡mportant que quedi establert qué es vol dir des del punt de vista polític, com es vol
dir i qui será l'interlocutor. Aixó s'ha de preveure per a cada una de les situacions
definides. S'ha d'estar preparat i teñir en tot moment localitzat el responsable polític
que ha de transmetre algún missatge.

Xarxa dlnteríocutors

Davant del conflicte sha de considerar el coHectiu ¡mmigrant com a font legítima i
s'han d'oferir espais perqué es puguin expressar. És molt importat teñir clarament
detectada la xarxa d'interlocutors, saber qui son els líders ¡ com poden Hangar
missatges. Hi ha d'haver un diáleg constant i a l'ombra. El contacte constant amb el
líders ha de servir també per fer de barómetre, saber qué és el que está passant fins i
tot abans de la crisi.

A vegades és molt útil establir cañáis de comunicació molt directes amb els ciutadans
que se senten mes afectáis per la crisi. Aquests contactes permeten donar la
informació de primera má i negociar per intentar arribar a acords sense agents
intermediaris que distorsionin el missatge.

Uderatge i credibilitat

És fonamental liderar el procés i anar donant molta informació. S'ha de fer un treball
molt multidireccional i ais mitjans de comunicació donar-los missatges clars, curts i
contundents.

Quan es fa gestió de la comunicació en moments de crisi també és molt ¡mportant la
credibilitat. S'ha de teñir molta cura de la figura del portaveu, ja que en els moments
de la veritat pot incidir molt en la comunicació. Un bon comunicador ha de ser
entendor, creíble i bon pedagog. S'ha de ser transparent i teñir voluntat d'explicar les
coses. Es podría fer un entrenament per comunicar, fer simulacres o casos práctics
molt realistes, jugar a resoldre crisis. Els portaveus no han d'improvisar.

S'ha de fer un cálcul de costos i benefícis, pero si la fatalitat no succeeix, a vegades es
fa difícil de justificar el cost de persones i diners invertits. De tota manera, actuar "a salt
de mata", a la líarga, és molt mes costos que invertir en prevenció.

En el cas que esclati un conflícte aquest no s'ha d'amagar.

L'ajuntament ha de mantenir una postura clara durant tot el conflicte. S'ha d'evitar
canviar diverses vegades de posició mentre dura la crisi, cedint a les pressions de
determináis coMectius. Aixó dona una sensacíó de desconfianza i vulnerabilitat, a una
part, i que és possible aconseguir el que es vol a través de determinats actes i actituds,
a l'altre.



És ¡mportant teñir un pía ele crisi pero és básic haver fet un treball previ per la
convivencia i la cohesió social, fer una feina ele sensibilizado de la poblado. Sino s'ha
fet aquesta feina previa les conseqüéndes poden ser molt pitjors.

Davant certs conflictes, no s'ha de criminalitzar una part i presentar només l'aspecte
mes negatiu del conflicte. En la convivénda els conflictes existeixen i no teñen perqué
ser sempre negatius.

Quan es tracta de conflictes de convivencia entre una persona autóctona i una
nouvinguda, s'ha d'evitar exposar-los públicament i fent una interpretado en dau de
destacar les diferencies. S'ha de defugir donar el missatge que la gent ímmigrada és
diferent, teñen cultures diferents i, en conseqüéncia, la seva integrado és difícil. El fet
és que quan hi ha un conflicte de convivencia entre dos véi'ns autóctons, no té la
mateixa repercussió ni es fa la mateixa lectura que si una de les persones implicades és
d'origen estranger. En la mesura del possible, els ajuntaments haurien de teñir el seus
circuits per solucionar els problemes d'aquest tipus i evitar que es converteixin en un
debat públie que pot derivar en difondre la idea que la integració de determináis
coHectius és difícil.

ESQUEMA D'UN PLA DE COMUNICACIÓ EN SITUACIÓ DE CRISI

Actuació:

Possibles
situacions

Enumerar les
possibles
situacions que
pot provocar
l'actuadó de
l'ajuntament.

Conflictes que
pot generar

Pensar quins
conflictes es
poden generar
per a cada una
de les situacions
previstes.

Conseqüéncies
deis conflictes

Preveure les
conseqüéncies
d'aquests
conflictes (si
serán a l'ámbit
del municipi o
tindran
repercussions
mes enllá); quins
serán els
col lectius
afectats per la
crisi; etc.

Actuacions que
es taran

Preveure quines
actuacions pot
fer l'ajuntament
per donar
resposta ais
confüctes (tenint
en compte els
actors, les
conseqüéncies.
etc.). Aquíés on
s'ha d'establir
qué es dirá i
com.

Qul ho fará

Marcar qui será
el responsable
de cada una
a" aqüestes
actuacions i teñir
clares les
coordenades de
localització
(nom, cognom.
teléfon, etc.).

També és ¡mportant teñir preparats els documents següents amb el Manual:

Rtxer de periodistes especialitzats;

Redacció de models de comunicáis llestos per ser difosos a través deis mitjans de
comunicació;

Identificado d'experts de diferents disciplines deis quals es podría requerir la seva
actuació durant la crisis;

Informado sobre altres crisis semblants que hagin pogut afectar altres
administracions locáis;



Localització deis interiocutors deis diferents col tectius implicats en la crisi.

—• La Diputado de Barcelona organitza un curs per a tecnics i polítics deis ajuntaments
sobre Gestió de la Informado en situacions de crisi en el qual es donen pautes sobre
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Introdúcelo

Aquest document és una síntesi del trebail de recerca sobre els rumor que circulen ais

municipis de Catalunya entorn a les persones nouvingudes i com es pot fer front a

aquest rumors des de I'administrado local. El contingut del present informe es basa en

les entrevistes realitzades ais responsables d'immigració de set ajuntaments:

XAVIER RUBIO - Regidor delegat d'Ocupació, Solidaritat i Cooperació i del

programa transversal Immigració Ciutadania de l'Ajuntament de Manresa;

ALEXANDRE MARTÍNEZ i ISABEL OSORIO- Tinent d'alcalde de Benestar i

Responsable d'lmmigració de l'Ajuntament de Reus;

JOSEP PALACIOS - Comissionat per al Pía de la nova ciutadania de

l'Ajuntament de Matará;

MONTSE BERGES - Regidora de Corriere de l'Ajuntament de Lleida;

MARTA CASAS - Coordinadora del Pía de Gestió de la Diversitat de

l'Ajuntament de Manlleu;

MIQUEL PÉREZ i ANDRÉS MONTOYA - Director i Técnic d'lmmigració de

l'Ajuntament de Terrassa;

RAFAEL CRESPO i MARISOL GARRIDO- Técnics d'lmmigració de l'Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet.

També es recullen algunes idees que van sorgir mentre es feien les entrevistes sobre

comunicació i fet migratori i en relació al corriere étnic1, així com algunes aportacions

que es van fer a les 3es Jornades sobre Immigració i Societat, celebrades els dies 1 i 2

de desembre de 2005 a Vic i que hem considerat d'interés.

L'informe está estructurat en quatre apartats diferents. En el primer s'enumeren els

rumors citats en les entrevistes i s'agrupen per árees temátiques. En el segon,

s'intentará determinar quin és l'origen d'alguns d'aquests rumors i si teñen alguna base

objectiva. En tercer lloc recollirem amb detall algunes experiéncies que hem

considerat que son ¡nteressants, impulsades tant des de I'administrado pública com

des de la societat civil, en relació a la lluita contra els rumors. En el quari apartat,

finalment, s'apunten algunes idees de com poden actuar els responsables de

l'administració local davant la propagació de rumors. S'inclouran tant recomanacions

S'inclouen idees extretes de les entrevites a Caries Sola (director del programa de TV3 Un sol món);
Montse Pasquina (Fundació SER.GI); Ann Brunsó (regidora de FAjuntament de Banyoles).
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extretes de les entrevistes que teñen a veure amb actituds o posicionaments, com

aquelles que es refereixen a iniciatives concretes.

1. Contextualització

En aquest apartat us presentem una compilado deis rumors que circulen amb mes

forca en els municipis on s'ha fet l'estudi de cas, agrupats per ámbits temátics

[comercial, escolar, etc. ). En general, tots els rumors van en el mateix sentit: que les

administracions publiques afavoreixen mes els immigrants que a la població

autóctona. Aquest suposat tráete de favor ve donat per activa, a través de mesures

concretes, o bé per passiva, és a dir, fent la vista grossa davant 1'incompliment de la

ílei o bé no tenint el mateix nivell d'exigéncia per a tothom.

Ámbit comercial

Les botigues d'immigrants i els basars asiátics no paguen impostos.

Els botiguers immigrants no compleixen els horaris comerciáis.

Els immigrants teñen facilitáis per obrir negocis i no paguen impostos durant 5

anys.

Els immigrants teñen ajuts especiáis per obrir comercos: "Jo he nascut aquí i a

mi no m'han donat res per muntar la meva empresa!"

Les botigues deis magribins son utilitzades per vendré queviures, carn i catifes

sense complir les normatives de sanitat.

Ámbit escolar

No he pogut fer entrar els meus filis a les monges perqué h¡ ha entrat abans un

marroquí.

En relació a la petició d'una inspecció escolar: "si és un nen d'aquí tarden molt

pero si és un marroquí venen avui mateix".

Els immigrants s'emporten totes les beques de menjador escolar.

Els immigrants teñen "punís" per entrar a les escoles bressol i a les escoles de

primaria.

Els immigrants es beneficien de tot tipus d'ajuts escolars en general (entre

aqüestes, ajudes especifiques per comprar llibres de textos).

Habitatge
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Els ¡mmigrants teñen mes fácil accés a l'habitatge de lloguer protegit.

Altres rumors venen donats per qüestions d'higiene: situació ¡ nombre de

persones que viuen en una mateixa cdsa.

Laboral

Els ¡mmigrants teñen preferéncies per accedir ais cursos de paleta on es cobra

(son cursos de la Generalitat on tothom pot accedir).

Ajudes socials en general

Les PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'lnserció)2 es

donen prioritáriament a les persones immigrades.

Existeix una categoría "¡mmigrant" a l'hora d'optar a ajuts socials i aixó dona

mes punts.

Les administracions donen moltes facilitáis ais immigrants.

Els immigrants cobren 60.000 pessetes per fer classes de cátala.

Altres

Els immigrants viuen molts en una mateixa casa i son molt bruts.

Els magribins insulten les dones quan passen peí carrer.

Hi ha talibans dins les mesquites.

Tot els immigrants del Magrib son traficants i venedors de drogues.

A banda d'aquests rumors, bastant comuns a fots els municipis referenciats,

apuntarem algún exemple concret que ens han explicat durant les entrevistes.

• La premsa comarcal mes llegida a Manlieu (9 nou) va anunciar que ¡'arribada

d'immigrants saturava les aules de Manlieu i Vic. La reaiitat és que una escola

no ha pogut obrir per falta de matriculacions.

• Es deia que els ¡mmigrants pagaven carros de la compra molt plens amb vals

de l'Ajuntament. Aixó va provocar una batalla en una botiga on va haver

d'intervenir la policía local.

2 La Renda Mínima d'lnserció és una prestació económica que té com a finalitat coordinar les accions
destinades a les persones que no disposen deis mitjans económics sufícients per atendré les necessitats
básiques i preparar-Íes per a la seva inserció o reinserció social i laboral.
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• També va circular un rumor de pedofília, que l'antic alcalde de Manlleu tenia

una "moreta", que després es va convertir en dues i finalment en una xarxa. La

realitat és que tenia una ajudant anomenada Marta Moreta.

• Els pisos de protecció per ais joves es transformen en pisos per a ¡mmigrants i, a

mes, a prop de la piscina (Manlleu).

• A Ca n'Angíada hi havia moltes famílies marroquines que van arribar al barri i

corría el rumor per part deis antics véíns que l'Ajuntament treia espais ais

autóctons per donar-los ais immigrants (Terrassa).

• A Banyoles, quan es va posar en funcionament el Pía d'Escolarització Extensiva3

hi va haver un debat a fons sobre qué s'havia d'explicar i com per evitar

lectures equivocades. Inicialment només es pagava el transport ais infants

d'origen immigrant que se'ls enviava a una escola d'un altre barri (per evitar la

concentració), pero hi va haver queixes en el sentit que "ais negres se'ls

pagava els transports escolar" i a la resta no. Aleshores l'ajuntament va decidir

pagar també el transport ais alumnes "autóctons" que no havien pogut entrar

a I'escola del seu barri i s'havien de desplacar a una altra escola. La lectura va

ser que els que no podien entrar a l'escola del seu barri era per culpa deis

immigrants.

2. Quin és el seu origen?

Per a la majoria de responsables locáis, el rumor és considerat un problema molt

important perqué condiciona, en bona mesura, la concepció de la immigració que té

la poblado autóctona. A vegades, la forma com s'origina és segons la "teoría del

globus sonda". És a dir, s'intenta dir una cosa que se sap que no está ben vista dins

d'un ámbit de confianca i si ningú no diu res es podrá dir mes públicament. A partir

d'una experiencia personal de frustrado (fa deu anys que no tinc treball i veig un

"moro" que en té) i del fet que un recurs públic ha estat atribuít a algú que no sóc jo,

es crea una frustrado mes gran. La qüestió és que aquest tipus d'afírmacions han

passat de i'ámbit privat a l'ámbit públic sense cap mena de pudor. Com s'ha

d'ínterpretar aquest fet? Dones com a uns indicadors que si no s'aturen poder crear

situacions de conflictes socials (JP).

Repartiment d'alumnes d'origen immigrant entre les escoles de Banyoles i el municipi veí de Porqueres



Casoteca. Informe rumors

A mes, el rumor també és un problema peí fet que vivim en un tipus de societat on la

mentida repetida dues vegades acaba sent la veritat i, sobretot, quan els mitjans de

comunicado, per activa i per passiva, li donen credibilitat. En relació al paper que

poden teñir els mitjans de comunicado a l'hora de magnificar fets i estigmatizar hi ha

I'exemple deis aldarulls que hi va haver al barrí de Ca n'Anglada l'estiu de 1999 durant

la Festa Major. «Els fets van passar el mes de juliol, quan no hi ha moltes noticies i els

mitjans van trobar una manera de "fer" noticies. Ampíificant els fets els mitjans de

comunicado van crear una mena de "serial en directe" donant cita cada vespre per

seguir la situado en directe de la Festa Major de Ca n'Anglada.» (AM).'

2.1. COMPETENCIA PELS POCS RECURSOS

La poblado estrangera que ha arribat en els darrers anys a Catalunya s'ha instaHat

principalment en barris obrers que es van construir en els anys seixanta i setanta fruit del

moviment migratori provinent d'altres punts de l'estat. Es troben en unes zones en les

quals les infrastructures no sempre están a l'alcada de les necessitats i la manca de

recursos i servéis fa que les persones immigrades siguin percebudes com a rivals que

venen a lluitar en el mateix terreny, com una competencia per accedir a servéis

socials, a l'habitatge o a determinades reines.

En definitiva. Tambada nouvinguts posa al descobert el déficit que té Catalunya en

infrastructures i en política social. El problema de fons, dones, és que hi ha mes

demanda que oferta. Aquesta competencia per ais pocs recursos crea tensions socials

¡ está a la base de bona part deis rumors que circulen. Dins d'aquesta economía de

pocs recursos, cada ajut o atribució que es fa a un immigrant és considerat com una

actuado en contra d'un ciutadá autócton. Tot aixó genera una gran desconfianza

d'una part de la població autóctona que pensa que les administracions donen mes

facilitats ais estrangers.

L'ús de Cespai públie també és un element fonamental i que molts cops está en la

base de moltes tensions. L'ocupació i el diferent ús de la vía pública ha creat petits

conflictes en alguns municipis. A Ca n'Anglada, per exemple. Tambada de població

marroquina s'ha viscut, per una part deis autóctons (majoritáriament persones que van

arribar amb Tonada migratoria proceden! d'altres punts de TEstat) com una

conquesta de Tespai que de mica en mica ha passat a mans deis marroquins. «Poc

espai per a molta gent crea competencia i mes peí que fa ais joves. Perqué ha passat

en aquest barrí? Perqué és on l'habitatge públie de lloguer és mes barat i aleshores la

lluita per obtenír-lo mes gran» (AM).
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Molts cops h¡ ha també un problema de percepció. Sense deixar la poblado de

Terrassa, els veíns de Ca n'Anglada van presentar el mes de novembre de 2005 un

plec de signatures a l'alcalde demanant mes seguretat al barrí. Les dades objectives

son que Ca n'Anglada és el vuité districte de Terrassa en delinqüéncia (és a dir, que h¡

ha 7 districtes que en teñen mes) i, a mes, té mes dotado de policía. En canvi, h¡ ha

mes percepdó d'inseguretat motivada, en parí, per la presénda de grups d'homes

marroquins al carrer, que es col -loquen a les cantonades per veure passar a la gent

que circula a ambdós costats.

De tota manera, si bé és cert que bona part deis rumors s'origina en aquest zones que

ja van rebre la primera onada migratoria, s'ha de reconéixer l'esforc suplementari que

les persones que viuen en aquests barris están fent: «les classes populare fan un major

treball d'inclusió i per aixó requereixen una especial atenció pública. No només s'ha

de parlar des del punt de vista del conflicte sino que s'ha reconéixer aquest treball

diferencial que fan». (Caries Riera, Jornades Vic 1 i 2 de desembre)

Ais botiguers també se'ls atribueix un paper de propagadors de certs rumors,

relacionáis sobretot amb l'ámbit comercial. Alguns han viscut com un perill Cobertura

de nous comercos regentáis per persones d'origen immigrant, que veuen com una

forma de competencia deslleial. Segons alguns responsables municipals, en general,

les unions i entitats de botiguers están poc predisposats a assumir canvis i a integrar els

nous comerciants dins les associacions sectorials.

D'altra banda, també han sortit veus dient que els rumors, a vegades, i mes

concretament els que teñen relació amb l'ámbit comercial, parteixen d'una aplicado

laxa de la llei. «El que no pot ser és que si hi ha una llei que no permet obrir un comerc i

algú no la compleix, no se l'obligui a tancar. Aixó crea una creenca de privilegi. S'ha

de ser estríete en el compliment de la llei» (CS).

2.2. CREIXEMENT EXÓGEN DE LA POBLACIÓ

Albert Serra, en les Jornades celebrades a Vic els dies 1 i 2 de desembre de 2005,

apuntava, com a factor a teñir en compte i sobre el qual alerten alguns estudis i

organifzacions, l'envelliment de la societat espanyola. «Durant la década deis noranta

hi va haver una moratoria demográfica que va fer que, en alguns terrenys,

s'estalviessin recursos, com per exemple, en escoles bressol» (ho diu des de la seva

experiencia a l'Ajuntament de Barcelona en l'ámbit de Benestar Social). «I aquesta

situado va portar a la faHácia de creure que l'Estat de Benestar era sostenible. Des

d'aquest punt de vista economicista, hi havia la necessitat de recuperar població i má
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d'obra per sostenir el sistema». I aquest creixement demografía donada la baixa

natalitat de la població espanyola, s'ha produTt, en bona part, per "importado". Per

tant, contráriament al que es pensa, assegura que és en els moments actuáis que

estem en un període de normalitat, i no d'excepcionalitat.

Així dones, aquest creixement de la població, que no ha estat endogen, s'ha donat

principalment en la franja de població que té majors necessitats dins l'estructura

social. L'administració s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat, dotant de mes servéis i

donant a aquests servéis un perfil diferent al que tenien fins ara.

Gráfic 1. Creixement immigratori
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Font: Albert Serra, 3es Jornades sobre lmmigració i Societat, Vic 1 i 2 de desembre de 2005

Per aquest motiu, Serra va reivindicar la necessitat de teñir pensament "integrar

respecte la immigració. «És ¡mportant teñir una visió "global" respecte a la ¡mmigració i

no tant dissociada —és a dir, teñir en compte tots els elements que comporta

I'arribada de gent diversa i no només alió negatiu—». Per exemple, en relació al

corriere, molts cops no es reconeix la revitalització que han aportat aqüestes botigues

en determinades zones deprimides i s'oblida el fet que les noves generacions, sovint,

no están ¡nteressades en continuar el negoci familiar. És fonamental, dones, teñir en

compte tots els factors que implica i provoca una determinada situació o

transformació social.

2.3. ALGUNES DADES

A continuació es reproduiran algunes informacions que ens han revelat durant les

entrevistes que, en general, tan referencia a municipis concrets. També h¡ ha alguna
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dada relativa a qüestions mes sectorials, com ara els criteris per accedir a pisos de

lloguer de protecció o bé relatius al comerc. Les hem reproduít perqué considerem

que son dades que poden aportar pistes sobre quina és la realitat d'alguns deis rumors

que circulen.

• Estadísticament parlant, només el 24% deis ajuts socials de l'Ajuntament de

Matará va ais ¡mmigrants, és a dir, que el 76% va a la poblado autóctona. S'ha

de teñir en compte, pero, que a diferencia de la poblacio autóctona, quasi la

totalitat de la poblacio ¡mmigrant es troba dins de la zona de recursos baixos.

Aleshores, donar només el 24% deis ajuts al 12% de la poblacio, pero el 99% de

la qual está dins la zona de pocs recursos és, al final, una discriminado

negativa.

• Peí que fa a l'accés al mercat de treball, en el cas de Matará i en un sector

molt concret com és el textil, está en mans deis xinesos, que utilitzen má d'obra

xinesa, o bé d'industrials autoctons de tota la vida que no teñen cap pudor en

dir públicament: "Qualsevol d'aquí que treballi les mateixes hores peí preu que

ho fan els xinesos poden treballar per nosaltres" (JP).

• El 2002 es van obrir un gran nombre de tallers téxtils ¡ es va crear una certa

alarma social per temes com la competencia deslleial, la clandestinitat,

esclavatge, grans produccions a baixos costos, máfies, condicions higiéniques,

explotació laboral, etc. Alguns empresaris del textil van denunciar situacions

laboráis d'irregularitat i l'ajuntament des del servei de ¡licencies, juntament amb

la policía municipal, mossos d'esquadra i ¡nspecció del Departament de treball

va comencar una campanya d'inspecció bastant agressiva, el resultat de la

qual va ser: que 14 tallers disposaven de llicéncia i de posta en marxa; 3

disposaven de llicéncia pero els mancava la posta en marxa; 5 ja havien

tramitat la llicéncia d'activitats i 26 tenien ja ténien oberís expedients de

legalització (és a dir, que ja havien iniciat els trámits).

• Peí que fa ais horaris comerciáis, a Matará també es va fer una campanya

informativa de la nova llei, promoguda des del Servei de Nova Ciutadania,

üicéncies i I'IMPEM (Instituí Municipal de Promoció Económica de Matará). La

campanya va constar de tres fases:

o Informada: es va elaborar un dossier informatiu amb els continguts

básics de la llei i es va difondre entre les associacions de comerdants i

els 2.100 comercos de la ciutat;



Casoteca. Informe rumors

o Inspecció: es va fer campanya d'inspecció per veure el nivell de

compliment. Es van fer un tofal de 120 inspeccions ¡ es van obrir 25

expedients per incompliment de la normativa. El 24% deis expedients

informatius correspon al comerc d'origen xinés (6 establiments).

o Sanció.

[Extret de l'informe "Campanya informativa sobre la nova llei horaris

comerciáis 2005"]

En aquesta mateixa ciutat es va arribar a un acord amb la Federado

d'Empresaris Xinesos de Catalunya segons el qual, fins i tot aquells comercos

que podrien obrir els diumenges, ara tonquen per evitar conflictivitat. Se'ls va

informar que com que estoven complint la llei, no calia que canviessin res, pero

que hi havia gent que criticava que els diumenges tinguessin les botigues

obertes. Com que tenien una voluntat d'establir-se i no volien crear-se una

mala imatge, van decidit tancar diumenges. Segons el responsable, ara el

debat sobre la competencia deslleial peí fet que obrin els diumenges ja no hi

és.

En el cas de les facilítate per obrir negocis i comercos, hi havia una llei estatal

que establia que, per afavorir la ¡mplantació de nous comercos, hi hauria una

reducció de I'IAE durant els cinc primers anys. De totes maneres, des de l'any

2003 normes paguen I'IAE les persones jurídiques que facturin mes d'un milió

d'euros l'any. I aquest, en general, no és el cas de cap botiga. Els altres tribuís,

municipals o no, no teñen bonificacions per inici d'activitats. «A partir d'aquest

fet la gent s'ha muntat la idea que els immigrants (potser perqué son els que

actualment están obrint mes negocis) no paguen impostos de cap tipus. S'ha

de teñir en compte que des del punt de vista d'un ajuntament, l'abséncia de

recaptació d'impostos comerciáis seria totalment inviabte per al seu pressupost

municipal». (JP).

En general, no hi ha cap tipus de discriminado, ni positiva ni negativa.

Senzillament, hi ha una normativa municipal i tothom ha de complir-la. «Una

altra cosa és que per una qüestió cultural s'obri un bar i s'estiguin fent obres

sense permis. Óbviament, en aquest cas, si hi ha una inspecció, la sanció será la

mateixa per a tothom: el tancament del local». (JP)

10
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• Per ratribució d'habitatge de lloguer protegit a vegades h¡ ha uns criteris de

preferéncies per a determináis col tectius ¡ aquest son: joves, gent gran, famílies

monoparentals i immigrants. « Aixó no vol dir que els 45 pisos van ais immigrants.

H¡ ha una repartició entre tots els col -lectius a la manera utilitzada per al sorteig

de competicions esportíves (és a d¡r, copa de fútbol amb caps de serie).

Aquests son els criteris i Pajuntament els assumeix» (JP).

• Normalment s'han d'acreditar uns requisits que teñen a veure amb els ingressos

económics (mínims i máxims), el patrimoni (no teñir habitatges de propietat) i la

residencia (antiguitat mínima de residencia al municipi, que sol ser de dos

anys). (Vegeu com a exemple PAnnex 1 "Criteris per accedir a un habitatge

municipal en régim de lloguer", de l'Ajuntament de Terrassa).

IDEES CLAU

• El rumor condiciona la imatge que té la poblado autóctona de la persona

¡mmigrant.

• A la base de molts rumors hi sol haver una realitat d'escassetat de recursos i de

competencia per accedir ais servéis socials, a l'habitatge i al mercat de treball.

• S'ha de teñir un pensament integrat respecte al fet mígratori.

3. Iniciatives concretes

En aquest apartat explicarem algunes iniciatives que s'han ¡mpulsat per lluitar contra

els rumors i per afavorir la convivencia i el coneixement ais municipis. N'hi ha dues que

s'han portat a terme des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Xarxa de

Transmissió de Valors i Mapa de zones calentes); diverses des de Passociació ACIDA

d'Arbúcies (a través d'una comissió sobre rumors); una des de la Secretaria

d'lmmigració de la Generalitat de Catalunya (Dades que trenquen tópics) i dues mes

des deis propis mitjans de comunicado (Matará Report i TV3 amb el programa Tot un

món).

3.1. SANTA C O LOMA DE GRAMENET

A Santa Coloma de Gramenet hi ha dues iniciatives concretes molt interessants per

treballar la qüestió els rumors. Una té a veure amb la implicació de la societat civil
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(xarxa de transmissió de valors) ¡ l'altra amb la prevenció (mapa de temperatura de la

ciutat).

A l'Ajuntament de Santa Coloma actualment h¡ ha 10 persones treballant al territori

repartits de la manera següent:

• 5 persones dins l'Equip d'lntervenció Immediata: actúen en els barris sobre els

conflictes explicitats i també fan prospecdó, amb l'objectiu de detectar "zones

calentes" i fer un mapa de temperatura de la ciutat. D'aquesta manera es

podrá disposar d'una guia per orientar l'acció i ant¡cipar-se al conflicte. Han

construít uns indicadors per realitzar aquest mapa alguns deis quals son: número

de mediacions; tipología de les mediacions; ¡mpacte sobre els ve'ihs del barrí

(els que estoven directament implicats ¡ d'altres que també els afectava).

• 3 persones al Servei d'Atenció Personalitzat, que també fan mediacions i

actúen amb l'Equip d'lntervenció Immediata. Teñen coneixement d'árab i

xinés. Fan informado i orientació i en fundó de les demandes i necessitats

deriven ais servéis normalitzats de l'Ajuntament.

• 2 persones a la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges positius (ámbit de

participado ciutadana). És un decáleg que está en procés de relaboració i

que es vol passar a ciutadans a títol individual i associacions de diferents ámbits

perqué el signin i s'hi adhereixin. D'aquesta manera es converteixen en agents

per a la convivencia. Segons el responsable d'aquest projecte, en els temes de

convivencia l'administració té unes limitacions i el que es busca és la

corresponsabilitat ciutadana com a principi.

Les tasques que s'estan portant a terme en aquests moments son: 1) elaborado

del decáleg; 2) informado i fidelització; 3) formació: capacitado del teixit

associatiu local peí tractament de la diversitat. El que es pretén és que en

moments de conflicte es pugui recorrer ais propis ciutadans, que facin una

fundó de mediadors informáis.

Manifest de la xarxa de transmissió de valors4 redactat dins d'un grup de 50

associacions:

1. Difondre valors positius sobre pluralitat cultural.

4 En aquests moments están redactani de nou el manifest, pero Pesperit és el mateix.
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2. Afavorir la cohesió social i la identificado deis nouvinguts amb la ciutaí a partir

del reconeixement de la seva pertinenca a la ciutat, primant la condició de veí

sobre la d'immigrant estranger.

3. Afavorir l'adaptació activa de la població ¡inmigrada i de la població

receptora a la nova configurado de la ciutat.

4. Corresponsabilitzar a la ciutadania en la convivencia veínal.

5. Complementar les iniciatives d'acollida de nouvinguts i de convivencia veínal.

6. Facilitar la generado d'un clima de seguretat per a tothom.

7. Convidar a sumar-se a aquest compromís al conjunt de véíns i veínes de la

ciutat. Impulsar el compromís i participado en la transmissió de valors de

convivencia i treball conjuntament.

8. Teñir la voluntat de treballar per teixir una xarxa social basada en la mutua

comprensió i convivencia; per tal de mantenir una memoria conectiva que

afavoreixi una societat oberta, plural, justa i solidaria.

3.2. ARBÚCIES

L'onze de setembre del 2001, en el marc deis actes de la Diada Nacional de

Catalunya, tots els grups polítics d'Arbúcies van redactar i aprovar el document "Fet

nacional i immigració" en el qual s'analitzaven les causes de la immigració i es feien

propostes per avancar cap a la convivencia i la integrado. D'aquest posicionament

públic va néixer a principis del 2002 Í'ACIDA (Assemblea per la Convivencia i la

Integrado a"Arbúcies), com a espai de trobada i de reflexió de totes les persones i

entitats de la vila interessades en la multiculturalitat i compromeses a millorar la

convivencia entre tots els arbudencs, siguí quina sigui la seva raca, religió, cultura i

ideología.

L'ACIDA está constituida per persones a títol individual, representants deis coMectius

d'immigrants, representants de l'Ajuntament i deis Servéis Socials i de les diferents

entitats del poblé. Actualment aplega unes 25-30 persones a les assemblees, torga

representatives de la societat d'Arbúcies (docents, sanitaris, partits polítics, servéis

socials...). També h¡ participen representants del coHectiu de romanesos d'Arbúcies i

del coHectiu senegambiá d'una forma regular i esporádicament ha assistit alguna

persona d'origen marroquí i hindú, sempre a títol individual i sense continuTtat.
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L'assemblea de I'ACIDA es reuneix cada 2 mesos i existeix un Secretariat que vetlla per

qué els acords presos en assemblea es portin a terme i orienta les assemblees amb la

confecció d'un ordre del día.

L1 ACIDA , a banda de ser un espai de reflexió ¡ de diáleg, tira endavant projectes molt

diversos. Algunsd'aquests son:

• Els tríptics d'acollida. Es van fer en diferents ¡diomes: anglés (93 unitats),

árab(292), castellá (192), francés (143) i rus (241) i s'está treballant per fer una

edició en romanes. Están distribuios a diferents centres no únicament a l'oficina

d'empadronament, així en tenim a Servéis socials, CAP, Caritas, ÍES, escoles,

escola d'adults i escola de caíala. En els tríptics d'acollida s'intenta recollir la

informació essencial básica que una persona que arriba a Arbúcies ha de

conéixer amb els teléfons i els servéis que ofereixen.

• Edició de 5 butlletins que s'han distribu'ít a totes les cases amb articles d'opinió i

desmentint certa rumorologia pejorativa sobre el fet migratori.

• Gravado d'una falca per emetre a la radio municipal.

• Informado a l'assemblea de I'ACIDA i d'aquesta manera ais diferents

coHectius de diferents projectes d'ámbit estrictament municipal (Bossa de

Lloguer d'habitatge) i altres de caire comarcal (Projecte Equal 2005 propostes

d'acció a nivel! comarcal en l'ámbit d'inserció laboral de les persones

immigrades en situado de risc social).

• Creado de grups de trebali sobre educació i participado ciutadana per tal de

treballar de forma sectorialitzada diferents propostes que no han arribat a

quallar per manca de participado, actualment desactivitats.

Arbúcies o TV3

El dia 25 de juny de 2002, TV3, interessada en el trebali de I'ACIDA en general i

especialment peí trebali que s'havia dut a terme per la comissió de rumors va anar a

Arbúcies a enregistrar un reportatge en qué es feien evidents els rumors que de forma

mes o menys involuntaria es van creant en un municipi i el mal que aixó pot arribar a

fer quan la població ho assumeix com a cert. El reportatge es va emetre, juntament

amb informacions similars d'altres municipis el mes de setembre dins l'espai Tapunt

final" al finalitzar el telenotícies.

Servéis Sociats
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En el marc del Pía Comarcal de la Selva, gestionat per la Fundació SER.GI. es va fer un

treball sobre rumors amb els professionals que treballaven amb poblado ¡mmigrada. Es

va demanar a l'assistení social un informe deis casos atesos per teñir un argumentan

per combatre els rumors, per teñir dades per desmentir els rumors. El que es va poder

veure és que, en general no hi havia casos cronificats. Aquest argumentan es va

traspassar a diferents servéis (policía, alfabetizado d'adults, educado, etc.). La idea

és que els rumors i estereotips també están arrelats ais mateixos professionals que

treballen amb les persones nouvingudes. Per aixó és important la seva formado, que

puguin desfer el rumor amb dades, dient la veritat. «Sí que és cert que el percentatge

de poblado immigrada atesa és mes alt, pero es tracta de casos nous. El que

d'alguna manera molesta a la gent és que "s'apalanquín" amb els ajuts, que "xupin

del pot" i no tant que rebin ajuts socials en un moment determinat» (MP).

3.3. PROGRAMA TOT UN MÓN

"Tot un món" aborda els diferents aspectes relacionáis amb la nova immigració i les

diverses cultures i religions que conviuen a Catalunya, ¡ ho fa des de les experiéncies

personáis deis ¡mmigrants i de les persones que, en contacte amb ells, trebatlen des de

tots els ámbits de la societat. Es tracta de respondre preguntes que es fa la societat

catalana al voltant de la nova immigració, de desfer tópics i malentesos, de posar fi a

rumors.

S'emet cada dissabte i diumenge, a les 14.15, a TV3

«Amb els primers 73 capítols del programa hem intentat fer un dibuix de quin

tipus d'immigració tenim i quin nivell d'integració h¡ ha, qüestionar-nos els mites i

rumors que hi ha entorn d'aquesta immigració (ajuts, avantatges fiscals, ...).

Aixó ho hem fet buscant exemples concrets: un senyor que ha muntat la seva

botiga, una familia que portava els nens a l'escola bressol».

«Hi ha una reflexió que ens va fer molt clarament la regidora d'immigració

d'Ulldecona, una poblado de 9.000 habitants que té una quarta part de la

població d'origen immigrant -sobretot romanesos i marroquins-: com es pot fer

entendre a una persona que fins ara rebia ajuts que TAjuntament ha de repartir

miseria i que hi ha algú mes necessitat que ell. Quan tens una necessitat no pots

entendre que hi pugui haver algú mes necessitat que tu i, a mes, si li donen a

algú que ve de fora penses que li donen per aquest motiu. I no és així. Li donen

perqué está mes necessitat i no perqué hi hagi una discriminado positiva vers a

l'immigrant peí fet de ser immigrant».
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«En alguns casos aixó ha creat mites i rumors que es van estenent com una gran

taca en tots els sectors. En el cas del rumor que els ¡mmigrants teñen ajuts per

muntar negocis, nosaltres hem ¡ntentat de combatre-ho a través d'un capítol

que es diu precisament "pagant impostos". També parlem de la contribució

neta deis ¡mmigrants a la caixa de la seguretat social i aixó és molt important.

Perqué és gent que ha vingut aquí a treballar i que amb la seva contribució ha

fet pujar molt els ingressos de la seguretat social. I hem intentat transmetre

aquest aspecte positiu. També hem tractat la relació que mantenen amb els

seus paísos d'origen, enviant diners per ajudar al desenvolupament d'aquests

paísos o com a mínim de les seves famílies i de donar-los una millor quaíitat de

vida. í després també com es produeix el reagrupament familiar, com teñen filis

aquí: és poblado consumidora de servéis pero també activa i participativa, ja

siguí en associacions ve'ínals, socials, etc.»

Declaracions extretes de l'entrevista a Caries Sola, director del programa.

3.4. MATARÓ REPORT

El febrer de 2004 la revista Mataró Report va publicar un reportatge que amb títol

Teñen prívilegis eís immigrants? Desmentía alguns rumors a través de l'exposició de

cinc casos, que feien referencia a temes com el corriere, l'habitatge, les escoles

bressol o ais menjadors escolars.

"Algunes converses de carrer, des de fa temps, apunten que l'Administració

municipal practica una discriminado positiva envers els immigrants que arriben

a casa nostra. És a dir, que els dona privilegis només peí fet de procedir d'un

altre lloc. Mataró Report exposa cinc casos práctics per demostrar que, en la

gran majoria de les vegades, aixó no és cert." (Extret del mateix reportatge.

Vegeu Annex 2)

3.5. SECRETARIA PER LA IMMIGRACIÓ. DADES QUE TRENQUEN TÓPICS

La Generalitat de Catalunya, per la seva banda, també ha impulsat una campanya

de sensibiíització que sota el títol "Dades que trenquen tópics" pretén contrastar amb

dades frases com: No paguen la Seguretat Social", "no es volen integrar", "s'emporten

tots els ajuts" o "els donen tots els pisos de protecció oficial". (Vegeu Annex 3)

«Des de la Generalitat també s'está treballant amb el tema de rumors. És molt

difícil obtenír les dades deis ajuntaments, a vegades no les computen des del

punt de vista de la immigració. Pero també hi ha dades sobretot económiques.
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que parlen de la millora de l'ocupació o de l'aportació que fa la població

immigrada a les cotitzacions. És una vessant mes economidsta».

«El que és mes difícil de desmentir son els rumors vinculáis ais temes culturáis. És

una materia difícil, pero el números son mes fácils ¡ clars. S'ha de buscar l'origen

del rumor i, si es troba, desmentir-lo per aquí. »

«Davant deis rumors el millor és el coneixement mutu, mes contacte i mes

inversió en les polítiques socials. Tampoc es pot presentar la ¡mmigració com

una cosa bona, immaculada, positiva. Com mes coneixement mutu hi hagi,

mes contacte en igualtat de condicions i mes recursos per a polítiques socials

perqué no hi hagi competencia, millor s'antrá».

Extret de I'entrevista a Magda Gascón, responsable de comunicado de la Secretaria

perla Immigració.

4. Qué poden fer els responsables de la gestió municipal davant deis rumors?

Després de veure alguns exemples concrets amb detall, en aquest darrer apartat

¡ntentarem treure algunes recomanacions sobre com pot actuar I'administrado local

davant deis rumors.

Desmentir un rumor és molt difícil i no totes les persones entrevistades coincideixen en

com s'ha d'afrontar. Els rumors son qüestions complexes i el seu tractament té a veure

amb molts elements diferents:

l'ámbit jurídic;

el tractament de la informado per part deis mitjans de comunicado;

el posicionament polític;

l'enfocament deis fets;

la normalització del fet democrátic.

4 . 1 . AlXÍDONCS, SE N'HA DE PARLAR?

Les respostes de les persones entrevistades no han estat sempre coincidents. La majoria

coincideix que cal afrontar els problemes sense esquivar-tos pero evitant també

magnificar-los. També afirmen que es necessita un comportament mes pedagógic i

mes contundent que el que es té habitualment.
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Pero alguns deis entrevistáis també han manifestat que el que s'hauria de fer és "no

desmentir" perqué el fet de lluitar contra el rumor li dona crédit. A mes, sovint és difícil

que el polític pugui convencer la gent, tot i teñir les dades a la má. Per exemple, en

una reunió amb véíns al barri de l'Erm de Manlleu l'Ajuntament va desmentir rumors

relacionats amb uns suposats d'ajuts que havien rebut els immigrants portant tots els

documents per provar-ho. Tot i aixó, la gent va respondre: "no m'ho cree!".

També hi ha qui pensa que quan mes es parla del problema, mes n'hi ha. O bé que la

gent pot fer el raonament que si es s'inverteix tant d'esforc a negar el rumor és que hi

ha alguna cosa a amagar.

De tota manera, l'opcíó que pren mes forca és que Terror mes gran davant deis rumors

és callar. Si un rumor és de desqualíficació personal no val la pena contestar, pero

quan son afers públics, que afecten el funcíonament de les institucions o toquen els

recursos públics, s'han de donar explicacíons amb el máxim de criteris, d'una manera

consensuada i amb participado.

Els qui defensen la postura de ferfront al rumor creuen que no es pot dir: "no passa res"

i pensar que tot tornará a la normalitat. «El resuítat de la negoció pot ser blanc o negre,

pero deixar un rumor sense intervenir ni gestionar-lo perjudica molt a nivell de

convivencia, de la cohesió, del dia a dia deis bam's o de les escales de ve'íns» (JP).

Un altre error que s'apunta i que es dona en els diferents nivells de l'administració, no

només a l'ámbit local, és que falta valentía a Thora de prendre decisions, sobretot

quan es tracto de portar a terme mesures que poden ser impopulars, tant per a la

poblado autóctona com per a la ¡mmigrada.

El que es defensa, en aquest sentit, és una posició:

Sense cap demagogia

Sense cap tipus de victimisme

Totalment oberta.

Una altra iniciativa apuntada és la de positivitzar les coses que teñen a veure amb la

poblado nouvinguda i no deixar que es transmetin sempre fets negatius sobre la

¡mmigració. De tota manera, s'ha d'evitar també donar missatges excessivament

innocents. «El perill és que a vegades es fa d'una manera molt ingenua. Per exemple,

hi va haver una campanya l'any 2000 que deia "disfruta la diversitat" . Está dar que la

diversitat pot aportar moltes coses pero no es tracto de disfrutar, perqué també conté

moltes dificultáis. Després la lectura deis ciutadans és que se li intenta "vendré la

moto"»(AM).
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Una dificultat que han expressat les persones entrevistades respecte a com combatre

els rumors és que es poden donar respostes a qüestions técniques, pero no está tan

ciar com respondre a temes que son totalment subjectius.

4.2. . INFORMACIÓ

La poblado, en general, no es pot imaginar que l'Estat del Benestar és un bé escás.

Com ja s'ha dit, gestionar recursos escassos és sempre complicat, i per aixó s'apunta la

necessitat de difondre i publicar mes clarament els criteris d'atorgament d'ajuts

públics, i donar garanties que els processos son nets i que s'apliquen per a tothom

d'una manera igual. I un cop decidit, reafirmar el resultat.

Una altra proposta és que els servéis socials presentessin els números i resultáis,

indicant que la part deis ajuts socials que s'emporten els immigrants. Es suggereix que

dins d'un butlletí municipal es fes pedagogía en aquest sentit, no tant per negar fets

sino que s'inclogui una secció que es digui, per exemple, "Com funcionen els servéis

socials". Dins d'aquesta secció, es podrien col-locar, molt subtilment, les estadístiques i

altres informacions jurídiques que vindrien a negar, sense que ho sembles, fots els

rumors persistents.

Una altra recomanació és intentar tractor el tema amb tota normalitat (a través de

xerrades, actes de sensibilizado, etc.). Fins i tot es proposa portar a un responsable

d'Hisenda o de Benestar Social a les juntes de véíns perqué poguessin donar

informació en profunditat.

Finalment, s'apunta la necessitat de fer una inversió important en recursos informatius i

pedagógics, com cursos de formació per a mediadors i guies d'acollida, per tal que

les persones ¡mmigrades coneguin el funcionament deis servéis i no els coHapsin. Aixó

evitaría donar una imatge negativa de les persones nouvingudes.

4 . 3 . CORRESPONSABILITZAR LA SOCIETAT CIVIL

Els ajuntaments no poden lluitar sois contra els rumors, sino que necessita la implicado

deis agents socials, com les associacions de comerciants i industriáis, peí que fa les

qüestions que teñen a veure amb el comerc, o altres entitats de la ciutat (una

iniciativa interessant en aquest sentit és la "Xarxa de transmissió de valors", de Santa

Coloma de Gramenet, que hem explicat en l'apartat anterior).

S'aconsella fomentar que els pares deis nens d'origen ¡mmigrant vagin a les reuñions

de pares I mares de l'escola. Molts responsables constaten que les persones
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¡mmigrades no están ¡nvolucrades en les associacions d'ámbit ciutadá sino només en

les del seu propi coHectiu. S'hauria de promoure la incorporado de les persones

d'origen immigrant en el teixit social del municipi (associacions de véfns, comerciants,

etc.).

També es proposa implicar el personal de l'ajuntament perqué íingui un paper

pedagógic en aquests temes (una actuació interessant en aquest sentit és l'estudi que

va fer la treballadora social d'Arbúcies sobre l'ús deis servéis socials, que podeu veure

en el l'apartat anterior).

4.4. ESPAIS DE DIÁLEG

En el que sí coincideix prácticament tothom és en la necessitat de crear de molts

espais diferents per parlar deis rumors. A Arbúcies, per exemple, dins de l'Assemblea

per a la Convivencia i la Integrado d'Arbúcies (ACIDA), es va crear una comissió de

rumors per trebaílar aquests temes que van impulsar algunes iniciatives interessants.

També és ¡mportant que es tractin els temes relacionáis amb els diferents rumors en

qualsevol ocasió en qué un polític o un técnic de l'Ajuntament entri en contacte

directe amb la població (reunions, conferencies, inauguracions, etc.). Cada vegada

que hi ha una entrevista o una reunió es pot aprofitar per parlar del tema.

«És molt importan! buscar el diáleg i la col laborado per trobar solucions ais problemes

de convivencia, com poden que s'estengui la roba al carrer o matar el xa¡ en espais

no adequats. Si se'n parla abans i s'acorden i es respecten les normes de convivencia

al barrí, s'eviten malestars» (MV).

A Terrassa, per exemple, després deis fets de juliol de 1999, l'Ajuntament, no es va

limitar només a parar la violencia sino que també va crear ponts de diáleg entre les

comunitats i es van crear taules de discussió amb veíns i comerciants. Així mateix, es va

trebaílar amb grups d'experts per millorar les condicíons de vida del barrí i es va

constituir una entitat municipal per Ca n'Anglada per trebaílar en temes urbanístics, de

medí ambient, d'habitatge i de qüestions socials. És interessant, dones, fer actuacions

mes enllá de desmentir rumors, donat que aquests sovint no son el problema real sino

que son el catalizador del veritable problema (que té a veure amb necessitats

socials).

4.5. INVERSIONS SOCIALS

Com ja s'ha apuntat mes amunt, el rebuig cap a la població nouvinguda és sovint

l'expressió d'una problemática social: la falta d'equipaments i una política de
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benestar cada vegada mes escassa. El fet és que h¡ ha mes demanda d'ajuts socials

que oferta: h¡ ha un déficit d'escoles bressol de beques de menjador, d'ajuts per a

Ilíbres de textos, d'habitatge protegit, etc. Com ja s'ha dit, la poblado nouvinguda

penetra, dins l'estructura social en la zona on hi ha menys recursos i mes necessitats i,

per tant, entra en competido amb la poblado autóctona per aquests pocs recursos.

Nivell alt

Zona de compelicio
/

Nivfíll hnix

Per aquest motiu, prácticament la totalitat de les persones entrevistades han coincidit

en qué fan falta mes inversions a l'ámbit social. En aquest sentit, sorprén el fet que, en

la convocatoria de 2005 del Fons de Recolzament a l'Acollida d'lmmigrants, gestionat

per la Secretaria per la Immigració, deis 13 milions corresponents a les administracions

locáis, només 1,6 milions es van sol "licitar per reforcar les árees amb especial

incidencia d'atenció a les persones ¡mmigrades. De tota manera, és evident que peí

que fa a aspectes com el mercat laboral o l'habitatge, fa falta l'actuació de nivells

superiors de ('administrado.

Una altra via d'intervenció és la d'intentar millorar la qualitat de vida de les persones

que viuen en aquests barris a través de plans territorials —plans integráis, de

desenvolupament comunitari, llei de barris— que actúen a diferents nivells —urbanistic,

económic i social.

A banda d'una major inversió social, també hi ha qu¡ aposta per mesures de dispersió

davant del perill de formació de gueíos. Una acció en aquest sentit és el repartiment

d'alumnes d'origen ¡mmigrant en diferents escoles del municipi. Tot i l'elevat grau de

consens entre la comunitat educativa d'alguns municipis sobre la necessitat d'aquesta

mesura, s'alería també sobre alguns efectes negatius, com ara «la manca d'uns criteris

clars del perqué es fa i el perill d'etiquetatge de l'alumnat ¡mmigrant que se li aplica el

tito! d"'alumnat amb necessitats educatives especiáis", la mobilitat que genera no

solament d'alumnat ¡mmigrant sino també de l'autócton i els greuges comparatius que
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aixó provoca, l'entrebanc que comporta a la participado deis pares en la dinámica

escolar, etc.».5

4.6. ALTRES

En aquest punt recollirem aigunes recomanacions fetes per les persones entrevistades

per treballar mites i rumors.

• S'ha d'assumir que es necessita molt de temps per canviar maneres de pensar ¡

percepcions.

• S'han de fer liéis no discriminatóries, sino dirigides a tota la ciutadania.

• S1 han de fer respectar els drets i els deures a tothom.

• També es necessita molta pedagogía de cara ais mitjans de comunicado.

S'ha d'intentar que entrin en una lógica de consens i no d'enfrontament.

• A vegades, no n'hi ha prou en només posicionar-se com administrado sino fer

un crit d'alerta ais mitjans de comunicado perqué tinguin en compte el codi

deontológic de la seva professió.

IDEES CLAU

És fonamental donar informado i publicar clarament els criteris d'atorgament de -

les ajudes publiques, així com garantir la transparencia del procés.

Cal buscar la corresponsabilització i col taboració de la societat civil.

S'han de crear espais de trobada i de diáleg i aprofitar les diferents ocasions de

trabada amb els veíns per parlar del tema (reunions, xerrades, etc.)

Les polítiques i actuacions han d'anar orientades a tota la ciutadania.

S'ha de fer un esforc d'inversió en temes socials i sobretots ais barris on h¡ ha mes

pressió migratoria.

Diagnóstic del camp d'acollida a la comarca del Pía de L'Estany, Mikel Aramburu Otazu, Aep
Desenvolupament Comunitari. Maig De 2000
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índex deis annexos

Annex 1. Les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer de la Societat

Municipal d'Habitatge de Terrassa.

Annex 2. Reportatge "Teñen privilegis els ¡mmigrants?", publicat a la revista Matará

Report el febrer de 2004.

Annex 3. Document "Dades que trenquen tópics", elaborat per la Generalitat en el

marc d'una campanya de sensibilització per contrastar rumors ¡ tópics.
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núm. classrficacíó PO CAS FRU ECOL 0409 / 02 autor Dominique Potié

data entrevista 29 de setembre
2004

de les: 10h.00

lloc
a les: 12 h.00

persona
entrevistada

entüat

Rafael CRESPO Responsables de la Xarxa de Transmissió de
Valors

Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

fundó

temai«¡ de
['entrevista

Santa Coloma de Gramenet ¡ la seva
experiencia amb el tema de la
discriminado positiva de cara ais
estrangers

valoració i
transposició de
['experiencia

' • .J . - . . ' ' I * .JjT--

comentaris

Lentrevista amb Rafael és una petíía part perqué el principal
sobre el tema será fet amb Nico Viüena.

Molt bona entrevista amb, a mes, ia presentado
d'un projecte que em sembla molt prometedor: la
Xarxa de Transmissió de Valors (cf. annex ai f¡
d'aquest doeument).

El ámbit sociologlc de Santa Cdoma de Gramenot és molt peculiar per
el sen desenvolupament historie. Abans deis anys 20/30, nD hi ría cap
habitants sino 2 o 3 granges. Venen els murcians seguits en els anys
50/SO per els andalusos. Els autóctons de Santa Cotonía dft Gramenet
san els "¡mmigrania internes" deis aiires ciutats de Catalunya

Dones el tema de la Mengua catalana és molt peculiar també, per que els
immigrants estrangers practiquen mes el cátala que els autóctons.

acta entrevista

pregunté nüntero Oi

02

utiíització del gravador 31 NO presentado del CD de la Casoteca Si NO

Quan es paría de rumor o de discriminado
positiva de cara ais estrangefs, per a
vosté, a qué pensa en primer lloc.

A Sta. Coloma, hi ha els rumore que es pot entendre a tot
arreu:

• al VOltant de is comercos (inspeccions, horaris, ajuis, impostas)

• críteris per ajuts

• places d'escola

• etc.

Per a vosté, quins son els métodes válids
per lluitar contra els nimors.

Per lluitar contra els rumore, si no hi ha implicado deis agents
socials, l'Ajuntament no pot fer-ho sol.

• Implicar per exemple, l'associació deis comerciants i
industriáis per els temes relatius ats rumore sobre el
corriere.

• Treballar el temes en qualsevoi ocasió que uns
polítics o técntcs siguin en contacte directe amb la
població (reunions, conferencies, inauguracions,
etc.).

• Implicar el personal de l'Ajuntament per que tinguin
un paper pedagógic en aquest tema.

Per lluitar o impedir que hi ha rumors, necessita molts espais i
molta temps.
Si les respostes ais rumors públics no son valides, aixó crea
dubtes que venen a amplificar el rumor inicial.

La Xarxa de Transmissió de Valors és un deis eines que és
privilegiad
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Annex

Xarxa de Transmissió de Valore
Veíns i Veínes per la Convivencia

Aquí tenim comentans de Rafael Crespo i extractes deis documents. Els comentañs son en color blau, els extractes en negre.

"Facilitar el coneixement ¡ la ¡nterrelarió deis
valore i continguts de les cultures en
convivencia com ínstrument per afavorir que
tot el món es pugui sentir membre d'una
mateixa societat, fugint de plantejaments
assimitacíonistes i afilacionistes"

asé principi delPtaperlá Convivencia.

Qualsevol pía deu estar molt recepíiu per
pressentir els canvis de socfetats i entendre
els nivells d'acceptacions sociais

Préviameni. s'ha fel la distnbució d'ima guia
de la Convivencia Veínal (document en 5
idiomes), casa per casa, a 5 000 habitatges.
Dins d'aquesi guia s'ha escrit que s! ia gsnt té
qualsevoi problema reinal, poi trucar Han
tingut maltes demanes ... ¡nsostenibie !. Han
peusst. aiestiores, a s'aproximar de les
associacions que havia en el poblé i
incorpcrar-les a la reflexió, pero sense muntar
un chiringuito.

La ¡dea d'tin treball en xarxa havia nsscut;
afavorir la mterconnexió entre els agente que
son totes els associacions i orups.

No solament per parlar sino fer
accions que siguin deis mes petíts a
mes ambiciosos. Pero, FER !

Ha comsncat al mes de marc 2004 la Xarxa de
Transmissió de Valore.

Els representante de les en ti tais, vetns i vetnes
de Sta. Coloma de Gramenet, subschuen el
present acord amb l'objectiu de manifestar el
com p rom ¡s amb la definido i 'el
desenvolupament de la Xarxa, a partir deis
següents príncipis i objectius generéis:

1. dífondre valore positius sobre la pluralitat
cultural.

2. afavorir la cortesió social i la identificado
deis nouvinguts amb Sta. Coloma a partir
del reconeixement de la seva pertinenca

a la ciutat, prímant la condictó de vei
sobre la d'immigrat estranger.

3. afavorir l'adaptadó activa de la població
immigrada i de la població receptora a la
nova configurado de la societat
colomenca.

4. corres pon sabi I ítzar a ta ciutadanía en la
convivencia vernal.

5. complementar les inicia ti ves d'acollida de
nouvinguts i de convivencia vernal.

6. facilitar la generado d'un clima de
seguretat per a tothom.

7. convidar a sumar-se a aquest
compromís al conjunt de veíns i veines
de Sta. Coloma de Gramenet. Impulsar
el compromís i participado en la
transmissió deis valore de convivencia
treballats conjuntament.

8. finalment, decía re m que tenim la volunta!
de treballar per teixir una xarxa social
basada en la mutua comprensió i
convivénda; per tal de mantenir una
memoria col-lectiva que afavoreixi una
societat oberta, plural, justa i solidaria.

Qué es ? Un crup d'ima dnquantena de
persones de molis ámbits:

• soiidaritat internacional,
• associacions de veíns.
• associadons de geni gran o de

dones,
• gen: cié diversos comunltats,
• imams, arxiprests. membres de

f'esglésta evangélica,
• gen* del BengSadesh, de la india,

etc.

per parlar del que es podna fer per afavonr ia
convivencia

En seguida, s'ha generat

• un grup de Diéleg Interreligiós.
• un grup sobre l'ámbit de la dona,

• un grup sobre ¡'educado

De tot aíxó ha sorgit la idea concreta! flvui per
els diferente tüiters

• Tallera informatius i formatius per a
comerclants nouvinguta

• Tailcrs Educado per la convivénda
• Tallers i irobades veinals per

promoure la convivencia ciutadana
• Taller de Convivencia de dones

No son lallers de sensibitització sino de
conceptúa I i Izad ó Del taller surt un projecle
concret

La ctau ós el barrí i si vci.

Tot surt de la implicado deis agenta de ta
xarxa I no deis técnics de l'AJuntament. La
implicado molt forta de í'Ajuntament o% ía al
nivel I financer dins del pía de Convivencia
municipal.

Després, cada projede sorttt deis tollers podro
trobar el seu financameni dins del ambit local,
regional o priva 1.

La Xarxa da Transmissió de Valore no hauria
pogul estar fel fa 2 an/s perqué els colleciius
Immigrants eslava encara en la urgénda.

Mes que tot, una vegada el procés
arrancat, no as pot parar-li porqué una
vegada los expectativas creades,
retornar a la situado anterior sense
rosultats estaría pttjor que abans.

El paper de primera linia deis agents (i deis
seus assocíacíons que representen) i la seva
Implicado, permeirá mantenir la xarxa,
qualscvol siguí el govem local.
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núm. classificadó PO CAS FRU ELLE 0409 / 02 auíor Dominique Potíé

dala entrevista 07 de setembra 2004

de les: 11 h. 00
lioc

a tes: 11 h.45

nom
persona
entrevistada

entítat

Montse BERGES Regidora de Corriere, Consum i Turisme

Ajuntament de Lleida
Carrer Major, 31, bis

fundó

temaiesj de
l'entre vista

Lleida i la seva experiencia amb el tema
de la discriminado positiva de cara ais
estrangers

valorado i
Uansposició de
¡'experiencia

comentaris

La defunció i lentenament del Sr. Oró ha reduít la durado de
l'entrevista. De totes maneres. no em sembla que no hagtn
pogut expressar el que volien dir per falta de temps.

Les respostes son fetes dins del punt de vista de la regidoría de
Comerf, pero també a partir de les seves experiéncies
anieriors: ceñiré d'inserció per a grups de persones amb risc
d'exdusió dins les quals ni ha els immigrants.

Bona entrevista amb idees interessants.

acta entrevista

sro Oi

02

pregunta núinem 03

utiiització del gravador si NO presentado del CD de la Casoteca SI NO

Quan es paría de rumor o de discriminado
positiva de cara ais estrangers, per a
vosté, en qué pensa en primer lloc.

Temes de facílitats donades ais estrangers.
Preferéncies per cursos per paletes on cobren perqué son
cursos de la Generalitat (és real pero tothom pot accedir-hi).

Sempre temes económics, com. per exemple. rumorologia i
llegenda sobre les botigues i basars asiátics que no pagaven
imposlos.
Desconfianca de la gent que pensa que les administracions
donen moltes facilitáis ais immigrants. S'oposa al famos: "Jo he
nascul aquí, i a mi no me donen res per muntar la meva
empresa".

En el tema social (les escoles i el tema deis menjadors, per
exemple), ni ha menys rumore que en el tema económic.

No hi ha problema sobre l'habitatge a Lleida perqué el
problema no esta molt ben resolt per tothom. Hi ha mes
sensadó de problemes higiénics (situado i número de
persones que viuen en una casa) que realment sobre
l'habitatge.

Pensa vosté que és un problema important
o no.

Mes parlen del problema, mes n'hi ha. La gent está molí
pendent de saber el percentatge d'immigrants que hi ha.

ÉS el sector conservador de Catalunya (i n'hi ha molt) que veu
el problema.

Per Montse Bergés, en el dia a dia, no veu molts problemes.

Si han tingut problemes, com s:han
presentat i de cara a qui: ¡'alcalde, el
personal escolar, en converses personáis
informáis, en ámbit familiar, etc.

És un tema que está en el carrer.
Si la gent veu que l'interiocutor no va a donar una resposta molt
radical, la gent afluixa.

El rumor surt mes per barris (on hi ha concentrado
d'immigrants) que en collegis o altres llocs públics.
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pregunte número 04 Per a vosté, quins son ets métodes válids
per lluitar contra eís rumors.

Hi ha un error, no solament al nivell municipal, sino també al
nivell autonómic i estatal, de molt parlar pero sense teñir
valentía en el moment de prendre decisions.

Mes valentia mes que tot si les mesures deuen d'ésser
impopulars per els autóctons o els immigrants.

Té esperanca en les próximes generacions.
Tindria que fer liéis no discriminatóries pero pels ciutadans.
Curs, formado, mediadors i guies d'acollida per no col-tapsar
els servéis públics i no donar una imatge negativa deis
immigrants.
Limitar els guetos fomentan! les mesures de dispersió.

Obligar que els pares de neos immigrants vinguin a les
reunions de pares a l'escoia.
Els immigrants no están involucráis en les associacions d'ámbit
ciutadá (de barrí) sino en les seves.

Davant un problema, cal afrontarlo sense magnificar-lo
tampoc.

La pedagogia de cara ais mitjans de comunicado és
fonamental.
Intentar mesures senzilles d'integració utilitzant el mercal com
eina, on hi ha mes tradicions d'ús natural pels immigrants
magribis.

Fer campanyes preventives, pero els polltics son els menys
adequats per lluitar amb resultats sobre els rumors. Potser,
estaría millor que ho fessin les federadons de botiguers ... pero
responen: "Si, molt béü!", pero no fan res.
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núm. classificacíó PO CAS FRU EMAL 0409 / 02 autor Dominique Potié

data entrevista
17 desetembre

2004

de les: 11 h. 00
lloc

a les: 13 h. 00

persona
entrevistada

nom

entitat

Marta Casas Coordinadora del Pía de Gestió de la Diversitat

funció

Ajuntament de Manlleu

i de
["entrevista

Manlleu ¡ la seva experiencia amb el tema
de la discriminado positiva de cara ais
estrangers

valorado I
transposició de
¡"experiencia

comentaris

Marta Casas descriu un teixit social molt
primitiu i molt animat contra la immigració i a
mes impermeable a qualsevol explicació
racional.
O aquesta anáiís) es correcta, i en aquest cas la sokicfó no
apareix gaire fácil, o la seva análisí és equivocada i aleshores
l'Ajuníament no podrá lampoc desenvoiupar solucions per
pal-liar els problemes. que, ells, son reals.

acta entrevista

pregunta nú/pero 01

02

utilització del gravador s¡ NO presentacia del CD de la Casoteca SI NO

Quan es paría de nimor o de discriminado
positiva de cara ais estrangers, per a
vosté, en qué pensa en primer lloc.

Els problemes mes forts son al voltant del tema escolan

tema de la distribució escolar - "no he pogut fer
entrar els meus filis a les monges, perqué h¡ ha entrat
abans un marroquí."

. . tema de beques per al menjador escolar.
tema d'atribucíó d'ajudes per la compra de llibres.

petició d'inspecció escolar - "si és un nen d'aqul,
tarden molí pero si és un marroquí venen avui
mateix."

La premsa comarcal mes llegida (el 9 nou) ha anunciat que
Tambada d'immigrants satura les aules de Manlleu i de Vic. La
realitat és que una escola no ha pogut obrir per falta de
mathculacions. L'altre titol comarcal (poc llegit) fa el mateix.

pero també hi ha rumore d'ordre general:
tema del carro de la compra - que els immigrants
pagaven carros molt plens amb vals de l'ajuntament.
que la senyora de dan-ere volia també els vals de
l'ajuntament - baratía - la policía local havia
intervingut.

que (l'antic) alcalde tenia una "moreta" (rumor de
pedofilia)' i després dues, i per fi una xarxa.

pisos de protecció per joves es transformen en pisos
pels immigrants i a mes, prop de la piscina.
els immigrants cobren 60.000 pessetes per fer classe
de cátala.
PIRMls donats a immigrants en prioritat.

hi ha 2 talibans a Manlleu2.

Per a vosté, quins han estat els errors mes
grans comesos al voltant del tema.

L'antic govern no ha fet res per lluitar contra els rumore.

la verítat era que tenia una senyora anomenada Marta Moreta com ajudant.

a verificar si és un rumor.
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pregunta número 07 Pera vosié, quins son ets métodes vélids
per lluitar contra els rumors.

No ho sap.

No desmentir perqué hi ha molta prevenció sobre el fet de que
lluitar contra el rumor l'hi dona crédit.

Durant una reunió amb veíns del barrí de l'Erm, l'ajuntament ha
desmentit rumore d'ajuts financers ais immigrants amb tots els
documents per provar-ho - la gent ha dit: "No ho cree!"
La gent qüestiona tot sobre la ¡mmigració • tota la informado
sobre la immigració es negativa.

Una esperanca és ['arribada próxima d'una persona
responsable del tema global de la comunicado de l'Ajuntament
que podría arreglar els rumors.
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núm. classificacíó PO CAS FRU EMAT 0409 / 02 autor Dominique Potié

data entrevista 14 de setenare 2004
de les: 17 h. 00

IIOC

a les: 18 h. 30

nom
persona
entrevistada

entíiat

Josep PALACIOS Comissionat per al Pía de la nova ciutadania

Ajuntament de Matará
Ronda O'Donnel, 94

funció

temates) de
l'entrevista

Mataró i la seva experiencia amb el tema
de la discriminado positiva de cara ais
estrangers

valorado i
transposicíó de
1'experiencta

' ¡"^í O ! •'} i ] [ O Í P ^ Í :"i i; i - ; \ < ^ .

comentaris

L'entrevisla s'ha fet després d'una llarga jomada de (robada
amb Josep Palacios i els responsables de l'Associacíó Cultural
Islámica Annour.

El valor de íeslimoni de ('experiencia efe Mataró es important
peí fel que la convivencia és aparentment bona en aquesta
ciulaí. Tanmateix. si el rumor existeix, no estic segur que ia
seva prevenció i e! seu tractament per Hurtar en contra siguin
totalment assumits.

Excelíent entrevista degut a la personalitat,
l'expenéncia i el professionalisme d'alt nívell
de Josep Palacios

acta entrevista

pregunto numero 01

prsguma n 02

03

utilització del gravador si NO presentado del CD de la Casoíeca SI NO

Quan es paría de rumor o de discriminado
positiva de cara ais estrangers, per a
vosté, en qué pensa en primer Hoc.

Son rumore i llegendes urtanes que totes acaben dient que les
administracions publiques afavoreixen ais tmmigrants mes que
a la poblado autóctona.

Aquests rumore son molt tipies al voltant de temes com:
beques peí menjador a les escoles
llocs en les escoles bressols
gratuítat de llibres
facilitáis per obrir negocis
no pagament d'impostos durant 5 anys
atribució de pisos

Quesi sempre es parla d'aquesta durado
de 5 anys de no pagament d'impostos.
Sap vosté d'on ve aquesta idea?

Hi hagué una (leí estatal que deia que per afavorir la
implantado de nous comercos. no es pagaría el IAE durant els
5 primera anys, ... evidentment per tothom.

A-partir d'aquest fet, la gent s'ha muntat la idea que els
immigrants (potser perqué eren ells que muntaven mes
comercos) no pagaven cap impostas de cap tipus.
Cal saber que des del punt de vista d'un ajuntament, l'abséncia
de recaptació d'impostos per un comerc sería totalment inviable
per el seu pressupost municipal.

Avui en día, el IAE ha desaparegut i se sap que aquesta llei del
precedent govern no agrada a cap munidpi.

El rumor no té cap justificado legal o científica, pero molta gent
continua a propagar que els ajuntaments donen moltes mes
facilitáis ais immigrants (per activa o per passiva):

fa la vista grossa
no té el mateix nivell d'exigéncia

Pero, es diu que no hi ha fum sense foc.
RealmenL no hi ha discriminado positiva?

No hi ha cap tipus de discriminado negativa o positiva.
Senzillament, aquí hi ha una normativa municipal i tothom ha
de complir-la.

Una altra cosa és que per una qüesttó cultural, peí fet d'ésser
marroquí de naixement, obro un bar i estic fent les obres sense
cap permls. óbviament, en aquest cas, si hi ha inspecció, la
sanció és la mateixa per tothom: tancament.

Pero el tema major és el gran déficit que té Catalunya en
l'ámbit de les infrastructures i de política social.
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04

pregunta número OS

Pensa vosté que és un problema impoitant
o no.

Suggereix vosíé que els rvmors es
propaguen mes en la "zona de
competido". Com veu els mmors
propagáis dins de la classe mig alta deis
botiguers ?

Cada ajut o atribució fet a un ¡mmígrant (dins d'aquesta
economía de pocs recursos) está considerat com íet en contra
d'un autócton.

El problema és que ni ha mes de demanda que d'oferta. H¡ ha
un déficit:

d'escoles bressol
de PIRMI (cf. annex sobre el RMI en página 4)
de menjadors
de llibres de textos
d'habitatge de lloguer protegit (menys de 45
habitatges anuals)

Per l'atribució d'habitatge, hi ha criteris de preferéncies de
collectius que son:

joves
gent gran
families monoparentals
¡mmigrants

Aixo no vol dir que els 45 pisos van ais immigrants. Hi ha una
repartició entre tots els col-lectius a'la manera utilitzada per el
sorteig de competicions esportives (copa de fútbol amb caps de
serie).

Aquests son els criteris i l'ajuntament els assumeix.

És un problema molt important perqué:

condiciona una bona parí de la concepció de la
immigració que té la població autóctona.
la base de població és gent que no té un nivell
sociolaboral, "avis* que provenen de la immrgració
interna, gent amb poca formado i que veuen la
immigració com població que ve a lluitar en el matebc
terreny que ells.
és on hi ha poc recursos que entren els immigrants.
i és on la base és la mes amplia

A
nivel! alt

zona de competido
zona de pocs recursos

— nivell baix

respondre a problemes técnics o d'equípament
públics és quelcom quantitativament fácil per que és
tangible, pero com respondre a temes que son
totalment subjectius i falsos?

EstadIsticament pariant, només el 24% deis ajuts socials de
l'Ajuntament de Matare- van ais immigrants, és a dir que el 76%
va a la població autóctona.
Si la quasi totalitat de la població immigrant es troba dins de la
zona de recursos baixos, no és el mateix per la població
autóctona.
LJavors. donar el només 24% deis ajuts al 12% de les persones
de la població pero a 99% dins de la zona de pocs recursos és
... una discriminado, al final, negativa.

El rumor no té ni sexe ni condició social, pero els botiguers,
históricament, i mes el "botiguer cátala", han estat un collectiu,
per definido, conservador que no vol cap canvi.

Per ells, I'alt re és un perill, i quan és demana a les unions de
botiguers d'ésser una locomotora per restablir la veritat i
dinamitzar el comerc, les seves respostes son unánimes: "No,
jo tinc la meva botiga, i ha segut igual tota la vida."
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pregunta número 0 6

07

Si han tingut probíemes, com s'han
presentat i de cara a qui: ¡'alcaide, el
personal escolar, en converses personáis
informáis, en ámbit familiar, etc.

Per a vosté, quins son els métodes válids
per lluitar contra els rumors.

I quan se'ls explica que les coses canvien i que el tren está
passant, no volen veure-hi al contrari deis empresaris, que ells,
apronten de la situado.

Avui, per exemple, el textil a Mataré está en mans:

deis xinesos,
de la gent xinesa que utiiitzen els xinesos.
deis industriáis autóctons de tota la vida, que
exploten els xinesos i que no teñen cap pudor per dir
públicament: "qualsevol d'aqul que treballi les ñores
peí preu que deixem ais xinesos poden treballar per
nosaltres".

És el "capitalisme sagnant" deis industriáis que no té res a
veure amb l'esperit "botiguer" representat peí partit que ha
dominat Catalunya durant molts anys.

És una mica la teoría del globus de pro va.

Intento dir una causa que sé que no está ben vista dins d'un
ámbit de confianca i si ningú diu res podré dir-ho mes
públicament.

A partir d'una experiencia personal de frustrado (fa deu anys
que no tinc treball i veig un "moro" que ell el té) i del fet que un
recurs públíc ha estat atríbuTt a algú que no sóc jo, ha creat una
frustrado mes gran. El problema és que la cosa ha passat de
l'ámbit prívat i que sense pudor la gent l'ha transmés a l'ámbit
públic.

Qué és? No un rebuig pero si, determináis indicadora que fan
pensar que si no l'aturem es crearan situacions de confiictes
sociais.

Desmentir és molt difícil.
Necessita un comportament mes pedagógic i mes contundent
que el que es fa habitualment.
L'error mes gran en tema de rumors és sense dubte: callar.
Si un rumor es d'ámbit de desquaüficació personal o d'atacar a
les persones, no val la pena contestar.
Quan sún afers públics que afecten el funcionament de les
institucions o que toquen els recursos públics. hi ha que donar
totes les explicacions amb els máxims críteris, d'una manera
consensuada, amb informes i participado. Tanmateix aixó
sembla reforcar el rumor: la gent dirá que si gasten tant temps
a negar el rumor, és que bé hi ha alguna cosa !

No podem dir: "No, no passa res", i pensar que tot tornará a la
normalitat. El resultat de la denegado pot ser negre o blanc,
pero deixar aixó sense intervenir i gestionar-ho, perjudica molt
a nivell de la convivencia, de la cohesió, del día a dia deis barris
o de les escales de veíns.

Una via de solucions per arreglar globalment el tema seria de
positivitzar les coses i no deixar que es transmeti sempre fets
negatius sobre la immigradó. El problema és que falta la
valentía i el coratge politic de fer-ho.

No només de posicionar-se, sino fer una alerta ais mitjans de
comunicado per fer una crida al seus codis deontológics que
han de complir.

Un exemple cridant: Tal persona d'inidals M.H. [per garantir
ranonimat] ha fet tal acte" i continuar "aquesta persona de
nactonalitat marroquí..."

És un tema molt complex que té que veure:

amb el jurldic,
amb el tractament deis mitjans de comunicado,
amb els posrdonaments polltics,
amb t'enfocament de positivitzar.
amb ia normalitzadó del fet democrátic.

Podría ésser interessant que dins del butlletl municipal, no es
negui les coses pero que es fací una secdó que es digui: "Com
funcionen [per exemple] els servéis socials". Dins d'aquesta
secció, molt subtilment. es podrien col-locar les estadlstiques i
altres informacions jurldtques que vindnen a negar, sense que
ho sembli, totes els rumors persistents.

Intentar tractar el tema en tota normalitat (xerrades, actes de
sensibilització,...)
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Portar el responsable d'hisenda o de benestar social dins de les
juntes de veíns.

Publicar mes clarament els criíeris i donar garanties que els
processos son nets ¡ que s'apliquen per tothom de manera
igual.

Dír que el resultat és aíxó i que no és cert el que es diu al
voltant del rumor.

La posició que ha de teñir deu ser:

sense cap demagogia,
sense cap tipus de victimisme.
totalmenl oberta.

Annex

Renda Mínima d'lnserció (Programa Interdepartemantal de) PIRMI - RMI
La renda minima d'inserció (RMI) és una prestado económica que té com a
finalKat coordinar les aceto ns destina des a ajudar les persones que no
disposen deis mitjans económics suficiente per atendré les necessitats
basiques i preparar-les per a la seva ínserció o reinserdó social i laboral.
Compren, per tant, accJons de prestado de servéis socials, prestadons
economiques, i suport personal per a la integrado social i laboral.

Les persones que volen sol-licitar aquesta prestado s'han d'adregar ais
servéis socials de la seva localitat i presentar la documentado que
corres pongu i en cada cas especific. Si se IJ a torga la prestado, el titular s'ha
de com pro me t re, sempre que sigui possible, a realitzar les mesures
destinados a la Ínserció social i laboral.

La Comissió interdepartamental del RMI, del De parta me nt de Benestar i
Familia fa el control i la supervisió deis expedients i el De parta me nt de
Treball i Industria, a través de la Direcdó General d'Economía Cooperativa,
Social i d'Autoocupadó, atorga la prestado económica.
El De parta me nt també pot subven donar les empreses i les entitats
cdlaboradores que contractin laboralment destín ata ris de la renda minima
d'inserdó, i tambe pot promoure acdons que comportin l'autoocupació deis
esmentats destinataris.

Anualment es convoquen les subvencions per a la inserdó laboral de les
persones acollides a la renda minima dinsercio, que s'atorguen a empreses
i entitats collaboradores que fadn alguna de les accions que a continuado
es descríuen:

Orientado professional adrecada a facilitar la integrado laboral
de les persones acollides a la renda minima d'inserdó i
consisten! en l'elaboració d'un consell d'orientadó on es
determinará un pía indrvidualitzat de les diferents aptituds,
p rafe rendes i capacitáis.

Motivado laboral orientada a aconseguir una integrado
soctolaboral adequada.

Formado ocupacional orientada a facilitar el coneixement o
perfecdonament d'una especralitat laboral.

ínserció laboral adrecada a facilitar i aconseguir la integrado al
mercat del treball.

Mesures de suport a l'autoocupadó.
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núm. classiíicació PO CAS FRU EREU 0410 / 02 autor Dominique Potié

data entrevista 09 dfl setemDre 2004

de les: 12 h. 00
lloc

ales: 13 h. 00

persona
entrevistada

entilat

Alexandre MARTÍNEZ Tinent d'alcaide de Benestar

funció

Ajuntament de REUS

tema(es) de
f'entrevisla

Reus ¡ la seva experiencia amb el tema de
la discriminado positiva de cara ais
estrangers

valoració I
íransposició de
rexperiéncía

comentaris

L'entrevistó s'ha fet amb el Tinent d'alcaide de tal manera que
he concentral les qüestions per a no utilitzar massa el temps
queem donava.

Molt bona entrevista, molt centrada i obrint
portes polítiques sobre el tema.

acta entrevista

prsgun',3 número 01

9,x>02

utilització del gravador si NO presentado del CD de la Casoteca SI NO

Quan es parla de rumor o de discriminado
positiva de cara ais estrangers, per a
vosté, en qué pensa en primer lloc.

A mes deis rumors, hi ha també estereotips:
els magribis insulten a les dones quan passen,
tots son venedors de drogues,
tots son ¡ladres,
les botigues son utilitzades per vendré queviures,
cam i catites i no compleixin les normatives deis
locáis o de sanitat

pero també tot el que toqui ais presumpte ajuts de part de
('administrado:

s'emporten tots els ajuts de menjadors,
iguais pels ajuts de transpon
i molts mes.

Quin és la resposta oficial de ¡'Ajuntament
sobre aquests rumors.

Els servéis socials poden presentar els números que poden
indicar que ia part deis immigrants és molt baixa dins de la
repartido deis ajuts socials.

Cada vegada que hi ha una entrevista o una reunió: parlar del
tema.
El que passa és que la gent no s'ho creu. Costa molt que s'ho
cregui i no poden imaginar que l'estat de benestar és un estat
escás i que les invereions deurien ésser molt mes grans.

Gestionar la miseria és complicat.
La posició oficial és sempre donar la cara. Cada vegada que
('Alcalde té la posstbilitat de comentar-ho, ho fa.
En una paraula, fer respectar els drets i els deures de
tothom.
El diáleg i la col-laboradó permet de trobar solucions que fan
respectar uns deures com, per exemple:

el fet de no fer assecar la roba penjada al carrer
de matar el xai dins de normes organitzades per
l'Ajuntament'
fer respectar la presénda deis nens o nenes a
l'escola obligatoria.

L'Ajuntament de Reus ha organitzat un espai municipal (limitat en el temps) on poden matar segons les seves tradicions per la festa del Aid al-kabir.
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pregunta nún 04 Quina és, a Reus, la reaiitat del r&buig
mes manifestat per la poblado vinent de la
ímmigració estatal.

Una anécdota. La TV local ha fet una taula rodona amb tots els
partidpants del conflicte de la Dyna. Els únics que no sabien
parlar cátala eren els de l'associació de veTns quan els
representants de l'assodació musulmana paríaven cátala amb
tota naturalitat.

Els magríbis venen a ocupar els espais on viuen aqüestes
poblacions d'immigrants espanyols.
En reaiitat, és un rebuig deis que son compartínt ¡nfrastructures
no sempre a l'altura de les necessitats, pero és curios notar que
els que havien estat immigrants al seu temps, ara no están
capacos d'acceptar els nouvinguts.

p o n t s ! PO CAS FRU EREU 0410 / 02 - página 2 de 2



núin. classificadó

data entrevista

persona
entrevistada

temaies) de
¡•entrevista

valorado i
iransposició de
¡'experiencia

PO CAS FRU ÉTER 0410 / 02

5 d'octubre 2004

nom

entitaí

deles: 11 h. 00

ates: 13 h. 00

Miquel Pérez Almudaina
Andrés Montoya Vallejo

Ajuntament de Terrassa

Terrassa i la seva experiencia amb el tema
de la discriminado positiva de cara ais
estrangers

1 2 3 4 5

f~::;_j i : _:

acta entrevista

píegunra nünwro Oí

pregunta número 02

pregunta número 03

pregunte núnttro 04

pregunta /jumera 05

pregunta número 06

*

pregunte núnmro 07

utilítzació del gravador SI NO

Quan es paría de rumor o de discriminado
positiva de cara ais estrangers, per a
vosté. a qué pensa en primer iíoc.

Pensa vasté que és un problema important
ono.

Aquest problema ha estat present en la
seva ciutat.

Si han tingut problemes, com s'han
presentat i de cara a qui: l'alcalde, el
personal escolar, en converses personáis
informáis, en ámbit familiar, etc.

Si no han tingut problemes; quins foren els
elements que han permés que tot es
desenvolupi bé.

Per a vosté, quins han estat els errors mes
grans comesos al voltant del tema.

Per a vosté, quins son els métodes válids
per lluitar contra els rumors.

autor

lloc

funcíó

Dominique Potié

Terrassa

Director
Técnic d'immigració

comentaris

L'exemple de Can Anglada en 1999 és la millor
resposta al problema del rumor, en aquest cas
explotat al seu extrem.

L'análisi d'aquests disturbis i les solucions están
fetes en la fitxa PO CAS FME ÉTER 0410 / 02.

No he fet cap aitra pregunta ais meus interiocutors
sobre el tema.

presentado del CD de la Casoíeca s¡ NO
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PO CAS FRU GME 0410 001

PO CAS FRU GME
data de creado: 0 4 1 0

data d'utnma aciuaatzadó.21 OCt 0 4

Index d'arxivament: PO CAS FRU GME 0410 001

Fitxa CASOTECA sobre els rumors

Procés metodológic per la realització de
les fitxes sobre els rumors

z)
ZJ

ZJ

Guia de documentado

Análisi

Descriptors

publicat per p o n t s !

Aquest document dona ta metodología per la realització de les fitxes
CASOTECA sobre els rumors

Thesaurus Internacional Técnic : guia, documentado, organització, normes internes,
rumors, discriminado positiva, immigrants, immigració

ÜJ

I I

íf)

o

Modificacions

Correccions

Edital ¡ publicat por p o n t s 1 RiMargatl, 103, entr. 1a-08830 Sant Boi de Uobregal (Barcelona)

Tél.: 670 66 80 22 - 8-mail: potied@yahoo.tr
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1 . ETAPES NECESSARIES

PO CAS FRU GME 0410 001

Z)
1)

z)
• . f

j

-í
Z)
11

Per organitzar les fitxes, el procés és el següent:

1. creado del fons documental

2. planificado de les entrevistes

3. preparado de les entrevistes

4. realització de les entrevistes

5. fitxes ¿'entrevistes

6. fitxes detallades

7. fitxes

Guia de premsa J
baso de da des1

documente paper,
documents d' Internet,

llibras

f tees da
lectura

e-mail, telefon

fitxa d'entrevista amb
sola man!

els rxxns > llocs. i qüestons

gravado de les entrevistes

fitxa d'entrevista
completada

fitxa detallada

fitxa FME

J

PO CAS FRU GPR

PO CAS FRU PRE

PO CAS FRU FDL

PO CAS FRU Exxx

PO CAS FRU Exxx

PO GAS FRU FDE

POCAS FRU 0410

2. DESCRIPC1Ó DE LES ETAPES

2.1. CREACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL

Aquesta etapa es realitza segons el procés presentat el en document
La base de dades corresponent per aquest procés es troba en
A partir d'aquests documents, es realitzaran fitxes de lectura

PO CAS FRU GPR 0406 001
PO CAS FRU PRE 0407 001
PO CAS FRU FDL aamm nnn

Aquest fons documental es queda dins de l'ambit de p o n t s ! i podrá ésserpresentat ais responsables del CRID i de
la Fundado Jaume Bofill, si aqüestes en fan la demanda expressa.
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2.2. PLANIFICACIÓ DE LES ENTREVISTES

Després de la reunió amb el CRID ¡ la FJB (dtmecres, 7 / juliol / 2004), el procés per la planificado de les entrevistes s'ha
definit de la manera següent:

e-mail per demanar-ho
a Osear Pascual

Nova necessitat d'entrevista
expressada

per Domi ñique Poté

Establir la Elista deis
ajuntaments i persones que cal

entrevistar

T
e-mail d'Oscar Pascual ais

ajuntaments concemits
amb copia a Domi ñique Potié

trucada de parí de Domi ñique
Potié a les persones

préviament anunciades

concertado de les cites

Els ajuntaments per les primeras cites son:

Ajuma ment

Lleida

Manresa

Mataró

Reus

Terrassa

Nom del contacte

Montse Bergés

Xavier Rubio

Josep Palacios

Aiexandre Martínez
Isabel Osorio

Miquel Pérez
Andrés Montoya

Canee

Regidora de Correr;

Regidor d'lmmigraáó
Solidarital i Ocupado

Comissional per al Ba de
Nova Guiada ni a

Tinenl d'alcalde de Beneslar
Responsable d'lmmigració

Director de Servéis
d'immi gradó
Técnic d'immigració

Teléfon

97 370 03 19

93 877 64 90

93 758 23 27

97 775 96 00

93 788 44 00

e-mail

mberges@paería .es

xrubio@ajmanresa .org

jpai a dos® ajmaiaro. es

a martinez® reus. n el
¡5orio@reus.not

miquel. perez@terra ssa .org
a ndres, montoya ©terrassa. org

Després del Congrés Mundial sobre ta immigració que va teñir lloc dins del Fórum de les Cultures Barcelona 2004, del
dia 2 al dia 5 de setembre 2004, Dominique Potié ha expressat la voluntat d'entrevistar a:

Ajuntamenl

Manlleu

Santa Coloma de
Gramenet

Nom del contacte

Marta Casas

Marisol Garrido
Rafael Crespo

Carree

Técnic tJ'immigratió

Técnic d'imrrigració

Teléfon

93 850 66 66

93 466 39 40

e-mail

casascm@ manlleu .di ba. es

Intercult .st .col omag@gramenet.d iba. es
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2.3. PREPARADO DEL LES ENTREVISTES

Per preparar les entrevistes, el proces és el següent:

2. prendre coneixement deis
esdeveniments propis a
l'ajuntament que es visitará

1. realitzar la fitxa d'entrevista que
servirá de base á la trabada. És un
canemás mes que quelcom rígid.

La codificado per aquests documents és la següent:

PO
CAS
FRU
E
XXX

ponts !
Casoteca
Fitxes Rumore
entrevistes
nom de la ciutat o de entitats

en el cas present, els noms de ciutats son:

PO CAS FRU GME 0410 001

Oocumenls presentáis
previament com fons

documental

fitxa d en trovista amb
soiament

els noms i IIoes. i aüestions
PO CAS FRU Exxx

ZJ

I I

Í/J

U
O
r \

codi

COL
LLE
MAL
MAN
MAT
REU
TER
TRA

Ciutat o Entitat

Santa Coloma de Gramenet
Ueida
Manlleu
Manresa
Mataró
Reus
Terrassa
trfálnsits

La numeració i la datació es fa de la manera següent:
aamm any (2 digits) + mes (2 digits)
nn número d'ordre per les versions diferents, normalment:

01 per la fitxa verge que serveixi a l'entrevista
02 per la fitxa completada

El model de la fitxa és el següent:

núm.
el assi (icario

data
entrevista

persona
entrevistada

tema (es) de
['entrevista

valorado

acta
entrevista

pregunta
número 01

pregunta
número 02

PO CAS FRU Exxx 0409 / 01

nom

entitat

de les: h.

a les: h.

1 2 3

utilització del gravador

4

SI

5

NO

autor

lloc

fundó

Dominíque Potié

comentaris

presentado del CD de la Casoteca SI NO
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2.4. REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES

Les entrevistes van teñir lloc:

Ajuntament

Mataré

Terrassa

Llcida

Manresa

Reus

Manlleu

Santa Coloma de
Gramanet

Nom del contacte

Josep Palacios

Miquel Pérez
Andrés Montoya

Montse Bergés

Xavier Rubio

Alexandre Martínez
Isabel Osorío

Marta Casas

Marisol Garrido
Rafael Crespo

data

14/09/04

29/07/04

05/10/04

07/09/04

28/09/04

06/10/04

17/09/04

22/09/04

29/09/04

durado

7h00

1h00

3h30

1h00

1h00

2h00

2h30

2hOO

2hOO

gravado

y¡

Sí

Si

5!

SI

comentaris

Visita a la mesquita i Entrevista sobre els '
rumore.

Presentado CASOTECA i entom global.
Nova cita el 05/10/04

Entrevista sobre els rumors

Entrevista sobre els rumors

Entrevista sobre els rumore

Entrevista sobre els rumors

Entrevista sobre els rumore

Presentado CASOTECA i entom global.
Nova cita el 29/09/04

Entrevista sobra els rumors

Segons la voluntat de les persones interviuades, s'utilitza o no el gravador.

Las cintes son en possessió de p o n t s ! que s'ha compromés en el carácter confidencial de la gravació i la no
transmissió a ningú.

2.5. FITXES D'ENTREVISTES

Les fitxes d'entrevistes están escrites amb el tractament de texts a partir de les notes de la persona que fa la entrevista i
de la cinta gravada (quan exísteix).

L'idioma de transcripció és normalment el cátala a l'excepció de quan I'interlocutor s'ha expressat en castellá.

Les qüestions poden ésser dtferents de les previstes, perqué ('entrevista s'ha organitzat de manera una mica diferent a la
prevista.

De totes maneres, el tema complet és normalment tractat al final de l'entrevista i el que tenim és el que volia dir
('interlocutor.

El model de la fitxa és igual que el presentat a la página 5.

2.6. FITXES DETALLAD ES

Les fitxes detallades es divideixen en:

1. Ús de la fitxa detallada

2. Títol de la fitxa

3. Experiéncies positives

4. Experiéncies negatives

5. Informacions i idees

El document normalitzat PO CAS FRU FDE aamm nnn dona tota la informado i amb cada parágraf la presentado
metodológica.

2.7. FITXES

2.7.1. CONTINGUTS

Si les fitxes detallades son una extracció de les fitxes d'entrevistes, les fitxes de síntesi (anomenat mes senzillament
"fitxa") son una transposició en llenguatge mes "literari" respectant tanmateix el plec de condicions iniciáis:

• senzill.
• curt,
• centrat,
• objectiu,
• informatiu
• factual

L'autor realitza el treball de transposició conservant sempre a ía ment que el seu treball no és de
•cap manera una interpretado o uns suggeriments seus, sino una transcripció d'experiéncies
d'ajuntaments o d'associacipns.,
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