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1. Introducció 

 

Presentem aquesta observació com a continuació de l’estudi ‘Migració i asil a les campanyes 

electorals. Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació’, on el periodista Miquel Ramos va 

interpretar i analitzar el paper dels mitjans de comunicació durant les diferents campanyes 

electorals (estatals, autonòmiques, locals i europees) de 2019. Aquest estudi forma part de 

l’Observatori Sense Tòpics, en el marc 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’, i un any després, un anàlisi sobre el 

tractament informatiu de l’arribada per costes de persones migrants i refugiades durant l’estiu 

de 2018. 

 

Davant una investidura fallida a la presidència del govern i la repetició d’eleccions el 10 de 

novembre, vam considerar oportú fer un seguiment del reflex de les migracions i l’asil a la 

premsa valenciana i estatal així com a les televisions durant la campanya electoral. Cal 

mencionar que, malgrat que ha sigut la campanya més curta de la història (10 dies), hem 

tractat d’interpretar les informacions al voltant del fet migratori i l’asil en l’espai temporal que 

abasta des de les últimes eleccions locals i europees del 26 de maig fins la finalització de la 

campanya electoral – 8 de novembre.  

 

Avancem, però, que la campanya i l’espai temporal més proper a aquesta ha estat marcada 

principalment pel conflicte polític a Catalunya, les diferents possibilitats de pactes, i en menor 

mesura l’exhumació de Franco o la possible desacceleració econòmica. L’asil o la migració 

no han estat protagonistes de cap debat. No obstant, s’ha normalitzat els discursos xenòfobs 

i la criminalització a determinats col·lectius, com ara els menors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sensetopics.org/wp-content/uploads/2019/06/Sense_topics_2019.pdf
https://sensetopics.org/wp-content/uploads/2019/06/Sense_topics_2019.pdf
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2. La precampanya: de juny a octubre 

 

Què ha passat des de les eleccions d’abril – maig fins a les de novembre en temes de migració  

i asil? Com han tractat els mitjans les notícies relatives a aquests temes? 

 

2.1. És l’hora de Vox 
 

Vox ha estat marcant el discurs en matèria migratòria al Parlament andalús, criminalitzant al 

menors o exigint la cessió de dades de persones migrants en situació irregular per a la seua 

expulsió. Tot i que encara l’impacte sobre polítiques no és evident, la creació d’aquest marc 

discursiu, que es normalitza i s’estén a tota la dreta que accepta algunes exigències de 

l’extrema dreta, és summament greu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns diaris han  contribuït a reproduir aquestes exigències sense donar context o matisant 

els impactes. D’altres han ampliat la informació com és el cas de El Confidencial (4/11/2019) 

o eldiario.es (28/10/2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El partir d’ultradreta va seguir una estratègia similar a la Comunitat Valenciana, al demanar 

documentació sobre els menors estrangers tutelats per la Generalitat, justificant aquesta 

demanda per l’increment de la delinqüència per part d’aquests menors. Aquesta notícia es va 

publicar el dia 24 de juliol en diversos mitjans, no obstant això, va ser complicat trobar 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-11-04/conquistas-vox-inmigracion-cambios-discurso-politicas_2312932/
https://www.eldiario.es/andalucia/Ministerio-Interior-Junta-Andalucia-inmigrantes_0_957504330.html
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informació al respecte als dies següents sobre, per exemple, si aquestes dades es van cedir. 

Es més, hi ha molta diferència entre el titular de El Levante (24/07/2019) i el de Eldiario.es 

(24/07/2019). El primer fa servir l’acrònim ‘menas’ i fa una associació directa amb “altercats 

als centres”. El segon, parla de “l’excusa” de l’augment de la delinqüència, afegint que els 

informes ho desmenteixen (i complementa amb tres subtitulars que parlen de la 

criminalització del col·lectiu, la reducció de la criminalitat i la seguretat d’algunes ciutats 

valencianes).  

 

 

 

 

2.2. Les arribades per costa 

 

Tal i com vam analitzar a l’informe ‘Tractament informatiu en els mitjans escrits valencians 

d’entrades de persones migrants i refugiades’, l’acumulació d’informació sobre un mateix 

tema en un període de temps concret provoca una impressió distorsionada sobre la realitat. 

En el període de maig a novembre de 2019, només el diari El Levante ha publicat 14 notíciesi 

sobre l’arribada de persones per les costes alacantines i Las Provincias al menys 7ii. Si, a 

més, afegim un ús de llenguatge ‘alarmista’, ens trobem amb un imaginari d’arribades 

desproporcionades.  

  

Aquesta informació del Levante (28/10/2019) parla d’onada al fer referència a les persones 

arribades en pastera y Las Provincias (1/9/2919), per la seva banda, que te recollides 

aquestes notícies baix l’epígraf “Inmigracción irregular” o fins i tot a ‘sucesos’ escriu “La costa 

de Alicante ha registrado este mes de agosto la llegada de una oleada de pateras con más 

de 70 inmigrantes interceptados” 

 

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/07/24/vox-pide-corts-informacion-menores/1904463.html
https://www.eldiario.es/cv/Vox-informacion-Generalitat-Valenciana-delincuencia_0_923908313.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/10/29/patera-benidorm-eleva-200-inmigrantes/1938409.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/patera-cala-portitxol-xabia-20190901195643-nt.html
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Aquests exemples il·lustren com determinades paraules poden crear alarma per elles 

mateixes “oleada”, “multiplican”, “desbordan”, “ilegal”, “detenidos”.   

 

2.3. Altres notícies 
 

Durant aquests mesos els mitjans s’han fet ressò de l’aniversari de l’arribada de les persones 

a l’Aquarius, donant veu a històries de vida i a les entitats que han estat gestionant les 

sol·licituds d’asil. La notícia d’agència (efe) es va fer ressò en diversos mitjans baix el títol 

“¿Dónde están los 629 del Aquarius un año después?”. Altres mitjans escrits com el Periódico 

(19/06/2019) en format editorial o El País (23/06/2019) van cobrir la notícia, aquest darrer 

centrant-se en les històries personals.  

 

 

 

Uns mesos més tard, els mitjans van publicar notícies al voltant de les denegacions de 

l’estatut d’asil a les persones sol·licitants de protecció internacional que van arribar amb 

l’Aquarius i el recurs de CEAR davant l’Audiència Nacional. 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190616/editorial-un-ano-acogida-aquarius-7508050
https://elpais.com/politica/2019/06/22/actualidad/1561218329_630899.html
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       (Público, 30/09/2019) 

 

 

 

(Las Provincias, 30/09/2019) 

 
 

Ja al mes d’octubre ens vam trobar amb l’arxiu de la causa contra els guàrdies civils en la 

tragèdia del Tarajal. La majoria de notícies eren d’agència (Europa Press) i només alguns 

mitjans van publicar els dies següents que CEAR recorreria aquest arxiu, com el cas de La 

Vanguardia (31/10/2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/internacional/cear-recurre-primeras-denegaciones-asilo.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/denegacion-asilo-inmigrantes-aquarius-20190930134150-nt.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191031/471300750491/cear-recurrira-el-archivo-de-la-causa-contra-16-guardias-civiles-en-tarajal.html
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3. La campanya electoral 

3.1. La migració i l’asil: absents als debats electorals (excepte per l’extrema 
dreta) 

 

El primer debat electoral va tenir lloc a RTVE el primer de novembre amb set representats del 

PP, PSOE, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, PNV i Esquerra Republicana. El debat va 

estar formulat en torn a quatre grans temes: Política territorial i regeneració democràtica; 

Economia: ocupació, pensions i impostos; Canvi climàtic, igualtat i polítiques socials; 

Governabilitat i pactes.   

 

Quan va arribar el torn de ‘Canvi climàtic, igualtat i polítiques socials’, només Iván Espinosa 

de los Monteros (Vox) va demanar parlar d’Immigració.   

 

“no nos dejaban hablar de inmigración ilegal, y nadie quería hablar de la 

inmigración, del problema de seguridad ciudadana, del problema de esos MENA 

que están aterrorizando a nuestras mujeres, nuestros hijos y a algunos hombres 

también (...) Y ustedes tampoco quieren hablar de la valla de Melilla y de Ceuta, 

donde están asaltando inmigrantes ilegales, que además están asaltando a 

nuestra guardia civil, a la que le tiran ácido y heces y no se le dota de los medios 

para poder repeler esas agresiones. Ustedes no quieren hablar de eso, pero es 

uno de los problemas que más preocupan a los españoles”. (Vox, minut 1:24) 

 

L’únic candidat que va respondre al tema de la immigració va ser Aitor Esteban (PNV): 

 

“Algo sobre inmigración... Yo creo que es muy importante asegurar el respeto a 

los  derechos humanos y de las personas migrantes. Y que hay que hacer 

políticas de inclusión. A partir de ahí, esto es una política europea, y cada vez 

ha de ser más europea. Creo que hay que cuidar el asilo y refugio y que hay que 

tener un cupo de inmigración económica. Eso es inevitable. Y los MENAS, 

venimos pidiendo una y otra vez, porque ahí hay mafias que envían a 

determinados lugares, que haya un reparto equitativo entre todas las CCAA”. 

(PNV. minut 1:37) 

 

En paral·lel, la mateixa nit a A Punt (1/11/2019), es va celebrar un debat amb els caps de 

llista valencians i valencianes al Congrés on no es va introduir el tema migratori al debat en 

cap moment. 

 

El tercer debat, celebrat el dissabte 2 de novembre a la Sexta (2/11/2019), durant el programa 

‘La Sexta Noche’, va girar al voltant de tres àmbits: Pactes; Política Territorial; Impostos. Cap 

dels i les representants va esmentar temes relacionats amb la immigració i l’asil.  

 

El quart debat, televisat el dilluns 4 de novembre per RTVE i Atresmedia, va reunir als 

candidats a la presidència del govern: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo 

Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (C’s) i  Santiago Abascal (Vox). El quart debat, 

retransmet en diversos mitjans i cadenes (televisió, ràdio, web…) s’ha analitzat amb més 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/01-11-2019-debat-electoral-10nov
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-noche/temporada-1/02-11-19-pedro-sanchez_5dbc1c3c7ed1a89f485cc2fb/?authData=google-login
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profunditat al punt següent de l’informe pel seu contingut centrat en la migració, els menors 

no acompanyats i la seua criminalització que van ser introduïts pel candidat de Vox. 

 

El quint i últim debat analitzat ha estat el de dijous 7 de novembre a La Sexta (7/11/2019), 

baix el títol ‘La última oportunidad’. En aquesta ocasió, i a diferència del debat anterior, la 

qüestió migratòria no va estar present, i Rocío Monasterio (Vox), a diferència del seu company 

Abascal, no va introduir el tema en cap moment. 

 

3.2. El fet migratori durant la campanya: infància migrant criminalitzada I 
serveis públics. 
 

Infància migrant, els menors migrants no acompanyats sols davant l’ultradreta 

Si existeix al món un col·lectiu que es considera especialment vulnerable és el de la infantesa. 

Aquest col·lectiu a més de ser titular del drets reconeguts a la Declaració Universal dels Drets 

Humans i els seus desenvolupaments, es dediquen els drets desenvolupats a la Convenció 

sobre els Drets del Xiquet, aprovada el 20 de novembre de 1989 per les Nacions Unides. Els 

països signants, entre els que es troba Espanya, tenen l’obligació d’incloure com a rang de 

llei tots els aspectes d’aquesta convenció. 

Aquesta convenció desenvolupa tres tipus de drets: els de protecció, els de provisió i els de 

participació. A la vegada, es fonamenten en quatre principis la no discriminació, l’interès 

superior del menor, el dret a la vida i el dret a la participació. Una de les grans diferències 

respecte a altres tractats internacionals és que aquesta norma estableix de forma molt 

explicita una gran quantitat de drets amb certa exactitud com es el dret a la educació, a la 

protecció o a un nivell de vida adequat. 

És per tot això que la criminalització i persecució dels menors migrants no acompanyats, 

protagonista a la campanya electoral de les eleccions del 10 de novembre de 2019, és 

especialment greu, al xocar directament amb els drets humans i tractats signats i ratificats per 

l’estat Espanyol. 

Algunes de les propostes, o al menys els discursos llançats en aquesta campanya, 

atemptarien contra aquests drets internacionals al voler acabar amb diversos drets de 

persones menors d’edat per la seua nacionalitat o falta de tutoria dels seus pares, el qual és 

encara més greu tenint en compte que la responsabilitat legal pertany a les institucions de 

l’estat. 

En aquest sentit, sembla cridaner que ni els grups polítics ni molts mitjans de comunicació 

hagin tingut la iniciativa de contextualitzar o detindre eixos discursos amb els fonaments 

legislatius i de defensa de drets humans que protegeixen als menors, i és més, en moltes 

ocasions s’ha entrat al joc marcat per l’ultradreta. 

Els bulos han sigut en aquest sentit un dels protagonistes: a Maldito Bulo van fer un 

recopilatori anomenat “Los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA): centro de la 

desinformación y objectivo de la criminalización de los bulos” publicat el 20 de novembre, 10 

dies després de les eleccions amb 7 bulos que buscaven criminalitzar a aquest col·lectiu i 

que es van demostrar falsos. 

https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/el-debate-en-la-sexta-la-ultima-oportunidad/2019/7n-el-debate-en-lasexta-la-ultima-oportunidad_5dc455d97ed1a8d5acf32cce/
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/annexe16.convencidelsdretsdelsinfants.546.pdf
https://maldita.es/malditobulo/los-menores-extranjeros-no-acompanados-mena-centro-de-la-desinformacion-y-objetivo-de-criminalizacion-de-los-bulos/
https://maldita.es/malditobulo/los-menores-extranjeros-no-acompanados-mena-centro-de-la-desinformacion-y-objetivo-de-criminalizacion-de-los-bulos/
https://maldita.es/malditobulo/los-menores-extranjeros-no-acompanados-mena-centro-de-la-desinformacion-y-objetivo-de-criminalizacion-de-los-bulos/
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Però en aquesta campanya la presència d’aquest discurs ha botat des dels bulos al discurs 

directe del partit polític Vox, que ha aconseguit donar una centralitat discursiva en campanya 

a la criminalització dels menors migrants no acompanyats. 

Vox va escenificar en plena campanya aquest intent de criminalització amb la visita el 4 de 

novembre de Rocío Monasterio, presidenta de Vox a la Comunitat de Madrid i diputada de 

l’assemblea de Madrid, a un centre de menors al barri de La Macarena, a la ciutat de Sevilla. 

En aquesta visita, que va ser gravada en vídeo i difosa pel propi partit, es manifesta un discurs 

criminalitzador cap als menors migrants no acompanyats. 

Els mitjans van tractar aquests fets de formes molt diverses. D’una banda, els mitjans 

valencians no van dedicar espai a aquest tema tot i que passant a Sevilla va tindre un impacte 

mediàtic en tota la societat espanyola. D’altra banda, a la premsa generalista espanyola hi 

han hagut dos enfocaments principals d’aquesta notícia, un enfocament que es centra en les 

declaracions de Vox i un altre que es centra en el context i les crítiques a l’acció de Vox.  

Tanmateix, quasi tots els mitjans han begut d’informacions d’agències de premsa i destaca la 

literalitat de declaracions contundents de Rocío Monasterio sense un context o un contrast 

de dades que son reproduïdes, com en aquest exemple d’Europa Press (04/11/2019): 

 

“Rocío Monasterio ha denunciado este lunes frente a la puerta de un centro Mena del 

barrio de la Macarena de Sevilla la situación de "inseguridad" y los "graves problemas" 

que genera la presencia de estos menores inmigrantes no acompañados para los 

vecinos de la zona.  

En su opinión, no se puede seguir abriendo centros de Menas porque al final lo que 

provocan es un "efecto llamada". "No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los 

menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente 

integrables y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que 

trabajan en los centros de menas porque están sufriendo agresiones", ha dicho.  

Monasterio ha indicado que Vox habla de la "protección de esas mujeres que nos 

cuentan que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios". 

"Esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años un número sin control 

de menas que cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo 

de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro, porque como 

no tiene papeles, tampoco pueden tener acceso a un trabajo y una vivienda", ha 

señalado.” 

Destaca que davant d’un fet poc habitual i que implica una possible propagació de l’odi cap a 

menors, els mitjans de comunicació no hagen reaccionat d’una manera més contrastada i 

contextual. Per exemple, es parla de “greus problemes” però el fet es que ninguna entitat 

social o pública contrasta aquesta situació, o per altra banda es fa referència a un “efecto 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-monasterio-denuncia-frente-centro-mena-sevilla-inseguridad-graves-problemas-genera-menores-20191104124803.html
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llamada” que tampoc és contrastat o justificat. També es parla de “protección de esas mujeres 

que nos cuentan que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios" 

sense citar o contrastar amb dades públiques, policials, associacions de dones, víctimes o 

feministes. 

En aquest sentit destaca El Mundo (04/11/2019), que analitza aquesta informació criticant la 

falta de fons en la que es fonamenta el discurs de Monasterio a Sevilla. 

 

“Aunque no aportaron ninguna denuncia 

ni tampoco el testimonio directo de ningún 

vecino, (…) hablaron de situaciones de 

acoso a las chicas del barrio, de atracos 

con violencia sobre personas de 

avanzada edad y, en general, de un 

incremento de la conflictividad en el 

entorno. Algunos vecinos (…) y también el 

Gobierno andaluz, responsable del 

centro, no tardaron en desmentir esas 

informaciones.  

El Mundo es qüestiona la veracitat de les dades i davant la falta de fonts qüestiona les tesis 

de Vox. A més, denuncia l’estratègia de Vox, al considerar que volien transformar la migració 

en un “argumento de campaña explotando el lado más siniestro del debate y azuzando el 

miedo de la ciudadanía”. 

El 4 de novembre va ser també el debat dels candidats, retransmet en diversos mitjans per 

televisió, ràdio i webs, on Santiago Abascal, candidat de Vox, va equiparar en primer lloc 

discursivament “l'emigració il·legal” a la infantesa migrant no acompanyada. 

“El marco estructural que nos està arruinando está basado en dos políticas de gasto: 

una es el estado de las autonomías y la inmigración ilegal subvencionada… 

Voy a volver a hablar de política social, y creo que la política social es mucho más que 

los subsidios, que las ayudas sociales... la política social también es la Seguridad, es 

hablar de la inmigración ilegal, es hablar de los problemas de convivència en algunos 

Barrios. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez 

que salgo a la calle, allí hay un centro de menas, me encuentro a mujeres que me 

cuentan que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle, con madres que 

sus hijas salen a la calle y tienen miedo a ser asaltadas... 

Del problema de Seguridad que afecta a muchísimas mujeres... por qué no dan la 

Seguridad a las mujeres que se encuentran ante determinados inmigrantes ilegales... 

han habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados 

son extranjeros, de eso no hablan ustedes” 

Abascal basa el seu torn al bloc de serveis socials en una criminalització directa a la migració 

i a la infància migrant, posant el focus en el exemple del barri d’Hortaleza, però sorprèn també 

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/11/04/5dc0060721efa00a798b4697.html
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la falta de resposta de la resta de les forces polítiques, o el sentit de la resposta del candidat 

del PSOE i en eixe moment president en funcions del Govern Espanyol, que davant el discurs 

de criminalització argumenta que ha aconseguit reduir la immigració il·legal, contribuint a 

aquesta criminalització, en cap moment s’oposa al discurs d’odi.  

“Hemos conseguido reducir un 50% la entrada de inmigrantes irregulares... lo 

hacemos de una manera muy distinta a la que lo hacen los socios del señor Abascal 

por ejemplo en Italia como es Matteo Salvini con el discurso del odio, nosotros lo 

hacemos con un discurso progresista y con una política migratoria humanista” 

L'única resposta que posa en dubte el discurs d’inseguretat relacionada amb la migració és 

del candidat de Podemos, Pablo Iglesias, que respon directament a Abascal “inseguridad en 

los barrios, señor Abascal, la crean las casas de apuestas que habría que limitar de una vez” 

però tampoc advoca en cap moment per la no criminalització de la migració. Aquesta punt 

criminalitzador del debat no seria tampoc centre de crítiques per la premsa a l'anàlisi d’aquest 

debat, de fet en un dels pocs anàlisis de la seua actuació fet al dia següent a El Mundo 

(05/11/2019) es destaca que el “líder de Vox se autocontroló para rebajar el tono que 

habitualmente presenta ante los medios y militantes para evitar infundir miedo y reactivar a la 

izquierda, exhibiendo un estilo directo pero más contenido en las formas” i tan sols nomena 

sobre migració o menors el següent “Abascal trató de exprimir sus dos temas fuertes: el 

conflicto separatista de Cataluña y la inmigración. Ahí desplegó sus medidas más polémicas 

-algunas de ellas inconstitucionales o de dudoso encaje legal-, sin que el resto de candidatos 

le replicaran o le desnudaran sus argumentos.” sense arribar a assenyalar la criminalització 

o analitzar alguns dels comentaris fets pel candidat de Vox. 

Arran d’aquest debat, el barri d’Hortaleza, a Madrid, va aconseguir una gran mediatització. 

Amb aquesta introducció dins de campanya, els mitjans s'interessen pel barri i s’escriuen 

diferents peces periodístiques que tracten de reflectir la realitat del barri. Destaquen els 

titulars que mostren la situació com un conflicte obert i assenyalen directament al centre de 

menors no acompanyats, conflicte inexistent per als mitjans abans del debat, com aquest de 

El Mundo (05/11/2019) “Santiago Abascal divide Hortaleza, un barrio obrero tensionado por 

los menas” 

 

Però realment destaca una peça publicada per El País (07/11/2019), on es fa un resum i una 

crònica que escenifica diferents dies del centre d’Hortaleza com si fora una descripció d’un 

conflicte. El propi titular ja es cridaner “Tensión, niños, policía y protestas: siete días frente al 

centro de menores de Hortaleza en Madrid”, en la propia descripció del centre es criminalitza 

als menor que que son acollits al centre “Dentro esperan niños que viven con jóvenes 

https://www.elmundo.es/espana/2019/11/05/5dc071b1fc6c83405c8b4571.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/05/5dc071b1fc6c83405c8b4571.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/05/5dc1c6e021efa0d9308b468b.html
https://elpais.com/ccaa/2019/11/05/madrid/1572937167_048250.html
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pendientes de que se determine si son mayores de edad, menores que inhalan disolvente 

para colocarse, algún ratero…”, la crónica arriba inclus a difondre informacions de xarxes 

socials sense contrastar “Una mujer ha sufrido un robo junto a un supermercado, según se 

cuenta en las redes sociales.” 

 

Pocs dies després d’aquestes peces es van succeir diferents agressions a joves migrants al 

mateix barri. Destaca el tracte generalment deshumanitzador en el que no s’explica o 

contextualitza que els agredits son menors o inclús la condició de “mena” se equipara a la 

d’algun tipus de persona empresonada. Per exemple, una peça al periòdic ABC (04/11/2019) 

titula aquestes agressions amb “El centro de Primera Acogida de Hortaleza vuelve a causar 

polémica” problematitzant el centre i ignorant al titular les agressions.  

Amb tot això, menys d’un mes després d’aquesta polèmica, un artefacte suposadament 

explosiu, va ser detonat de manera controlada per les forces de seguretat després de que un 

individu el llançara al mateix centre que va assenyalar Santiago Abascal i va ser focus de la 

campanya i la premsa durant alguns dies. 

El dia 7de novembre, en paral·lel a les notícies que tracten el barri d’Hortaleza, es publicava 

la notícia d’una agressió a un jove migrant no acompanyat a Saragossa. Aquesta peça es 

caracteritza, de nou, per un tractament deshumanitzador i desinfantilitzador, amb titulars com 

“Detenidos por dar una brutal paliza a un mena en Zaragoza y hundirle el cráneo” (El Heraldo, 

07/11/2019) o “Brutal paliza a un mena en Zaragoza: dos hombres le hunden el cráneo a un 

joven de 17 años” (El Español, 07/11/2019). En aquesta última,  es desvincula el terme “mena” 

del fet de que siga un menor d’edat. 

 

Altres mitjans no deshumanitzen al titular com és el cas de La Vanguardia (07/11/2019) “Un 

menor tutelado acaba en la UCI tras recibir una brutal paliza” o El País (07/11/2019) “Dos 

detenidos por agredir a un menor inmigrante en Zaragoza”. Destaca la versió publicada per 

El Periódico de Aragón (07/11/2019) amb el titular “Dos detenidos por provocar un 

traumatismo craneal a un mena” a més d’assenyalar l’ètnia del presumptes agressors 

detinguts, que es totalment innecessària al no marcar el caracter de l’agressió, es dedica a 

https://www.abc.es/sociedad/abci-centro-primera-acogida-hortaleza-vuelve-causar-polemica-201911061836_video.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/11/07/menas-agresion-zaragoza-detenidos-brutal-paliza-menor-extranjero-hundirle-craneo-1342548.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/11/07/menas-agresion-zaragoza-detenidos-brutal-paliza-menor-extranjero-hundirle-craneo-1342548.html
https://www.elespanol.com/sociedad/sucesos/20191107/brutal-paliza-mena-zaragoza-hombres-hunden-craneo/442706559_0.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20191107/471442165196/mena-brutal-paliza-zaragoza.html
https://elpais.com/politica/2019/11/07/actualidad/1573154130_596072.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dos-detenidos-provocar-traumatismo-craneal-mena_1394511.html
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contextualitzar la agressió amb una clara ciminalització de la victima i el seu entorn basada 

en el testimoni dels detinguts: 

“Ambos… negaron haber sido los autores de dicha agresión y aseguraron que todo 

ello es una «venganza» de los menas porque «en varias ocasiones se han enfrentado 

a ellos por su mal comportamiento». «Los vecinos estamos hartos de los robos y el 

trapicheo de drogas que hay en la calle por culpa de los menas», señalaron.” 

Pocs dies després, l'últim dia de la campanya, es publicava a Levante EMV (09/11/2019) la 

peça “Contra la criminalización de los menas: ni ayudas, ni sueldo, ni delincuencia”. En aquest 

article es denuncia la deshumanització i criminalització d’aquest col·lectiu, l’autora es basa 

en una gran contextualització, acudint a un gran nombre de fonts, tant dades com 

testimonials, tractant de desmuntar eixe perfil de criminals construït en altres mitjans, a més 

denuncien directament la manipulació del sentit del terme “mena”. 

En aquest sentit també destaca un article anterior a la campanya a El Salto (30/09/2019) on 

es fa un anàlisi contundent i s’arriba a la següent conclusió “Podemos concluir que ciertos 

grupos de poder han hecho suya la palabra, la han dotado un significado nuevo, negativo, 

han impedido a otros grupos que la utilicen y la han repetido hasta que conseguir que cale en 

un sector de la opinión pública lo suficientemente amplio como para cristalizarse en 

propuestas del ejecutivo, sirva de ejemplo Andalucía.” L’article es basa en diferents dades 

extretes de xarxes socials i contrastades amb dinàmiques comunicatives. 

Migració i serveis públics 
 
Uns dels prejudicis més estesos són aquells que assenyalen als migrants com a principals 

receptors d’ajudes públiques i fins i tot sent aquest el motiu per migrar a l’Estat Espanyol. En 

plena campanya electoral, Vox ha publicat en xarxes (Twitter, 27/10/2019) el següent: "cada 

año que pasa, los extranjeros copan más y más las ayudas al alquiler…" i una publicació 

(Youtube, 27/10/2019) emesa pel perfil oficial de Vox diu: "Santiago Abascal carga contra los 

políticos que han creado una legislación que discrimina a los nacionales", en referència a les 

Ajudes al Lloguer de la Comunitat de Madrid 2019.  

 

Des de Maldita.es (31/10/2019) i altres mitjans com Eldiario.es (30/10/2019) s’han encarregat 

de desmentir aquesta notícia, explicant en un article que ni la legislació sobre ajudes al lloguer 

no discrimina als nacionals - els criteris es regeixen per la renda - ni les persones estrangeres 

són les que més ajudes reben - el 65% de les persones admeses són espanyoles.  

 

 3.3. Qui té l’altaveu? 
 

La normalització de l’extrema dreta i el seu discurs 
 

Un partit d’ultradreta llança discursos xenòfobs. És el seu mètode. Però, han estat els mitjans 

de comunicació altaveus d’aquests missatges? Le resposta és tan contundent com inquietant, 

i han sigut molts els mitjans que, mitjançant la seua exposició han contribuït a posar a l’agenda 

mediàtica i política els discursos de la ultradreta. Malgrat el seu discurs xenòfob, homòfob, 

racista, masclista i identitari, líders de Vox han gaudit de molt variades plataformes 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/09/criminalizacion-menas-ayudas-sueldo-delincuencia/1942775.html
https://www.elsaltodiario.com/comunicacion/Analisis-palabra-mena-racismo
https://twitter.com/vox_es/status/1188487308003160067?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=zM82YJas2u0
https://maldita.es/malditobulo/no-la-legislacion-no-discrimina-a-los-nacionales-en-las-ayudas-al-alquiler-de-la-comunidad-de-madrid-los-criterios-se-rigen-por-la-renta-y-el-66-de-los-admitidos-son-espanoles/
https://www.eldiario.es/desalambre/legislacion-discrimina-nacionales-Comunidad-Madrid_0_957854923.html
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mediàtiques per difondre les seves idees en espais tant informatius com d’entreteniment, tal 

i com senyalen des de Media.cat. En definitiva, s’ha legitimat i normalitzat el seu discurs, fent-

lo políticament correcte per a milions de persones.  Parlem de programes com El Hormiguero 

que va entrevistar a Santiago Abascal el passat 10 d’octubre amb 4 milions d’espectadors. 

En ple prime time, Abascal explica que està en contra de la immigració il·legal i a Ceuta i 

Melilla faria un mur molt més alt, que hi enviaria l’exèrcit i que expulsaria tots els menors 

estrangers no acompanyats. 

 

En premsa escrita són nombrosos els exemples. Destaquem alguns titulars de la premsa 

valenciana que fan referència únicament a missatges xenòfobs llançats per Vox a mítings, 

congressos o entrevistes. No obstant, escassegen les notícies amb discursos i notícies en 

positiu d’altres partits.  

 

- Ortega Smith exige la construcción de un muro de hormigón en la frontera de Melilla 

(Las Provincias, 06/11/2019) 

- Abascal reitera en Ceuta que debe construirse un muro “infranqueable” (Las Provincias, 

30/10/2019) 

- Abascal asegura que España “fue vacunada contra la inmigración islámica” (Las 

Provincias, 22/09/2019), (Levante, 22/09/2019) i (Diario Información 22/09/2019) 

- Abascal se reúne con Salvini y coinciden en luchar contra "la inmigración masiva" 

(Mediterráneo, 20/09/2019) 

- Ciudadanos quiere acelerar la expulsión de inmigrantes (Levante, 6/09/2019). 

- Vox insiste en la deportación de quienes vienen a “delinquir y violar” (Las Provincias, 

8/08/2019) 

- Abascal pide ilegalizar las ONG que colaboran con mafias (Levante, 8/08/2019). 

- Vox pide conocer el número de menas en la Comunidad Valenciana ante el "aumento 

de la delincuencia" (Diario Información 25/07/2019) 

 

La veu de les persones migrants: històries de vida 
 

Són escasses les notícies que donen veu directament a les persones migrants com a font 

d’informació, principalment durant la campanya electoral o els mesos previs a la campanya. 

No obstant això, si hem pogut llegir històries de vida de persones amb un projecte migratori 

d’èxit, com és el cas del músic Ara Malikian, refugiat libanés (Levante, 24/10/2019) baix el 

títol "¿Cuántos Ara Malikian nos estamos perdiendo en todo el mundo?". Igualment, es troben 

nombrosos casos de periodistes que han estat al vaixell de l’Open Arms o el Ocean Víking 

aquest estiu (Levante 22/08/2019) entrevistant a capitans, capitanes, personal voluntari i 

persones migrants. Al mes d’agost, i amb l’aniversari de l’arribada de l’Aquarius, es van 

realitzar algunes entrevistes a les persones que van arribar i estan a València. En aquest cas, 

alguns mitjans van fer un seguiment de la situació d’aquestes persones que van arribar fa un 

any, denunciant la llarga espera de resolució del seu estatut per part de l’Estat. (¿Cómo ha 

cambiado la situación de los migrantes que viajaron a bordo del Aquarius?: Responden dos 

refugiados, La Sexta, 19/06/2019) però també se’ls va donar veu per parlar d’històries de vida 

(El desgarrador testimonio de una refugiada del Aquarius: "Mi marido murió, me quitaron a mi 

hija y sufrí acoso sexual", La Sexta, 19/06/2019) 

 

https://www.media.cat/2019/11/12/set-moments-televisius-que-han-ajudat-a-blanquejar-lextrema-dreta/
https://www.youtube.com/watch?v=cLmngagiGsU
https://www.lasprovincias.es/elecciones/generales/ortega-smith-exige-20191106182544-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/politica/abascal-reitera-ceuta-20191030125143-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/politica/abascal-reitera-ceuta-20191030125143-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/politica/abascal-espana-vacunada-islamismo-20190922150746-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/politica/abascal-espana-vacunada-islamismo-20190922150746-ntrc.html
https://www.levante-emv.com/espana/2019/09/22/abascal-afirma-espana-vacunada-inmigracion/1924483.html
https://www.lasprovincias.es/elecciones/generales/ortega-smith-exige-20191106182544-ntrc.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/internacional/abascal-reune-salvini-coinciden-luchar-la-inmigracion-masiva_1245621.html
https://www.levante-emv.com/espana/2019/09/06/ciudadanos-quiere-acelerar-expulsion-inmigrantes/1918714.html
https://www.lasprovincias.es/politica/vox-defiende-acusaciones-xenofobia-20190808121613-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/politica/vox-defiende-acusaciones-xenofobia-20190808121613-ntrc.html
https://www.levante-emv.com/espana/2019/08/08/abascal-pide-ilegalizar-ong-colaboran/1909364.html
https://www.diarioinformacion.com/politica/2019/07/25/vox-pide-conocer-numero-menas/2171984.html
https://www.levante-emv.com/cultura/2019/10/24/ara-malikian-perdiendo-mundo/1936765.html
https://www.levante-emv.com/internacional/2019/08/22/bordo-ocean-viking-sali-sudan/1913788.html
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/como-ha-cambiado-la-situacion-de-los-migrantes-que-viajaron-a-bordo-del-aquarius-responden-dos-refugiados-video_201906195d0a9d590cf28f6d7d55beea.html
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/el-desgarrador-testimonio-de-una-refugiada-del-aquarius-mi-marido-murio-me-quitaron-a-mi-hija-y-sufri-acoso-sexual-video_201906195d0a935d0cf28f6d7d55b079.html
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En ocasions, les veus de les persones migrants han tingut com intermediàries a les entitats 

que treballen donant suport a les persones migrants i refugiades. Ho vam observar al cas de 

València Acull i la seua incidència al voltant de l’ordre d’expulsió d’una persona en situació 

administrativa irregular que va denunciar una agressió. Tant El Levante (29/10/2019) 

(21/05/2019) (13/08/2019) com Las Provincias han donat una cobertura considerable a 

l’assumpte, des de l’ordre d’expulsió fins al seu arxiu.  

Diari La Veu, 20/05/2019 

 

Un altre cas és la denuncia a Vox per part de diverses entitats per difondre una notícia falsa 

que culpabilitzava al col·lectiu magribí (Eldiario.es, 6/11/2019). Finalment, la fiscal 

coordinadora de delictes d’odi de València, Susana Gisbert, ha portat al jutjat al partit 

d’ultradreta per un suposat delicte d’odi. (El Levante, 7/11/2019). Trobem a faltar una 

contextualització més ampla dels delictes d’odi, en lloc de dedicar espai a parlar de què diari 

va publicar la veritat i quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/10/29/corts-piden-extranjero-pueda-denunciar/1938280.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/05/21/policia-detiene-ordena-expulsar-hondurena/1877648.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/08/13/gobierno-archiva-expulsion-mujer-hondurena/1910806.html
https://www.diarilaveu.com/policia-obri-expedient-expulsio-una-migrant-comissaria-per-a-denunciar-una-agressio
https://www.eldiario.es/desalambre/Denuncian-Vox-Fiscalia-posible-electoral_0_960654031.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/07/fiscalia-lleva-juzgado-vox-imputar/1941812.html
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4. Conclusions 

 

Per tal de donar continuïtat a l’impacte del fenomen migratori a la premsa durant les diferents 

campanyes electorals d’abril i maig, hem analitzat aquest mateix impacte durant la campanya 

electoral del 10 de novembre, ampliant l’espectre temporal als mesos transcorreguts entre les 

eleccions de maig i el comici de novembre. 

 

L’objectiu final és convidar a la reflexió a totes les i els professionals de la informació, així 

com a la ciutadania, no només a elaborar sinó a exigir informació responsable i veraç, que no 

reproduïsca els estereotips relacionats amb les persones migrades i refugiades, que no faça 

servir un llenguatge que provoque divisió o metàfores deshumanitzadores. La reflexió ve 

acompanyada d’algunes de les recomanacions anteriorment publicades en el marc d’aquest 

mateix projecte, Alça La Veu, i en col·laboració amb la Unió de Periodistes Valencians a 

l’informe Deu Propostes contra el discurs xenòfob als Mitjans de Comunicació. 

 

1 

L’agenda de l’extrema dreta 
 

Nombrosos mitjans de comunicació han tractat a Vox com una opció democràtica vàlida, com 

un partit més. El periodisme de declaracions ha fet d’altaveu amb titulars, eslògans i 

declaracions descontextualitzades de l’extrema dreta, ja siga repetint missatges o desmentint-

los. És a dir, s’acaba parlant dels temes que la ultradreta ha escollit.  

 

Citant a J. Stanleyiii, els mitjans de comunicació deurien centrar-se en allò que és veritat i 

constitueix realment una amenaça material o econòmica per a la ciutadania. No donar veu al 

drama, evitant, així, alimentar la narrativa de la por. És a dir, per frenar el discurs de l’extrema 

dreta s’ha de treure, primer, de l’agenda mediàtica i política, per poder excloure-ho de 

l’agenda pública.  

 

2 

Migració-delinqüència, quina implicació té el llenguatge? 
 

El llenguatge juga un paper fonamental, tant que es pot veure directament des del titular quina 

és la posició del mitjà que la publica. Atribuir la paraula “il·legal” o “irregular” a una persona 

trasllada un missatge de no-acceptació per part de la societat, on el lector o la lectora pot 

donar per descomptat que aquesta persona està fent alguna cosa incorrecta. Ocorre el mateix 

amb altres expressions alarmistes o amb connotacions negatives.  

 

Tal i com recomanen des de CEAR Euskadi a l’informe ‘Periodistas contra la Xenofobia’, els 

i les periodistes deurien negar-se a reproduir expressions que banalitzen l’apartheid, el 

nazisme o d’altres totalitarismes; negar-se a reproduir desqualificacions cap a col·lectius en 

situació de minoria o de vulnerabilitat; negar-se a reproduir arguments que instrumentalitzen 

la immigració; negar-se a reproduir vocables con connotacions racistes.  

 

http://www.unioperiodistes.org/wp-content/uploads/2017/12/propostes_pdf.pdf
https://www.cear-euskadi.org/producto/periodistas-contra-la-xenofobia/
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També ens hem preguntat per l’ús de l’acrònim “MENA”. En aquest sentit, hem observat una 

apropiació per part de l’ultradreta del terme, que ha canviat el sentit en diferents direccions. 

Per una part, tant Vox com part de la premsa ha gastat aquest terme com un equivalent a 

jove criminal migrant, i no tant sols això, si no que també han considerat els centres de acollida 

com presons o reformatoris, parlant “d’internaments” o “fugides”. Per altra part ,aquesta 

construcció ha servit perquè la centralitat del terme siga eixa criminalització deixant de costat 

inclús el concepte de “menor”, que ha servit per, a més de deshumanitzar, desinfantilitzar a 

aquest col·lectiu i obviar tota la matèria en protecció del menor. 

 

3 

Contextualitzar 
 

Davant la qüestió ‘Què podem fer davant una declaració racista?’ Laura Julián ens 

recomanava en Deu Propostes contra el discurs xenòfob als Mitjans de Comunicació que es 

reproduïsquen sempre en un context, i que es cuide que no parega un joc ideològic de partits 

enfrontats, a més de demanar responsabilitats davant d’una declaració en públic que pot 

promoure l’odi.  

 

Durant l’acte ‘Periodisme a la sala de miralls’ organitzat per l’Observatori d’Actualitat del 

Discurs Discriminatori als Mitjans del Grup Barnils i l’Ajuntament de Barcelona el passat 2 

d’octubre, la periodista Tania Adam va recordar la importància “d’anar a l’arrel dels conflictes, 

agafar el telèfon, quedar amb les fonts, anar més enllà”. En referència als menors migrants, 

va afegir que cal abordar també notícies que parlen del Marroc, de la seua cultura, que 

mostren altres pensaments i que posen en valor el seu dia a dia. 

 

Hem sigut testimonis de com els mitjans s’han convertit en un altaveu sense filtre de 

declaracions xenòfobes per part de l’extrema dreta. Per tal de contextualitzar una informació 

és important visibilitzar els punts de vista dels col·lectius i de les entitats expertes en la 

matèria.  

 

4 

La diversitat de les fonts i la veu de les persones migrants 

 

En relació amb el punt anterior, les persones migrants i refugiades han de passar de ser 

objectes a subjectes actius informants i han de ser considerades com persones receptores 

d’informació. En moltes ocasions les fonts de les notícies relacionades amb el fet migratori 

són institucionals o policials, deixant de banda testimonis en primera persona o la veu 

d’entitats especialitzades. Això no només deixa de banda altres veus  i empobreix el context 

si no que, si per exemple només es fan servir dades policials com única font, es reforça la 

idea que la solució al problema es de seguretat i no política o social (La Vanguardia, 9/5/2019)  

 

A més, nombroses notícies són de agència i els mitjans es limiten a reproduir-les, és a dir, 

donant altaveu a molt poques veus i obviant d’altres rellevants. 

 

http://www.unioperiodistes.org/wp-content/uploads/2017/12/propostes_pdf.pdf
https://www.media.cat/discursosdiscriminatoris/la-manca-de-temps-de-recursos-i-de-diversitat-el-coctel-que-crea-discursos-discriminatoris-a-les-redaccions/
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20190504/462013411778/menas-delincuentes-menores-mossos.html
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També, i amb la idea de diversificar les fonts, s’ha d’incloure la veu de les entitats socials 

especialitzades i principalment, testimonis en primera persona de persones migrades o 

refugiades. Vam trobar alguns exemples amb les notícies al voltant de l’aniversari de 

l’Aquarius, on les persones sol·licitants d’asil van comptar la seua història i l’experiència d’un 

any a territori espanyol per posar en context la situació de la institució de l’asil.  

i Recull de les notícies al Levante sobre l’arribada de persones per les costes valencianes:  
 

• Al menos 336 inmigrantes han muerto este año al naufragar sus pateras, 06/11/2019  

• Llegan en pateras a las costas de Alicante 193 migrantes en 48 horas, 28/10/2019 

• Llega una patera con seis personas y se intercepta a otra con 18 en la costa de Altea, 06/10/2019 

• Una nueva patera eleva a cuatro las que han llegado hoy a la Marina Alta, 27/09/2019 

• Interceptados seis inmigrantes en Calp, 27/09/2019 

• Llega una patera con unas diez personas a la cala Tío Ximo de Benidorm, 25/09/2019 

• Detienen a 16 inmigrantes llegados en dos pateras al Albir y Benitatxell, 18/09/2019 

• Un pesquero de Xàbia halla una patera vacía, 14/09/2019 

• Al menos 17 migrantes llegan en patera a la cala de la Barraca de Xàbia 02/09/2019 

• Llega una patera a la Cala de la Barraca de Xàbia con 17 migrantes a bordo, 01/09/2019 

• Llega a Campello una patera con diez inmigrantes originarios de Argelia y Palestina, 01/09/2019 

• Una patera con diez inmigrantes llega a la costa de Altea 5/06/2019 

• Llega una patera a la cala de Ambolo de Xàbia, 23/05/2019 

  
 
ii Recull de les notícies al Levante sobre l’arribada de persones per les costes valencianes:  
 

• Más pateras sin refuerzo policial, 22/10/2019 

• Aumenta la llegada de inmigrantes ilegales a España en septiembre, 16/10/2019 

• Llegan 68 personas en nueve pateras en menos de 24 horas a las costas de Alicante, 30/10/2019 

• Se elevan a nueve los migrantes fallecidos de la patera que volcó en Lanzarote, 7/11/2019 

• Interceptan una patera con seis migrantes en la cala Llebeig de Poble Nou de Benitatxell, 26/09/2019 

• Una patera con una veintena de argelinos llega a una cala de Xàbia, 1/09/2019 

• Interceptada una patera en las costas de Alicante con diez personas a bordo, 19/09/2019  

 

 
iii Durant la presentació del seu llibre Facha a l’estat espanyol, l’investigador va concedir diverses entrevistes de 

radio. Una d’aquestes va ser al programa ‘Carne Cruda’ del 23 d’abril de 2019. Es pot accedir al podcast ací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

https://www.levante-emv.com/espana/2019/11/06/336-inmigrantes-han-muerto-ano/1941531.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/10/28/llegan-costas-alicante-193-inmigrantes/1938037.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/10/06/llega-patera-seis-personas-e/1929941.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/09/27/nueva-patera-eleva-cuatro-han/1926635.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/09/27/interceptados-seis-inmigrantes-calp/1926565.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/09/25/llega-patera-diez-personas-cala/1925612.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/09/18/diez-migrantes-detenidos-llegar-patera/1922850.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/09/14/pesquero-xabia-halla-patera-vacia/1921426.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/09/02/17-migrantes-llegan-patera-cala/1917058.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/09/01/llega-patera-cala-barraca-xabia/1917006.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/09/01/llega-campello-patera-diez-inmigrantes/1916884.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/06/05/patera-diez-inmigrantes-llega-costa/1884900.html
https://www.levante-emv.com/marina/2019/05/23/llega-patera-cala-ambolo-xabia/1878904.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/pateras-refuerzo-policial-20191014092940-nt.html
https://www.lasprovincias.es/politica/aumenta-llegada-inmigrantes-20191016144742-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/siete-pateras-llegan-20190930100450-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/elevan-ocho-migrantes-20191107111556-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/interceptan-patera-seis-20190926130755-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/patera-cala-portitxol-xabia-20190901195643-nt.html
https://www.lasprovincias.es/alicante/interceptada-patera-costas-20190919093724-nt.html
https://www.ivoox.com/carne-cruda-facha-el-regreso-del-fascismo-audios-mp3_rf_34795038_1.html



