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El fenomen migratori ha estat objecte de debat a gairebé totes les campanyes electorals des de les
darreres dècades fins ara. El context global dels darrers anys, amb una aguda crisi econòmica, un
increment dels conflictes armats i tensions geopolítiques, l’augment de les desigualtats i l’aparició de
nous actors polítics i socials, però sobretot, amb la mal anomenda “crisi dels refugiats” han posat les
persones migrants i refugiadaes al centre d’alguns discursos polítics. Si bé ja la xenofòbia havia estat
explotada electoralment a la majoria de països occidentals, la consolidació d’un bloc polític global
d’extrema dreta ha posat en molts casos la immigració i el asil en un primer plànol, contaminant els
discursos amb un enfocament de problematització i inseguretat, marcant les agendes tant de polítics
com de mitjans de comunicació.
A l’estat espanyol, la coincidència de les eleccions estatals amb la resta de plebiscits (autonòmics,
locals i europeus) han immers la societat en una voràgine informativa sobre política des què s’iniciès
la campanya electoral de les eleccions autonòmiques andaluses, a finals de l’any 2018, per acabar en
el mes de juny de 2019, quan comencen a configurar-se les noves institucions sorgides dels diferents
processos electorals.
La presència al debat públic de la immigració, les arribades per costes, el rescat i l’acollida de persones
migrades i refugiades així com la normalització dels discursos xenòfobs, ha sigut fruit d’una sèrie de
factors i actors que ho han fet possible. Per una banda, el context internacional, on les migracions son
un dels eixos dels debats públics, i més encara a les portes d’unes eleccions al Parlament Europeu.
Per altra banda, determinats successos on les persones migrants n’han sigut protagonistes, les
declaracions de determinats líders polítics al llarg de les campanyes electorals, així com les preguntes
d’alguns periodistes als candidats, han provocat un desigual tractament mediàtic al debat públic.
Les demandes dels col·lectius que treballen amb les persones migrants i refugiades que reivindiquen
determinades polítiques d’acollida i inclusió social, han alçat la veu per tractar de posar a l’agenda
l’enfocament d’aquestes polítiques amb una persectiva de Drets Humans, per denunciar els discursos
xenòfobs i racistes. Per últim, les xarxes socials i la desinformació en clau xenòfoba, han estat presents
al llarg d’aquests mesos.
El nostre estudi però, interpreta i analitza el paper que hi han jugat en la campanya electoral els mitjans
de comunicació. Més enllà de l’intent d’alguns polítics i mitjans per inserir el fet migratori i els prejudicis
i mirades que reforcen els seus discursos, són aquests els qui finalment donen o no veu o destaquen
aquestes informacions per sobre de la resta. Igualment, els mitjans poden contrastar, interpretar o
comprovar les dades i afirmacions que determinats polítics manifesten sobre qualsevol assumpte, i no
només esdevenir altaveus.
És per això que aquesta investigació pretén analitzar en aquest cas quin ha estat el reflex de les
migracions i l’asil a la premsa valenciana durant les campanyes electorals. Conscients de la limitació
de la mostra de l’anàlisi, que són els mitjans valencians durant els mesos d’abril i maig, aquest treball
ha tractat d’interpretar el context en què es desenvolupen les campanyes també a través dels mitjans
de comunicació d’alcanç estatal, ja que l’excepcionalitat de la coincidència de quatre cites electorals
han fet que tant els discursos polítics com les informacions al respecte hagen sigut en gran mesura
transversals. No és possible deslligar les declaracions de determinats líders en un context estatal de
la campanya autonòmica o local, com tampoc considerar només l’estricte espai temporal de la
campanya electoral per interpretar la presència del temes relacionats amb les migracions.
Amb tot això, hem tractat d’interpretar la presència en els mitjans, de les informacions al voltant de
persones migrans i refugiades en l’espai temporal més proper possible a les campanyes electorals, i
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d’altra banda, hem analitzat els dicursos polítics i la traducció mediàtica d’aquests, tenint en compte la
transversalitat i l’excepcionalitat d’aquest període electoral, prestant, això si, una major atenció a tot
allò circunscrit al territori valencià.
Aquest observatori forma part del projecte Alça La Veu contra el racisme i la xenofòbia de la Comissió
d’Ajuda al Refugiat (CEAR-PV), que ja va elaborar l’any 2017 conjuntament amb la Unió de Periodistes
Valencians la publicació deu propostes contra els discursos xenòfobs als mitjans de comunicació,
elaborades per la periodista Laura Julián, i un any després, va realitzar el treball d’observatori Sense
Tòpics, amb un anàlisi de la periodista Teresa Díaz sobre el tractament infromatiu de l’arribada per
costes de persones migrants i refugiades durant l’estiu de 2018.

L’estat espanyol ha tingut quatre cites electorals en només un mes. Amb les darreres eleccions
autonòmiques andaluses del desembre de 2018, on cal destacar la irrupció amb força d’un partit
d’extrema dreta, i amb l’avançament de les eleccions generals, l’estat espanyol ha estat immers en
una carrera política i mediàtica frenètica, on malgrat les diferents realitats que s’han mesclat en el llarg
període electoral, el fet migratori ha estat present d’una o altra manera. Si bé és cert que no ha estat
un tema central de campanya, diversos successos ocorreguts al llarg dels mesos de campanya
electoral i anteriors han posat a l’agenda mediàtica el fenomen migratori, que no sempre ha tingut una
repercusió al debat polític.
En aquesta investigació hem volgut analitzar el paper que ha tingut la migració i les propostes sobre
aquest fenomen al llarg d’aquest període, centrant-nos en quin paper hi han jugat els mitjans de
comunicació valencians. Com hem explicat a la introducció, la transversalitat dels discursos polítics i
dels mitjans ens ha obligat a ampliar la mirada i interpretar d’una manera conjunta el paper de les
migracions i les persones migrants a les campanyes, així com el reflex que han tingut als distints
mitjans. També hem considerat interessant aportar alguns exemples que no s’emmarquen dins de
l’estricte període legal de campanya electoral, però que en feien referència o ens han servit per
analitzar i contextualitzar l’objecte d’estudi.
De la mateixa manera, aspectes no relacionats directament amb la campanya política, però si amb
persones migrants, han estat presents d’una manera colateral al llarg de tots aquests mesos, com és
el cas de les arribades per costes o les entrades de persones migrants per la frontera sud.

És important tenir en compte el paper dels resutats de les eleccions autonòmiques andaluses del mes
de desembre de 2018, marcades per la irrupció amb força del partit d’extrema dreta Vox. Aquesta
formació, que va realitzar una potent campanya contra la migració, entre altres temes, va acabar
condicionant i marcant els discursos de la resta de partits de la dreta, i alhora, condicionant certes
mesures en matèria migratòria del partit governant (PSOE), tant durant la campanya electoral andalusa
com fins la darrera cita electoral el 26 de maig.
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Fundat a finals de 2013 per ex membres del Partido Popular (PP), ja va aconseguir l’any 2014 a les
eleccions europees 244.929 vots (un 1,57 % del total), tot i que la seua campanya no va estar
centrada en la política migratòria, i que competia amb altres formacions de dreta i extrema dreta amb
una llarga trajectòria.
Arran l’èxit del mítin al Palau de Vistalegre l’octubre de 2018, on van reunir vora 10.000 persones, els
mitjans de comunicació espanyols van prestar una atenció especial a aquesta formació, amb
nombrosos articles que tractaven d’explicar la irrupció d’aquest partit a l’arena política. Nombrosos
experts ja apuntaven1 abans de les eleccions andaluses, que aquesta sobreexposició mediàtica del
partit ultradretà podia fer-lo créixer
És necessari entendre el context global per interpretar l’aterratge de Vox a la política i als mitjans
espanyols: Europa, els Estats Units d’Amèrica (EUA) i altres països com Brasil, han experimentat un
viratge cap a la dreta identitària, xenòfoba i ultraconservadora al llarg dels darrers anys. Només als
parlaments de l’estat espanyol, de Portugal i d’Irlanda hi havia absència d’un partit d’aquestes
característiques. Ara bé, no només el context internacional i la publicitat que han tingut aquests
discursos expliquen l’èxit d’un partit d’aquestes característiques. Cal atendre també a circumstàncies
pròpies de cada estat per interpretar l’èxit d’una proposta així. Diversos analistes també apunten2 a la
descomposició del partit hegemònic de la dreta espanyola, al conflicte d’Espanya amb Catalunya i a
altres factors característics del context espanyol.
L’èxit de l’estratègia mediàtica de Vox rau també en l’amplificació dels seus missatges per ser aquests
extravagants i extrems, quelcom considerat inclús espectacular i morbós pels responsables dels
noticiaris o de l’agenda mediàtica. Quan Santiago Abascal, líder de Vox, va assegurar en televisió que
"Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados
de España”3, aconseguí de nou posar sobre la taula el tema migratori, marcar l’agenda i esdevenir
protagonista, tot i que fóra sota crítiques. El diari Público, per exemple, recollia aquestes declaracions 4
i tornava a descriure les mesures contra la migració de Vox. Aquest i molts altres exemples van posar
el focus sobre una nova formació que sabia com aconseguir l’atenció dels mitjans, que sabia com
provocar els adversaris polítics i que va aconseguir que tant simpatitzants com detractors, els
dedicaren una atenció desmesurada que valia milions en plena campanya electoral. Sobretot en un

“Vox: ¿Fenómeno mediático o real” (Cronica Global, 17/11/2018)
¿Porqué Vox y porqué ahora? (La Vanguardia, 04/12/2019)
3 El Gato al Agua (Intereconomía, 09/10/2019)
4 Abascal a Echenique: "Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean
expulsados de España” (Público, 10/10/2018)
1
2
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context en què l’extrema dreta havia estat present molt abans i amb una gran intensitat a les xarxes
socials5.

A l’estat espanyol hi ha comptabilitzats vora 4,4 milions de residents estrangers, un 9,5% de la població
total, segons dades de l’INE de 20186. Moltes d’aquestes persones són d’altres països europeus, i
actualment, hi ha quasi tres punts menys de residents estrangers que abans de la crisi econòmica de
2008.
Andalusia te una xifra encara més baixa de residents estrangers que la resta de l’estat: un 7,41, segons
l’Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 7. Tot i que cert és que en algunes poblacions,
la residència de persones estrangeres és superior, també ho és la necessitat de moltes poblacions de
mà d’obra migrant per realitzar feines que molts habitants no volen fer. El cas més paradigmàtic, i que
va cridar l’atenció de molts periodistes8, fou el de la localitat d’El Ejido (Almeria), on Vox treuria quasi
un 30% dels vots i seria la primera força.
Vox irrompria al Parlament Andalús el 2 de desembre amb 12 diputats i vora 400.000 vots, un 11% del
total. Al seu ideari, titulat “100 medidas para la España viva”, Vox proposaria diverses mesures contra
la migració, que van ser amplificades pels mitjans al llarg de tota la campanya.

Les persones migrants han estat massa sovint l’excusa per refermar nacionalismes excloents i
polítiques autoritàries o regressives en materia de drets humans, permetent normalitzar determinats
discursos que si bé anys enrere pertanyien a l’entorn més radical de la dreta, hui dia han estat assumits
per gran part de la resta de formacions polítiques.
L’arribada amb força de Vox al debat polític espanyol ha sigut un factor important, com ja hem
esmentat, per entendre els viratges discursius de la resta de partits en diverses matèries, i també en
el cas de la migració. L’any anterior, la gestió política del cas Aquarius, ja esdevinguè motiu de debat,
i es van detectar diversos discursos alarmistes i criminalitzadors de la migració, tal i com vam recollir
al primer informe de l’observatori Sense Tòpics que vam elaborar també des de CEAR-PV i la Unió de
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La estrategia de Vox en las redes sociales: ya es el primer partido en Instagram, la plataforma con más
jóvenes (El País, 16/12/2018)
6 España en cifras 2018 (INE, 2018)
7 Padrón de habitantes (Observatorio Permanente Andalúz de las Migraciones)
8 “La mentira de Vox contra la inmigración: Los trabajadores extranjeros han disparado la economía de El Ejido”
(ElDiario.es, 05/12/2018)
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Periodistes Valencians, dirigit per la periodista Teresa Díaz9. Llavors, l’arribada de persones migrants
per costes també fou un element de confrontació política i va tenir una major exposició mediàtica.
El fenomen migratori no ha estat un dels temes centrals de les campanyes electorals a l’estat espanyol.
Tot i que les organitzacions d’extrema dreta, fins ara minoritàries i sense presència parlamentària, han
utilitzat la migració a les seues campanyes, els partits majoritaris no havien fet bandera d’aquest
fenomen. Mentre a Europa, la xenofòbia esdenevia un dels principals eixos de les campanyes
polítiques i la problematització de la migració esquitxava gran part de la informació al respecte, a l’estat
espanyol s’havia mantingut en gran mesura al marge. Una clara mostra d’aquesta deriva europea s’ha
vist al llarg de tota la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu, on moltes de les notícies als
mitjans espanyols destaquen l’ús de la migració com principal eix discursiu a la resta de països del
nostre entorn. Segons una enquesta publicada a El País, la migració és el principal assumpte que
preocupa als ciutadans europeus 10.
Després de les eleccions andaluses, amb el notable èxit de Vox, diversos mitjans espanyols ja
comencen a reflexionar sobre la influència de l’agenda política de l’extrema dreta al debat polític
general, basant-se en l’experiència d’altres països: “La experiencia en la UE demuestra que el poder
de estas formaciones no viene tanto de su influencia legislativa o gubernamental, porque en muchos
países se aplican cordones sanitarios a los ultras, sino de su capacidad para marcar la agenda política.“
Així explicava El País el poder d’influència de l’extrema dreta, comptant amb l’opinió de diversos
experts: "Si observamos lo que viene sucediendo en Europa en las últimas décadas, es evidente que
la entrada de la derecha radical en los parlamentos ha radicalizado las posiciones de otros partidos
en cuestiones como la inmigración", explica Luis Cornago, analista de riesgo político en la consultora
Teneo.” 11
La radicalització de certs discursos, entre els quals hi ha el de la política migratòria, comença a fer-se
palès ja a la campanya de les eleccions andaluses, just després del multitudinari mítin de Vox a
Vistalegre. Així, el líder del PP, Pablo Casado, afirmaria en un acte a Granada, que "aquí no hay
ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad
ciudadana (...) no hay sitio para todos los que quieran venir a España (...) o los inmigrantes respetan
"las costumbres occidentales o se han equivocado de país"12.
El 24 de febrer, el periòdic La Razón entrevistava el vice-secretari del PP, Javier Maroto. Una de les
preguntes era si “la inmigración es un problema hoy en España”. Maroto responia que “ Si una persona
viene a nuestro país para trabajar de forma legal, ordenada, integrarse en la cultura que le acoge y
compartir nuestros valores, es bienvenido. Pero si no es así, lógicamente no. (...) no es razonable que
alguien de origen extranjero tenga más facilidades de acceso a las ayudas sociales o preferencia en
la sanidad o en educación.” 13
Maroto ja havia protagonitzat anteriorment algunes declaracions xenòfobes durant el seu mandat com
alcalde de Vitòria. L’any 2014, afirmà que els migrants magribins “venen a viure dels ajuts socials”14
Malgrat la reprovació de la resta de formacions polítiques i les crítiques de diverses entitats defensores

Tractament informatiu en els mitjans valencians escrits d’entrades per costes de persones migrants (Sense
Tòpics, 2018)
10 “Inmigración y medio ambiente centran la inquietud de los europeos” (El País, 13/05/2019)
11 El verdadero poder de la ultraderecha (El País, 03/05/2019)
12 Pablo Casado: “O los inmigrantes respetan las costumbres occidentales, o se han equivocado de país”
(ElDiario.es, 24/11/2019)
13 Javier Maroto: Si se divide el voto de centro-derecha, ganan los que rompen España” (La Razón, 24/02/2019)
14 Maroro: Los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales” (16/07/2014)
9

9

dels drets humans, l’ex alcalde tornaria a atacar tres mesos després dient sobre els ajuts socials a
persones migrants que “A lo mejor no habla ni castellano y tiene ayuda vitalícia 15”.
Així i tot, no ha sigut la línia habitual del PP dels darrers anys, exceptuant alguns casos destacats com
aquest o el de l’ex alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, a qui el Consell d’Europa posà com
exemple de polític racista16 per relacionar les persones migrants de Romania i d’ètnia gitana amb la
delinqüència, i les persones musulmanes amb el terrorisme.
De fet, aquests discursos marcadament xenòfobs de determinats líders del PP conviurien amb altres
discursos d’altres alts càrrecs del partit. Si més no, l’anterior portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó,
realitzaria manifestacions suposadament en positiu, només 17 dies després de les eleccions
andaluses: "La inmigración puede ser parte de la solución a la despoblación (...) Los inmigrantes están
haciendo en España un papel fundalmental, porque están desarrollando actividades que muchos
españoles no quieren hacer. Seamos serios. Mucha gente que está protestando contra el boom de la
inmigración no ven que los señores que construyen las aceras de la Gran Vía son en su mayoría
emigrantes. Los que pasean a los mayores en silla de ruedas son en su mayoría personas
hispanoamericanas. Hay que ser sinceros y quitarnos la careta." 17
Tot i que aquestes declaracions tracten d’allunyar-se del discurs criminalitzador i estigmatitzador, no
deixa de ser un discurs que considerem instrumentalista i en alguna mesura deshumanitzador de les
persones migrants, ja que s’entenen com una eina sotmesa al mercat laboral de l’oferta i la demanda
de mà d’obra. En aquest sentit, tot i que semble un missatge que positivitza la migració, es tracta d’una
visió utilitarista d’un fenomen que no respon en el seu origen a aquest factor, sinó a circumstàncies
extremadament complexes i diverses que no poden ser enteses ni interpretades en paràmetres
econòmics del mercat.
Ara però, la presència de Vox ha estat considerada per diversos mitjans com un factor decisiu que
marca l’agenda de la resta de polítics, tal i com apuntava Eldiario.es el passat mes de febrer i com
acusaven els partits progressistes al bloc de la dreta format per PP, Cs i Vox: No es la primera vez que
el partido de Abascal marca el paso a Génova 13, que reacciona constantemente a las propuestas del
partido de extrema derecha. 18
Malgrat la sobreexposició mediàtica de la nova formació d’extrema dreta i el viratge cap a aquestes
posicions de la resta de dretes espanyoles, cal destacar la tasca informativa de diversos i diverses
periodistes i de diferents mitjans. Fugint del sensacionalisme i de la simple reproducció (i amplificació)
dels missatges problematitzadors de la migració i de les persones migrants, han tractat de
contextualitzar les dades i rebatre els arguments xenòfobs i els tòpics que, malauradament, han
impregnat sovint també algunes informacions i algunes declaracions polítiques.
Una interessant feina de desmuntatge, punt per punt, del programa electoral de Vox a Andalusia en
matèria migratòria, fou la que publicà el periodista Jairo Vargas a Público el 3 de desembre de 2018.
En un article titulat Los brindis al sol del programa antiinmigración de Vox, Vargas tracta tots els punts
que planteja la formació ultradretana i aporta les dades i els contextos per demostrar la seua inviabilitat
o les conseqüències d’implementar-les. Aquest exercici periodístic, a l’igual que el realitzat per altres
periodistes al llarg del període electoral i que també esmentarem al llarg d’aquest treball, demostren la
possibilitat real d’elaborar informacions adequades per evitar estigmatitzar determinats col·lectius,
alimentar l’odi xenòfob i racista, i desmuntar les falsedats de les organitzacions d’extrema dreta.
Maroto sobre las ayudas a inmigrantes: A lo mejor no habla ni castellano y tiene ayuda vitalicia” (El Mundo,
07/10/2014)
16 El Consejo de Europa pone a Albiol como ejemplo de político racista (El Periódico, 27/02/2018)
17 El PP marca perfil ante Vox y destaca los beneficios de la inmigración (El Periódico, 01/02/2019)
18 Vox marca el ritmo al PP en inmgración violencia de género y gestión de los funcionarios (ElDiario.es,
25/02/2019)
15
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També al periòdic La Marea es publicaren diversos articles a principis d’any, després de les eleccions
andaluses, on s’oferien dades i es desmuntaven mites sobre la migració que havien circulat durant
l’anterior campanya. En un article del 4 de gener de 2019, la periodista Candela Díaz afirmava que hay
quienes, deliberadamente, difunden noticias falsas y de alta carga emocional en un contexto de
crispación generalizada para obtener algún tipo de rédito. Uno de los colectivos más afectados por
esta mezcla explosiva es el de las personas migrantes, refugiadas y que tratan de llegar a Europa en
busca de un futuro mejor.19
Un mes després, també La Marea es feia ressò de l’informe Inmigración y asilo en el centro de la arena
política, del Centre for International Affairs de Barcelona (CIDOB). L’article explica l’informe i aporta
dades i conclusions d’aquest, com que la hiperpolitización negativa es la principal característica de la
inmigración durante el año 2018. També les declaracions dels responsables d’aquest treball, com
Elena Sánchez-Montijano, qui assegura que los partidos utilizan la migración del Mediterráneo como
tema a colocar en el centro de la arena política, o de Joaquin Arango, Catedràtic de Sociologia, qui
adverteix que el “virus” del populismo y la xenofobia “que ha emergido en España tras las elecciones
andaluzas puede transmitirse a otras fuerzas políticas mayoritarias”. 20
Així i tot, conscients del focus mediàtic, el partit Vox ha aprofitat qualsevol ocasió per prosseguir amb
la seua campanya de declaracions incendiàries al llarg de tot el període entre les eleccions andaluses
i les cites electorals d’abril i maig. Aquesta estratègia ja l’havien seguit altres líders de l’extrema dreta
d’altres països els darrers anys, aprofitant també l’atenció que els hi prestava la premsa i l’amplificació
que en feia aquesta de cada proposta, quan més exagerada i escandalosa era. Un dels personatges
més coneguts que ja havia fet servir aquesta estratègia fou l’actual president dels EUA, Donald Trump.
Nombrosos articles de premsa i analistes ja advertien d’aquestes estratègies: “(...) convierte cada
acontecimiento en un gran show a los que añade, con su verborrea particular, unos cuantos titulares
para asegurarse su aparición en medios. Y éste es su gran secreto: no necesita una gran
inversión en medios como hacen el resto de sus competidores.”21
També el lingüista nord-americà George Lakoff, advertia els mitjans i els periodistes sobre aquesta
estratègia: “los periodistas no deberían repetir frases emocionalmente cargadas como ‘noticias falsas’.
Mientras más se repitan, más se instalan en la mente de quienes escuchan”. Lakoff instava els
periodistes a declarar primer els fets; després les falsedats de Trump i després repetir els fets, creant
així allò que anomena un “sandwich de la veritat”. 22
Aquesta estratègia, com hem comentat, ha estat utilitzada per Vox al llarg dels darrers mesos, i podríem
afirmar que ha estat efectiva en gran mesura, tal i com comprovem amb diverses notícies recollides
als mitjans de comunicació:

La Sexta, 26/03/2019
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Guía rápida para combatir los bulos sobre inmigración (La Marea, 04/01/2019)
El “virus” de la xenofobia “puede transmitirse a otras fuerzas mayoritarias” (La Marea, 06/02/2019)
21 La comunicación de Donald Trump: el presidente de las redes (agencia.best, 29/03/2016)
22 George Lakoff aconseja a la prensa sobre Donald Trump (Expansión, 15/11/2018)
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OkDiario, 29/03/2019

El Español, 29/03/2019

El Confidencial, 24/04/2019

Antena3, 15/05/2019

Aquest escalfament del to en els discursos polítics ha contagiat també el debat general, no només en
matèria migratòria. La tensió política a l’estat espanyol ha estat marcada per altres assumptes que no
analitzarem en aquesta investigació. L’objecte d’estudi al què ens dediquem, tal i com hem apuntat a
l’inici, se centra en el tractament de la premsa valenciana dels discursos polítics referits a les
migracions i a l’asil, on hi travessen altres temes que sí hem considerat adients reflectir, com són la
islamofòbia i la xenofòbia, tot i que no estiga estretament lligat amb la campanya electoral, però s’haja
produït en aquest context.
De la mateixa manera, insistim, no és possible analitzar la gran quantitat de notícies publicades a tots
els mitjans de l’estat espanyol, i tampoc ha sigut aquesta la font principal d’aquesta investigació. Ara
bé, hem volgut tenir en compte algunes notícies aparegudes als mitjans generalistes d’àmbit estatal
donada l’evident influència que aquests tenen a la societat valenciana i per extensió, a la campanya
electoral d’àmbit valencià. Per això hem seleccionat algunes informacions en aquest sentit que ajuden
a contextualitzar i a interpretar l’agenda mediàtica compartida arreu de l’estat, així com el context
polític, impossible de deslligar l’estrictament valencià de l’estatal.
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La coincidència de les eleccions al Congrés dels Diputats i a les Corts Valencianes el 28 d’abril de
2019 ha estat un factor important que ha repercutit notablement en ambdues campanyes electorals.
Per una banda, i com ja hem apuntat abans, no es pot deslligar la realitat valenciana del context
espanyol, menys encara en els períodes preelectorals i electorals, on s’han mesclat discursos i temes.
De la mateixa manera que no podem interpretar els missatges dels polítics exclusivament durant els
dies oficials de campanya electoral (en aquest cas, del 12 al 26 d’abril), sinó que hem d’explicar els
antecedents dels mesos anteriors, així com la importància de les eleccions andaluses de desembre de
2018.
Al País Valencià concretament, cal esmentar una enquesta que va realitzar Invest Group per al diari
Levante-EMV i que fou publicada en arrencar la campanya electoral de les autonòmiques i les generals.
En un article titulat Elecciones autonómicas 2019: Sin miedo al contagio catalán, pero preocupados
por la inmigración (Levante-EMV, 13/04/2019)23, la notícia explica els resultats de l’enquesta i el
context:

“(...) Invest Group indaga también sobre el impacto en los valencianos de la inmigración. Este asunto
también se encuentra a diario en la agenda política y, en el ámbito estatal, ha sido puesto en el foco
por la ultraderecha. Vox debutó con un duro discurso contra la inmigración y ha lanzado propuestas
que han generado debate como la expulsión de los inmigrantes en situación irregular; la deportación
de aquellos que hayan cometido delitos o el endurecimiento de las políticas de arraigo y del efecto
llamada. La idea del efecto llamada también fue usada en la Comunitat Valenciana por el PPCV y
Ciudadanos a cuenta de la acogida que el Gobierno del Botànic dio al Aquarius, el barco que navegaba
a la deriva con 600 inmigrantes.
Al 46 % no le afecta
La llegada de inmigrantes preocupa a más de la mitad de los valencianos, si bien cerca de un 46 %
considera que no es motivo para ello. En concreto, según el sondeo, existe un 54 % que le da una alta
importancia a este problema europeo que afecta de forma especial a la Comunitat Valenciana. Con
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Elecciones autonómicas 2019: Sin miedo al contagio catalán, pero preocupados por la inmigración
(Levante-EMV, 13/04/2019)
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todo, sólo uno de cada cinco, es decir, el 19,5 %, considera que tiene mucha importancia, mientras
que un 18,8 % cree que no tiene ninguna importancia.
Aunque son más quienes están pendientes de este asunto, en terminos generales podría hablarse de
una sociedad valenciana polarizada ante esta cuestión. Los entrevistados en la provincia de Valencia
son quienes porcentualmente se muestran más atentos a la inmigración. Lo mismo ocurre entre
quienes están integrados en el tramo de edad de los mayores de 64 años. Aquí el porcentaje de
preocupación se dispara al 58 %.
El análisis de los resultados teniendo en cuenta el sexo de las personas entrevistadas evidencia que
a las mujeres les preocupa más la inmigración que a los hombres: 56,7 % frente al 51 %.
El colectivo de entrevistados más despreocupados con la llegada de inmigrantes y los problemas
relacionados con su acogida e integración, está de forma mayoritaria en la provincia de Valencia, y se
trata de personas mayores de edad. Por sexo, son los hombres quienes más restan importancia a este
problema.”
Aquest anàlisi fa referència a l’enquesta encarregada pel mitjà, que ja aporta cert biaix amb la pregunta
efectuada. No es tracta d’una resposta espontània sobre quins problemes considera importants la
persona entrevistada, sinó que ja introdueix el fenomen migratori i, a més, el problematitza:
¿Cuál es su opinión sobre el grado de importancia del problema de la inmigración en la Comunitat
Valenciana?
Ni l’enquesta ni l’article expliquen perquè la migració és un problema, ni perquè els entrevistats
consideren que ho siga. Així i tot, l’article fa referència a la llegada de inmigrantes y los problemas
relacionados con su acogida e integración, sense que, tal i com detalla el gràfic que acompanya l’article,
conste aquests detalls a la pregunta dels entrevistadors.

En canvi, una altra enquesta elaborada per l’empresa Sigma Dos per al diari El Mundo, sí que pregunta
directament quins són els principals problemes de la Comunitat Valenciana. Ací podem observar, tal i
com relata l’article que un minúsculo 0,3% considera que existe un problema con la inmigración 24. Al
preguntar sobre els problemes que hom considera principals al País Valencià, els entrevistats situen
majoritàriament en primer lloc l’ocupació i l’atur, i després l’educació i els serveis socials.

Comparant l’enquesta i els titulars del Levante-EMV i d’El Mundo veiem com en el primer cas, el titular
ja insereix una preocupació per la migració que ve motivada per la mateixa pregunta, no perquè els
entrevistats l’hagen situada com a principal preocupació. Així es demostra amb la segona enquesta,
24

Paro, Educación y Sanidad, problemas principales para los valencianos (El Mundo, 19/04/2019)
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on la migració preocupa només a un 0,3% dels entrevistats. El titular del Levante-EMV alertant sobre
la suposada preocupació dels valencians davant la migració transmet un biaix xenòfob que no es
correspon amb la realitat, i insereix i problematitza un tema que ni tan sols ha estat motivat per cap
esdeveniment concret, sinó per la mateixa pregunta formulada per l’empresa que realitza l’enquesta.
Desconeixem si aquestes preguntes van ser proposades pel mateix mitjà o fou l’empresa enquestadora
qui les va triar.

Tot i ser objecte de debat en campanya electoral, algunes les persones migrants no solen tindre dret
a vot, ni veu als mitjans. Al llarg d’aquestes campanyes electorals sí que hem trobat alguns articles a
la premsa on es parla d’aquesta situació i se’ls dóna veu, tot i que és anecdòtic. Un exemple és l’article
de Las Provincias titulat La campaña vista con ojos de inmigrante 25, on s’entrevista a dues persones
migrants: Kyoko, de nacionalitat japonesa professora de japonès a Granada, i Mohamed, un jove
marroquí de 18 anys en situació irregular resident a Astúries. Ella va triar vindre a l’estat espanyol i no
va tenir cap inconvenient. Ell va arribar amb una pastera sent menor d’edat i explica la travessia. Ella
ha pogut residir a Austràlia, al Regne Unit i a Xile, i explica el xoc cultural dels diferents països. També
que li sorprèn el conflicte nacional espanyol. El diari, de fet, titula la seua entrevista en aquest sentit:
En Japón no entendemos lo del independentismo. Mohamed, per contra, manifesta la seua por a la
xenofòbia. Així ho recull el títol de l’entrevista: Sé que hay quien quiere expulsarnos, espero que no
pase. La diferència d’ambdós discursos i d’allò que destaca l’article és important. La professora
japonesa no manifesta cap mena de por a l’extrema dreta ni a la seua situació a Espanya. Mohamed
no sap si aconseguirà pemís per romandre-hi. L’article mostra molt bé dos perfils diferents de persones
migrants i els dona veu, un fet poc habitual als mitjans, i menys en campanya electoral.

Un altre article destacat, tot i que no pertany a la premsa valenciana, és el publicat pel suplement Verne
d’El País, on explica la campanya #TeCedoMiVoto, una iniciativa per donar veu a les persones sense
nacionalitat espanyola i sense dret a vot, inclús havent nascut ací. L’article dona veu a una jove filla de
migrants nascuda a l’estat espanyol, promotora de la iniciativa per cedir el vot a les persones en
aquesta situació. També s’explica el procés per aconseguir la nacionalitat i les dificultats que
l’acompanyen, així com els drets dels què no pot gaudir qualsevol persona en aquesta situació. A més,
l’article assenyala finalment que el voto de las personas extranjeras puede ser una herramienta
poderosa de integración. Sin embargo, como reconoce el Migrant Integration Policy Index (MIPEX), un
estudio que analiza las políticas de integración de inmigrantes en Europa y otros países, su
participación política sigue siendo uno de los ámbitos más débiles dentro de los procesos de
integración26.
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La campaña vista con ojos de inmigrante (Las Provincias, 15/04/2019)
Nacidos en España, pero sin derecho a voto: la situación de algunos hijos de inmigrantes (Verne, El País,
25/04/2019)
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VozPopuli també explica les dificultats dels fills i filles de les persones migrants que no tenen reconegut
el dret a vot ni els drets que atorga la nacionalitat espanyola: Al no tener la nacionalidad española, son
considerados extranjeros y el derecho al sufragio se limita a las elecciones municipales. El artículo
13.2 de la Constitución establece que "solamente los españoles serán titulares de los derechos
reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse
por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".

Por tanto, según fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el reconocimiento
del derecho de sufragio a los extranjeros es una posibilidad cuya realización se somete a tres
condiciones derivadas de la Constitución: que dicho reconocimiento se limite a las elecciones
municipales; que se respeten criterios de reciprocidad y que se lleve a cabo en los términos previstos
mediante tratado o ley, por ejemplo, en cuanto a la exigencia de un periodo mínimo de residencia.
En ningún caso, los extranjeros, ya sean europeos o no, pueden ejercer el derecho al sufragio en las
elecciones estatales o autonómicas27.
L’article recull les declaracions d’una persona afectada, filla de migrants marroquins: “Nací en España
hace 23 años, estoy acabando una carrera y sé que cuando termine no podré opositar. Trabajo, pago
mis impuestos, pero no puedo votar en el que es mi país”. Aquesta notícia dona veu a un col·lectiu
sovint invisibilitzat, amb unes reivindicacions pròpies que no entren dins de la majoria de campanyes
electorals. El fet que la premsa ho explique és molt positiu i pot apel·lar directament els polítics per
prendre mesures al respecte.
Abans, però, ja Eldiario.es havia recollit aquests casos en un article escrit en primera persona per una
dona migrant, Margarita Guerrero, regidora de Cambiemos Múrcia. Tot i que es tracta de l’edició del
diari a Múrcia, considerem interessant esmentar-lo i reproduir un fragment, com exemple de bona
pràctica: Para algunos partidos políticos, los inmigrantes seguimos siendo ese colectivo al que hay que
poner la mano en el hombro de forma paternalista, pero no entienden que los inmigrantes somos
sujetos políticos con voz propia, aunque muchos no puedan votar. (...) Ya es hora que los migrantes
tomen lo que les pertenece, su voz propia. No debemos resignarnos a ser el elemento folklórico de
una foto electoral. Podemos pasar de la política pero ella no pasa de nosotros 28.
També el web Maldita.es, dedicat des de fa temps a desmuntar notícies falses i aportar dades sobre
distints temes, ha realitzat una interessant feina al llarg de tota la campanya electoral. Seguint el fil dels
anteriors articles comentats que feien referència al dret a vot de persones migrants o descendents
residents a l’estat espanyol, aquest web publicava pocs dies abans de les eleccions generals un article
on explicava qui podia votar i qui no en les successives eleccions 29.

Hijos de inmigrantes sin nacionalidad se movilizan para que los abstencionistas les “cedan” el voto (VozPopuli,
03/04/2019)
28 Los inmigrantes ante las elecciones: de elementos folklórikos en campaña a protagonistas (ElDiario.es,
13/01/2019)
29 ¿Quién puede votar y quién no en las elecciones de 2019? (Maldita.es, 23/04/2019)
27
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De nou, Eldiario.es publicava un article just després de les eleccions generals on parlava del primer
diputat d’origen senegalès al Congrés espanyol, Luc André Diouf, número 2 del PSOE de Las Palmas:
Su propia experiencia supone en sí misma un contrapeso a la irrupción de la extrema derecha en el
Congreso. Sabe lo que es vivir sin papeles, dormir al raso en una playa durante semanas para después
empezar a trabajar como líder sindicalista y acabar ocupando uno de los 350 escaños del Parlamento
español.30
Seguint amb les bones pràctiques destaquem la que realitza constantment el Grup de Periodistes
Ramón Barnils a través de l’Observatori Crític dels Mitjans, i que analitza els mitjans de comunicació
als territoris catalanoparlants. Al seu web hi publicaren durant la campanya a les eleccions generals un
extens i interessant anàlisi del periodista Marc Font, on recollia què diuen els partits i què publiquen
els mitjans sobre migració. Algunes de les conclusions que en fa l’autor són aquestes:

Han passat els mesos i la situació de les persones refugiades ha gairebé desaparegut de l’agenda
mediàtica i, de retruc, política. En paral·lel, a quasi totes les eleccions que se celebren a països de la
Unió Europea s’observa un augment del suport a opcions d’extrema dreta. Els seus discursos
comparteixen l’aposta per criminalitzar les persones migrades i blindar les fronteres. El pròxim
diumenge 28 d’abril, l’Estat espanyol celebra eleccions al Congrés i al Senat, i la qüestió migratòria no
està, ni de bon tros, ni marcant ni present en els debats de la campanya.

(...) Una campanya més, les propostes en positiu i que busquen respectar els drets humans i ampliar
els drets de les persones estan passant clarament desapercebudes, mentre que, jornada rere jornada,
els partits de dretes difonen el seu missatge criminalitzador i crític amb les persones migrades sense
que en gaires ocasions els mitjans de comunicació de masses els ho rebatin, amb algunes excepcions
com El Periódico o el digital el Faro de Ceuta.31

L’anàlisi és un bon recull d’informació complementària a aquest treball, que convidem a llegir.

30
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Luc André Diouf: de inmigrante sin papeles a diputado en el Congreso (Eldiario.es, 29/04/2019)
28-A: Què diuen els partits -i publiquen els mitjans- sobre la migració? (Media.cat, 23/04/2019)
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Un actor important que afecta a la població migrant ha sigut l’extrema dreta i el protagonisme que ha
tingut Vox des del mítin de Vistalegre l’octubre de 2018. Tal i com hem explicat a la introducció, la
sobreexposició mediàtica d’aquest partit i dels seus líders, així com l’amplificació dels seus discursos i
les seues declaracions contra diferents col·lectius, han tingut també efecte sobre la població d’origen
migrant. Així, al diari digital El Confidencial, es recollien declaracions de diversos representants
d’associacions de persones migrants de cara a les eleccions generals, manifestant la seua percepció
dels diferents partits i propostes polítiques. Tots manifestaven certa preocupació per l’ascens de
l’extrema dreta, menys el representant del col·lectiu de persones migrants veneçolanes, que assegura
un vot massiu dels seus compatriotes a PP, Cs i inclús a Vox: Asociaciones de inmigrantes piden
movilización ante el auge de Vox. Los de origen venezolano temen más a Podemos32.
Si bé és cert que les migracions i l’asil no han sigut temes principals de les campanyes electorals, si
que han estat presents en alguns discursos i, sobretot, en diverses reivindicacions fetes als polítics des
de les organitzacions que treballen en aquests àmbits.
Un dels assumptes que ha estat denunciat per les organitzacions de drets humans de cara a les
eleccions ha sigut l’impediment de salpar al vaixell de rescat Open Arms per part del govern espanyol.
El vaixell, que ha protagonitzat nombrosos rescats de persones a la mediterrània, va romandre retingut
al port de Barcelona per, suposadament, una sèrie de problemes burocràtics. À Punt Ràdio
entrevistava un representant de l’organització durant la campanya electoral, just quan el Ministeri de
Foment concedí el permís al vaixell per salpar. El mitjà destacava la feina de l’ONG i al seu titular
reproduïa les acusacions que feia aquest activista als polítics que, segons ell, instrumentalitzen el
fenomen de la migració:

El cap de Missions del vaixell ha atés a la ràdio d'À Punt i ha criticat l'ús que s'està fent dels immigrants.
Segons ha assegurat, s'estan utilitzant com a "centre per a fer discursos polítics".
Entre les missions de l'Open Arms es troba la de portar unes vint tones de material sanitari, escolar,
d'higiene o menjar; però, tal com ha explicat Gatti, se'ls ha prohibit "mantindre una cerca i rescat activa
d'immigrants sota una pena de multa de 300.000 i 900.00 euros". "No es vol que es rescaten persones
perquè no es vol que es tracte el tema", ha afirmat. 33
Als mitjans de comunicació, a banda de les peces que hem comentat sobre les persones que no poden
votar, han aparegut també diversos articles d’opinió on es posa el focus en el fenomen migratori i les
persones migrants. Un exemple és l’article que publica Las Provincias de l’antropòleg i professor Jesús
Prieto, on denuncia que aquest tema no està a l’agenda dels polítics més que des d’una mirada
superficial: La cuestión migratoria preocupa. Aun así, el análisis de los actuales movimientos
migratorios debiera huir de lo meramente emocional para acceder al marco de la realidad social, es
decir al de las políticas migratorias. (...) si estamos en plena campaña, hablemos, por lo tanto, de
32

Más de un millón de inmigrantes con DNI inquietos con Vox, baza de Sánchez el 28-O (El Confidencial,
21/04/2019)
33 Ricardo Gatti, d’Open Arms: “S’utilitza els immigrants per a fer discursos polítics” (A Punt, 19/04/2019)

18

políticas de inmigración y de políticas de integración. Nadie parece hacerlo. No se desea abordar la
política real, menos aún en este tiempo extraordinario de política 34.
Una setmana després, Las Provincias publicaria un altre article d’opinió sobre polítiques migratòries,
signat aquesta vegada per Carlos Arce, Coordinador de l’Àrea de Migracions de l’Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía. L’article està classificat a les notícies sobre la campanya electoral
a les eleccions generals. Arce explica el punt de vista de la seua associació en aquesta matèria:
No es una novedad que en las políticas migratorias y de fronteras el respeto de los derechos humanos
no sea una prioridad precisamente. Sin embargo, con la irrupción electoral de la ultraderecha en
España, la deriva del debate social, mediático y político sobre las migraciones es alarmante. La
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado sendos informes donde pone de relieve
numerosas vulneraciones de derechos que se dan en dos de los ámbitos de las migraciones se
deberían situar como prioridad: la frontera sur y la infancia migrante no acompañada 35.

Aquest article està escrit des d’Andalusia, i Las Provincias pertany al Grupo Vocento, igual que altres
periòdics de tot l’estat. Si fem una cerca a internet comprovem com aquest mateix article està publicat
també en altres diaris propietat del mateix grup. De fet, la pròpia organització a la que pertany l’autor
enllaça l’article al web del Diario Sur, propietat també del Grupo Vocento. El mateix passa amb l’anterior
article de Jesús Prieto que publica Las Provincias. Està igualment publicat a la resta de diaris propietat
del Grupo Vocento. No sabem, per tant, si la publicació d’aquest artile a Las Provincias ha estat decisió
d’aquesta edició o marcada per les directrius del grup empresarial.
El periodista Antonio Maestre publicaria un article a La Marea on recollia l’opinió de diverses persones
representants de distints col·lectius que veien perillar els seus drets per la possible entrada de Vox a
les institucions i el condicionament de determinades polítiques que els podrien afectar. Entre les
persones entrevistades hi trobem de nou Safia Elaadam, impulsora de la campanya #DejadnosVotar,
a qui ja hem citat anteriorment per altra notícia, a Anielka Bustamante, una sol·licitant d’asil, i a Ismael
Furió, membre de Salvamento Marítimo.
Furió explica detalladament les dificultats a les què s’enfronten, l’ús que han fet alguns polítics dels
rescats de persones com arma electoral, i com es desenvolupa la seua tasca:
El experimentado patrón es ahora secretario de organización del Sector Mar y Puertos de la CGT y
marca el punto de inflexión en el cambio de política del gobierno de Sánchez en el momento en el que
el Partido Popular y Vox empezaron a utilizar como arma arrojadiza los rescates. “Entonces, la
SASEMAR (la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima), dejó de informar de los rescates y
34
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La inmigración, una urgencia política inaplazable (Las Provincias, 22/04/2019)
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comenzó el desmantelamiento de este cuerpo civil para militarizarlo. De hecho, van a retirar los
refuerzos de la salvamar Clara Campoamor, que habían enviado a Málaga, pero mantienen los
antidisturbios de la Guardia Civil, cuando no tenemos claro que sea legal llevar cuerpos militares en
un barco civil”.
Furió explica que, con esta política, el Ministerio de Interior está aplicando las indicaciones de la UE y
el Frontex, la agencia europea para la gestión de las fronteras. “Están dando dinero a España para
que la Guardia Civil se haga cargo de una labor que Salvamento Marítimo ha desarrollado
ejemplarmente hasta ahora”.
El patrón subraya que desde la visita del Rey Felipe VI y varios ministros españoles en febrero de 2019
a Marruecos para la firma de una veintena de acuerdos, incluido uno sobre el freno de la inmigración,
ha cambiado el modo de actuación. Con la imposición de un mando único de la Guardia Civil a las
labores de rescate “se decidió que no hacía falta que actuásemos tanto”, dejando a un sólo tripulante
en la cubierta para los rescates. En el caso de la unidad de Tarifa, una de las más activas por estar en
el Estrecho de Gibraltar, ahora, cuando sale a rescatar “la orden es que mantenga la patera en un
costado hasta que la recoja la Guarda costera marroquí”. Y en aquellos casos en los que están
obligados a llevarles a puerto español, ya no se respeta, según nos informa, la norma de que sea al
más cercano seguro. “Hay veces que se ordena que se lleve, por ejemplo, a Algeciras en vez de a
Tarifa, aunque esté más lejos, para no tener que fletar un autobús y llevarlos por tierra”.
Por todas estas cuestiones, Furió no confía mucho en los resultados electorales de uno u otro partido:
“Lo que está haciendo el PSOE es que perdamos medios y operatividad a pasos acelerados. Así que,
aunque me sepa mal decirlo, a día de hoy, creo que iba a pasar lo mismo con un gobierno de derechas
o izquierdas”.36

Altres persones migrants que han tingut veu en aquestes campanyes electorals han sigut dues
persones a l’òrbita de Vox: el candidat per Barcelona, Ignacio Garriga, i Bertrand Ndongo, un
simpatitzant de la formació d’origen camerunès que ha gaudit d’un enorme protagonisme als mitjans.
Garriga és de mare guineana, i segons el diari El Mundo, és “la apuesta de Vox contra las acusacions
de racismo”. En una entrevista a aquest diari, el candidat ultradretà entra de ple en la matèria: "Vox no
es racista. Sólo falta verme a mí y que alguien tenga la gallardía de, mirándome a los ojos, que me
diga si yo puedo despreciar a mi madre o a mi abuela que son negras".
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Segons ell, les acusacions de racisme a Vox són "clichés que nos intentan colocar movimientos de la
extrema izquierda, alguna prensa manipuladora y los partidos que tienen miedo a nuestro auge ya que
lo que hacemos es dar voz a tantas personas que se sienten abandonadas y silenciadas por el Estado.
Al final es una campaña más de desprestigio".
La seua posició privilegiada respecte a altres persones no-blanques és una qüestió de classe social.
Garriga te la nacionalitat espanyola (va néixer a Barcelona), és llicenciat en odontologia i professor
universitari. El seu discurs sobre migració és clar: "Aquí no puede entrar cualquiera como quiera y
cuando quiera sino que debe pedir permiso llamando a la puerta con un contrato de trabajo"37.
El diari digital El Confidencial publicava una entrevista l’agost de 2018, on Garriga explicava com
entenia ell la política migratòria, que ha sigut semblant al discurs esgrimit per Vox al llarg de les
successives campanyes electorals de 2019:
“Garriga califica la política del Gobierno en materia de inmigración como una "caridad mal entendida".
"Lo que debemos hacer es luchar por la dignidad de quienes quieren cruzar la frontera; y eso no se
hace en ningún caso abriéndoles las puertas o quitando las concertinas, sino trabajando en origen",
sentencia. "Dónde va tanto dinero que Europa y hasta los ayuntamientos destinan a esos países como
cooperación internacional", se pregunta. "Es mucho y no está mejorando el día a día de los habitantes
de esos países", concluye el directivo de VOX, que no entiende "por qué no se controla a esas mafias
para impedir que mercadeen con la persona humana".

"Hay que asegurarse de que el dinero llega para formar a las personas que allí viven, que salgan de la
miseria, industrialicen sus países y desaparezcan todos aquellos motivos que les llevan a escapar, que
se queden allí y saquen adelante su país", agrega Garriga antes de señalar que al mismo tiempo los
españoles tenemos la obligación de "proteger las fronteras". "Y nuestra tradición y nuestra cultura",
añade. "Somos todos de Europa y tal; no, no, chico, yo primero soy español y luego soy europeo y por
tanto tengo que proteger a mis conciudadanos, porque los primeros son los de casa", afirma. A corto
plazo, "si viene una patera", matiza, "en primer lugar hay que atenderla, porque transporta personas".
"Luego hay que identificar de dónde son, porque seguro que se puede saber; no me creo que ningún
radar la haya localizado desde que salió de puerto". "Y luego devolverlos a su país de origen", apunta. 38
Tot i no formar part del període electoral, hem volgut esmentar aquest article perquè representa un
model d’entrevista sense preguntes, només reproduint el discurs del polític ultradretà sense cap mena
de context ni de contraposició de dades. Una tribuna on Garriga explica el seu punt de vista sobre la
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migració sense cap mena d’interacció amb l’entrevistador. A més, pertany al període de l‘estiu de 2018,
quan el focus mediàtic sobre la migració es va incrementar arran l’arribada del vaixell Aquarius al port
de València, tal i com vam recollir a l’anterior informe de Sense Tòpics.
L’altre personatge que ha protagonitzat diverses notícies al llarg de les campanyes electorals de 2019
ha sigut Bertrand Ndongo, batejat per alguns mitjans com “El negre de Vox39”. S’ha passejat per
diversos platós de televisió, i des de la formació ultradretana s’han dedicat a promocionar-lo a través
de les seues xarxes socials. Concretament, la seua aparició al programa d’Antena3 Espejo Público40
en diverses ocasions l’han catapultat a la fama, i ja ha protagonitzat més d’un titular al llarg de les
campanyes electorals.

El fet que un simpatitzant d’un partit, sense cap mena de càrrec ni de gesta noticiable gaudisca d’aquest
protagonisme, és fruit únicament de la seua condició. Una persona negra i d’origen africà recolzant un
partit que problematitza i criminalitza amb els seus discursos persones com ell ha sigut l’únic factor
que alguns mitjans han trobat noticiable. Aquesta suposada contradicció ha servit al partit per esquivar
les acusacions de racisme i per ocupar espais als mitjans.
Un article d’El País sobre un mítin del secretari general de Vox a Madrid, Javier Ortega-Smith, focalitza
tota l’atenció en Ndongo, qui n’és el protagonista de la peça. Entre algunes informacions sobre l’acte,

l’article cola referències al camerunès: No le gustan las mafias que mercadean con seres humanos,
detesta el efecto llamada, cree en una inmigración ordenada, defiende que Vox no es racista y se ha
hecho un hueco en España como limpiador de máquinas Industriales 41. En aquest cas tampoc hi ha
cap contrast ni rèplica a les afirmacions del protagonista. Diu estar contra les màfies, com si la resta
no ho estigués, i es parla d’un “efecto llamada” com si fos real, sense cap mena d’explicació per part
del periodista sobre aquest terme. De nou, una tribuna per promocionar el personatge i estilitzar la
imatge del partit ultradretà. Casualment, Ndongo no te dret a vot per la seua condició de migrant.
No és la primera vegada que una formació d’extrema dreta amb discursos xenòfobs fa servir aquesta
estratègia o similars. Ja l’any 2006, el Front Nacional francès sorprenia amb una campanya dirigida als

Bertrand Ndongo, ‘el negro de Vox’ que critica la inmigración ilegal y el “feminsimo nazi” (20minutos,
26/04/2019)
40 Bertrand Ndongo, el conocido como “el negro de Vox: “Podemos utiliza a los negros para ganar votos”
(Antena3, 11/03/2019)
41 El camerunés Bertrand, estrella en los mítines de Vox (El País, 17/05/2019)
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barris més empobrits de França, coneguts com Banlieues, on va fer servir la imatge d’una jove nordafricana amb el lema “Nacionalitat, assimilació, elevació social, laïcitat: Ho han trencat tot!”. Segons
l’expert en extrema dreta i llavors director del Centre d’Investigacions Polítiques (Cevipof), Pascal
Perrineau, aquesta campanya pretenia combatre “la demonització del Front Nacional a través de la
figura d'aquesta xica, que té com a objectiu demostrar que el seu partit no pot ser acusat de racista o
xenòfob". Segons Perrineau, es pretenia mostrar al partit com “defensor del que es podria anomenar,
en certa manera, el pacte republicà, i centrat en valors que tradicionalment estan associats a l'esquerra
republicana.”.
La pròpia Marine Le Pen explicaria durant la roda de premsa que presentava aquesta campanya el
significat de tot plegat:
"La idea és dir que hem buidat la nacionalitat del seu contingut i que un gran nombre de francesos
d'origen immigrant no se senten francesos per això. L’assimilació és un tema relacionat amb la política
d’immigració que és un fracàs. L'elevació social és una qüestió que importa molt per als francesos
d'origen immigrant. Hem de posar en marxa les condicions perquè aquest ascensor puga funcionar per
a ells com per a altres. El secularisme evoca totes les conseqüències de la immigració anàrquica i un
estat que no ha pogut fer complir el laïcisme, que és un principi fonamental de la República francesa.”42

Una altra carta que ha jugat Vox en aquesta estratègia ha sigut la del seu coordinador a Vallecas, un
migrant d’origen cubà i homosexual. Aquesta doble condició, de migrant i d’homosexual, li val per
partida doble per la seua estratègia d’escudar-se en persones que pertanyen a col·lectius als què
l’acusen d’atacar. Ara bé, cal apuntar que els atacs de Vox al col·lectiu no són directament (ni
estratègicament) pel simple fet de ser-ho. L’objecte de les crítiques del partit ultradreta i dels mitjans
que recozen aquests discursos, tant en el cas de les persones migrants com en el de les dones o el
col·lectiu LGTBI és pels suposats privilegis que se’ls atorga per la seua condició. El mite de la dictadura
de gènere i els “xiringuitos feministes”, del “lobby LGTBI” o de les ONGs que no són més que
“col·laboradores de les màfies” de tràfic de persones serveix per atacar indirectament els col·lectius
vulnerables, atorgant-los uns suposats privilegis que els concedeix el “bonisme” i la idea d’allò
“políticament correcte” que ells pretenen combatre fent servir “el sentit comú”.
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El coordinador de Vox de Vallecas també ha ocupat titulars i ha passat pels platós d’Espejo Público.
L’espectacularitat que dona la seua singularitat, com els anteriors casos esmentats, són motius
suficients per la cadena per donar-li veu i reforçar així l’estratègia de Vox, fent coincidir els criteris
comercials d’audiència de la cadena amb l’aparició als mitjans que busca constantment aquest partit,
com qualsevol altre. En l’entrevista d’Antena3, a més, introdueix un altre col·lectiu històricament

estigmatitzat, la població gitana, a qui enfronta amb les persones migrants. El mateix mitjà ho
reprodueix: Sobre las posibilidades de que la popularidad Vox suba en las próximas elecciones, ha
explicado que se ha reunido con varias personas. Entre ellas con la comunidad gitana. Sobre ellos, ha
explicado que no le parece justo que se les nieguen ayudas cuando tienen DNI y son ciudadanos
legales y se las den a un 'sin papeles'43.

El diari Levante-EMV publicava un article d’opinió signat per Ana Mª Pérez Solaz, Portaveu De La
Plataforma Odusalud, Observatorio Del Derecho Universal A La Salud De La Comunidad Valenciana,
on abordava la qüestió de la sanitat universal. Pérez explicava les reunions amb els diferents partits i
els programes d’aquests en matèria de sanitat, per advertir finalment que “resulta triste y desalentador,
comprobar la poca relevancia que el tema de la sanidad tiene en el panorama político; cuando en un
estado de derecho y con recursos suficientes (que los hay) la salud debe ser un derecho básico;
cuando un país sin un Sistema Nacional de Salud eficiente es causa de ruina en muchas familias;
cuando la obligación de los Gobiernos es ofrecer a la ciudadanía servicios sanitarios y sociales
globales, prevención y tratamiento, independientemente de la nacionalidad o la situación administrativa
de las personas44.”
Tornant al context estatal, ja encetada la campanya per a les eleccions generals, les al·lusions al
col·lectiu migrant tornen a protagonitzar titulars. A més, fent referència precisament al tema de la sanitat
que s’esmentava a l’anterior article.

Un coordinador gay de Vox: “Una familia natural es una formada por un hombre y una mujer” (Antena3,
15/03/2019)
44 La Sanidad Universal y las apuestas políticas (Levante-EMV, 25/04/2019)
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El líder del PP, Pablo Casado, va afirmar en un mítin a Valladolid que "la sanidad pública será universal
para aquellos que estén en España como tienen que estar 45", referint-se indirectament, segons
Eldiario.es, a les persones migrants en situació irregular, que quedarien excloses d’aquesta cobertura.

Dos dies després, Casado insistiria en aquest assumpte en un mítin a Canàries, plantejant que caldria
tornar a "la ley de racionalización del sistema sanitario del 2012"que excloïa les persones en situació
irregular de l’atenció sanitària. Carregant contra la sanitat universal, afirmava que no era més que una
"apelación demagógica y buenista" que "es utilizada por las mafias para delinquir y, sin embargo, pone
en riesgo la sostenibilidad nuestros servicios sociales y la seguridad de nuestras fuerzas policiales".
Eldiario.es recollia de nou al titular i al cos de la notícia aquesta part del mítin de Casado, que va estar
en gran mesura focalitzat en el tema migratori, donat que Canàries ha estat un punt important d’entrada
de persones migrants. La notícia recull algunes declaracions de Casado al respecte:
"España es un país solidario, de acogida, pero se tiene que hacer por el cauce legal. Si no el Estado
del bienestar no es sostenible y, por tanto, queremos que se ponga en práctica esa ley de
racionalización del sistema sanitario del año 2012 que acababa con el turismo sanitario, ahorraba mil
millones de euros y que no evitaba la solidaridad, porque se permitía la atención en urgencias, en
maternidad, pero no permitía que ese turismo sanitario pusiera en riesgo nuestra sanidad y nuestro
estado del bienestar"
El líder de los populares ha asegurado que, según datos de la Organización Internacional de las
Migraciones, desde que gobierna Sánchez a España ha llegado un 173% más de migrantes. Frente a
estas cifras, Casado ha propuesto "volver a la política de inmigracion" del PP, con un "apoyo sin fisuras
a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y "a favor de las vallas de contención" que existen
en Ceuta y Melilla.
Además, el líder popular ha planteado que "se pongan en marcha radares en el archipiélago canario"
que, según él, impedirían "nuevas llegadas" y "evitarían nuevos naufragios". "No podemos dejar que
las mafias arrojen al mar ataúdes humanos", ha añadido 46.

Casado pormete una sanidad pública y universal, pero solo “para los que estén en España como tienen que
estar” (Eldiario.es, 13/04/2019)
46 Casado quiere volver a quitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles: “Ponen en riesgo los
servicios sociales” (ElDiario.es, 15/04/2019)
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El discurs de Casado no és nou. Ja l’any 2018, amb l’acollida de l’Aquarius i les arribades per costes,
el líder del PP va pivotar entre aquests arguments per atacar la política d’acollida i posar sobre la taula
els tòpics que fa servir l’extrema dreta arreu del món sobre les persones migrants. Així ho vam recollir
a l’anterior informe de Sense Tòpics que analitzava el tractament mediàtic de l’arribada per costes de
persones migrants durant l’estiu.
Aquesta emulació dels discursos xenòfobs que es fan servir en altres països la van desgranar diversos
autors i autores a Eldiario.es en un altre article, exemple de bones pràctiques, on precisament es
demostra aquesta retòrica i aquests arguments compartits:

Los principales argumentos y medidas antiinmigración que hemos escuchado en determinados
discursos de campaña durante las semanas previas a las elecciones generales de este domingo
resultan familiares. En numerosas ocasiones, son calcados a los que han empleado líderes y
formaciones de extrema derecha en países que van de EEUU a Hungría, pasando por Francia,
Alemania, Italia o Brasil.
También son similares las estrategias: ofrecer cifras desproporcionadas, repetir bulos o presentar
propuestas imprecisas que muchas veces no se sostienen con los datos o la ley en la mano. A veces,
estos argumentos se acaban reproduciendo en sectores políticos conservadores. En España, los ha
defendido en su mayoría Vox, pero a veces se ha sumado a ellos el Partido Popular47.
L’article desgrana un per un els arguments i les mesures anti-migració que s’han fet servir al llarg de
la campanya electoral a l’estat espanyol, i ho compara amb altres exemples internacionals. Pel seu
interès, recomanem la seua lectura completa. Al llarg d’aquest treball destacarem altres exemples de
bones pràctiques periodístiques.
Altres mitjans, per contra, s’han destacat per amplificar discursos i frases xenòfobes de diversos polítics
i personatges públics, quan no d’aportar dades per reforçar els marcs de l’extrema dreta sobre
persones migrants i polítiques migratòries i d’asil. Un exemple és Esdiario, digital amb seu a Madrid
que compta amb una delegació al País Valencià.
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En una entrevista al candidat de Vox a la Generalitat, José María Llanos, el titular destaca una de les
poques frases de tota l’entrevista que fa referència a la migració i l’asil: “Oltra trae a los inmigrantes
para que los atienda Cáritas”48. Llanos també fa referència a “que se controle la inmigración ilegal
siguiendo la ley de extranjería”, sense aportar cap altra mesura ni incidir en el tema.

Un mes abans d’encetar-se oficialment la campanya electoral a les eleccions generals, el PP es va
veure immers en una polèmica per una proposta dirigida a les dones migrants en situació irregular.
Segons explicava la Cadena Ser, el PP ha encontrado ya la manera de vincular la inmigración y la
crisis demográfica con esta idea: los populares plantean que las mujeres inmigrantes en situación
irregular no sean expulsadas de España si dan un hijo en adopción. L’article explica i critica durament
la mesura:
Pablo Casado propone en su ley de apoyo a la maternidad su versión del 'Cuento de la Criada' con las
mujeres inmigrantes sin papeles. Fuentes oficiales del PP en Génova confirman a la SER que si
entregan al bebé en adopción no serán expulsadas de forma inmediata. Hablan de un blindaje
temporal, aunque una vez terminado el proceso de adopción, sí pueden ser devueltas a sus países.
Podrían ser deportadas como cualquier inmigrante en situación irregular.

Esas mismas fuentes aseguran que es una medida para facilitarles que den al hijo en adopción con
las mismas garantías que tendría una española o una extranjera regular. A la pregunta de que por qué
presuponen que una inmigrante sin papeles va a dar a su bebé, las mismas fuentes responden que
por razones económicas, sociales y emocionales y añaden que no lo hacen por temor a ser expulsadas
de España.
A la pregunta de si tienen datos sobre cuántas mujeres inmigrantes están en esa situación, las mismas
fuentes dicen que no lo saben. Públicamente, Pablo Casado no dijo nada sobre esta propuesta cuando
presentó el pasado fin de semana su ley de maternidad, una ley con planteamientos antiabortistas y
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con la que pretende combatir el invierno demográfico español, expresión que siempre utiliza el líder
del PP para hablar de la baja natalidad en nuestro país.49
Aquesta instrumentalització de les dones migrants per suplir els suposats problemes demogràfics de
l’estat espanyol se suma a altres declaracions on es condiciona la regularització de les persones
migrants en funció del mercat de treball. Ara però, es dirigeix concretament a les dones, atribuïnt-les
un paper reproductiu que l’Estat podria aprofitar.
També La Vanguardia carregaria durament contra aquesta proposta. En un article publicat dies
després de la polèmica, la periodista realitza una dura crítica al PP pel seu ús de la maternitat:
El PP de Pablo Casado tiene un problema con la maternidad y todos los asuntos que la rodean. Y es
que, más allá de las cuestiones ideológicas de cada partido, los dirigentes populares tienden a generar
polémicas con cuestiones sensibles usando datos o contextos que no se adecúan a la realidad, al
menos, a la realidad legal o la que proporcionan las estadísticas.

Per contrastar la viabilitat i la legalitat de la proposta, l’article aporta opinions de persones expertes en
dret i migracions, com la d’Isabel Lázaro, professora de dret i investigadora de la càtedra de Drets dels
Infants de la Universidad Pontificia de Comillas Icade i col·laboradora de l’Instituto de Migraciones.
Segons Lázaro, “Nada de lo dicho es cierto”, ja que la Llei d’Estrangeria, siguiendo la Convención de
los Derechos del Niño, deja claro la necesidad de proteger a las familias. O sea, no hay devolución de
la mujer y mucho menos sin sus hijos.
Tampoco es cierto, asegura Lázaro como también lo hacen oenegés como Cruz Roja o Médicos del
Mundo, que si una mujer sin documentos quiere dar a su hijo en adopción se pueda abrir un proceso
para evitar su devolución durante un tiempo por la sencilla razón de que los datos entre extranjería y
los servicios sociales de cualquier comunidad no se comparten.
Pero lo que más ha indignado a los expertos en inmigración es el uso “torticero” que se hace de la
maternidad de estas mujeres. Además, sin datos oficiales que justifiquen sus palabras. “No, no van
dejando a sus hijos en los contenedores. Esas mujeres hacen el viaje que hacen, pasan lo que pasan,
para dar un futuro a sus hijos. Son tan madres como las de aquí”, señala Lázaro. Desde Cruz Roja
sólo usan una palabra: “inmoral”.50
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El web de Newtral, que es dedica a la verificació de dades sobre diversos temes, recollia aquesta
polèmica i apuntava que ni Pablo Casado mencionó «el blindaje» temporal de las mujeres en situación
irregular que den a sus hijos en adopción en su discurso, ni aparece reflejado en la nota de
prensa oficial del acto.51

Una setmana abans de les eleccions, el mitjà Esdiario publicava un article on pretenia abordar un
suposat tabú: ¿Hay relación entre el origen y nacionalidad y las agresiones sexuales? Los datos de los
ataques en manada dicen que sí52. Aquest article reproduïa dades d’un altre text publicat un mes
abans al diari El Mundo, on la referència a la nacionalitat dels agressors sexuals només ocupava un
paràgraf:
La muestra analizada de forma rudimentaria se corresponde, sin embargo, en este último punto, con
las conclusiones genéricas obtenidas por el ICFS que sostiene que un 31% de los integrantes de
las manadas son españoles, un 49% son extranjeros, grupo en el que destaca el 22% de ciudadanos
procedentes del Magreb, principalmente de Marruecos, y el resto está por determinar. Una
sobrerrepresentación muy controvertida y muy ocultada.
Esdiario, en canvi, destaca ja al titular aquestes xifres a la seua manera, i dedica tot l’article a parlar
del col·lectiu de persones migrants, quan l’article anterior parlava de persones estrangeres, és a dir,

que podrien ser també turistes. Per acabar, l’article destaca els discursos polítics dels diferents partits
al respecte: Parece tabú hablar de ellos, por el miedo a ser calificado de racista, y de hecho PP y
Cs miden mucho sus palabras para no soportar esa acusación. Aunque ambos, en otros términos y sin
referirse a nacionalidades y razas concretas, sí han sido claros con respecto al origen de todo y
defiende una política de inmigración controlada.
Per contra, destaca les paraules del secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith: "España no puede
acoger a toda África, a toda Asia y al planeta Tierra", sino que debe tener una política de inmigración
"seria" y devolver a sus países a los que hayan entrado de forma irregular si no cumplen los requisitos
para quedarse. Una idea que el líder del partido, Santiago Abascal, ha repetido tras conocerse el nuevo
caso de Barcelona.
Ja abans de la campanya electoral i que El Mundo publiqués l’article esmentat, Esdiario reproduïa les
declaracions de la lideresa de Vox, Rocío Monasterio, en una entrevista de RTVE on parlava de
“manadas de magrebíes”. De nou, el mitjà digital destacava de tota l’entrevista les referències a les
persones migrants, especialment als menors no acompanyats (MENAs), un col·lectiu que ha estat
instrumentalitzat al llarg de tota la campanya electoral, com veurem més endavant.
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Propuesta del PP: dar un hijo en adopción y evitar ser expulsada de España (Newtral, 13/03/2019)
El 70% de las violaciones las comete el 10% de la población: los inmigrantes (EsDiario, 22/04/2019)
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Casualment, al Twitter de RTVE, on s’anaven inserint fragments d’aquesta entrevista, no trobem cap
tall que faça referència a les persones migrants. L’ens públic no va destacar cap d’aquestes
declaracions, mentre que Esdiario ho va portar al titular53.

Tot i que la notícia d’Esdiario està signada pel mateix mitjà, fent una cerca a les xarxes trobem que el
cos de la notícia està extret gairebé en la seua totalitat de l’agència Europa Press, que també inseria
al titular les declaracions de la lideresa del partit ultradretà. En aquest sentit, Esdiario s’atribueix la
informació sense citar l’agència que l’ha llançada anteriorment i de la què reprodueix exactament cada
frase, canviant, això si, el titular 54.
A pocs dies de les eleccions municipals i autonòmiques a Madrid (que coincideixen el 26 de maig),
Rocío Monasterio tornava a insistir en el seu atac als menors no acompanyats en un debat a
TeleMadrid: "atacan y agreden sexualmente a las asistentes en los centros de menores o que campan
a sus anchas por los barrios atemorizando a las mujeres". Al fil d’aquestes declaracions, i rescatant les
què ja havia pronunciat a l’esmentada entrevista a RTVE, la periodista Icíar Gutiérrez publicava un
article a Eldiario.es on explicava allò que es coneix com ‘femonacionalisme’ o ‘purplewashing’, és a dir,
l’ús de la defensa de les dones per atacar les persones migrants 55.
L’article compta amb l’opinió de diverses expertes en la matèria, que descriuen com aquesta estratègia
és usada en altres països i com ací també l’ha feta servir el PP, fent referència a una frase de Pablo
Casado en un mítin a Granada i que hem recollit en aquest informe anteriorment: “aquí no hay ablación
de clítoris (...) se equivocan de país aquellos que quieran disfrutar de las ayudas sociales sin respetar
la igualdad de la mujer y del hombre o las costumbres occidentales".
Sobre aquestes declaracions, el digital El Plural recolliria en un article les reaccions de diverses
persones migrants a la xarxa social Twitter rebatent els arguments del PP.

Monasterio ve muchas “manadas de magrebíes” en las calles por falta de control (Esdiario, 21/03/2019)
Monasterio (Vox) ve un “problema muy serio” con los menores migrantes no acopañados: ‘Veo manadas de
magrebíes’ (Europa Press, 21/03/2019)
55 Cuando la extrema derecha recurre al feminismo para adornar si discurso xenófobo (ElDiario.es, 20/05/2019)
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El paper dels mitjans de comunicació és clau per a l’extrema dreta. Conscient de no ser una de les
principals forces polítiques, a Vox li cal cridar l’atenció per captar l’interès de les càmeres. De la mateixa
manera que s’ha recolzat en personatges com els esmentats anteriorment, altres figures més
mediàtiques també han jugat un paper important en la promoció del partit i de les seues idees. Un
exemple és l’escriptor Fernando Sánchez-Dragó, autor d’un llibre sobre el líder de Vox, Santiago
Abascal, a mode d’entrevista. L’escriptor fou convidat al programa La Sexta Noche poc abans
d’arrencar la campanya de les eleccions generals per parlar sobre aquesta obra, i la seua intervenció
fou un al·legat en favor de la formació ultradretana i el seu líder. Al web d’Atresmedia hi trobem diversos
fragments de l’aparició de l’escriptor al programa56, però cap d’aquests recull les seues declaracions
sobre migració. En canvi, diversos mitjans van destacar precisament aquestes parts de l’entrevista. Un
exemple és Esdiario, que descriu així la intervenció: El escritor, cercano ahora a Santiago Abascal,
suelta unas declaraciones políticamente incorrectas que conectan con Vox en el programa de debate
estrella de La Sexta.

L’article reprodueix algunes de les frases de Sánchez-Dragó referides a la migració: "Yo soy partidario
de devolver a sus países de origen a todos los inmigrantes ilegales (...) Europa pasará de ser Europa
a ser Eurabia57". De nou, aquest mitjà insisteix en destacar aquest fragment de l’entrevista58.
També aquest mitjà publicava quatre dies abans de les eleccions una entrevista amb el líder de Vox,
Santiago Abascal, de la què també destaca al titular una de les frases referides a les polítiques
migratòries: “El muro en Ceuta y Melilla tendrían que pagarlo los partidos progres”. A l’entrevista, l’autor
insisteix en el tema, i el líder de Vox exposa la seua visió del fenomen i les seues propostes, i insereix
un altre dels tòpics propis de l’extrema dreta Occidental: la islamofòbia.

Defienden una Europa de raíces cristianas. ¿Está en riesgo la identidad europea?
Es una evidencia histórica. Europa con el actual descontrol migratorio fundamentalmente islámico y
con la actual demografía de las poblaciones autóctonas europeas va camino de convertirse en otra
Fernando Sánchez-Dragó: “Fascista es el que impone sus ideas por la violencia y Vox la está padeciendo” (La
Sexta, 07/04/2019)
57 El terme Euràbia és usat per gran part de l’extrema dreta occidental, i es refereix al fals mite de la conquesta
d’Europa per part dels musulmans que poc a poc van assentant-se al continent, tenint més fills que els propis
europeus, imposant les seues costums i les seues creences.
58 Dragó la lía en La Sexta Noche: “Hay que echar a los ilegales o seremos Eurabia” (ESdiario, 07/04/2019)
56
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cosa si no lo remediamos a tiempo. Eso no es una cuestión racial que afecte al aspecto de los
europeos, afecta a lo que tienen en la cabeza. La separación entre las posiciones políticas y religiosas
va a desaparecer por obra de quienes quieren implantar la sharía. Implica también problemas de
convivencia, fundamentalmente para las mujeres, que van a perder libertades. Nosotros no queremos
que eso pase, queremos que Europa siga siendo cristiana.59
Abascal ja havia carregat en nombroses ocasions contra les persones musulmanes relacionant-les
amb la migració, obviant que el 4,2% dels ciutadans espanyols, uns 2 milions de persones, professen
aquesta religió, segons dades de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) de 2018.
En una entrevista amb Susanna Griso a Espejo Público (Antena3), Abascal advertí que "no queremos
que nos ocurra como le va a ocurrir a Francia con la actual demografía, a partir del año 2050, en el
que el 50% de la población va a ser musulmana" 60. Tot i que el web de la cadena ha retirat la notícia
que recollia aquestes declaracions, diversos mitjans es van fer ressò. Eldiario.es publicaria una peça
en col·laboració amb Maldita.es, on desmentia la previsió d’Abascal amb dades, citant estudis
d’organismes experts en demografia61.

La islamofòbia ha estat un dels tòpics presents al llarg d’aquesta campanya electoral, i no només a
través de declaracions de polítics o notícies als mitjans. També han entrat en campanya les notícies
falses i la desinformació, amb diverses peces dedicades a les persones musulmanes. De nou
Eldiario.es desmuntava una notícia falsa que circula des de fa anys a diferents portals de desinformació
i de marcat caràcter ultradretà, i és la suposada denuncia de la Semana Santa per part d’un imam
britànic. En plena festivitat, i coincidint amb la campanya electoral, aquesta notícia falsa tornava a
difondre’s de nou62.
La detenció d’un presumpte terrorista, que segons la policia pretenia atemptar a Sevilla durant la
Setmana Santa i en plena campanya electoral, també va servir de munició per l’extrema dreta. El diari
valencià Las Provincias publicà una notícia sobre un twitt del líder de Vox, Santiago Abascal, on es
referia a l’amenaça islamista:
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado este jueves «qué enseñan las mezquitas de
Sevilla para que para que el hijo del imán pretenda causar una masacre en la Semana Santa», todo
después de la detención de un presunto yihadista que pretendía atentar en la capital hispalense y cuyo
padre es imán de una mezquita.
En un comentario publicado en su perfil de Twitter, Abascal asegura que le sorprende que la amenaza
islamista, a su juicio, «no preocupe a los demás partidos», a los que afea que «su única medida suele
ser cantar 'imagine' después de cada carnicería en nombre de la Yihad»63.

Abascal: “El muro en Ceuta y Melilla tendrían que pagarlo los partidos progres” (ESdiario, 24/04/2019)
Abascal: “no queremos que nos ocurra como le va a ocurrir a Francia con la actual demografía, a partir del
año 2050, en el que el 50% de la población va a ser musulmana”. (AtresMedia, 08/04/2019).
61 Es falso que a partir de 2050 en Francia “el 50% de la población va a ser musulmana” como dice Santiago
Abascal (Eldiario.es, 11/04/2019)
62 No, los musulmanes no han pedido que se prohíba la Semana Santa: el bulo que vuelve cada año
(Eldiario.es, 17/04/2019)
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Abascal: “«¿Qué enseñan las mezquitas para que el hijo del imán pretenda causar una masacre en la
Semana Santa?» (Las Provincias, 18/04/2019)
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També el diari Levante-EMV destacava unes declaracions de Santiago Abascal en relació al mateix
succés, relacionant migració amb terrorisme: Abascal pide “blindar las fronteres para que no entren
yihadistas”.64 La notícia es limita a recollir aquestes declaracions, sense cap anàlisi ni context sobre
aquesta relació que fa Abascal entre migració i terrorisme.
La majoria de mitjans valencians, com el diari La Veu, es van fer ressò a principis d’abril, abans
d’encetar-se la campanya electoral, de la imputació del seu secretari general, Javier Ortega-Smith per
unes declaracions islamòfobes 65. La Fiscalia de València havia admès a tràmit la denuncia d’una
associació musulmana per les declaracions d’Ortega-Smith en un mítin a València l’any 2018:

"Seremos más fuertes frente al enemigo común que tiene un nombre muy claro y yo no dejaré de
decirlo en todas las intervenciones. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la
libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo
de la vida, el enemigo del futuro se llama la invasión se llama la invasión islamista.
Está en juego lo que entendemos o lo que conocemos como la civilización, está seriamente
amenazada, pero no estamos solos como os digo, bien lo sabéis, cada vez más europeos se están
poniendo en pie porque están sufriendo en sus ciudades, en sus calles y en sus barrios, lo que significa
la aplicación de la sharia y no están dispuestos, a que se derribe sus catedrales para ser sustituidas
obligatoriamente por mezquitas.
(...) No están dispuestos a que sus mujeres tengan que cubrir su rostro con una tela negra y ser
tratadas diez pasos atrás, peor que los camellos. No están dispuestos a que se acabe con lo que
entendemos por civilización por respeto a los derechos y a la libertad"66.
Aquest mítin havia passat desapercebut per la premsa valenciana quan es va realitzar. Però la
imputació d’Ortega-Smith en un moment preelectoral i quan el partit ja s’ha donat a conèixer gràcies a
l’entrada al parlament andalús van fer que la majoria de mitjans de tot l’estat espanyol, i sobretot
valencians, se’n feren ressò67. També de les declaracions al respecte de Santiago Abascal desafiant
la justícia. Eldiario.es, per exemple, recollia una nota de l’agència EFE on el titular recollia aquesta
defensa: “No nos callarán aunque nos encarcelen”. La notícia explica breument els fets i reprodueix
les declaracions del líder de Vox respecte a la denuncia, realitzades durant la presentació del llibre
escrit per Sánchez-Dragó sobre ell mateix. La major part de la notícia és una crònica de la presentació
del llibre. No aborda més que en un paràgraf inicial els fets de la denuncia ni recull l’opinió de la part
denunciant (una associació musulmana) ni de la part ofesa (cap persona musulmana) 68.
Abascal pide “blindar las fronteras para que no entren yihadistas” (Levante-EMV, 17/04/2019)
La Fiscakia
66 Javier Ortega en Valencia 23/09/2018. (Canal Youtube de VOX España, 18/11/2018)
67 La Fiscalia de València investiga el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per un delicte d’odi (Diari La
Veu, 03/04/2019)
68 Abascal sobre la investigación de la Fiscalía de València a Ortega Smith: “no nos callarán aunque nos
encarcelen”. (Eldiario.es, 04/04/2019)
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Un dels temes referents al fenomen migratori que ha estat present tant en la campanya a les eleccions
generals com a les municipals ha sigut el dels Menors No Acompanyats (MENAs). El diari El País
publicava pocs dies després de les eleccions generals, i apunt d’encetar-se la campanya a les
municipals, una notícia a la seua secció de Catalunya on el titular criminalitzava aquest col·lectiu:
Menors migrants no acompanyats: el 18% delinqueix i són molt reincidents 69. Després de diversos
successos protagonitzats per MENAs a Catalunya, alguns mitjans han prestat una atenció insòlita per
aquest col·lectiu, invisible mentre no havia donat cap esdeveniment que les redaccions consideraren
noticiable. Tot i afrontar nombrosos problemes i haver-hi tota una tasca d’atenció i integració darrere,
la invisibilització de tot plegat provoca un desconeixement general per aquest col·lectiu, que ara veu
com ocupa portades i noticiaris quan algun d’ells protagonitza algun incident. Això també ha provocat
que en algunes localitats on ja hi ha o es planteja la instal·lació d’un centre de menors, hagen sorgit
campanyes en contra. Sovint, inclús, s’han produït atacs violents contra el centre o contra les persones
que l’habiten. Aquesta notícia contribueix a la criminalització i estigmatització d’aquest col·lectiu, i és
una mostra d’allò que, considerem, s’hauria d’evitar.
Pocs mitjans han donat veu a aquest col·lectiu o als treballadors i experts en aquest camp. El setmanari
Directa sí que va publicar una entrevista en profunditat a dos MENAs amb vídeo inclòs el passat mes
de febrer, davant l’allau de notícies criminalitzadores i l’increment de les campanyes en contra d’aquest
col·lectiu. El titular de la notícia ja apunta a aquesta mancança de protagonisme en la informació sobre
elles i ells: “Les persones que hem viscut l’experiència de ser menors no acompanyats som les que
hem d’explicar la nostra realitat”.70
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Menors migrants no acompanyats: el 18% delinqueix i són molt reincidents. (El País)
“Les persones que hem viscut l’experiència de ser menors no acompanyats som les que hem d’explicar la
nostra realitat” (Directa, 05/02/2019)
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També el periòdic d’àmbit estatal El Salto, que igualment compta amb edició valenciana, publicava el
març de 2019 una entrevista a una jove MENA, i te diverses notícies sobre aquest col·lectiu al seu
web, totes des d’una òptica humanitzadora i sense sensacionalismes.
A Eldiario.es.es donava veu a dos menors davant l’entrada d’aquests en matèria de discussió electoral:
Las siglas 'MENA' han sonado más de lo habitual en esta campaña electoral, tras el aumento de la
llegada a España de menores inmigrantes solos en 201871.
En canvi, el diari valencià Las Províncias, es referia en una notícia del mes de març a l’arribada de
menors no acompanyats com un “aluvión de menores no acompañados” en el titular a una notícia
sobre la tramitació per la concessió del servei d’atenció immediata aprovat pel Consell eixe mateix dia.
El cos de la notícia descriu el procediment habitual i el nou model impulsat per la Direcció General de
la Infància i l’Adolescència, sense cap altre recurs lingüístic estigmatitzador com l’esmentat “aluvión”
citat al titular.72
Des de CEAR-PV i la Unió de Periodistes Valencians, dins el programa de sensibilització que continua
aquest informe, l’any 2017 ja vam llençar un llibret amb deu propostes contra el discurs xenòfob als
mitjans de comunicació. En aquest treball, elaborat per la periodista Laura Julián, un dels punts ja feia
referència a la terminologia, i proposava no fer servir metàfores alarmistes i deshumanitzadores. Gran
part de les notícies que esmentem en aquest informe incompleixen diverses de les recomanacions que
ja vam proposar als mitjans i als periodistes.

A pocs dies de celebrar-se les eleccions generals i autonòmiques, les persones migrants tornaven a
ser notícia a la premsa valenciana. Concretament a Las Provincias es recollia una denuncia de
l’associació València és Refugi sobre la manca d’atenció a persones migrants a València, que havia
portat a diverses persones a dormir al ras a les portes del centre, menors inclosos:
En pleno barrio del Carmen, junto a la calle Ripalda, el suelo mojado y frío de estos días está ocupado
en parte por mantas, plásticos, cartones y varias tiendas de campaña. Familias inmigrantes extranjeras
hacen cola de esta manera tan primitiva en la puerta del Centro de Atención a la Inmigración (CAI)
71

Las historias que hay detrás de los menores migrantes atacados en campaña electoral (Eldiario.es,
23/05/2019)
72 El aluvión de menores no acompañados obliga al Consell a ampliar las plazas en los centros (Las Províncias,
15/03/2019).
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para conseguir una plaza en uno de los cuatro albergues disponibles en Valencia. Se dan casos de
personas que llevan más de un mes durmiendo de ese modo, dado que vuelven cada jornada. L’entitat
que denunciava aquesta situació ho atribuïa a “la falta de recursos del Ayuntamiento para resolver
estos problemas, además de un protocolo de actuación que no se entiende muy bien”73.

Precisament El País, que havia publicat un titular tan criminalitzador el 3 de maig, publicava dues
setmanes després, en plena campanya a les eleccions municipals, una altra peça a la secció catalana
del diari on explicava la protesta d’un grup de veïns i veïnes de la localitat de Rubí contra un centre de
menors: La tensió per l’acolliment de menors migrants esclata en plena campanya.

Abans de les eleccions, el tema dels centres de menors ja havia estat motiu de debat polític i havia
tingut certa atenció mediàtica. Diverses denuncies per la gestió d’aquests centres i la
instrumentalització política d’aquestes polèmiques per part de determinats representants polítics
portaren ja a finals de 2018 el tema al debat. Així ho recollia el diari Las Provincias l’octubre de 2018:
La gestión de los centros de menores desborda a Oltra.
Els centres de menors tornarien a aterrar en plena campanya electoral de maig, per una resolució
judicial sobre el litigi entre la Generalitat i l’Ajuntament de Paterna respecte a la projecció d’un centre
de menors, tal i com va recollir À Punt74. Gairebé totes les informacions al respecte giraren entorn els
problemes de la gestió, sense posar el focus en els principals protagonistes, que són els i les menors,
i tampoc atenent a la condició d’una part d’ells i elles, migrants no acompanyats. Tot el debat ha estat
focalitzat en els recursos destinats.
També la premsa valenciana es feia ressò de les posicions de distints partits polítics respecte al centre
de menors projectat a Llíria. El diari Levante-EMV destacava la posició del representant de Compromís
a la localitat del Camp del Túria, que s’enfrontava a la Consellera de Polítiques Inclusives de la
Generalitat, Mònica Oltra, del seu mateix partit. Joanma Miquel, candidat de Compromís a Llíria,
s’aliava així amb les reivindicacions que havia abanderat el PP contra aquest centre. La notícia del
Levante-EMV explicava els antecedents i el context, i destacava l’enfrontament entre dos membres del
mateix partit75.
A la televisió pública valenciana À Punt, la cobertura de diverses informacions relacionades amb els
menors no acompanyats ja venia d’abans de les eleccions, i cal destacar que ha estat en tot moment
acurada i lluny de sensacionalismes. Les reivindicacions de l’Ajuntament de Bunyol sobre el centre de
menors de la Generalitat van ser notícia a principis d’any, sempre sense criminalitzar el col·lectiu
d’usuaris i contextualitzant les informacions i fent referència a la gestió i els recursos del centre.
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Inmigrantes acampan más de un mes para conseguir una plaza de albergue (Las Províncias, 23/04/2019)
Litigi entre Igualtat i Paterna pel centre de menors de La Canyada (A Punt, 23/05/2019)
75 Compromís de Llíria s’oposa al centre de menors projectat per Oltra (Levante-EMV, 16/05/2019)
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Destaquem dues notícies anteriors a la campanya electoral on expliquen les mesures de la Conselleria
d’Igualtat i les dades d’aquest fenomen a l’estat espanyol. També la opinió dels experts en la matèria,
com l’ONG Save The Children, entrevistats durant la polèmica pel centre de Bunyol76.

Ja a les portes de la campanya electoral d’abril, els centres de menors tornaren a ser notícia ala cadena
pública per unes declaracions del síndic adjunt del PP, Jorge Bellver, qui criticà la manca de recursos
destinats per la Generalitat a diversos centres d’Alacant 77. Dies després, també À Punt informava de
l’avançament de fons de l’Institut Valencià de Finances pel retardament dels pagaments, i de la
investigació del Síndic de Greuges d’aquesta situació denunciada per l'Associació Professional
d'Institucions de Menors en la Comunitat Valenciana (Apime).
També el diari comarcal InfoTúria prestava atenció a la campanya d’alguns partits contra el centre de
menors a Llíria, un dels temes que, segons aquest diari, més va escalfar un debat electoral organitzat
per l’Escola d’Adults de la ciutat:
El PP y Contigo criticaron la mala gestión urbanística, la reapertura de la plaza de Partidors y la
imposición de la construcción del centro de menores.
Este último tema fue la cuestión que más caldeó el debate con el turno de preguntas abiertas al público.
El PP, Contigo, Los Verdes y Ciudadanos se posicionaron en contra de su construcción. Compromís
confirmó la paralización del proyecto que atribuyó en exclusiva al alcalde por falta de financiación,
mientras tanto, Podem y PSOE se situaron a favor reclamando «solidaridad» para los jóvenes «más
necesitados». En la ronda de respuestas, Mazzorali y Civera, entraron en una guerra dialéctica sobre
el tema que ha protagonizado la legislatura. 78
La notícia titlla la instal·lació del centre de menors com una “imposició”, sense atribuir aquesta
qualificació a cap dels interlocutors al debat. Tampoc contextualitza ni explica res al respecte, tan sols
relata els temes de discussió i les posicions de cada candidat.
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Save The Children recorda que les administracions són les responsables dels menors acollits i que “cal
atendre’ls” (A Punt, 27/02/2019)
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El PP critica que la Generalitat no paga a diversos centres de menors des d’octubre (A Punt, 01/04/2019)
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26M. El centro de menores caldea el debate electoral entre los aspirantes a la alcaldía de Llíria (Infotúria,
15/04/2019)
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El diari Levante-EMV sí que explicava la instrumentalització de la polèmica pel centre de menors a
Llíria per part del PP en una peça on es relatava tot el procés que havia portat el tema fins la campanya
electoral:
El anuncio de la instalación del futuro centro de recepción de menores en Llíria generó polémica en el
municipio hasta el punto de iniciarse varias concentraciones para rechazarlo. El PP se ha aferrado a
ese descontento para tratar de ganar votos. «Sólo un gobierno del PP podría frenar la llegada de este
centro», remarcó Mazzolari en su presentación como candidata a la alcaldía. En el lugar del centro de
menores –cuyas obras no se ha iniciado todavía– los populares anunciaron un «gran proyecto» de FP
Dual.79
À Punt es feia ressò d’un debat organitzat per la Creu Roja a Alacant per parlar sobre migració, on els
menors van ser també protagonistes. La contextualització i la descripció del fenomen que acompanya
el vídeo de la notícia a mode de resum és un exemple de bona praxi:
A Espanya hi ha al voltant d'un milió de xiquetes i xiquets que pertanyen a famílies de migrants.
Aconseguir que s'integren de manera satisfactòria en l'entorn més pròxim és un dels principals reptes
que els impactarà de manera directa. La Creu Roja ha organitzat hui una jornada a Alacant en què
experts i famílies han debatut sobre com afavorir el procés d'educar en aquests context. El
desarrelament cultural impacta directament en l'evolució dels xiquets migrants en la primera infància.
Per això, els experts aposten per a aconseguir una integració real i treballar perquè tinguen les
mateixes oportunitats que la resta de xiquets de l'entorn. 80
Hem considerat d’interès recollir també una notícia al respecte publicada al Levante-EMV dies després
de les eleccions municipals, i que convida a la reflexió sobre la instrumentalització política i el relat i ek
tipus d’informacions que publiquen els mitjans: als dos municipis on hi va haver el debat sobre el centre
de menors (Paterna i Llíria), els qui abanderaven l’oposició a aquest han aconseguit un augment
considerable de vots: el PP a Llíria i el PSOE a Paterna:

El foco mediático se posó sobre el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, cuando en
marzo de 2018 suspendió la concesión de licencias asistenciales en el municipio para paralizar la
instalación de un centro de acogida de menores en su municipio por temor a posibles quejas vecinales.
La polémica derivó en un conflicto abierto con la Conselleria de Políticas Inclusivas, dirigida por la
vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que criticó con vehemencia la decisión de Sagredo y la llevó
a los juzgados, que dieron la razón a la conselleria en los días previos a las elecciones.
L’article explica cada cas i acaba amb una necessària explicació sobre què és un centre de menors,
una informació que poques vegades acompanya les notícies al respecte:
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El PP de Llíria se pone de bandera el rechazo al centro de menores (Levante-EMV, 13/05/2019)
VIDEO: Experts i famílies debaten a Alacant sobre migració (A Punt, 23/05/2019)
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Los centros de recepción de menores, como el proyectado en Llíria, están destinados a la primera
acogida de los menores tutelados por el Consell por encontrarse en situación de desamparo. Se trata
desde chicos y chicas con problemas de conducta hasta hijos de víctimas de violencia de género o de
drogodependientes, o menores procedentes del extranjero sin acompañamiento. No se trata de
menores que hayan cometido delitos. En el centro no deben permanecer más de 45 días, tiempo en el
que se estudian sus casos para derivarlos a un recurso más apropiado, como pueden ser centros de
acogida, como el que se proyectó en Paterna, donde el período de estancia es superior, pero también
más estable.81
A més, la notícia va acompanyada d’una altra peça on es destaca precisament un fet que contradiu
allò que podria suggerir l’anterior notícia, i és que als municipis on ja hi ha centres d’aquestes
característiques no hi ha hagut canvis al govern:
Si el rechazo a los centros de menores ha obtenido rédito político en Paterna y Llíria, donde ni siquiera
se han llegado a instalar, no ha sido así precisamente en los dos municipios donde sí han estado
presentes estas instal·laciones.
Desde mediados de 2017 hasta inicios de este 2019 Buñol acogió provisionalmente el centro de
recepción de menores. Allí, el partido en el gobierno, el PSPV de Juncal Carrascosa, incluso ha ganado
un concejal y ha superado al PP como fuerza más votada.
De Buñol, el centro se trasladó a Alborache, donde su llegada parecía que haría temblar el gobierno
del PSPV de Paqui Collado. La alcaldesa socialista ha revalidado la mayoría absoluta frente al PP,
aunque solo por 10 votos 82.
El contrast d’aquestes dues notícies demostra que la instrumentalització dels centres de menors per la
campanya electoral dóna vots, però una vegada funcionen, la població no el percep com un problema
i no castiga el govern municipal.
El fet de contextualitzar, explicar i contrastar aquests fets, com s’ha fet amb aquestes dues peces,
també ho considerem una bona praxi periodística que s’allunya dels tòpics i del sensacionalisme, i que
ajuda a no problematitzar un servei social tan necessari.

Les organitzacions de drets humans i que treballen amb persones migrants també han sigut notícia al
llarg de les successives campanyes. Destaquem en primer lloc una informació de principis de maig al
diari Levante-EMV que explica els atacs que han patit diverses entitats durant els mesos de març i
abril. L’article recull el testimoni de les ONGs i contextualitza els fets amb xifres d’atacs i delictes d’odi
al País Valencià els darrers anys.83
També durant la campanya electoral al Congrés, les ONGs protagonitzaren diverses notícies
relacionades amb els partits polítics i els seus programes. Així, Eldiario.es explicava en una notícia la
preocupació de les entitats que treballen amb persones migrants davant un dels punts del programa
del PP on proposava “auditar los fondos de cooperación para impedir que se usen para el activismo
político”. La periodista recollia l’opinió d’alguns representats d’aquestes i demanava aclariments al PP:
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Las urnas premian el rechazo a los centros de menores de Paterna y Llíria. (Levante-EMV, 28/05/2019)
Sin cambios donde sí se han instalado: Buñol y Alborache (Levante-EMV, 28/05/2019)
83 Las organizaciones sociales advierten del aumento de ataques racistas a sus sedes (Levante-EMV,
01/05/2019)
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Las ONG, que gestionan una parte de estos fondos, se muestran perplejas ante la propuesta: "Se
siembra el malestar sin motivo, el activismo político en contexto de otros países es defender la vida y
el medio ambiente"
"Queremos asegurarnos de que el dinero se destina directamente a las necesidades de la población
como la educación o la formación profesional y no se destine a proyectos que responden a otras
agendas políticas", explican fuentes del partido. 84

El diari Levante-EMV publicava una entrevista al president de la Unión Africana España i del Consell
Local d’immigració i Interculturalitat, Papa Balla, número 7 de la llista de Podemos a l’Ajuntament de
València. La periodista Sandra Urbina incideix en les qüestions referides a les polítiques d’igualtat i
atenció a les persones migrants, així com en les problemàtiques d’aquest col·lectiu.85
Balla també fou entrevistat per El Periódico de Aquí, altre mitjà valencià. A diferència de l’anterior
entrevista, el titular d’aquesta sí fa referència a la migració. A més, insereix un marc on ja es
problematitza el fenomen, això si, amb una frase extreta de l’entrevista i pronunciada pel protagonista:
“A todos los inmigrantes les repito que no estamos en València para crear problemas”.

L’entrevista conté abundants exemples de com es reforcen els estereotips i la problematització de la
migració. El titular ja representa el col·lectiu com problemàtic, i a l’entrevistat com una figura
intermediadora que controla i educa “els seus” perquè siguen bons i no creen problemes. Destacar
aquesta frase al titular, quan l’entrevistat tracta d’explicar al llarg de tota l’entrevista les dificultats que
tenen les persones migrants i la feina en positiu que es realitza des de diferents àmbits, ja representa
un biaix xenòfob d’entrada.
A continuació destaquem algunes de les preguntes de l’entrevistador que reforcen els estereotips i la
problematització del col·lectiu al llarg de tota l’entrevista:
-¿Precisamente en un país en el que la sanidad es universal, incluso para quien no cotiza para pagarla?
- ¿No cree que esa situación, la de complicación burocrática, también la podrían reivindicar muchos
habitantes nativos de Valencia para otro tipo de trámites?
-¿Y percibe, por el otro lado, voluntad de integrarse, en general, por parte de quien viene de fuera?
¿No cree que existen algunas nacionalidades que mantienen nexos entre sus miembros y no destacan
por participar en actividades multiculturales? 86

La frase del programa del PP que extraña a las ONG: “Auditar los fondos de cooperación para impedir que se
usen para el activismo político” (Eldiario.es, 15/04/2019)
85 Papa Balla: “Confío en hacer real mi lucha en Podemos porque no tiene pactos con el capital” (Levante-EMV,
16/05/2019)
86 Ndong: “A todos los inmigrantes les repito que no estamos en València para crear problemas” (El Periódico de
Aquí, 15/04/2019)
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La primera pregunta suggereix que la sanitat universal és una qüestió de caritat, no un dret fonamental.
La segona pregunta afirma que també les persones no migrants tenen problemes amb la burocràcia.
L’entrevistat no ho nega, però l’entrevista feia referència al col·lectiu migrant, i és l’entrevistador qui
inclou les persones no migrants en competència amb les anteriors. La pregunta sembla confrontar un
col·lectiu amb l’altre. L’entrevistat en cap moment nega que les persones no migrades no tinguen
problemes.
Finalment, el periodista suggereix que hi ha “algunas nacionalidades” que no s’integren. No aclareix
quines, ni aprofundeix en aquesta afirmació, però ja estigmatitza a part del col·lectiu migrant
responsabilitzant-lo de no voler integrar-se. Tampoc s’explica què vol dir “integrar-se” ni les
circumstàncies que s’hi donen, ni la singularitat de cada cas. Reprodueix un dels tòpics xenòfobs
habituals que tracta de responsabilitzar el col·lectiu migrant de la seua integració, obviant les
circumstàncies de cada cas i moltíssims més factors socials aliens a la voluntat de la persona
nouvinguda.

Alguns mitjans valencians publicaven declaracions de diversos candidats a les municipals valencianes
on el tema migratori ocupava el titular. El digital ValenciaNews oferia una entrevista al cap de llista del
partit Avant-Adelante Los Verdes, on l’entrevistador ja introduïa el marc interessat de la qüestió:
¿Con la venta ilegal y los manteros tiene prevista tomar alguna medida?
por supuesto que si, no se puede consentir la competencia desleal a los comercios que pagan sus
impuestos. Además suelen vender mercancía falsificada que no paga impuestos y suelen estar
mafias detrás de los vendedores. No se puede consentir esta venta ilegal y sin ninguna regulación
y delincuencia detrás.
La pregunta ja imposa un marc on l’entrevistat es mou còmodament per deixar anar una de les mesures
que aquest partit ha destacat diverses vegades a les seues xarxes socials. El candidat, a més,
relaciona els manters amb màfies i delinqüència, estigmatitzant un col·lectiu que sovint ha servit per
atiar l’odi a les persones migrants i per atacar la gestió política de vàries ciutats com Barcelona o
Madrid. A més, la notícia destaca al seu titular aquesta resposta d’entre la resta de tota l’entrevista.87
Aquest mateix digital publicaria quatre dies abans de les eleccions municipals altra peça sobre el
candidat de Vox a la ciutat de València, Pepe Gosálbez. L’article no aclareix si es tracta d’una entrevista
o d’un recull de declaracions del candidat. El periodista que signa la notícia, Juan Carlos Castaños, és
el mateix que entrevistà el cap de llista d’Avant-Adelante Los Verdes que hem citat anteriorment.
Gairebé totes les declaracions citades fan referència de nou als manters, i exposava la seua proposta
per afrontar l’assumpte:
Pepe Gosálbez ha hecho hincapié en que En el momento en el que entremos en el Ayuntamiento
exigiremos que la policía local proceda a la detención e identificación de estos inmigrantes ilegales.
Por un lado, que les retire la mercancía ilegal (que suelen ser copias falsas de marcas) y, por otro,
que obligue a que se persone la policía nacional, por dos motivos: para que puedan identificar si
es legal o no la situación en la que se encuentra el vendedor y, en caso de que no lo
Francisco Cano, Avant: “No se puede coinsentir la competencia desleal a los comercios que pagan sus
impuestos” (ValenciaNews, 06/05/2019)
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sea, practiquen las diligencias oportunas en materia de inmigración; y segundo, como delito
constitutivo de la propiedad intelectual, por lo que también se aplique lo que para ello está
establecido en la legislación vigente”.88
La cadena de TV valenciana Tele7 també oferia diversa informació relacionada amb les eleccions. En
una de les tertúlies entre polítics i periodistes al programa Ágora, hi participava el candidat número 2
per Vox a l’alcaldia de València, Vicente Montañez, qui assegurava que anaven a baixar totes les taxes
de l’Ajuntament reduint “gastos superfluos, reduciendo ayudas y subvenciones a inmigrantes ilegales,
que Vox plantea que no deben estar en España por su condición de ilegalidad y que desde luego
queremos que València sea la primera Ciudad espanyola que en materia de inmigración cumpla
rigurosamente con la legalidad vigente”. La cadena publicava un fragment del programa al seu web
destacant precisament aquest tall de poc més d’un minut. Tot i que altre dels presents a la tertúlia rebat
els arguments del candidat de Vox, el vídeo penjat per la pròpia cadena al seu canal de Youtube i seu
al web no inclou la rèplica89.
Entenem que periodísticament podria justificar-se el titular respecte a les declaracions del líder de Vox,
però no compartim la decisió de no incloure els arguments en contra d’aquestes declaracions que van
continuar al debat. La peça de poc més d’un minut no dóna peu a interpretar el debat i es queda en
una simple consigna. Una mostra d’això és que ha sigut compartit en nombroses ocasions a diferents
xarxes socials del propi partit Vox i afins, a mode de propaganda.

La coincidència dels quatre comicis en poc més d’un mes ha esdevingut una situació excepcional que
ha afectat també a la informació política. Un clima hiperpolititzat on els partits polítics han estat llençant
missatges que podrien estar dirigits a qualsevol dels quatre àmbits electorals en curs. Així i tot, podem
dir que han estat les eleccions europees les què possiblement hagen passat més desapercebudes. La
informació sobre aquestes ha estat repartida entre els diferents escenaris, prestant molta atenció als
partits d’extrema dreta als qui se’ls preveia un èxit inèdit i que podien condicionar el futur de la Unió
Europea.
L’entrada de Vox al Congrès dels Diputats ja instal·lava aquest marc respecte a les eleccions europees
en les què votarien també els ciutadans i ciutadanes de l’estat espanyol. Així ho explicava pocs dies
abans de començar la campanya el diari El País:

La llegada de partidos ultraderechistas al parlamento se ha convertido en una rutina democrática en
Europa, a la que España se sumó en las elecciones del domingo pasado con la entrada de Vox en el

Pepe Gosálbez”Hay que dejar de poner trabas a los comerciantes y hosteleros” (sic) (ValenciaNews,
22/05/2019)
89 Vox: “Suprimiremos las ayudas a los inmigrantes ilegales” (Tele7, 09/05/2019)
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Congreso con 24 diputados y 2,6 millones de votos (10,26% de los sufragios). La experiencia en la UE
demuestra que el poder de estas formaciones no viene tanto de su influencia legislativa o
gubernamental, porque en muchos países se aplican cordones sanitarios a los ultras, sino de su
capacidad para marcar la agenda política.90
La presència i cada vegada major influència de l’extrema dreta a gairebé tots els països de la UE ha
estat sense cap dubte un dels temes principals tractats als mitjans de comunicació, també per les
constants referències que n’han fet els polítics durant la campanya. L’estratègia de la por per mobilitzar
l’electorat contra l’extrema dreta ha tingut un clar reflex a la premsa, que també ha inserit aquesta
qüestió a la seua agenda.
La televisió pública valenciana À Punt feia també referència al debat que va tenir lloc al mateix
Parlament Europeu i destacava la importància d’aquests temes, també al titular: Les candidatures
europees confronten posicions sobre migració i l’auge de l’extrema dreta

(...) En un debat televisat al Parlament Europeu, les sis candidatures a presidir la Comissió Europea
han discutit les seues propostes sobre polítiques migratòries, canvi climàtic, desocupació juvenil i
impostos en les grans companyies tecnològiques, així com l'auge dels nacionalismes i de l'extrema
dreta.91
La notícia explicava la posició de cada grup respecte a aquesta matèria, amb talls de les intervencions
de cadascun d’aquests.
De nou el diari El País situaria al centre d’atenció el tema migratori, portant a la seua portada. Segons
la notícia, la migració i el medi ambient son les principals preocupacions dels europeus i europees
segons una enquesta encarregada per aquest periòdic. Anteriorment havien sigut l’atur i l’estabilitat
econòmica:
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El verdadero poder de la ultraderecha (El País, 03/05/2019)
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Les candidatures europees confronten posicions sobre migració i l’auge de l’extrema dreta (À Punt,
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La mayoría de ciudadanos teme más una nueva crisis migratoria que otra gran recesión en el
continente. Más de un tercio de los europeos cree que la inmigración extracomunitaria es uno de los
principales desafíos de la Unión Europea y solo el 14% aprueba la gestión de Bruselas durante los
años de mayor presión migratoria (2015 y 2016). (...) Además, la mitad de los encuestados estaría de
acuerdo con que su país no acogiera ni un solo refugiado más de zonas en conflicto. 92
La notícia explica l’opinió dels ciutadans segons l’enquesta realitzada també en altres països, però no
aprofundeix en les polítiques migratòries que ha aplicat la UE ni en els incompliments dels tractats
signats. Només explica els resultats de les enquestes. No hi ha una contextualització acurada ni una
explicació del fenomen, amb dades reals sobre l’impacte d’aquest al conjunt d’Europa i les obligacions
i responsabilitats dels estats membres. La notícia suggereix que Europa tem la migració. Referma la
por i el desconeixement i situa en lloc preferent un dels temes estrella de l’extrema dreta. Tal i com
demostra una de les preguntes fetes pels enquestadors:
¿Estas de acuerdo con esta afirmación?: “Mi país no debería acoger más refugiados de zonas de
conflicto”
No ha sigut un apunt espontani dels entrevistats, sinó que hi ha una inducció a respondre amb
simplesa, amb un si o un no, a un fenomen complex que mereix molt més que un monosíl·lab. Aquesta
simplificació tampoc ajuda a combatre els prejudicis respecte a un col·lectiu que està sent
instrumentalitzat per fer campanya electoral atiant la por i amb conseqüències absolutament
dramàtiques com són els milers de morts a la mediterrània.
La contextualització que trobàvem a faltar a l’anterior notícia, està en altra peça separada a la mateixa
edició del 13 de maig d’El País. Ara si, es contextualitza, s’aporten dades i s’explica la política europea
també a través de l’opinió d’experts:
(...) la UE ha sido incapaz de reformar el sistema de asilo común para adaptarlo a futuras crisis. La
migración se convirtió en el asunto más visceral del debate público, y para los gobernantes, en algo
que solucionar a golpe de emergencia, con planes a corto plazo y parches. Europa afrontó dividida la
crisis de los refugiados, y la solidaridad y cooperación entre Estados miembros, sobre las que se funda
la Unión, se dejaron para otro momento.
(...) Cinco años y 18.248 muertos y desaparecidos en el mar después de aquella declaración, en lo
que sí ha habido consenso es en reforzar la seguridad de las fronteras y en tratar de frenar la migración
irregular (...)
Con la migración convertida en arma política y en gasolina para partidos populistas y xenófobos en
toda la Unión, no es previsible que en la próxima legislatura se hable de potenciar las vías regulares
de entrada a Europa, explica Camino Mortera-Martínez, investigadora del Centro para la Reforma
Europea (CER, en inglés). “Ni siquiera está sobre la mesa, pese a la crisis demográfica del continente”,
dice. 93
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Inmigración y medio ambiente centran la inquietud de los europeos (El País, 13/05/2019)
Una política migratoria a la espera de medidas a largo plazo (El País, 13/05/2019)
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L’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) va organitzar a Madrid un debat amb
els principals partits que concorrien a les eleccions (PP, PSOE, Cs i Podemos). Eldiario.es desgranava
les intervencions dels representants dels partits, però a més explicava al llarg de tot el text els
mecanismes de la UE i la successió d’esdeveniments que han fet arribar a l’actual situació:
Con sus diferencias, volvieron a escucharse las mismas medidas de siempre. Aquellas que, por más
que se repiten, no llegan a cumplirse.
El bucle de las propuestas se corresponde con la situación de estancamiento en la que se encuentran
iniciativas clave en trámite de negociación por los Estados miembros. (...) reconocieron el bloqueo con
el que se chocan para avanzar en el desarrollo de algunas de las políticas sobre inmigración. Desde
el Parlamento Europeo y la Comisión Europea se ha trabajado para avanzar en el desarrollo de
algunas de estas medidas, como la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), pero
acaban bloqueadas cuando son trasladadas al Consejo Europeo, es decir, a los gobiernos.94
Contextualitzar la matèria amb dades i referències ofereixen al lector una visió global del fenomen,
sense tòpics, explicant les dificultats, les diferències de criteri i els incompliments d’allò acordat. Una
praxi periodística que ajuda a evitar la simplificació d’un fenomen sotmès a consignes emocionals.
Per altra banda, el digital català El Nacional publicava el 13 de maig una interessant notícia que posava
el focus en les portades dels principals diaris espanyols el dia següent d’una entrada per Melilla de
diverses persones migrants en la què hi van haver, segons fonts d’interior, agents ferits. L’article
relaciona la tria d’aquestes portades amb una estratègia electoral:
El salto a la valla de Melilla que tuvo lugar el domingo, donde más de cincuenta personas lograron
entrar en territorio español y hubo varios heridos, entre los cuales agentes de la policía marroquí y de
la Guardia Civil española, ha sido el hecho escogido por los diarios editados en Madrid para orientar
sus portadas y hacer campaña electoral convirtiendo a los refugiados en arma arrojadiza para cargar
contra los principales ayuntamientos del Estado español, Madrid y Barcelona. Es decir, aquellos que
están en manos de los comunes.
ABC dedica su portada a cargar contra Carmena y Colau, asegurando que El Gobierno pide a la iglesia
que acoja a refugiados abandonados por Carmena y Colau, y añadiendo que Los ayuntamientos
populistas de izquierda habían presumido de solidaridad con los inmigrantes, pero a la hora de la
verdad los han dejado a su suerte. La tesis de todo ello es que la iglesia tendrá que apañar aquello
que los llamados ayuntamientos populistas no han sabido hacer.
Por su parte, y dentro de este tono de crítica por la gestión de la inmigración, que se ha convertido en
una de las puntas de lanza de los partidos de la derecha y la extrema derecha, La Razón se hace eco
del hecho de que ayer hubo otro asalto masivo a la valla de Melilla.
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A su vez, El País también aborda la cuestión, dándole una dimensión continental en el contexto de las
próximas elecciones al Europarlamento: Los europeos temen más una crisis migratoria que una
segunda recesión, para añadir que Más de 50 personas entran a España tras saltar la valla de Melilla.
Todo dentro de una serie de piezas que exponen las principales preocupaciones de los europeos ante
las elecciones del 26-M: inmigración, medio ambiente y seguridad y paz.95
El canal de televisió LevanteTV organitzà un debat entre distints candidats al Parlament Europeu, on
el tema migratori va estar present. El diari Levante-EMV recollia en una notícia les posicions
manifestades la nit anterior al debat respecte a les polítiques migratòries. Ja la notícia adverteix que
se convierte en un arma arrojadiza entre los candidatos. Podemos denuncia las devoluciones en
caliente mientras el PP recuerda que la migración "no es un derecho, la acogida sí".96
La notícia es limita a reproduir les declaracions dels distints candidats, les seues propostes i la dinàmica
del debat. No hi ha dades ni contextualització.
Més polèmiques van ser les paraules del candidat del PSOE al Parlament Europeu, Josep Borrell, al
debat del programa de televisió El Objetivo, de La Sexta. El web del mitjà destacaria posteriorment el
polèmic fragment de Borrell on assegurava que “la inmigración es el disolvente más grave que tiene
hoy la Unión Europea”. Aquesta frase (que serveix de titular per la notícia) és una mostra de la
cosificació i problematització de la migració, afegint a més el factor de perillositat que atribueix al
fenomen, presentant-lo com la principal amenaça: “es el problema que puede dar al traste con la
integración europea por el enfrentamiento que hay entre países del este y oeste."

La notícia també recull les puntualitzacions del candidat del PSOE, que tractà de reconduir la seua
diagnosi i aportar solucions:
"No hemos sido capaces hasta ahora de establecer una política común de asilo e inmigración y hay
que conseguirla porque cuando se suprimen las fronteras interiores entre países, las fronteras
exteriores pasan a ser fronteras comunes y no se pueden dejar a cargo del país que está en primera
línea", ha manifestado el actual ministro de Exteriores.
Además, Borrell ha defendido que "hay que hacer una política solidaria que haga frente a la inmigración
que es un problema de todos". "Lo que hay que hacer es regularla porque no la vamos a poder impedir.
No deberíamos impedirla porque con la tendencia demográfica que tiene esta Europa que envejece,
necesitamos incorporar migrantes".
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Aunque, puntualiza que "no de cualquier manera". "No con asaltos a las vallas de forma violenta
atacando a nuestros policías. Hay que regular la inmigración, hacer acuerdos con los países de origen
y de tránsito y aportar ayudas para conseguir que no sean las mafias las que canalicen los flujos", ha
concluido Borrell.97
Tot i l’intent per suavitzar l’estigmatització de la migració, Borrell introduiria de nou tòpics com la
instrumentalització (con la tendencia demográfica que tiene esta Europa que envejece, necesitamos
incorporar migrantes), la problematització (es un problema de todos) l’associació amb la violència (No
con asaltos a las vallas de forma violenta atacando a nuestros policías), i l’ús de tercers països per
externalitzar les polítiques en aquesta matèria.
Les declaracions del candidat de Vox, Jorge Buxadé, al debat de La Sexta també van ser notícia al
web del mitjà, que abans de reproduir les seues paraules, advertia: El fenómeno de la inmigración
es uno de los interrogantes principales en las políticas de la Unión Europea. La llegada de refugiados
pone entre las cuerdas a los parlamentarios, que tendrán que decidir cuál será la línea a seguir en
dicha política social.
La notícia es limita a reproduir les frases destacades de Buxadé:
El candidato de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado que el sistema de cuotas,
"para nosotros esta es una de las grandes cuestiones que debe afrontar la UE y que,
evidentemente, ha adoptado de forma errónea".
"Hay que tener una política de inmigración y de asilo común, pero que es una competencia exclusiva
de los Estados y los Estados deben tener la libertad y la competencia para tomar sus decisiones", a lo
que ha apuntado que "una cosa es una política común y otra es una política europea", y por lo tanto
"la UE tiene que reformar su política migratoria para defender las fronteras de la Unión".
"Nosotros creemos que en esta materia tiene que haber una política europea de tolerancia cerocon la
inmigración ilegal, tiene que haber un control de los extranjeros que intenten acceder al territorio
nacional", ha explicado el líder europeo de la formación de extrema derecha.
"Respecto a los refugiados, que se haga el examen adecuado de si tiene o no esa condición de
refugiado y, así, de acuerdo a los criterios que pueda fijar la UE, será cada Estado el que adopte la
correspondiente decisión", ha apuntado Buxadé, que ha asegurado que su formación va "a estar en
contra de la llegada masiva y descontrolada". 98
El digital Valencia Plaza entrevistà al llarg de la campanya a diversos candidats. Mentre a l’entrevista
al candidat del PP, Esteban González Pons, el tema migratori ni s’esmenta, a l’entrevista a la candidata
d’Unides Podem, Esther Sanz, s’hi dedicaven dues preguntes al respecte:
-¿Cómo pretenden resolver la crisis migratòria?
-Hoy me he levantado alarmada de ver alguna serie de afirmaciones que hizo ayer en el debate de
TVE el señor (Josep) Borrell que muestran que o miente o no se entera de lo que está pasando. Adoptó
una actitud paternalista como también lo hizo Inmaculada (Rodríguez Piñero), que al final lo único que
transmiten es yo están ahí para que todo se mantenga como está. Borrell tiene un problema con el
tratado de la vergüenza de Turquía porque no sabe que este nombre no se lo inventa Unidas Podemos,

Josep Borrell: “la inmigración es el disolvente más grave que tiene hoy la Unión Europea” (La Sexta,
12/05/2019)
98 La postura que defenderá Vox desde Europa: “Tolerancia cero con la inmigración ilegal”. (La Sexta,
12/05/2019)
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lo llaman así las ONGs que trabajan por los derechos humanos. No sabemos lo que está pasando con
la millonada de dinero que se le da a Turquía para enviar a las personas migrantes allí para evitar que
vayan a Grecia, cuando Turquía está bastante denunciada por países vecinos por violación constante
de derechos humanos. No se sabe muy bien cómo se está gestionando el dinero que se le está dando
a Erdogan. Que Borrell se haga el loco y diga que desconoce por qué le llamamos así, hace pensar
que miente o no se entera. A lo mejor de estar tantos años en las instituciones viviendo de la política
ha hecho que no tenga interlocución con la sociedad civil y con las ONG que están defendiendo los
derechos humanos.
-¿Pero qué medidas concretas plantean para resolver esta crisis ustedes?
-Un salvamento marítimo común de la Unión Europea como el español; vías legales y seguras. La
gente no va a dejar de emigrar porque pongamos cuchillas en las vallas o porque se les devuelva a
Turquía, huyen de guerras. Lo que hay que hacer es que Europa se responsabilice. Estamos siendo
cómplices de guerras. Es hora de plantearse que hay que cuestionar también la política exterior e ir
hacia una política exterior feminista que no tiene nada que ver con la que se está haciendo ahora
mismo. No podemos tener el Mediterráneo convertido en un cementerio, en una fosa común. 99

També l’entrevista del mateix mitjà al candidat de Compromís, Jordi Sebastià, inclouria una pregunta
sobre el tema migratori:
-Europa tiene un compromiso con el tema de la seguridad y un alto presupuesto para defensa, tras la
crisis de las primaveras árabes y el trafico ilegal de inmigrantes en el Mediterráneo.

-Nos parece una autentica barbaridad que se aumente el presupuesto de defensa sin tener una política
común y que se mezclen dos cosas como es la defensa y el control del tráfico de refugiados, La Unión
Europea dijo que debían establecerse canales seguros para la llegada de los refugiados a Europa y
después un reparto para albergarlos. Ése era el proyecto europeo que después los Estados
boicotearon con el acuerdo con Turquía. Y lo que habría que hacer es ponerse de acuerdo en qué
política europea y exterior se quiere. Se dice que se quiere evitar la entrada de terroristas. Pero evitar
la entrada de terroristas en la Unión Europea es tanto como evitar la entrada de alienígenas. ¿Cuántos
han entrado de fuera ? Ha habido dos o tres atentados que se han producido por marroquíes y, el
resto, son europeos. Nosotros hemos exportado terroristas a Siria, que han ido a matar civiles. Algún
marroquí, que son nuestros amigos y nuestro amigo el Rey de Marruecos, que ha pagado la
repatriación de los cadáveres de los terroristas. Ése es nuestro aliado. ¿Qué política exterior?

E. Sanz: “A la ultraderecha se le vence blindando los derechos sociales y el proyecto feminista” (Valencia
Plaza, 24/05/2019)
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Gastamos dinero en una defensa que lo único que hace es provocar las muertes de los inmigrantes
frente a nuestras costas.100

La campanya electoral de les eleccions europees ha tingut sense cap mena de dubte, uns
protagonistes destacats a la majoria de mitjans de comunicació de tota la Unió Europea. La cada
vegada més poderosa i activa extrema dreta, amb les seues múltiples formes segons el context de
cada territori, ha estat un dels actors principals tant en els discursos de la resta de polítics com als
mitjans. El focus mediàtic sobre aquestes formacions també s’ha donat als mitjans de l’estat espanyol,
sobretot amb l’entrada de Vox a les institucions, primer a Andalusia i després al Congrès dels Diputats
i a les Corts Valencianes. Molts mitjans han dedicat nombrosos articles als seus líders més mediàtics.
Personatges com Salvini, Orban, Farage o Le Pen formen part ja del menú informatiu dels mitjans de
casa nostra.
Més enllà de reproduir les seues declaracions o explicar les seues propostes o les seues polítiques
allà on governen, molts mitjans han tractat de desgranar les seues estratègies, les seues aliances, qui
són els seus promotors i finançadors, i quina Europa proposen. Un dels articles destacats que tracta
de recollir l’opinió d’experts és el publicat pel digital Política Exterior: Preguntamos a un grupo de
expertos cuál es el proyecto de la derecha radical para la Unión Europea y qué modelo
de Europa se le puede contraponer. 101

L’auge de l’extrema dreta ha centrat gran part de les informacions de la majoria de mitjans de
comunicació al llarg de la campanya electoral. 102 També ha servit a la resta de partits per atiar la por,
com es va veure abans a la campanya de les eleccions generals i autonòmiques d’abril. A Europa,
l’extrema dreta fa anys que és un actor més, però el temor a que alcance molta més representació de
la que te ara, també ha format part del debat públic i ha tingut una considerable atenció als mitjans de
comunicació també valencians.

Jordi Sebastià: “Europa entra cada día a nuestra vida cotidiana” (Valencia Plaza, 12/05/2019)
¿Cuál es el proyecto de la derecha radical para la UE? ¿Qué modelo de Europa se le puede contraponer?
(Política Exterior, 16/05/2019)
102 Temor al auge de la extrema derecha (Editorial – El Periódico, 26/04/2019)
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El Diario Información d’Alacant publicaria a la seua secció d’opinió un article del professor de Ciència
Política Pastor Gato Cisneros, que abordava l’ús de les migracions com arma electoral:
Por ignorancia, por conveniencia o por ambas, todo indica que la ultraderecha busca causar miedo
entre los incautos o ignorantes y se aprovecha del tropel de noticias que ocasionan miedos con la
llegada de inmigrantes considerados enemigos de la democracia europea.
L’autor es pregunta perquè la migració preocupa més que la corrupció, i al llarg de tot el text desmunta
amb xifres els tòpics de la xenofòbia. Per acabar, remata amb una afirmació recolzada en les xifres
que ha oferit:
Si hiciéramos un parangón entre inmigración y corrupción, el efecto de la corrupción es
comparativamente desdeñable para el Estado del Bienestar y la ciudadanía española, mientras que la
inmigración es una fortaleza.103
Un altre article d’opinió al voltant de les eleccions europees que creiem interessant esmentar és el
signat per Eugenio Viñas a Valencia Plaza. En aquest cas, l’article no fa referència a la política
migratòria ni a les declaracions de determinats polítics ni als programes electorals dels partits. Viñas
parla sobre l’extrema dreta europea i el paper que hi juga l’estratega nord-americà Steve Bannon. Arran
d’un documental sobre el personatge que s’estrenaria aquella setmana, l’autor del text extreu alguns
fragments on s’esmenta la importància dels mitjans de comunicació a l’hora de reproduir l’agenda de
l’extrema dreta:
(...) Bannon habla muy claro de cuál es el papel de los medios en la conformación de un nuevo
mundo: “vamos a usar los medios como lo hizo Trump. Los medios de comunicación van a ser nuestro
mayor aliado”. Un uso desde el chiste, porque suma más que resta. Como dice uno de sus asesores,
“están obsesionados con nosotros. Tenemos que usar esa obsesión”. Y remata: “el tema es que,
aunque traten de burlarse y mofarse, es tan baja la confianza en los medios de comunicación que la
gente va y viene, duda”.

Bannon deja claro que cuanto más se obsesionan los medios, “más aliados son”. Pone en valor el gran
consejo que le dio Trump, estrella televisiva desde los 80 y ahora presidente de los Estados Unidos:
“no hay medio de comunicación malo”. Y la razón es simple, porque es económica: “nunca seremos
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Soros [en referencia a que no poseen el capital para poseer el voto de quien ansían]. Necesitamos
vivir de los medios de comunicación”.104
Com s’ha vist al llarg d’aquesta investigació, els mitjans de comunicació poden ser uns aliats magnífics
de l’extrema dreta en la mesura en que els promocionen, amplifiquen els seus discursos, compren els
seus marcs i adopten el seu llenguatge. L’espectacularització de la informació i la manca de protocols
per lidiar amb determinades informacions o declaracions creades amb la clara intenció de provocar
una reacció (primer als mitjans de comunicació i després al debat públic) fa possible que, fent servir
les paraules o els escenaris adequats, qualsevol missatge que vulga transmetre l’extrema dreta serà
reproduït i amplificat pels mitjans.
L’extrema dreta sap ben bé com fer-ho servir, i el documental sobre Steve Bannon ho explica a través
de la seua figura. També RTVE, al seu programa En Portada, va emetre en període electoral altre
documental que abordava aquest moviment ultranacionalista a la Unió Europea, i les estratègies de
Bannon i els seus aliats. Tot i que no aborda directament la política migratòria, destaca les posicions
dels diferents grups ultradretans que existeixen a Europa, les seues estratègies i el context geopolític.
Un interessant reportatge que analitza detingudament les entranyes d’aquest moviment cada vegada
més coordinat i més popular.

Altre dels factors que entra en joc al llarg de cada cita electoral és la desinformació. Ja a l’anterior
informe de Sense Tòpics advertíem de la incessant activitat dels laboratoris de l’odi i de les notícies
falses que circulaven per criminalitzar i estigmatitzar les persones migrants. Davant quatre cites
electorals i amb la normalització de determinats discursos xenòfobs que alguns polítics han posat sobre
la taula durant els darrers mesos, les notícies falses han reforçat aquestes idees. Així ho han recollit a
Maldita.es un cop passades les quatre eleccions, explicant cadascuna de les mentides que han
detectat sobre les persones migrants, com ja van fer una vegada passades les eleccions andaluses,
quan van desgranar els 10 principals “bulos” detectats.105
La xarxa social Twitter és avui dia una eina de comunicació política i d’informació fonamental. No es
pot obviar el paper que juga a nivell mediàtic i polític, menys encara durant els períodes electorals, on
moltes de les piulades dels i les candidates esdevenen notícia o generen debats als mitjans de
comunicació. Tot i que no és objecte d’estudi en aquesta investigació, si que creiem important esmentar
el paper que hi juguen.
El candidat del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, marcaria distàncies amb Vox en
diverses ocasions. Al seu perfil de Twitter, el candidat popular criticà la proposta del candidat de Vox,
Jorge Buxadé, de multar els vaixells que rescaten persones a la mediterrània. González-Pons acusava
d’extremistes i cruels els partidaris d’aquestes mesures:
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“Vox apoya a Salvini para multar a quienes rescaten migrantes en el Mediterraneo por su cuenta.
Para estos extremistas es mucho mejor dejar que las personas se ahoguen en el mar. Esa idea
de España tan cruel no es cristiana e insulta a los valores europeos.”

Una setmana després, El Mundo publicaria una entrevista al candidat del PP on també s’esmentava la
qüestió migratòria i d’asil, i on González Pons reafirmava el seu discurs:
Volviendo a Europa, o el club comunitario se refunda o...
No se trata de refundar la UE, sino de terminarla. Toda Europa debe ser zona euro. Y por
encima de todo, necesitamos una política de inmigración conjunta y solidaria. Los populistas
están haciendo su agosto electoral a costa de las muchísimas personas que mueren en el
mar.
Cuando un barco solidario salva a inmigrantes, la UE parece que se bloquea. ¿No deberían
establecerse cuotas obligatorias y sanciones?
La solución es que exista una vía legal de acceso a la UE.
Si el problema es la xenofobia, ¿por qué no se habla apenas de ella?
No se habla mucho el debate europeo en general, me temo. Los fantasmas de Europa se han
levantado otra vez y el nacionalismo campa a sus anchas. Otra vez el fascismo y el comunismo
están vivos y no se avergüenzan, y otra vez el racismo contra los inmigrantes, el antisemitismo
y la islamofobia están muy presentes en la sociedad y en muchos mensajes políticos. 106
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Pons i el líder de Vox ja havien mantingut un enfrontament a les xarxes socials el passat mes de març
de cara a les eleccions europees. Diversos mitjans tan diferents com El Plural o Libertad Digital es van
ressò de la discussió a través de la xarxa. El motiu fou en aquell cas les possibles aliances a
l’eurocambra que tindria Vox en cas d’aconseguir representació.

També Facebook és avui un dels canals per on, segons alguns estudis, s’informa cert percentatge de
la població. La substitució dels mitjans de comunicació per part de les xarxes socials com a font
informativa és un terreny favorable per la desinformació i les notícies falses. Les que van dirigides a
reforçar estereotips i atiar el racisme han trobat un canal de difusió perfecte per estendre l’odi. Ho
explicava el periodista valencià Salvador Enguix a la secció valenciana de La Vanguardia el passat
mes de desembre: “Los movimientos populistas han encontrado en estas plataformas el canal ideal
para superar el filtro de los medios convencionales y alimentar las manipulaciones y las fake news. 107”
Al diari valencià Las Provincias s’advertia de la preocupació de la ciutadania per aquest fenomen: “La
desinformación preocupa a los españoles e, incluso, por encima de la media europea”108.
En aquest sentit, el projecte Maldita Migración, que es dedica a desmuntar notícies falses i
desinformacions respecte a les persones migrants i el fenomen migratori, publicava dos dies abans de
les eleccions un recull de les principals mentides vessades al llarg de la campanya electoral a les
eleccions generals. Des d’aquest projecte també han destacat allò que nosaltres també hem detectat
amb aquesta investigació: Pese a que en los debates entre nuestros políticos la migración, el refugio
y la religión islámica no han sido temas centrales, sí han circulado bulos sobre ellos vinculados a
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partidos, a organizaciones y al papa Francisco. L’article recull totes les notícies falses detectades
durant la campanya i les desmunta amb dades.109
A propòsit de les eleccions europees, Maldita.es, en col·laboració amb Fact Check EU, publicaren un
article que recollia les principals notícies falses que s’havien detectat durant la campanya a distints
països d’Europa. L’allau de desinformació ha motivat la creació de diverses plataformes de verificació
que tracten de desmuntar la incessant producció i difusió de notícies falses. Algunes es transmeten a
través de portals web amb aspecte de mitjà de comunicació, i d’altres són senzillament una imatge o
un text que es difon a través de les xarxes socials.

Un article publicat a La Vanguardia després de les eleccions europees explicava l’impacte de les
notícies falses durant la campanya europea. Segons dades de Fact Check EU i altres experts, las
campañas coordinadas de desinformación tuvieron un impacto muy bajo debido a la complejidad propia
de una entidad como es la Unión Europea.110
La notícia també fa referència a la denuncia de la plataforma Avaaz contra xarxes de desinformació
que ja estaven difonent notícies falses de cara a les eleccions. Avaaz aconseguiria, segons
reivindiquen al seu web, treure a la llum i forzar la retirada de las que probablemente eran las
MAYORES redes de desinformación de la historia. Redes que habían logrado acumular 3 MIL
MILLONES de visitas al año a su contenido venenoso en tan solo seis paises.111
Segons explica el portal Contrainformacion.es, les xarxes desemmascarades i tancades per Avaaz,
estaban difundiendo desinformación o utilizando tácticas para amplificar su contenido, principalmente
racista y contra la inmigración o la UE, de una forma que parece violar las propias políticas de
Facebook. Esto incluye el uso de cuentas falsas, el ‘spamming’, cambios engañosos de nombres de
páginas y supuestas conductas coordinadas no auténticas. Aún así, permanecieron activas en
Facebook hasta que Avaaz les hizo llegar los resultados de su investigación a esta plataforma social.
El digital El Confidencial també recollia aquesta campanya d’Avaaz, i destacava la desactivació
d’importants grups de difusió de propaganda d’extrema dreta basada en la desinformació, on el
col·lectiu migrant i l’Islam eren objectius principals:
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"Analizamos todos los grupos que compartían en Facebook desinformación, 'fake news', páginas de
extrema derecha contra la inmigración, el islam, las mujeres o el colectivo LGBT y entre las redes que
captaron nuestra atención bastante rápido estaban estas tres redes de extrema derecha española",
explica a Teknautas desde Alemania Christoph Schott, el director de campañas de Avaaz. "Dado que
las elecciones españolas se aproximaban incluso antes que las europeas, pusimos a nuestros
detectives de desinformación a trabajar en esas redes". 112
També La Vanguardia advertia sobre l’ús de les xarxes socials per la difusió de missatges i discursos
d’odi, i feia referència a algunes de les pàgines que havia aconseguit eliminar la campaña d’Avaaz:
A través de esas páginas se habían diseminado datos falsos sobre temas de migración, como el
número de extranjeros que cometen violaciones sexuales, e hilos sobre una presunta declaración del
gobierno marroquí solicitando becas al Gobierno de España a cambio de actuar contra la inmigración
ilegal. También se usaban para compartir imágenes manipuladas del candidato de Unidas Podemos a
la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, haciendo el saludo nazi, así como noticias falsas sobre el
cierre de un centro oncológico infantil por parte de “separatistas catalanes” para financiar la gestión de
las embajadas de la región.113
Abans de les eleccions generals, el periodista Óscar Bornay publicaria al Levante-EMV un article on
advertia sobre l’allau de desinformació, sobretot dirigida a desacreditar l’esquerra i atacar col·lectius
com el migrant, l’LGTBI o les dones: Los bulos más frecuentes van desde noticias falsas sobre una
supuesta firma por parte del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, de un
acuerdo sobre la independencia de Cataluña, hasta teorías de la conspiración sobre inmigrantes que
reciben ayudas solo por el hecho de residir en España, propaganda contra los homosexuales y memes
sexistas y xenófobos.114
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Facebook desmantela tres importantes redes de extrema derecha a cinco días del 28-A (El Confidencial,
23/04/2019)
113 Casi diez millones de votantes han recibido bulos y mensajes de odio en Whatsapp durante la campaña (La
Vanguardia, 27/04/2019)
114 Los bulos en Whatsapp se ceban en la izquierda (Levante-EMV, 27/04/2019)
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Per tal d’analitzar l’impacte del fenomen migratori a la premsa durant la campanya, és necessari
atendre al context estatal tant a nivell mediàtic com també per la pròpia característica circumstancial
de la coincidència de quatre comicis en un mes: generals, autonòmics, locals i europeus.
Tal i com hem exposat al principi d’aquest informe, hem considerat oportú ampliar l’objecte inicial
d’estudi (la premsa valenciana durant període electoral) a altres mitjans no estrictament valencians i
més enllà del període electoral marcat per llei. Aquests mitjants també tenen incidència en el públic
valencià, ja siga pel context com per l’interès d’aquestes informacions.
L’objectiu final no és altre que convidar a la reflexió a totes i tots els professionals de la informació, així
com a la ciutadania, a elaborar i exigir informació responsable i veraç, que evite els estereotips, i que
tinga en compte les recomanacions que ja vam publicar l’any 2017 amb aquest mateix projecte, Alça
La Veu, i en col·laboració amb la Unió de Periodistes Valencians.
Hem recollit als següents punts les conclusions d’aquesta investigació:
1) En general, el discurs sobre migracions i asil no ha tingut un paper determinant a les
diferents campanyes electorals, tot i que sí ha tingut una presència permanent transversal
i de diferent intensitat a totes les eleccions. En alguns casos les notícies sobre persones
migrants o refugiades durant la campanya s’han continuat relacionant amb fets delictius o
alarmistes, fomentant un de manera interessada un ambient d’inseguretat ciutadana.
2) L’entrada de Vox al Parlament andalús el passat mes de desembre ha posat el focus sobre
aquest partit, els seus líders i les seues propostes, que han condicionat en gran mesura els
discursos i els debats de la resta de partits. En gran mesura, alguns mitjans de
comunicació han prestat molta atenció a Vox, servint d’altaveu de les seues propostes
que en gran mesura giraven al voltant de l’expulsió de persones migrants, criteris de
preferència nacional o de xoc cultural.
3) Les polítiques migratòries i d’asil han estat tractades en moltes ocasions en termes de
seguretat i utililitarisme, vinculades al mercat laboral o a les pensions. Les notícies i
opinions amb un enfocament de problematització de la migració o amb un tractament
sensacionalista han sigut també habituals durant la campanya. Altres però, han tingut un punt
de vista caritatiu sense atendre sovint a les obligacions internacionals que adquireixen els
estats, o sense oferir dades o contrastar informació. Malgrat tot, també hem trobat exemples
de bones pràctiques en notícies i mitjans sobre la migració i l’asil, en notícies amb un
enfocament de Drets Humans tenint en compte diferents fonts, tal i com recomana CEAR PV.
4) Algunes de les declaracions i mesures polítiques referides a les dones migrants s’han
fet considerant-les sols com mares i criadores, i plantejant mesures instrumentals per
qüestions demogràfiques o econòmiques. En alguns casos també s’han representat les
dones com víctimes de la violència sexual exercida per homes migrants, criminalitzant la
immigració. Aquestes mesures i notices han sigut recollides i contestades per alguns
mitjans d’una manera crítica, amb articles on s’inclou l’opinió de persones expertes i aportant
dades per contrastar la viabilitat i l’ètica d’aquests plantejaments, desmentint certes
informacions i fent servir la perspectiva de gènere.
5) Les notícies on més hem detectat l’estigmatització i criminalització de les persones
migrants i sol·licitants d’asil han sigut principalment a les referides als Menors No
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Acompanyats (MENAs), als manters o a la població musulmana, associant-les en moltes
ocasions a successos i fets delictius, el que ajuda a fomentar els prejudicis racistes i xenòfobs,
concretats i particularitzats en l’augment de l’aporofòbia i la islamofòbia.
6) La tònica habitual ha sigut l’absència de protagonisme de les pròpies persones migrants
o refugiades en la campanya electoral i en la majoria d’informacions. Tot i així, alguns
mitjans de comunicació han donat veu a les persones migrants, refugiades i a
organitzacions socials, un exemple del que considerem una bona pràctica. També s’han
publicat alguns articles sobre el dret a vot de les persones migrants i refugiades, les mesures
polítiques que reclamen respecte a les seues situacions, i les seues preocupacions davant
l’auge dels discursos i partits xenòfobs. Una bona praxi que també recollim i reivindiquem en
aquesta investigació. Altres persones migrades que han tingut veu als mitjans, més
vegades inclús que en el casos que recollíem anteriorment han sigut les persones
d’altres origens que recolzen a partits com Vox. Aquestes persones han sigut reivindicades
pel partit per evitar acusacions de racisme. Altres persones migrants afins o membres d’altres
partits amb posicions contràries no han tingut tanta visibilitat ni atenció mediàtica com aquelles
que donaven suport a Vox.
7) A les eleccions europees, l’extrema dreta ha estat la gran protagonista. La majoria
d’informacions han fet referència a aquest fenomen i han explicat les seues propostes també
en matèria de migració, asil i fronteres. Ara bé, cal destacar l’ús d’una terminologia sovint
ambigua en alguns mitjans de comunicació, que tracta de la mateixa manera posicions
polítiques totalment oposades. Ens referim a paraules com populistes, euroescèptics,
extremistes, euròfobs o sobiranistes. Aquests adjectius no aclareixen d’entrada quina
ideologia representa el partit al que es refereixen. Habitualment es fan servir aquests adjectius
per descriure partits d’extrema dreta però també d’esquerres, situant ambdues opcions en un
mateix plànol, en els extrems, tot i defensar polítiques radicalment oposades i enfrontades
sobretot en temes migratoris i d’asil.
8) Les xarxes socials fa temps que són un mitjà de comunicació política fonamental pels partits.
Molts mitjans s’han fet ressò dels missatges publicats per polítics a Twitter i altres
xarxes, i gran nombre de polítics han fet ús de les xarxes per transmetre els seus missatges,
negant-se en alguns casos a atendre els mitjans de comunicació, prioritzant la
comunicació a les xarxes socials, com és el cas de Vox. Igualment, les xarxes han sigut un
canal de difusió de notícies falses i desinformació dirigida al votant durant la campanya
electoral. Tot i que s’ha incrementat el control sobre aquestes i s’ha aconseguit minimitzar la
difusió de desinformació, s’han detectat i denunciat diverses notícies falses referents a les
polítiques migratòries, a les persones migrants i en concret contra persones musulmanes
principalment. Però tal i com han valorat els propis organismes experts en la monitorització de
la desinformació, aquesta ha minvat considerablement respecte a altres procesos electorals.
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