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Presentació
En aquest treball de l'observatori "Sense Tòpics" del projecte Alça la veu contra el racisme i la xenofòbia
de CEAR PV, hem volgut analitzar el discurs discriminatori i d'odi que ha aparegut als mitjans de
comunicació i en xarxes socials durant la pandèmia de la Covid-19 en aquest 2020. En anteriors ocasions
a l'observatori vàrem analitzar de la mà de professionals i especialistes, com s'utilitzava el discurs racista i
xenòfob per a referir-se a les arribades per costes de les persones migrades i refugiades en determinats
mesos de l'any 2018. L'any següent, 2019, estudiàrem el discurs en les diferents campanyes electorals de
les eleccions generals i autonòmiques, utilitzat per partits polítics sobretot de la dreta i ultradreta per a
culpabilitzar les persones migrants i refugiades dels problemes socials per tal de treure rèdit polític.
Aquesta vegada, la mateixa pandèmia i la crisi social i econòmica derivada, serveix d'excusa perquè
persones d'organitzacions, determinats periodistes, partits polítics i determinats mitjans de comunicació
difonguen missatges falsos, confusos o estereotipats que criminalitzen una vegada més a les persones
migrades. Aquesta pràctica que contínuament és desmentida per diferents organitzacions en xarxes
socials i mitjans de comunicació, i que de vegades ha estat denunciada davant els tribunals, és una eina
utilitzada amb ànim de difamació i d'assenyalament públic que ha provocat diferents atacs verbals i físics
contra la població migrada al País Valencià i a l'Estat espanyol.
Amb aquest treball, portat a terme per l'activista pels drets de les persones migrades i llicenciat en
Filosofia, Adrià Vives, hem volgut analitzar aquests missatges racistes i xenòfobs durant aquesta
pandèmia, amb l'objectiu de denunciar-los i combatre'ls. Pretenem que aquest document servisca perquè
periodistes i comunicadores paren a reflexionar sobre la importància i la intencionalitat dels missatges
que s'emeten i no contribuïsquen en la difusió de discursos d'odi. Volem que la ciutadania i les
organitzacions socials, entenguen que moments de crisi i pandèmia com aquestos són utilitzats per
promoure actituds discriminatòries i racistes per determinats grups i partits polítics, de manera que aquest
document d'anàlisi i les seues conclusions i propostes volem siguen una eina per a informar i combatre
aquest intent de fer créixer el racisme i la xenofòbia.
Jaume Durà
Responsable de l'equip Jurídic i de l'àrea d'incidència política i comunicació de CEAR PV
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Introducció. Racisme i xenofòbia en temps de Covid
El racisme i la xenofòbia no han estat inventats pel Covid-19. El racisme i la xenofòbia són a la nostra
societat un problema estructural que travessa les vides de les persones migrades i refugiades en els àmbits
institucional, polític, social, cultural, etc. Si bé la pandèmia pel Covid-19 no ha inventat el racisme i la
xenofòbia sí que ha permés visibilitzar situacions que per a molts romanien ocultes. D'una banda,
l'epidèmia ha evidenciat les deplorables condicions en les quals es condemna a viure a la població
migrant que resideix en aquest país, especialment als qui es troben en situació d'irregularitat
administrativa; i, d'altra banda, ha posat en relleu la criminalització i repressió que pateixen aquestes
persones en la seua vida quotidiana i especialment quan alcen la seua veu per a reivindicar els seus drets.
I així, “el racisme, la xenofòbia i l’etnofòbia derivades de la pandèmia per COVID-19, han trobat una
societat debilitada que ha permés que aquestes formes de desigualtat augmenten i s’enfortisquen.”1
A l'informe Coronavirus Pandemic in the UE. Fundamental Rights implication 2, realitzat per l'Agència
dels Drets Fonamentals (FRA) de la Unió Europea durant els mesos de febrer i març de 2020 s'assenyala
que tant els mitjans de comunicació com les organitzacions de la societat civil han informat sobre
nombrosos incidents de racisme i xenofòbia relacionats amb el Covid-19 en diferents estats membres de
la UE durant els mesos que ha durat la pandèmia. Molts d'aquests incidents racistes es concreten en
presumptes delictes d'odi contra població d'origen xinés o asiàtic, principalment durant els primers mesos,
així com casos de discurs d'odi contra persones migrades i refugiades
L'informe de l'Agència dels Drets Fonamentals (FRA) assenyala que els incidents racistes i xenòfobs
documentats poden dividir-se en quatre àmbits, a saber: l'increment d'incidents racistes i xenòfobs a la via
pública, com ara crits, insults i, en alguns casos, agressions físiques; la discriminació en l'accés a béns i
serveis, inclosos l'educació i la sanitat; la criminalització en les declaracions de representants polítics i
figures públiques, personalitats amb una especial responsabilitat que amb el seu discurs poden fomentar
tant la solidaritat i la cohesió social com els sentiments racistes i xenòfobs, tal com ha ocorregut en els
casos en els quals s'ha relacionat el Covid-19 amb certs grups minoritaris o amb la immigració; i el paper
jugat pels mitjans de comunicació que, de la mateixa manera que poden informar amb rigor també poden
fer-ho de manera sensacionalista, fomentant actituds racistes i discriminatòries. L'informe indica
1
2

“Racismo, xenofobia y COVID-19” (Al revés y al derecho, 6/05/2020)
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
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específicament la responsabilitat que tenen els representants polítics i els mitjans de comunicació tant en
la difusió del discurs d'odi com en les conseqüències que d'aquest es deriven. De fet, en l’àmbit discursiu
“les primeres crítiques a la retòrica de la COVID-19 adverteixen sobre l’ús de metàfores bèl·liques que
poden acostar-nos a un sentiment autoritari i nacionalista, evocant la xenofòbia i el racisme.”3
La criminalització i repressió de col·lectius de persones migrades i refugiades, en la qual han participat
tant administracions públiques com partits polítics i mitjans de comunicació s'ha produït al llarg dels
mesos que dura ja la pandèmia. L'Equip d'Implementació del Decenni Internacional per als
Afrodescendents a Espanya i Rights International Spain van documentar en un informe4 publicat al juny
70 incidents racistes i pràctiques institucionals discriminatòries durant els primers mesos de la pandèmia a
l’Estat espanyol. D'ells, 39 casos van ser presentats davant l'ONU per suposats abusos policials racistes.
A les conclusions de l'informe Migració i asil a les campanyes electorals. Anàlisi del discurs als mitjans
de comunicació, publicat per l’Observatori Sense Tòpics de CEAR PV que analitzava el discurs en
mitjans de comunicació sobre migració i asil durant les campanyes electorals, ja s'assenyalava com des de
l'entrada de VOX al Parlament andalús el desembre de 2018, les seues propostes sobre migració i asil,
centrades en l'expulsió de persones migrades i en el criteri de la preferència nacional, havien condicionat
els discursos i debats de la resta de partits gràcies, en part, a l'altaveu que van trobar en alguns mitjans de
comunicació.
Es constatava a més que els mitjans de comunicació habituals no eren ja l'únic canal pel qual diferents
partits difonen el seu discurs, sinó que la majoria d'ells utilitzen les xarxes socials com a canals de
difusió, a vegades d'informació falsa, negant-se posteriorment a atendre les preguntes dels periodistes.
Per això, a més de continuar insistint en les bones pràctiques periodístiques i en la responsabilitat que
tenen els mitjans de comunicació respecte dels discursos que creen i divulguen es fa necessari analitzar
directament el discurs que es produeix i difon des dels mateixos partits polítics. En aquest sentit, encara
que les qüestions relacionades amb la immigració i el refugi no resulten determinants en el debat polític,
són utilitzades i instrumentalitzades per a fomentar la crispació social. El discurs contra la immigració no
3

“COVID-19: les metàfores de la pandèmia” (Mètode, 28/05/2020)
“Crisis sanitaria Covid-19. Racismo y xenofòbia durante el estado de alarma en España”. Equipo de Implementación del Decenio
Afrodescendiente en España y Rights International Spain. Junio, 2020.
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/d0b782ac0452e9052241b17a646df19ad4edf12c.pdf
4
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és exclusiu de l'extrema dreta, sinó que és assumit per la majoria dels partits polítics que, d'una manera o
altra, aposten per polítiques de control migratori centrades en qüestions de seguretat i no en la protecció
dels drets fonamentals de les persones migrades i refugiades. Així en diferents estudis realitzats al llarg
dels anys en què s'analitzava el discurs sobre immigrants i refugiats per part tant dels mitjans de
comunicació com de les administracions i els representants polítics es constatava una certa homogeneïtat
en els plantejaments, coincidint en donar prioritat a l’interés de l'Estat en el control de l’accés i la
permanència en el territori per damunt de l’interés en la protecció dels drets de les persones migrades i
refugiades. No obstant això, aprofitant les condicions que durant anys ha anat generant en la societat el
discurs contra la immigració, l'extrema dreta ha fet un pas més enllà per a produir i difondre un discurs
que pot ser catalogat de discurs d'odi.
El discurs d'odi no ha d'entendre's com un fenomen aïllat, sinó que constitueix un problema en molts
països, principalment a Europa. A Espanya els quatre temes sobre els quals gira el discurs d'odi de
l'extrema dreta són la lluita contra la violència masclista, contra la discriminació que pateix el col·lectiu
LGTBI, contra la crisi climàtica i contra els drets fonamentals de les persones migrades i refugiades 5.
Respecte d'aquestes últimes existeix un llarg historial de criminalització, principalment cap a les persones
musulmanes, sustentat en notícies falses i dades manipulades, sent els menors estrangers no acompanyats
un dels objectius fonamentals dels atacs en els últims anys.
Segons la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) el discurs d’odi compren totes les
formes d’expressió que propaguen, inciten, promouen o justifiquen l’odi racial, la xenofòbia,
l’antisemitisme i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre altres la intolerància expressada pel
nacionalisme, l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, les persones migrades i
les persones d’origen migrant. Perseguir el discurs d’odi no significa retallar la llibertat d’expressió, ja
que no parlem de castigar l’expressió d’unes idees sinó el fet que aquesta expressió es faça d’un mode i
baix unes circumstàncies que suposen una provocació a l’odi, la discriminació o la violència. La llibertat
d’expressió és un dret fonamental de gran importància en un sistema democràtic que sols es pot veure
limitat quan el seu exercici entra en conflicte amb altres drets fonamentals. I precisament una de les
circumstàncies en les quals es pot veure limitat el dret a la llibertat d’expressió és quan entra en conflicte
amb el dret a la igualtat o amb el dret a la dignitat humana, que sempre han de prevaldre ja que, a més de
5

“El recorrido del discurso de odio de VOX” (Cuarto Poder, 9/12/2019)

11

Sense Tòpics 2020: Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19

CEAR PV

drets, la dignitat humana i la igualtat són principis informadors de qualsevol ordenament jurídic
democràtic.
L'augment del discurs i els delictes d'odi va quedar constatat en l'últim informe publicat pel Ministeri de
l’Interior6 en el qual s'assenyala que el total de delictes i incidents d'odi documentats van augmentar un
8,3% el 2019 respecte a 2018. Concretament, els casos de delictes i incidents d'odi per motivacions
racistes o xenòfobes van augmentar en 2019 en un 20,9% respecte a 2018. Per a combatre aquest tipus
d'incidents existeix des de fa al voltant d'una dècada a Espanya la legislació sobre delictes d'odi. No
obstant això, la dificultat en la seua aplicació a causa de les diferents interpretacions que han anat sorgint
ha fet que en massa ocasions aquesta no resulte efectiva en la protecció de col·lectius vulnerables i que,
per contra, s'haja utilitzat per a castigar discursos o conductes dissidents.
Són aquests col·lectius, en aquest cas els de persones migrades i refugiades, els que més han patit els
efectes de la pandèmia pel que fa als discursos i incidents d’odi. Malgrat els diferents informes que es van
publicar ja des dels primers dies de l’arribada del Covid-19 alertant de l’increment del racisme i la
xenofòbia i de les crides a la responsabilitat de periodistes i càrrecs polítics per part de diferents
organismes i institucions, el discurs contra les persones migrades i refugiades ha estat una constant durant
els últims mesos.
En aquest informe hem volgut recollir en diferents epígrafs el discurs racista i xenòfob contra les persones
migrades i refugiades que s’ha transmès tant a través dels mitjans de comunicació com per part de les
administracions i els representants públics durant els primers mesos de la pandèmia. Més que una anàlisi
del discurs en profunditat, la pretensió amb aquest informe és la de disposar d’un document que deixe
constància de la discriminació racista i xenòfoba patida per la població migrada i refugiada amb la
finalitat de contribuir en el camí cap a la seua erradicació.

6

AAVV (2020). Informe de la evolución de los delitós de odio en España. Secretaría General Técnica, Ministerio del Interior.
Gobierno de España.
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El “Virus chino”. Criminalització de les persones d’origen asiàtic
A principis de febrer ciutadans d'origen asiàtic denunciaven haver patit atacs racistes relacionats amb el
Covid-19 en diferents països: episodis de violència física als carrers de Regne Unit, actituds
discriminatòries i humiliants en el transport públic a França, prohibicions d'accés a llocs públics a
Espanya, etc. L'assenyalament dels ciutadans d'origen asiàtic com a propagadors de la malaltia, així com
el de les autoritats del país per la seua gestió de la crisi ha sigut constant des que es feren públics els
primers contagis. Persones que havien estat en regions que es troben a milers de quilòmetres de Wuhan,
la ciutat en la qual es va originar la pandèmia, i fins i tot persones que mai havien visitat Xina o que ho
havien fet feia anys van ser relacionades amb la malaltia i se les va acusar de ser portadores i
propagadores d'aquesta. Jia Sun, resident a Barcelona, relatava en premsa com li van cridar “coronavirus”
des d'un cotxe durant en els primers dies de la pandèmia. En ser preguntat per l'estigmatització que estava
patint el col·lectiu responia que “qui ho fa és perquè ja és racista i aprofita la situació d’alarma creada
amb la malaltia”7. Dies més tard, Thomas Siu, un ciutadà estatunidenc d'origen xinés va ser brutalment
agredit a prop

del metro de Madrid després que els seus atacants li cridaren comentaris racistes

relacionats amb el Covid-19.8
Aquesta situació d'alarma a la qual es referia Jia Sun va ser alimentada en xarxes socials i en canals de
missatgeria instantània, on van aparéixer gran quantitat de notícies falses que es van fer virals ràpidament.
El discurs d'odi que criminalitzava a la població d'origen asiàtic es va combinar amb la difusió de gran
quantitat d'informació sobre l'evolució de la pandèmia, creant un clima de confusió i por que va posar les
condicions per a la propagació d'un discurs racista que assenyalava a les persones d'origen asiàtic ja no
com a portadores del virus sinó com el virus mateix. A principis de febrer va començar a difondre's per
WhatsApp un àudio en el qual s'afirmava que un xiquet “que ve de la Xina” havia sigut aïllat en les
urgències d'un hospital de Galícia després d'haver donat positiu en les proves per a Covid-19. En aquell
moment només hi havia dues persones infectades a Espanya: un ciutadà alemany en La Gomera i un
ciutadà britànic a Mallorca. La Conselleria de Sanitat de Galícia es veia obligada a assegurar públicament
que no hi havia cap cas en la comunitat autònoma9. Per les mateixes dates es difonia el vídeo d'una

7

“Jia Sun: catalán de origen chino: `Me gritaron coronavirus desde un coche´” (El Español, 8/02/2020)
“Un estadounidense de origen chino denuncia una agresión racista en Madrid por el coronavirus” (elDiario.es, 10/03/2020)
9 “No, no hay un niño que viene de China que ha dado positivo en coronavirus en un hospital como dice este audio en gallego”
(Maldita 12/02/2020)
8
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autòpsia realitzada per diferents sanitaris en un institut forense de Tailàndia que es feia passar per imatges
de ciutadans xinesos tallant un bebè per a menjar-se’l10. No obstant això, la difusió de desinformació
sobre la Xina i la seua cultura, amb la consegüent estigmatització de la seua població, no és una cosa
nova, sinó que ve de llarg temps arrere. Ja a l'inici de l'any, abans de l'arribada de la pandèmia i amb
motiu de l'Any Nou xinés, elDiario.es i Maldita.es publicaven un article desmentint les notícies falses
difoses en l'últim any i que apareixien una vegada i una altra en diferents mitjans i xarxes socials fent-se
passar per reals: segrestos de xiquets en botigues de roba, xiquets congelats per a vendre posteriorment
els seus òrgans, exempcions de tributs per als qui obrin un negoci a Espanya, sabates plenes de diners
enviats a la Xina o fabricació d'ous falsos per a fer-los passar per autèntics11. De fet, a principis del passat
any, en el districte d’Usera a Madrid es va posar en marxa la iniciativa “Usera Anti-Rumores”, un
projecte en el qual els veïns del barri denuncien les notícies falses i els bulos sobre la població xinesa.12
És important assenyalar aquests antecedents perquè són els que durant molts anys han generat un clima
propici per a assenyalar a aquestes persones com a responsables de la pandèmia. L'estigmatització que ha
patit i pateix la població d'origen asiàtic a Espanya arran del Covid-19 només ha sigut possible pels
discursos fal·laços, a vegades vertaders discursos d'odi, que durant anys s'han difós sobre ella. En aquest
sentit, David Chen, resident a Catalunya, assenyalava que “les situacions de discriminació pel coronavirus
són només un episodi més del que fa temps que portem vivint” 13. Així, diferents col·lectius de persones
d'origen xinés han assenyalat que les actituds discriminatòries contra ells basades principalment en la
desinformació es produeixen almenys des de l'última dècada del passat segle, quan van arribar un gran
nombre de persones procedents del país asiàtic. De fet, ells mateixos recorden com fa alguns anys van ser
també víctimes de discursos racistes quan van arribar a Espanya la grip aviària o la grip porcina.

10

“No, estas personas asiáticas no Cortan un bebé para comérselo: el nuevo bulo al calor del racismo por el coronavirus”
(elDiario.es, 11/02/2020)
11 “Año Nuevo chino: estos son los bulos que vuelven sin parar para atacar a la población asiática.” (elDiario.es, 30/01/2020)
12 “No, no comemos carne de gato: los bulos contra los que lucha la población china desde los 90” (elDiario.es, 5/02/2019)
13 “L’estigma a la comunitat xinesa, l’altra cara del coronavirus” (Nació Digital, (7/02/2020)
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Així, sent conscients que el pitjor estava per arribar, la comunitat xinesa a Espanya s'organitzava des dels
primers dies de la pandèmia per a lluitar contra la desinformació sobre el Covid-19. Antonio Liu Yang,
advocat i activista, era el primer a reproduir a Espanya la campanya que estava arribant ja a diferents
països per a denunciar el racisme: “Davant els actes de racisme que ens venen damunt estem replicant
campanyes que s’estan fent fora
d’Espanya. La malaltia no entén de
races

ni

nacionalitats.

#NoSoyUnVirus és la campanya
que estem llançant per combatre la
desinformació

sobre

el

#Coronavirus”. La campanya va ser
compartida en xarxes socials per
milers de persones en diferents
països i va aconseguir que diversos
representants polítics hagueren de
demanar públicament que s'evitaren
els discursos racistes i xenòfobs.
Diferents institucions a Espanya i a l’àmbit internacional van instar els representants públics i als mitjans
de comunicació a ser responsables amb el tractament de les informacions que transmetien per a no
estigmatitzar a la població d'origen asiàtic, ja que els casos de discriminació s'estaven produint per tot el
món i de manera constant al llarg dels mesos que durava la pandèmia.
Fernando Simón, director del centre de coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de
Sanitat demanava ja en els primers dies de febrer, quan encara no s'havia detectat cap cas a Espanya, que
no s'adoptaren actituds discriminatòries contra persones provinents de la Xina: “Hi ha una certa
preocupació entre la població i s’està arribant a tindre certes actituds una mica discriminatòries contra
persones provinents de la Xina”. Per a això assenyalava la necessitat de “reduir aquest clima de
preocupació” i acabar amb el problema de la discriminació que “s’està generant potser per un excés
d’informació difícil de digerir”.14 Mesos més tard el Secretari General de les Nacions Unides, Antonio
14

“Sanidad pide no discriminar a personas de origen asiático” (La Vanguardia, 2/02/2020)
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Guterres, declarava que “la pandèmia continua difonent una onada d’odi i xenofòbia, buscant chivos
expiatorios i fomentant la por”, i instava els governs a “actuar ara per enfortir la immunitat de les nostres
societats contra el virus de l’odi”. En el mateix sentit, Humans Rights Watch denunciava en un comunicat
que “líders governamentals i alts funcionaris han encoratjat directa o indirectament els crims d’odi o les
mostres de racisme i xenofòbia mitjançant l’ús d’una retòrica anti Xina. Diversos partits i grups polítics,
en països com els Estats Units, Regne Unit, Itàlia, Espanya, Grècia, França i Alemanya també han
aprofitat la crisi del COVID-19 per impulsar teories de la conspiració, contra immigrants, en favor de la
supremacia blanca, ultranacionalistes, antisemites i xenòfobes que demonitzen als refugiats, estrangers,
persones destacades i líders polítics”.15
No obstant això, malgrat les campanyes dels activistes antiracistes, les denúncies de les organitzacions
socials i les crides institucionals contra la criminalització de les persones d'origen xinés i asiàtic, alguns
partits polítics i mitjans de comunicació no han deixat en cap moment a un costat la seua estratègia
d'assenyalament i estigmatització a través del discurs d'odi. El 7 de febrer, el regidor de VOX en Madrid
Fernando Martínez Vidal escrivia diferents missatges d'odi contra la població d'origen xinés en el seu
compte de Twitter: “Hui a la Puerta del Sol, els turistes xinesos, que són els transmissors de la malaltia, es
protegien de la resta amb mascaretes, com si fórem nosaltres els que mengem sopa de rat penat” Malgrat
que aquesta primera publicació va provocar que molts usuaris l'acusaren de racista minuts més tard
insistia amb un segon missatge: “EL PANGOLÍ. Les aus, les vaques, els rats penats, ara apareix un nou
animalet anomenat pangolí, mamífer molt comestible que podria ser el transmissor del coronavirus als
humans... Si em perd, que no em busquen a un xino”.
A meitat del mes de març, després d'haver comunicat que havia sigut contagiat per Covid-19, Javier
Ortega Smith, secretari general de VOX, publicava un vídeo en el seu compte de Twitter en el qual
mostrava com estava sent el seu dia a dia recuperant-se de la malaltia i escrivia: “Tracte de mantindrem
en bona forma física i mental, recarregant forces, els meus anticosos espanyols lluiten contra els maleïts
virus xinesos fins a derrotar-los”. El tuit, a més d'absurd des d'un punt de vista científic, és clarament
racista per vincular un virus i uns anticossos a nacionalitats concretes confrontant-los, a més, usant termes
bel·licistes que promouen l'enfrontament. El dirigent d'extrema dreta acabava esborrant el tuit després que
l'Ambaixada de la Xina a Espanya li cridara l'atenció pel contingut racista del seu missatge i li recordara
15

“El Covid-19 aumenta la xenofobia y el racismo contra los asiáticos en todo el mundo” (Humans Rights Watch, 12/05/2020)
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que la llibertat d'expressió tenia límits i que precisament s'havia triat aquest nom per al virus amb la
finalitat d'evitar que se'l relacionara amb alguna zona geogràfica, població o cultura concretes.
El 9 d'abril, Santiago Abascal, durant la seua segona intervenció en el Ple del Congrés que debatia la nova
pròrroga de l'estat d'alarma, assenyalava que “Sembla que la dictadura xina també s’ha comprat l’OMS i
jo els diria que estiguérem tots atents perquè dins de sis mesos serà tot xinés llevat del virus”. I és que en
els primers mesos de la pandèmia el virus del Covid-19 es va utilitzar com a excusa per a reforçar la tesi
de la dreta de la necessitat de tancar les fronteres i controlar de manera estricta l'entrada de ciutadans
estrangers.
D'aquesta manera es repeteixen constantment les idees que relacionen el virus amb la nacionalitat xinesa,
convertint també al virus en una cosa estrangera; s'acusa sistemàticament el govern xinés de no gestionar
adequadament la pandèmia, d'haver ocultat informació i fins i tot d'haver creat el virus. Amb un discurs
superficial i fal·laç s'intenten posar tots els elements perquè semble de sentit comú que la millor i única
solució per a lluitar contra el virus és el tancament de fronteres. En aquest sentit, un mes i mig abans, el
27 de febrer, el diputat de VOX Juan Luís Steegman Olmedillas demanava al Ministre de Sanitat,
Salvador Illa, “mesures de restricció en vols i aeroports per tal d’impedir l’entrada dels passatgers
estrangers que venen de la Xina o Itàlia. ¿Per a quan prendran mesures de restricció a les nostres
fronteres? ¿Per a quan mesures de contenció?”.
Quatre dies després de la intervenció d'Abascal en el Congrés, la secretària general del grup parlamentari
de VOX en el Congrés, Macarena Olona, en ser entrevistada en Los Desayunos de TVE comentava que
“Xina ens ha portat dues coses: en primer lloc, la pesta del segle XXI i, en segon lloc, el caldo de cultiu
propici perquè els postulats comunistes s’imposen al nostre país”. Com ja succeïra amb Ortega Smith, a
més dels missatges de diferents tuiteros que criticaven el racisme i la xenofòbia del comentari d’Olona,
l'Ambaixada de la Xina a Espanya no va tardar a respondre a través de les xarxes socials de manera
contundent: “El joc polític de tirar la culpa als altres sí que és la pesta del segle XXI”.
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A la fi de juliol van circular cartells i missatges en diferents
xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània que
alertaven que la comunitat xinesa del districte d’Usera a Madrid
estava tancant els seus comerços pel Covid-19 per recomanació de
l'Ambaixada de la Xina. Se'ls acusava de tindre informació
privilegiada sobre el desenvolupament de la pandèmia que no
compartien amb la resta dels veïns, fomentant el recel contra ells.
No obstant això, Maldita.es comprovava presencialment que la
majoria dels comerços del districte d’Usera romanien oberts i tant
la població d'origen asiàtic resident en el barri com les autoritats
xineses a Espanya negaven haver rebut la recomanació o recomanat, segons el cas, el tancament de
comerços. De fet, l'Ambaixada de la Xina a Espanya comminava a la població a seguir les mesures i
protocols establits pel Govern espanyol contra el Covid-19.16. També en les mateixes dates es difonia un
missatge de Whatsapp que alertava que els treballadors d'un basar regentat per persones d'origen asiàtic a
Badajoz havien donat positiu en
Covid-19
continuaven

i

malgrat
treballant.

això
El

responsable de l'establiment, en
assabentar-se del bulo difós gràcies
a l'avís d'altres comerciants de la
zona es va afanyar a desmentir-lo
en xarxes socials i a denunciar-lo
davant la Policia Nacional.17
Tot i que la campanya #NoSoyUnVirus va nàixer per a lluitar contra totes aquestes desinformacions sobre
el Covid-19 i que ja s'havien posat en marxa iniciatives en aquest sentit anteriorment, la criminalització
que ha suposat la pandèmia per a la població d'origen xinés ha fet que feren un pas més enllà en la seua
autoorganització. Si bé fins al moment les organitzacions de ciutadans d'origen xinés se centraven en la
part laboral, comercial i de negocis, ara el seu objectiu va molt més enllà. Així ho expressava la periodista
16

“No, no hay pruebas de que la comunidad china en Usera (Madrid) esté cerrando sus comercios por el COVID-19 ni de que la
Embajada de China se lo haya recomendado, a fecha 24 de junio de 2020” (Maldita, 24/06/2020)
17 “Otro bulo sobre la covid afecta a un bazar chino en Badajoz” (Hoy, 22/07/2020)
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i activista Paloma Chen al tancament del seu article La comunidad china se organiza: de la campaña
#NoSoyUnVirus a la aventura política: “El cim d'aquesta iniciativa, que persegueix la continuïtat més
enllà de les campanyes puntuals davant situacions d'estigmatització, d'una plataforma o equip que treballe
els problemes de discriminació racial, seria la institucionalització i la incursió política de la comunitat
xinesa. Primer en el districte d’Usera, després a la Comunitat de Madrid, i, finalment, fins i tot en el
govern espanyol.”18

18

“La comunidad china se organiza: se la campaña #NoSoyUnVirus a la aventura política” (El Salto, 14/02/2020).
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Migrants vs. Turistes
L’any 2019 es van produir 83,7 milions d’arribades de turistes a Espanya,
el que suposava un increment de l’1,1% respecte a l’any anterior i
constituïa un nou rècord històric. D’aquests, 68,7 milions de persones van
arribar per via aèria, mentre que 12,8 milions de persones ho van fer per
carretera. D’altra banda, 26.168 persones van arribar en pastera a les costes
espanyoles, el que va suposar una caiguda del 54,5% respecte del total de
persones arribades durant l’any 2018.
De fet les arribades per vies irregulars a Europa porten baixant des de 2015 i les persones migrades i
refugiades es veuen obligades a travessar vies cada vegada més perilloses. Concretament l’any 2020 i
segons dades del Ministeri d'Interior, les arribades irregulars a Espanya havien caigut fins al mes de juliol
un 35,4% respecte a 201919.
D’aquest total de persones que migren a Europa,
únicament el 4,5% ho fa per vies irregulars 20 .
Encara que l'atenció política i mediàtica es centra en
la tanca de la frontera sud de Ceuta i Melilla i en les
arribades en pastera, la major part de les persones
que migren a Europa accedeix amb visat al territori
a través dels diferents aeroports. A més, el que una
via siga regular, legal i segura depén d'una decisió
política. Rutes migratòries des de països del nord
d'Àfrica que eren “legals” van deixar de ser-ho a
partir de l'aparició de la primera Llei d'Estrangeria en 1985. De fet, CEAR fa anys que reclama la
implementació de vies legals i segures que permeten fer efectiva la DUDH, que reconeix el dret a migrar
i a sol·licitar protecció internacional, sense que es pose en perill la vida de les persones migrades i
refugiades. Malgrat la persistència i normalització del discurs que parla d'immigrants il·legals, les
19

“Caen un 35,4% las llegadas irregulares a España en lo que va de año, con respecto a 2019, según Interior” (Europa Press,
10/07/2020)
20 “El control migratorio en España: una oscura industria de más de 660 millones en cinco años” (PorCausa; Público, 01/07/2020)
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persones, per definició, no poden ser il·legals i tampoc irregulars. Les persones, subjectes de dret, en
qualsevol cas, poden trobar-se en diferents situacions administratives sent aquestes les que poden ser
qualificades de regulars o irregulars segons, una vegada més, decisions polítiques.
La vesprada del 3 de juliol un grup de veïns de Los Nietos (Cartagena)
es concentrava per a demanar l'expulsió del poble d'un grup de sis xics
algerians entre proclames i insults racistes21. Els xics havien arribat en
pastera al port de Cartagena el cap de setmana anterior i havien sigut
traslladats a Los Nietos per a passar la quarantena preventiva en
l'habitatge d'una ONG. A tots ells se'ls havia realitzat les proves PCR i
havien donat negatiu. 22 L'Associació de Veïns de Los Nietos es va
afanyar a assenyalar que la pressió per a expulsar als xics del poble no
era per motivacions racistes, sinó que tenia a veure amb la por dels
veïns a ser contagiats. No obstant això, tal com va assenyalar Diego
Mendoza, coordinador d'IU-Verds Cartagena, “suposem que no actuen
de la mateixa manera quan es tracta d'estrangers procedents d'altres
països del nord del nostre continent.” I efectivament, els veïns de Los
Nietos no haurien actuat igual tractant-se d'estrangers procedents
d'altres països del nord del nostre continent. En primer lloc,
perquè en tal cas, aquests xics ja no serien immigrants sinó
turistes i, en segon lloc, perquè cap veí del poble podria saber si
aquests turistes estarien contagiats o no pel Covid 19, ja que a
aquests no se’ls feia cap PCR. Efectivament, tal com assenyalava
el periodista Miquel Ramos des del seu compte de Twitter, “no
voreu aquests insults contra turistes, als qui NO se’ls fa proves de
Covid-19”.
Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, el 8 de juliol la Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana,
Ana Barceló, va assenyalar durant una roda de premsa que s'estava treballant en un protocol específic per

21

“Seis migrantes argelinos en cuarentena, expulsados de un pueblo de Murcia entre insultos racistes de los vecinos.” (elDiario.es,
03/07/2020)
22 “Varios migrantes en cuarentena, expulsados entre insultos de un pueblo de Murcia: “Ojalá reviente el autobús con vosotros
dentro.” (Público, 04/07/2020)
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a l'arribada d'immigrants en col·laboració amb la Delegació de Govern i que aquest protocol s'utilitzaria
també per a l'arribada de turistes o en cas que finalment es posara en marxa l'operació pas de l'Estret.
No obstant això, tal com publicava dies més tard el mitjà digital infoLibre 23 els migrants havien
d'enfrontar-se a protocols més estrictes contra el Covid 19 que els turistes europeus. Durant l'estat
d'alarma, és a dir, fins al 21 de juny, va ser el Govern central a través del Ministeri d'Inclusió, Seguretat
Social i Migracions qui va traslladar a les Comunitats Autònomes el protocol que havien de seguir davant
l'arribada de persones estrangeres al territori nacional: complir una quarantena de 14 dies i realitzar-los
test PCR únicament en cas que presentaren símptomes; a més, en cas de necessitat i adoptant certes
mesures de prevenció, es permetia canviar de província durant l'aïllament.
Finalitzat l'estat d'alarma la quarantena va quedar limitada a aquelles persones amb símptomes o que
hagueren estat en contacte amb un positiu. No obstant això, a partir d'aquesta mesura comuna es van
establir unes altres, diferents segons la Comunitat Autònoma, que diferenciaven entre immigrants i
turistes. Així, a Canàries, Múrcia i Andalusia, es va establir per als migrants l'obligatorietat que es
realitzara proves PCR a tota persona que accedira en pastera a territori nacional. A aquestes persones, a la
seua arribada, se'ls proporciona una primera assistència
sanitària i humanitària per part de Creu Roja, abans de ser
retingudes i traslladades als CATE o als calabossos de les
comissaries del CNP. En els protocols autonòmics apareixen
mesures

de

prevenció,

d'aïllament,

d'higiene

i

de

distanciament físic; es commina a reforçar la neteja de les
diferents àrees i a prendre mesures específiques de seguretat
durant els desplaçaments. D'altra banda, als turistes únicament
se'ls fa omplir un imprés a la seua arribada amb qüestions
personals, se'ls pren la temperatura i mitjançant un control
visual s'infereix si la persona pot tindre símptomes
compatibles amb el Covid-19 o no.

23“Las

comunidades imponen a los migrantes protocolos contra el covid-19 más estrictos que a los turistas”. (Infolibre, 12/7/2020)
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Es tracta d'una mesura que vulnera el principi d'igualtat de tracte i la prohibició de discriminació, ja que
s’estableixen protocols diferents per al tractament de situacions que resulten iguals sota criteris que en
cap moment han sigut explicats. Una vegada que s'ha accedit a territori nacional, independentment de la
manera en la qual s'haja produït aquesta entrada i del procediment administratiu que haja de seguir-se en
cada cas, no hi ha raó perquè els controls sanitaris siguen diferents cap als uns i els altres i, per tant, es
tracta d'una actuació discriminatòria. De fet, tant CEAR com APDHA 24 van criticar des del primer
moment aquesta diferència de tracte en entendre que era una manera d'estigmatitzar i criminalitzar a les
persones migrants. La directora de CEAR, Estrella Galán ho exposava de manera clara: “Des de CEAR
valorem positivament que es realitzen proves PCR a totes les persones estrangeres que arriben al nostre
país. Però totes és totes, sense diferenciar si arriben com a turistes o com a migrants, perquè si no estem
traslladant un missatge de racisme molt perillós.” Per tant, el racisme institucional ha tornat a manifestarse a través dels protocols establits amb l’arribada de l’estiu per a la prevenció de nous brots de Covid-19,
que discriminen entre turistes i immigrants. Tal com publicava el mitjà digital alternatiu Kaos en la Red
“Mentre a tot l'Estat arriben vols de l'estranger -i es tracta de vendre el país com un “territori segur” per al
turisme-, les persones migrants que arriben en situació de vulnerabilitat són tractades com a possibles (i
quasi segurs) focus de contagi.”25
Aquesta diferència de tractament no ha vingut únicament del discurs polític, sinó que ha tingut també el
seu reflex en els mitjans de comunicació, apareixent gran quantitat de notícies i titulars que centraven
l'atenció en els possibles contagis de persones migrades, criminalitzant i estigmatitzant principalment a
aquelles que arribaven per costa.
El 17 de juliol el diari El País26 publicava que la Generalitat valenciana posava a disposició del Govern
un hospital de campanya a Alacant per a la quarantena de migrants. En un protocol “pioner” elaborat
entre la Conselleria de Justícia i la Delegació de Govern s'establia que aquells que tingueren símptomes o
resultaren sospitosos d'estar contagiats de Covid-19 serien traslladats a l'hospital alacantí, on se'ls

24

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
“Racismo institucional. Protocolos más estrictos para migrantes que para el turismo con el fin de prevenir nuevos brotes de
Covid19”. (Kaos en la Red, 13/07/2020)
26 “La Generalitat cede al gobierno su hospital de campaña en Alicante para la cuarentena de migrantes (El País, 17/07/2020)
25
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realitzaria una prova PCR. Els casos positius serien traslladats a
l'Hospital d'Alacant mentre que els seus contactes passarien la
quarantena a l'hospital de campanya fins que el seu possible contagi
quedara descartat per complet. A aquelles persones que rebutjaren
l'aïllament se'ls podria obligar amb una autorització judicial.
Els protocols per a previndre l’expansió del Covid-19 haurien de fer-se atenent únicament a criteris
sanitaris, que han de respectar en qualsevol cas els drets fonamentals de les persones. No obstant això, el
que resulta inacceptable és la diferència de tracte que s'estableix entre les persones que accedeixen al
territori nacional segons es considere que arriben com a turistes o com a migrants.
Aquesta diferència de tracte va continuar acreixent-se en els dies següents. En el protocol dissenyat per la
Generalitat Valenciana per a ser aplicat a les persones migrades es preveu des del primer moment que “a
aquelles persones que rebutgen l’aïllament se les podrà obligar mitjançant una autorització judicial que
garantisca els seus drets alhora que se’ls presta atenció sanitària”. Per contra, no va ser fins al dia 5
d'agost, un mes més tard, quan la Generalitat va començar a plantejar-se la possibilitat de prendre accions
legals contra els qui incompliren la quarantena o es negaren a sotmetre's a la prova PCR 27 , possibilitat
que va començar a estudiar-se arran que un grup de joves que havia estat en contacte amb uns altres que
havien donat positiu en un local d'oci nocturn es negaren a realitzar-se l'esmentada prova. Finalment, el 6
d'agost, amb l'objectiu de transmetre seguretat als turistes, la Generalitat Valenciana posava en marxa un
acord amb diferents hotels per a allotjar sense cost durant la quarantena a aquells visitants que donaren
positiu en Covid-19. 28 Hotels per als turistes i hospital de campanya per als migrants.

A finals del mes de juliol es produïa un vergonyós incident en el principal municipi turístic de l'illa de
Gran Canària. Un grup de veïns havia construït barricades als carrers per a impedir l'accés a migrants que
portaven varios dies dormint en un moll del port d’Arguineguín després d'haver donat positiu per Covid19 alguns d'ells i no obtindre cap resposta per part de les administracions. Els veïns van tallar els carrers

27
28

“La Generalitat estudia actuar legalment contra qui no complisca la quarantena o es negue a fer-se la PCR” (A Punt, 5/08/2020)
“El Consell habilita dos hoteles refugio para que turistes contagiados pasen la cuarentena” (Las Provincias, 6/08/2020).
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durant hores fins que a la nit la Policia va poder obrir-se pas per a realitzar el trasllat dels migrants al
centre on havien de passar la quarantena.
D’altra banda i també durant els mateixos dies, l'executiu canari signava un acord amb l'asseguradora
AXA per a garantir que aquells turistes que donaren positiu en Covid-19 tingueren cobertes les despeses
mèdiques i d'estada durant l'aïllament. Encara que el sensacionalisme amb el qual s'ha tractat les
arribades en pastera podria haver jugat a favor de les protestes contra els migrants als carrers del municipi
de Tunte la veritat és que, tal
com publicava elDiario.es en
dies posteriors, no és el
primer atac racista
localitat,

a la

ja que en 2006

alguns veïns van incendiar un
centre en el qual anaven a ser
allotjades

un

grup

de

persones migrades.
Tant a l'incident ocorregut a Los Nietos com a l’esdevingut a Tunte, els veïns es van afanyar a assenyalar
que la motivació de les seues protestes no era d'índole racista, sinó que temien que arribaren persones
contagiades que pogueren posar en perill als residents del municipi. Yeison García, politòleg i activista
antiracista assenyalava en el seu compte de Twitter que estàvem assistint a una perillosa reconfiguració
del discurs racista en termes sanitaris: “El COVID-19 és el marc idoni per a la re-configuració del relat
racista. Del `jo no soc racista, només crec que no es pot ajudar a tothom´ passem al `jo no soc racista, es
tracta d'una qüestió sanitària´”.
El 29 de juliol Santiago Abascal anunciava en el Congrés que Vox
presentaria una moció de censura contra el Govern per la seua mala
gestió durant la crisi del coronavirus utilitzant arguments fal·laços,
racistes i xenòfobs. Acusava el Govern d'afavorir l'arribada
d'immigrants per vies irregulars que estarien ocasionant rebrots: “Són
vostés els responsables d’una immigració il·legal que aquests dies
està prenent tints de vertadera invasió silenciosa i silenciada pels
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seus còmplices als mitjans. Amb centenars de contagiats arribant a les nostres costes, amb col·lapse
sanitari a aquestes zones, amb els CIE tancats i els il·legals campant per allí, amb inseguretat als barris…
Com arribaran els turistes a Canàries si sols permeten arribar a cayucos amb persones infectades?”

L'endemà, en la Comissió de Sanitat i Consum, VOX tornava a culpar dels rebrots a l'arribada
d'immigrants a les costes espanyoles malgrat que el ministre de sanitat Salvador Illa havia informat que la
majoria dels rebrots s'estaven produint en l'àmbit social, principalment en festes particulars i durant l'oci
nocturn.
Encara que diferents diputats nacionals de VOX han repetit en diverses ocasions la idea falsa dels
immigrants contagiats arribats en pastera, ha sigut en les comunitats autònomes on es produeixen
habitualment aquestes arribades on la criminalització de les persones migrades ha funcionat com un
mantra que la dreta i l'extrema dreta no ha deixat d'utilitzar, realitzant preguntes sobre aquest tema en
totes les administracions en les quals tenen representació i difonent els seus arguments racistes en els
mitjans de comunicació que els són afins. Així, el mateix dia 30 de juliol, Rodrigo Alonso, parlamentari
d'Almeria deia que "en els últims dies, a les costes andaluses han arribat més de 500 immigrants il·legals,
molts d’ells contagiats per Covid-19”. La realitat, tal com publicava el periòdic digital Noticias de
Almería29 després d'haver accedit a les dades de la subdelegació de Govern, era que del voltant de 2000
persones que havien arribat en les últimes setmanes, només tres d'elles havia donat positiu en Covid-19,
el que representava un 0,13% del total.
A principis d'agost, Carlos Mazón, sotssecretari de Política Local del
PP provincial d'Alacant carregava contra les persones migrades en un
comentari de Facebook en el qual apareixien imatges de diverses
pasteres: “aquest estiu, aquest és l’únic turisme que arriba a Espanya
sense restriccions ni control”. Al seu torn, Alejandro Morant, alcalde
del PP en la localitat alacantina de Busot, responia: “Aquest és el
turisme que fomenten Podemitas i socialistes, mentre menyspreen als
anglesos, alemanys, belgues, holandesos. (…) anem cap a un futur fosc

29

“Los datos desmienten el bulo de VOX sobre COVID19 e inmigrantes” (Noticias de Almería, 30/07/2020)
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on altres cultures acabaran amb la nostra pròpia identitat, les nostres tradicions i sobretot, amb la nostra
base cultural i social.”
Tal com publicava elDiario.es30 , no era la primera vegada que l'alcalde Alejandro Morant disparava el
seu discurs racista i xenòfob contra la població migrant. De fet, en 2018 i també en el seu perfil de
Facebook assegurava que el que hi havia no era migració sinó “una invasió silenciosa que acabarà amb el
món occidental i el convertirà a l’islam”, per la qual cosa proposava “tancar les fronteres” i “un pla de
deportacions massives”. El problema d'aquest discurs és que en ser difós per un representant públic queda
legitimat, almenys, per als seus votants, als qui incita a l'odi contra la població migrant. De fet, la
publicació va acabar omplint-se de respostes d'usuaris amb comentaris racistes que acusaven els migrants
tant de propagar la malaltia com d'aprofitar-se de les suposades ajudes econòmiques que reben.
Dues notícies publicades pel diari El Espanyol i que es van fer virals a les xarxes socials ens donen una
mostra de la diferència de tractament que reben els turistes respecte dels migrants als mitjans de
comunicació. El 25 de juliol apareixia un article amb el titular “La oleada de pateras con positivos por
Covid siembra la alarma en la Región de Murcia”. La notícia, compartida en les xarxes socials de partits i
representants públics de dreta, explica com al voltant de 400 persones van arribar en diverses
embarcacions xicotetes durant el cap de setmana a diferents platges de la Regió de Múrcia. Malgrat que el
titular assenyala que és l'arribada de pasteres el que provoca l'alarma en
la Comunitat Autònoma, únicament set persones de les nouvingudes
havien donat positiu per a Covid-19. De fet, la principal preocupació de
les autoritats en aquell moment eren els 98 casos positius, d'un total de
362 a la Regió, que havien sigut detectats en la localitat de Totana, un
municipi no costaner, i que estaven lligats a l'oci nocturn en haver-se
produït els primers contagis a un pub. Malgrat això, els periodistes
insistien en l’“onada” i l’ “al·luvió” de pasteres, en la suposada previsió
que s'incremente la xifra de positius i en la possibilitat no confirmada
que hi haguera un vaixell d'abastament en alta mar. Tot això sense
comptar amb les declaracions de les mateixes persones migrades ni de
les organitzacions que defensen els seus drets, utilitzant únicament
30

“L’alcalde alacantí xenòfob del PP que dispara amb tota munició ideològica, i també contra els seus” (elDiario.es, 01/08/2020)
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informacions i dades d'institucions de l'Administració. Queda clar que l'objectiu de la notícia no és el
d'informar dels casos positius de Covid-19 a la Regió sinó el de criminalitzar a la població migrant
nouvinguda amb un discurs racista que responsabilitza a aquestes persones de portar i propagar el virus.
L'endemà es publicava un segon article amb el titular “El increíble desembarco de 400 inmigrantes en
Murcia: así hicieron 200 kilómetros en 31 gomas” i acompanyat d'un vídeo en el qual es veu com una
llanxa arriba a una platja. En el títol que acompanya al vídeo el desembarcament ja no és “increïble” sinó
“espectacular”. Una vegada més el text és il·lustratiu d'aquest doble discurs respecte dels ciutadans
estrangers que està assentat des de fa llarg temps però que s'ha
visibilitzat especialment en l'estiu d'aquest any 2020, el dels turistes
i el dels immigrants: “Un grup de turistes està gaudint d’un tranquil
i calorós matí de juliol a les paradisíaques platges verges del Parc
Regional de Calblanque. De sobte, el bany i els jocs a peu d’arena
s’interrompen. Tothom para atenció a una embarcació que s’acosta
a tota velocitat a la costa: a bord viatgen més d’una desena de
tripulants. Els estiuejants prompte s’assabenten que es tracta d’una
pastera: és una de les 31 embarcacions que va formar part de
l’expedició que en menys de 24 hores van prendre les costes
murcianes deixant a 454 immigrants irregulars.” Els turistes són
“estiuejants” que gaudeixen de “paradisíaques platges verges”
banyant-se i jugant a peu d'arena, una imatge idíl·lica i paradisíaca que contrasta amb l'aparent invasió
que estan a punt de patir, perquè de sobte són “interromputs” per un grup d’“immigrants irregulars”,
“tripulants” d'una “expedició” que en poques hores “van prendre” les costes de la Regió.
El periodista Moha Gerehou, mitjançant diversos exemples d'incidents ocorreguts durant l'estiu 31
denunciava les diferències de tracte cap a turistes i cap a migrants, i assenyalava que “el turisme i la
migració són fenòmens poc comparables, però la crisi del coronavirus ha ajudat a remarcar una diferència
en la qual allò racial té molt a veure: un turisme sense tot just controls i al qual es dediquen elogis enfront
d'una migració, sempre des del sud, enfrontada a multitud de traves i estigmes.” En l'article explica com
els primers turistes arribats a Espanya des d'Alemanya van ser rebuts amb aplaudiments en l'aeroport
31

“Aplausos para recibir turistes, barricades e insultos para los migrantes” (elDiario.es, 6/08/2020)
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mentre quinze dies més tard, a Los Nietos, sis immigrants arribats en pastera havien de ser desallotjats del
lloc en el qual realitzaven la quarantena preventiva perquè desenes de veïns es van concentrar per a exigir
que s'anaren increpant-los amb insults racistes. Gerehou assenyala que el racisme continua sent
determinant fins i tot en un moment en el qual ens enfrontem a un problema de salut pública que afecta a
tots i critica tant el fet que els protocols sanitaris hagen sigut més restrictius per a migrants que per a
turistes com el fet que, malgrat això, els mitjans de comunicació hagen parlat àmpliament sobre migrants
infectats per Covid-19 i quasi res sobre els contagis produïts entre grups de turistes.
Així, seguint criteris econòmics s'han dedicat grans esforços a lloar al turisme mentre des d'alguns partits
s'ataca i des d'uns altres s'ignora la immigració, “una basa a llarg termini i constantment desemparada per
un Estat que fa seu el racisme institucional. Res de vies segures i gens de protecció dels temporers (en la
seua majoria migrants) malgrat reconéixer que viuen en `condicions deplorables´ i que mereixen `una
resposta´, com va admetre Pedro Sánchez”. I precisament perquè tot això es produeix per ser el racisme
un problema estructural en la nostra societat que es materialitza, entre altres, en les polítiques migratòries
“està en mans de la població fer de l'antiracisme i la lluita per la migració una prioritat, en mans dels
polítics transformar les institucions i en mans dels mitjans de comunicació no entrar en un joc de
criminalització en el qual guanyen uns pocs i perden molts.”
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Treballadores sense drets
“Viven ahí, en los márgenes de las carreteras, en descampados próximos a núcleos urbanos y fincas de
trabajo. Algunos viven en ellas solo lo que dura la campaña; otros, todo el año, (…). Además de la
recogida del fruto está también la poda, el sembrado, la limpieza, el mantenimiento. Pocos españoles,
además de los dueños de las fincas, se ven bajo los invernaderos. El trabajo es duro y mal pagado, unos
40 euros al día, un empleo solo apto para necesitados, para la gente que resiste sin quejarse una vida
entre chabolas hechas con la basura de su trabajo.” Público 32
A principis del 2020, el relator de les Nacions Unides
per a la pobresa extrema, Philip Alston, visitava
Espanya i es mostrava especialment preocupat per les
condicions de vida tant dels treballadors del camp
com de les treballadores de la llar i les cures33. Al seu
pas per Huelva es va reunir amb treballadors “que
vivien en un assentament d'immigrants en condicions
que rivalitzen amb les pitjors que he vist en qualsevol
part del món. Estan a quilòmetres de distància de
l'aigua potable i viuen sense electricitat ni sanejament
adequat. Molts fa anys que viuen a Espanya i poden permetre's un lloguer, però van dir que ningú els
accepta com a inquilins. Guanyen a penes uns 30 euros al dia i no tenen accés a cap mena d'ajuda
governamental”. Aquesta situació va empitjorar a partir de les restriccions derivades de la declaració de
l'estat d'alarma, que obligaven la població a confinar-se en els seus domicilis i adoptar mesures de
distanciament social per a previndre el contagi; restriccions i mesures impossibles de dur a terme pels qui
viuen en llocs que, a ulls del relator de l'ONU, “moltes persones a Espanya no reconeixerien com a part
del seu país.”

32

“Temporeros de usar y tirar en Huelva” (Público, 14/07/2020)
“Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, sobre
la
conclusión
de
su
visita
oficial
a
España,
27
de
enero
–
7
de
febrero
de
2020.”
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
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Les condicions en les quals es veuen obligats a viure els temporers en aquest país, la majoria d'ells
migrants i, en molts casos, en situació irregular, eren lamentables ja abans de l'arribada del Covid-19.
Però a més, en un escenari en el qual la higiene, el distanciament social i les mesures de prevenció es
feien tan necessàries com impossibles de dur a terme per a aquestes persones, el problema de les
condicions en les quals viuen ha saltat a la palestra com una qüestió de salut pública. No obstant això, un
mes abans de l'arribada del Covid-19 ja s'assenyalava, no com un problema de salut pública sinó de
dignitat humana, l'intolerable de la situació en els camps espanyols. Un assumpte difícil de resoldre
precisament perquè durant dècades s'han creat les condicions perquè això succeïra. Al respecte, el
periodista Jairo Vargas assenyalava que “No és d’estranyar després de dècades de mirada cega i oïts sords
davant una explotació racista que sols una pandèmia, i ja quan afecta la resta de la població, ha posat als
titulars”.34
Amb l'arribada de l'estiu i les diferents campanyes de recollida de la
fruita en diferents punts del país com Albacete, Saragossa, Osca,
Huelva o Lleida, es produïen diversos rebrots que afectaven en gran
mesura a treballadors del camp. En lloc de posar el focus en les
possibles irregularitats comeses per les empreses que els contracten o
en l’abandonament que pateixen per part de les administracions, els
mitjans de comunicació van començar a mostrar imatges en les quals
apareixien centenars de persones dormint als carrers i els voltants de ciutats com Lleida, posant l'accent la
gran part dels discursos en què la majoria de treballadors eren
immigrants, molts d'ells en situació irregular, així com en l'absència de
mesures de protecció, de distanciament social i en el perill que això
podria suposar per als altres residents. La idea principal que es repetia en
els diferents mitjans de comunicació era que tant les administracions
com els empresaris podien controlar que es respectaren les mesures de
seguretat durant les hores de treball en el camp i els trajectes, però no
podien fer-se responsables del que succeïra una vegada la jornada
laboral acabara. D'aquesta manera, tant els empresaris agrícoles com les
administracions es desentenien de les condicions en les quals viuen els migrants, temporers d'un sol ús.
34

“Las precarias condiciones de los temporeros pasan de la invisibilidad a problema sanitario nacional”. (Público, 25/07/2020).
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Es va criminalitzar, per exemple, a les temporeres que, després d'haver-ho perdut tot en diversos incendis
en assentaments xabolistes de Huelva, van estar quasi 30 dies dormint en la plaça de l'Ajuntament de
Lepe per a exigir solucions fins que van ser desallotjats per la Policia.
Efectivament, a mitjan juliol es produïen diversos incendis en els
assentaments xabolistes de Lepe i Lucena del Puerto que van afectar al
voltant de 120 persones. Cap de les dues localitats va oferir una
alternativa viable als migrants, ja que el terreny cedit per l'Ajuntament
de Lepe per a instal·lar un campament d'emergència va ser rebutjat per la
brigada de l'Exèrcit que va inspeccionar la zona. Així, davant el racisme,
el discurs de l'odi i unes institucions que miren cap a un altre costat, un
grup de temporers que ho havia perdut tot en algun dels tres incendis van
decidir manifestar-se i dormir en la plaça on es troba l'Ajuntament de Lepe per a exigir solucions. La
resposta de les administracions va ser ignorar-los i reprimir-los. Des del dia de la manifestació,
l'Ajuntament va tallar l'aigua de l'única font pública que hi ha a la plaça i després de 28 dies dormint a les
portes de l'ajuntament, la Guàrdia Civil i la Policia Local desallotjaven a les 30 persones que allí es
trobaven. Com assenyalava Lucía Muñoz, “quan a qualsevol lloc d’Espanya hi ha una catàstrofe que
afecta les vides humanes, les institucions posen en marxa un protocol d’emergència per a totes aquelles
persones que necessiten allotjament a través d’albergs o
poliesportius. Aquesta resposta però no ha arribat per als
temporers afectats per l’incendi de Lepe o Lucena del
Puerto”35. Davant la falta d'iniciativa de l'Ajuntament, ha
sigut ASNUCI, l'Associació Nous Ciutadans per la
Interculturalitat, qui ha començat la construcció del
primer alberg per a temporers a Huelva.
Però la cosa no acabava ací. El diumenge 30 d'agost ASNUCI denunciava en el seu compte de Twitter:
“Nou incendi a les 3:30 de la matinada en altre assentament xabolista de Lepe on afectats per anteriors
incendis refeien les seues xaboles, refeien la seua vida. ‘Ens sentim desemparats, estem en perill de mort
cada nit. Tenim dret a viure´.”
35

“22 días en la calle: los temporeros afectados por los incendios de Lepe siguen sin recibir ninguna solución” (Público, 5/08/2020)
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A Albacete, després que es detectara diversos casos positius entre un
nombrós grup de temporers, es va decidir aïllar al voltant de 500
persones en una fàbrica abandonada en lamentables condicions
d'habitabilitat i amb temperatures que superaven els 34 graus 36 .
Sense electricitat, amb un sol punt d'aigua potable i sense la
possibilitat de treballar, els temporers van trencar l'aïllament per a
protestar per les condicions en les quals se'ls obligava a passar la
quarantena. Una vegada més, el resultat va ser un seguit de
comentaris i vídeos amb proclames racistes en xarxes socials difosos
per una part de la ciutadania i la instrumentalització dels migrants per part dels diferents partits polítics de
l'Ajuntament d'Albacete que van utilitzar la seua situació amb finalitats partidistes.
En tots els casos les administracions sabien que en arribar les campanyes agrícoles, tal com succeeix tots
els anys, centenars de temporers es traslladarien als camps per a buscar treball. Es tracta d'un escenari que
pot comparar-se amb la suposada sorpresa que cada any genera l'augment de les arribades en pastera quan
s'acosta l'estiu i les condicions climàtiques permeten realitzar les travessies amb una mica menys de risc
per a la vida. Es tracta en tots dos casos de situacions que es repeteixen tots els anys, en les mateixes
dates, des de fa dècades. Malgrat això, tant en el cas dels temporers com dels qui arriben en pastera hi ha
hagut una absoluta falta de coordinació per part de les institucions i administracions, que han anat
improvisant en lloc d'establir protocols amb antelació.
La resposta generalitzada davant l'aparició de rebrots entre els
temporers no ha sigut la d'exigir a les administracions que es
dotara a aquests treballadors d'habitatges i serveis dignes ni la de
reclamar la responsabilitat que correspon a les empreses que
sistemàticament vulneren els seus drets laborals. La resposta ha
sigut la de criminalitzar al col·lectiu amb un discurs racista que
converteix a aquestes persones en responsables d'una culpa que
no els correspon 37 . Diferents mitjans de comunicació i partits

36
37

“Decenas de temporeros en Albacete protestan contra el aislamiento por un brote de covid” (El Pais, 19/07/2020)
“Invisibles de temporada, chivos expiatorios de la COVID” (elDiario.es, 21/07/2020)
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polítics han posat el focus de la responsabilitat pels contagis en els mateixos treballadors i traballadores
quan han sigut precisament ells i elles qui, des del primer moment, han denunciat les condicions en les
quals es trobaven i la perillositat d'aquestes, tant per a les seues vides com per a la salut pública. De fet,
s'ha posat sobre la taula dues mesures encaminades a pal·liar aquesta situació, una dirigida a les empreses
i una altra cap a les administracions, que han sigut rebudes com un atac per una part de la població. Així,
l'anunci del Ministeri de Treball d'augmentar les inspeccions laborals en el camp no ha agradat res als
empresaris agrícoles i la proposta de diferents entitats i col·lectius de dur a terme una regularització
generalitzada de persones migrades en situació irregular ha sigut rebutjada pel Govern. I és que les
precàries condicions laborals i residencials d'aquestes persones no han saltat a la palestra per constituir
una greu vulneració dels seus drets sinó per haver-se convertit en un problema de salut pública.
És cert que, després d'un primer moment de criminalització directa cap als temporers, alguns mitjans de
comunicació i partits polítics s'han centrat en la responsabilitat que tenen les empreses i les
administracions en les condicions de vida d'aquests treballadors i, per tant, respecte dels contagis i rebrots
produïts. En el cas dels mitjans de comunicació, diferents diaris han publicat articles que posaven el focus
en l'abandó institucional, en l'explotació i vulneració de drets laborals per part de les empreses, en la falta
de coordinació entre les diferents administracions competents o a denunciar directament la criminalització
patida pel col·lectiu. Des d'alguns mitjans s'ha donat veu als sindicats de treballadors, a les entitats socials
que assisteixen i defensen els seus drets i als mateixos treballadors migrants que s'han organitzat per a
reclamar unes condicions de vida i treball dignes. En aquest sentit, cal destacar diversos articles apareguts
en el diari Público sota la signatura dels periodistes Jairo Vargas (“La explotación de migrantes, origen
del rebrote de Lleida” i “Temporeros de usar y tirar en Huelva”) i Lucía Muñoz (“22 días en la calle: los
temporeros afectados por los incendios de Lepe siguen sin recibir ninguna solución” i “Tras casi un mes
sin respuesta, el Ayuntamiento de Lepe desaloja a los temporeros que perdieron sus chabolas”) que
aprofundien en les causes dels rebrots.
En el cas dels partits polítics, la majoria de les vegades l'oposició ha utilitzat als treballadors migrants per
a atacar al govern autonòmic o local de torn per la falta de resposta però sense proposar solucions viables.
Els problemes apareguts arran del Covid-19 en el camp han sigut possibles per unes polítiques respecte
d'aquest i respecte dels treballadors estrangers que durant dècades han dut a terme diferents partits des de
diferents administracions, per la qual cosa les solucions en aquest sentit haurien d'haver-se plantejat des
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del diàleg i la coordinació entre totes les administracions i amb la participació de les organitzacions
socials, sindicats i organitzacions de treballadors.
El relator de les Nacions Unides per a la pobresa extrema, Philip
Alston, també es va entrevistar en la seua visita a Espanya a
principis d’any amb un grup de treballadores del Centro de
Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid,
gestionat per l’associació Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).
Es tracta d’un espai on les treballadores de la llar i les cures, un
sector feminitzat i constituït en gran part per dones migrades, moltes
d’elles en situació irregular, reben suport jurídic i psicològic,
relitzen cursos de formació i reivindiquen els seus drets fent
incidència política i als mitjans de comunicació. Tanmateix,
l’Ajuntament de Madrid havia retirat les ajudes econòmiques que necessiten per llogar el local on tenen la
seu. En l’entrevista amb el relator, les treballadores van poder explicar les situacions d’explotació que
viuen diàriament degut a la falta de protecció per part de les administracions: dones que continuen
treballant com a internes amb més de 70 anys perquè no han pogut cotitzar, d’altres que fan jornades
laborals de fins a 18 hores sense cap dia a la setmana de descans i sense poder eixir de la casa on
treballen; dones que són acomiadades sense avís previ i sense que se les pague la indemnització
corresponent; dones que han patit assetjament sexual a les entrevistes o mentre feien la seua feina; i
d’altres que confessen haver viscut en condicions d’esclavatge. Després d’escoltar els testimonis de les
treballadores durant una hora, el relator reconeixia: “Conec moltes persones que contracten a empleades
domèstiques i sé que aquestes actituds prevalen”38 i les donava suport en una de les seues reclamacions
històriques: que el Govern ratifique el Conveni 189 de la OIT que amplia els drets de les professionals
d’aquest sector.

38

“Un experto de la ONU, ‘impactado’ por el recorre de auidas a un centro de atención a empleades domésticas en Madrid: ‘Espero
que se reconsidere’” (elDiario.es, 02/02/2020)
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Amb l’arribada del Covid-19 i de les mesures derivades de l’estat
d’alarma la situació d’aquestes treballadores es va agreujar
considerablement. El Govern va reconéixer que el treball de la llar i
les cures, el qual es desenvolupa en més d’un 30% dels casos en
l’economia submergida 39, era una activitat essencial, assumint les
reclamacions de les associacions de treballadores domèstiques, que
fa anys que porten demanant que es reconega la importància social
de la tasca que realitzen. I és que el Covid-19 a posat de relleu la
nostra vulnerabilitat i la importància de les tasques que sostenen la
vida, “però aquestes activitats no sols són essencials i imprescindibles en aquest moment històric sinó que
ho han sigut sempre i ho continuaran sent. De fet, el treball de la llar i les cures constitueix un dels pilars
fonamentals sobre el que se sosté l’actual organització social de les cures (...)” 40 Però les mesures
adoptades pel Govern, més enllà del reconeixement, no han estat a l’altura ni de les necessitats ni de les
reclamacions de les treballadores.
Des dels primers dies de la pandèmia, moltes treballadores van ser acomiadades de la nit al dia perquè
treballaven sense contracte i no podien justificar de cap manera que estaven eixint de casa per anar a
treballar. Altres han estat confinades en les cases per a les quals treballaven i, per tant, han vist augmentar
la seua jornada laboral mentre se les mantenia el sou. S’han reportat casos de dones que han hagut de
cuidar a persones grans malaltes de Covid-19 sense que se les facilitaren els equips de protecció
adequada, posant en risc la seua pròpia salut i la de les persones amb les quals conviuen.
El col·lectiu de les cambreres de pis, conegudes com les kellys,
denunciava els acomiadaments massius i les irregularitats en els
ERTE, deixant clar que la seua situació ja era precària abans de
l’arribada de la pandèmia i que aquesta sols havia fet que agreujarla. La situació de desprotecció en la qual es troben habitualment ha
provocat que siguen les més vulnerables en arribar una crisi i una
vegada més no han sigut tingudes en compte a l’hora de posar en marxa mesures per a pal·liar la seua

39
40

“Los cuidados en tiempos de pandèmia: incidència del coronavirus en el empleo doméstico” (AraInfo, 26/04/2020)
Ibid
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situació. Concentrades a la plaça de l’Ajuntament de Benidorm denunciaven “rescats del ERTE a mitja
jornada per a acabar fent diàriament hores extres; acomiadaments a la meitat de l'estat d'alarma; retards en
el cobrament d'ajudes socials; fixes discontínues que no van ser incloses en els ERTE per les seues
empreses quan havien d'incorporar-se; i, en el cas de les més afortunades, les que han tornat o encara
continuen treballant, planings per a netejar entre 25 i 27 habitacions al dia, com abans de la pandèmia,
malgrat la falta de turistes que òmpliguen hotels”41

Dies després de la declaració de l’estat d’alarma, el Govern posava
en marxa un conjunt de mesures dirigides a intentar pal·liar la
situació d’aquestes treballadores, com era el subsidi extraordinari a
què tenien dret les treballadores que hagueren sigut acomiadades
durant la crisi del Covid-19. Tanmateix aquesta mesura deixava fora
a totes aquelles treballadores que no tenen un contracte formal de
treball i a aquelles treballadores migrades que es troben en situació
d’irregularitat administrativa, que es calcula que són al voltant de
200.000 persones.42 Així, front a aquest abandonament institucional
han sigut les associacions feministes, antiracistes i de barri les que s’han organitzat per ajudar a aquelles
treballadores que no tenien dret a cap mena de protecció social i que en molts casos han tingut problemes
per a continuar pagant les despeses més bàsiques com són el lloguer o el menjar. Per això el
reconeixement per part del Govern no ha sigut suficient “sinó que aquest reconeixement per part del
Govern ha d’anar acompanyat de la posada en marxa de mesures que ajuden a millorar la situació de totes
les treballadores de la llar”43. Però a més, pel fet de ser un dels pilars bàsics que sosté la forma actual
d’organització social es fa necessària la participació de tota la societat, ja que “mentre no hi haja una
major corresponsabilitat en les cures per part de les polítiques públiques, els homes i el mercat laboral, el
treball domèstic tal com el coneguem no patirà grans canvis, ja que els que es beneficien de com està
organitzat actualment no voldran perdre els seus privilegis”44
41

“Las Kellys: el covid no ha hecho más que empeorar nuestra precariedad laboral” (Información, 30/09/2020)
“Trabajadoras de hogar y cuidados, esenciales però desprotegides” (Nueva Tribuna, 25/04/2020)
43 “Los cuidados en tiempos de pandèmia: incidència del coronavirus en el empleo doméstico” (AraInfo, 26/04/2020)
44 Ibid
42
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No es pot dir que hi haja hagut una criminalització d’aquestes treballadores per part dels mitjans de
comunicació ni dels representants polítics. Als mitjans de comunicació han aparegut poques publicacions
que tractaven el tema amb profunditat, analitzant les causes de la
situació que vivien i donant veu a les mateixes treballadores. La
gran part de referències simplement han visibilitzat la
desprotecció a la qual estaven sotmeses però no han analitzat el
perquè. Els partits polítics, per la seua part, no han sigut
conseqüents en les mesures adoptades respecte del discurs de
reconeixement que transmetien públicament, de manera que
encara que s’ha visibilitzat la importància del treball domèstic i
les precàries condicions en les quals es realitza no s’ha fet un
pas més enllà per tal de garantir unes condicions laborals dignes
a les treballadores.
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Més enllà del COVID-19
La sistemàtica criminalització dels xiquets i xiquetes que migren soles
A l’informe Migració i asil al 10-N. Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació publicat per
l’Observatori Sense Tòpics de CEAR PV l’any 2019 ja s’assenyalava la criminalització i persecució
patida pels xiquets i xiquetes que migren sols durant la campanya electoral, lamentant que “ni els grups
polítics ni molts mitjans de comunicació hagen tingut la iniciativa de contextualitzar o detindre eixos
discursos amb els fonaments legislatius i de defensa dels drets humans que protegeixen als menors i, a
més a més, en moltes ocasions s’ha entrat al joc marcat per la ultradreta”. També es denunciava que
aquests xiquets i xiquetes estaven sent víctimes de bulos i notícies falses i es criticava que foren
instrumentalitzats per part de representats polítics que utilitzaven als xiquets migrats per fer campanya
electoral. De fet, cal recordar que Rocío Monasterio va convocar una mena d’acte de campanya a les
portes d’un centre de protecció de menors al barri d’Hortaleza a Madrid setmanes abans de que llançaren
un artefacte explosiu al centre.
El discurs criminalitzador de gran part de l'espectre polític cap a les persones migrades que arriben en
pastera a les costes de l'Estat espanyol, amb especial incidència en la infància migrant constitueix un
autèntic discurs d'odi. El discurs polític i dels mitjans de comunicació ha acabat per despullar a aquests
menors de tota la seua humanitat davant una opinió pública que cada vegada accepta i reprodueix en
major mesura el discurs que els estigmatitza.
El diari La Vanguardia publicava una entrevista a Rocío Monasterio el 10 de juliol45. En ser preguntada
pels pressupostos de Díaz Ayuso, la líder de VOX a Madrid aprofitava per a assenyalar que des del seu
grup parlamentari “volem incidir en la seguretat i parlar de la immigració il·legal, que causa vertader
pànic. Els menas tenen aterrats a grans i joves a la casa de campo (…) Molts tenen problemes de
drogodependència i addicció al pegament i creen un problema de seguretat. No estan integrats i han de ser
repatriats i estar amb els seus pares. Cal vindre de manera legal, perquè la immigració il·legal crea un
efecte crida i és irresponsable, ja que causa un problema de seguretat.”

45

“Rocío Monasterio: La inmigración ilegal causa autentico pánico” (La Vanguardia, 10/07/2020)
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Quan Monasterio diu “volem incidir en la seguretat i parlar d’immigració il·legal” mostra fins a quin punt
una de les estratègies de l'extrema dreta passa per la criminalització dels menors que migren sols. La
“immigració il·legal”, per a Monasterio, és un tema en el qual cal incidir de cara a l'opinió pública per a
crear la ficció que aquests xiquets causen problemes, quan la realitat és que es tracta d'un col·lectiu
especialment vulnerable, abandonat en moltes ocasions per les administracions públiques i que necessita
especial

protecció.

En

aquesta

ocasió

Monasterio instrumentalitza als xiquets en
una entrevista que es realitza en el marc de
la campanya electoral de les eleccions
gallegues i en la qual sembla prometre una
major seguretat tenint mà dura amb la
“immigració il·legal”. Encara que aquesta
instrumentalització es realitza per part de
l'extrema dreta de manera general cap a tot
el col·lectiu, en aquestes declaracions Monasterio fa referència concretament a un grup de menors que
després de complir la majoria d'edat i deixar de rebre la protecció de la Comunitat de Madrid, s'havien
vist obligats a dormir a la intempèrie en el recinte de la Casa de Campo.
Les queixes d'alguns veïns i l'àmplia cobertura mediàtica que aquestes van rebre van provocar l'aparició
de notícies en diferents mitjans, tant escrits com de televisió, en els quals es presentava als menors com a
perillosos delinqüents que tenien al barri atemorit. Dies més
tard, un article publicat a Desalambre, la secció de Drets
Humans d’elDiario.es, que analitzava la situació en
profunditat comptant amb les veus dels diferents implicats
en l'assumpte mostrava que els menors no estaven implicats
en els problemes de seguretat ciutadana que hi havia al
barri. Amb el titular “Los adolescentes migrantes de la Casa
de Campo: abandonados, sin permiso para trabajar y
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señalados” 46 , la periodista narrava en l'article la situació de
desprotecció i abandonament institucional que viuen aquests joves
en arribar a la majoria d'edat i després de parlar amb diferents veïns
de la zona concloïa: “Diferents veïns que acostumen a passejar per
la zona asseguren haver escoltat històries de robatoris i tindre por,
però mai haver patit cap incident.”
El discurs racista i fal·laç de l'extrema dreta
que retrata a aquests menors com a perillosos
delinqüents no sols no guarda cap relació amb
la realitat, sinó que el que succeeix és,
precisament, tot el contrari: és el discurs
criminalitzador de l'extrema dreta el que
constitueix un autèntic discurs d’odi. Tant és
així que arran d'una denúncia presentada l'any passat47 per diferents organitzacions davant el Defensor del
Poble i el Ministeri Fiscal en la qual se sol·licitava que s'investigara si diversos vídeos difosos en les
xarxes socials de VOX contra la infància migrant podien constituir un delicte d'odi, el Defensor del Poble
ha remés a aquestes organitzacions l'informe del Ministeri Fiscal 48 en el qual assenyala que reforçarà les
seues accions per a previndre els delictes d'odi contra menors migrants no acompanyats, donada la
dificultat per a perseguir aquest tipus de delictes, principalment quan es cometen a través de les xarxes
socials.

Al discurs que criminalitza a la infància migrant es fa molt
palés com és l'extrema dreta la que construeix un imaginari
que la resta de partits i gran part de la societat acaben
assumint. En el discurs polític, la dreta i l'extrema dreta fa
temps que han creat una ficció que relaciona a la infància
migrant amb la delinqüència mentre l'esquerra no ha sabut combatre-la activament. Només en comptades
46

“Los adolescentes migrantes de la Casa de Campo: abandonados, sin permiso para trabajar y señalados” (elDiario.es, 21/07/2020)
“ONG piden investigar posibles delitos de odio en vídeos de VOX” (CEAR, 5/11/2019)
48 “La Fiscalía reforzará sus acciones para prevenir los delitos de odio contra menores migrantes no acompañados” (CEAR,
03/06/2020)
47
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ocasions representants públics han eixit en defensa d'aquests menors i de les campanyes que contra ells
s'organitzen. Respecte als mitjans de comunicació, mai apareixen notícies en positiu dels menors migrats,
rares vegades s'aprofundeix en les deficiències del sistema de protecció de menors ni s'explica com
l'abandonament institucional els espenta a viure en les condicions més indignes; i menys encara es
compta amb les seues veus perquè siguen ells els qui expliquen les realitats que viuen. El resultat és que
no existeix cap discurs més enllà del que relaciona als menors migrants amb la delinqüència. L'extrema
dreta pot permetre's imposar el seu discurs sobre la infància migrant perquè ningú més parla d'ells: els
xiquets que arriben sols a Espanya o molesten i se’ls criminalitza o no importen i se’ls abandona.
Precisament aquest abandonament per part de les administracions no apareix mai al discurs polític i
tampoc mediàtic. No és fàcil trobar als mitjans de comunicació de masses notícies sobre el fet que, per
exemple, la Junta d’Andalusia, la comunitat autònoma a la qual més xiquets arriben sense referents
familiars i la que més xiquets i xiquetes té baix la seua tutela ha retallat aquest any tant el pressupost com
les places que destina a l’acollida d’aquests menors.49 I, per tant, tampoc s’analitza com una mesura com
aquesta pot provocar massificacions a altres centres, trasllats de xiquets que han de tornar a adaptar-se a
un nou espai i uns nous companys, l’alentiment dels procediments d’obtenció de documentació, d’accés
a l’educació o d’inserció laboral, amb totes les conseqüències que es poden derivar per al
desenvolupament dels joves. D’altra banda i com ocorreguera a la Comunitat de Madrid amb els joves
extutelats que es van veure abocats a dormir a la Casa de Campo, la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía (APDHA) denunciava a principis de juny que més de 150 joves quedarien al carrer sense
cap ajuda o recurs a l’haver arribat als 18 anys durant els mesos anteriors i un portaveu de Granada Acoge
puntualitzava que “Cada mes des dels últims anys han quedat diferents joves en situació de carrer per la
falta de recursos, i les properes mesures aniran a endurir encara més aquesta realitat”.
Aquesta realitat que no apareix als mitjans de comunicació de masses i que tampoc centra l’interès dels
representats públics a l’hora de parlar d’aquests joves no és una qüestió anecdòtica ni circumscrita a una
comunitat autònoma concreta sinó que es tracta d’un problema estructural del sistema de protecció de
menors. De la mateixa manera que a Madrid i a Andalusia, a Catalunya la Fundació Arrels denunciava50
que cada vegada són més els joves que dormen al carrer després d’haver eixit dels centres de menors en

49
50

“Ni família ni apoyo social: el futuro de los menores migrantes en Andalucía” (El Salto, 01/06/2020)
“Más jóvenes extranjeros sin techo en las calles de Barcelona” (El Mundo, 2/06/2020)
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arribar a la majoria d’edat. Segons
aquesta entitat, cada vegada són més els
joves d’entre 16 i 25 anys que viuen al
carrer i d’aquests el 95% són persones
migrades. Concretament a Premià de
Mar, un municipi de la província de
Barcelona, va esclatar la tensió que
durant mesos havia anat augmentat
degut

als

discursos

d’odi

i

la

criminalització patida per un grup de joves migrats que havien ocupat un pis per a viure després que
l’Administració els haguera abandonat una vegada havien arribat a la majoria d’edat. Es tracta d’un cas
exemplar de com en el lapse de tres mesos es pot passar d’uns insults i unes amenaces per xarxes socials,
és a dir, del discurs d’odi, a apedregar la vivenda on resideixen un grup de joves.
Durant mesos diferents veïns i veïnes van llançar missatges d’odi
amenaçant els joves en xarxes socials i en aplicacions de missatgeria
instantània. A més diversos diaris publicaven notícies sensacionalistes
sobre robatoris i presumptes delictes comesos pels joves que feien créixer el
clima de confrontació al municipi. Els representants públics, per la seua
part, no dubtaven a defensar els veïns del poble que atacaven als joves,
negant que les queixes de part del veïnat estigueren motivades pel racisme i
la xenofòbia i argumentant que es tractava de qüestions relacionades amb la
seguretat ciutadana. No obstant això “amb els números dels Mossos
d’Esquadra damunt la taula, el nombre de delictes no ha crescut en les zones on s’han creat les patrulles
veïnals.”51 Diferents periodistes compromesos amb l’activisme antirracista i la defensa dels drets de les
persones migrades denunciaven en xarxes socials tant els missatges d’odi llançats com els articles
periodístics que criminalitzaven als joves a partir de prejudicis racistes i xenòfobs. A més, un gran
nombre de col·lectius signaren un “comunicat de rebuig a l’alarmisme i la rumorologia” el mes de maig
denunciant que les suposades preocupacions per la seguretat del municipi arran d’alguns incidents aïllats
estaven adquirint unes connotacions racistes i xenòfobes cap a la població migrada.
51

“Patrullas ciudadanas en la costa calatalana: los vecinos se toman la justicia por su mano” (El Confidencial, 05/07/2020)
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El discurs d’odi i la tensió van anar creixent sense que les
administracions donaren una solució a un problema que es va plantejar
com un enfrontament entre grups de veïns però que tenia més a veure
amb l’estigmatització tantes voltes denunciada que pateix el col·lectiu de
joves que migren sols. Finalment, entre aquells que participaven en les
protestes es van formar grups
que van conformar patrulles
ciutadanes que pretenien acabar
amb els suposats problemes de
seguretat. El dia 15 de juliol,
una

d’aquestes

ciutadanes

patrulles

assaltava

i

apedregava un pis on vivien un grup de joves migrats extutelats.
Lluny de ser un cas aïllat, els col·lectius de la comarca del Maresme
recordaven l’atac que havia patit un any abans al centre de menors
del Masnou quan un grup de racistes i neofeixistes van enviar a
quatre menors d’edat a l’hospital; i un article publicat el mes de
juliol a El Confidencial on es feia un repàs a onze casos d’agressions
contra persones estrangeres, resumia: “tres atacs violents a cases
“okupades” a Barcelona, Mataró i Premià de Mar (aquestes dues
localitats a la comarca del Maresme, al nord de la capital); quatre casos d’assetjament veïnal i escarni
públic a grups d’estrangers a Barcelona, Mataró, Premià de Mar i Llançà; i dos atacs violents a centres de
menors, amb armes incloses, a més d’atacs verbals a Badalona, Canet de Mar i Sant Just Desvern. Tot açò
en els darrers mesos.”52 Per al periodista, la causa d’aquests atacs racistes i xenòfobs quedava clara al
subtítol de l’article: “S’ha alimentat un discurs que afirma que ha crescut la inseguretat ciutadana i que els
culpables són grups d’estrangers, la gran part menes que es troben desemparats.”

52

“Patrullas ciudadanas en la costa calatalana: los vecinos se toman la justicia por su mano” (El Confidencial, 05/07/2020)
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A Madrid, la nit del 13 d’octubre es produïa una baralla entre dos joves de
nacionalitat espanyola vinculats amb grups neonazis i dos menors migrants
després que els primers intentaren agredir als segons amb pals i al crit de
“menas hijos de puta”. La raó d’aquest primer atac sembla haver sigut una
denúncia interposada pels joves migrants, que feia ja molt de temps que
rebien amenaces per part de membres d’aquests grups. L’endemà, el grup
d’extrema dreta Bastión Frontal va acusar el grup de menors estrangers
d’haver violat a una xica de 13 anys a Las Rosas53. Junt amb altres grups
neonazis com Defend San Blas van convocar per xarxes socials una
manifestació al barri, amb el suport i la difusió de
VOX, que va acabar a la porta de l’edifici on es troben acollits un grup de
menors tutelats per l’Administració. Al llarg de tota la manifestació els grups
ultra cridaren consignes com “Força i honor”, “a San Blas ni un puto MENA” o
“fora MENA dels nostres barris”54 i en arribar a les portes del pis on es troben
tutelats el joves amenaçaven amb que “Madrid serà la tomba dels MENA”; i tot
allò acompanyat de salutacions feixistes i simbologia nazi.
Es tracta d’un barri on, segons diferents col·lectius antiracistes i
antifeixistes, és freqüent l’assetjament i les agressions per part de
grups d’extrema dreta cap a immigrants i, concretament, cap als
menors estrangers tutelats que allí resideixen. Tanmateix, aquesta
vegada utilitzaren l’excusa de la suposada violació per part d’un
menor per donar regna solta al seu racisme i el seu discurs d’odi. Però
tal com publicava l’endemà el diari La Marea55, un comissari de la
Policia Nacional confirmava que “el presumpte autor de l’agressió sexual és un jove de nacionalitat
espanyola” i, per tant, com assenyalava el titular de la notícia “es desmunta el bulo que va servir com
excusa als neonazis per a atacar als menors migrants a San Blas”. La suposada violació era tan sols
l’excusa que els ultres necessitaven per justificar el seu racisme i la seua xenofòbia ja que, com apuntava

53

“Así organizó un grupo de nazis la cacería contra los menas en Madrid” (El Periódico, 18/10/2020)
“Movilización neonazi contra niños y adolescentes migrantes en San Blas” (El Salto, 15/10/2020)
55 “El presunto violador es español: se desmonta el bulo que sirvió como excusa a los neonazis para atacar a los menores migrantes
en San Blas” (La Marea, 16/10/2020)
54
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al programa “La hora de la 1” de TVE Ismail El Majdoubi, un jove activista antirracista que va arribar a
Espanya sent encara menor d’edat, “La baralla no va ser una casualitat,
aquesta gent porta organitzant-se des de fa temps amb la idea d’anar a
caçar MENAs”. En el mateix sentit apuntava a un comunicat l’entitat Es
Racismo: “La realitat segons diferents veïns i col·lectius del barri és que
aquests menors no acompanyats fa mesos que estan aguantant actituds
racistes i xenòfobes per part d’alguns veïns del barri (els que ahir es
manifestaven), inclús arribant l’assetjament a presentar-se a casa dels
joves per insultar-los i violentar-los”56
Diversos mitjans de comunicació van presentar els incidents com una baralla entre dos grups, assenyalant
per una banda que uns eren menors migrants i ometent alhora la vinculació política amb grups d’extrema
dreta dels qui van començar amb les agressions. Així, el que era un atac de grups de feixistes contra
menors en situació de vulnerabilitat es presentava com un problema d’augment de tensió al barri a causa
d’un suposat increment de robatoris i de la inseguretat ciutadana. En algun cas, tot i assenyalar la
pertinença a grups neonazis dels agressors, aquests són presentats per alguns mitjans en peu d’igualtat
amb el grup de xiquets que han estat perseguits.
Pocs mitjans van publicar notícies on s’analitzaven en profunditat els fets ocorreguts i es
contextualitzaven els incidents en el marc més general de la problemàtica que sembla haver-hi al barri i
que segons les fonts policials i polítiques consultades per aquests periodistes no està relacionada amb la
delinqüència per part dels menors sinó, al contrari, amb la criminalització que aquests xiquets estan patint
per part de diferents grups del barri que s’organitzen per a anar contra ells.
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Fakes i desinformació
Els fakes i les notícies falses pretenen desinformar i estigmatitzar a grups de persones o col·lectius creant
un clima de por i desconfiança entre la ciutadania. Apel·lant a les emocions i basant-se en els prejudicis ja
existents aconsegueixen instal·lar un ambient d’odi que resulta profitós per a les seues finalitats.
L’estratègia de difondre informació falsa de manera intencionada fa ja anys que constitueix un problema
en termes de discurs d’odi. Però, en un context de pandèmia, quan més necessita la ciutadania informació
clara, rigorosa, contrastada i en la que poder confiar, la difusió de notícies falses o sensacionalistes pot
tindre efectes devastadors en els col·lectius de persones que són víctimes dels discursos d’odi, entre les
quals es troben els col·lectius de persones migrades i refugiades.
Ja al mes d’abril el periodista Miquel Ramos advertia que “en plena crisi pel coronavirus, els bulos han
adquirit un protagonisme inusual. S’han col·locat als debats parlamentaris, a les rodes de premsa del
Govern i fins i tot en boca de representants de les Forçes i Cosos de Seguretat de l’Estat, que han advertit
del mal que causen en una situació excepcional on la incertesa i la por són terreny fèrtil per a despertar
tota mena d’emocions”57. La difusió de gran quantitat d’informació difícilment assimilable sobre una
mateixa temàtica i en un període de temps concret, entre la que es troben notícies falses o
sensacionalistes, no permet a la ciutadania diferenciar entre aquelles notícies contrastades i aquelles que
no ho estan amb facilitat, de manera que inclús de forma involuntària podem estar contribuint a la difusió
de discursos que estigmatitzen i criminalitzen o, en el millor dels casos, compartint notícies que no tenen
rellevància informativa sinó que fan propaganda contra les persones migrades i refugiades. A més el
desconeixement general de la ciutadania respecte de les qüestions migratòries i d’asil, producte alhora de
la invisibilitat o la superficialitat en el tractament a la que es condemna a aquesta qüestió en el discurs
polític i dels mitjans de comunicació també es causa que moltes notícies falses acaben tenint gran difusió.
Carles X. Senso Vila assenyala com cada vegada més els mitjans de comunicació treballen amb notes de
premsa i teletips a partir dels quals elaboren les informacions, en substitució d'una xarxa de corresponsals
als qui resultava més fàcil captar els matisos dels fets i l'objectivitat de les dades. A més, els murs de les
xarxes socials dels diferents partits polítics són cada vegada més utilitzats com a canals informatius. El
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periodista Miquel Ramos senyala que “la substitució dels mitjans de comunicació per part de les xarxes
socials com a font informativa és un terreny favorable per a 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”58; una estratègia de la qual s'ha aprofitat àmpliament l'extrema dreta. Aquesta usa hàbilment les
xarxes socials per a propagar el seu discurs discriminatori, aprofitant que “les xarxes socials estan basades
en la manipulació i la modificació de les conductes sobre la base d’emocions, principalment negatives”59.
Atés que les dades que recapten les diferents plataformes són posteriorment venudes, serveixen per a la
construcció d'estratègies de màrqueting polític encaminades a remoure emocions. Però, a més, l'extrema
dreta ha invertit grans sumes de diners en la creació de bots i comptes falsos que assetgen als qui no
pensen com ells i participen en campanyes d'atac amb l'objectiu tant de desmobilitzar a altres usuaris com
que els mitjans de comunicació tradicionals acaben fent seues aqueixes informacions i acaben per
difondre-les, per tant, com a informació verídica.
Plataformes com Facebook o Twitter estan plenes de publicacions que vulneren el principi d'igualtat de
tracte i la prohibició de discriminació amb missatges que criminalitzen a les persones migrades i
refugiades; i que en moltes ocasions acaba per ser un vertader discurs d’odi. No obstant això, la incipient i
encara insuficient posada en marxa de mecanismes per a combatre el discurs d'odi en aquestes
plataformes ha fet que diferents grups d'extrema dreta no les consideren ja idònies per a la difusió de les
seues proclames. Així, s'ha produït un traspàs d'usuaris cap a aplicacions de missatgeria que disposen de
diferents canals de difusió de (des)informació adaptats als diferents públics.60
El principal problema, com senyala Miquel Ramos, és que l’odi i la mentida són un negoci i per tant no
els podem combatre únicament amb la veritat, perquè “quan qui menteix inverteix milions d’euros en la
promoció de les seues mentides, compta amb altaveus en tots els mitjans i xarxes, la veritat no té cap
valor”61. Per això la regulació d’aquests missatges d’odi genera grans debats a la societat: d’una banda hi
ha una necessitat de posar límits a la difusió de desinformació i, d’altra, el perill que aquesta regulació
afecte les llibertats públiques o s’acabe utilitzant per restringir el dret a la protesta i a la crítica al poder.
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Migració i asil a les campanyes electorals. Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació. Observatori Sense Tòpics, CEAR PV, 2019.
“Fascismo mainstream o cómo la extrema derecha ha usado las redes sociales para conquistar el poder.” (La Marea, 4/07/2020)
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En aquest sentit, es podria començar per propostes com la de “penalitzar a certes marques o empreses que
amb la seua publicitat patrocinen pàgines d’odi o desinformació.”62
Pel que fa als bulos i les notícies que directament són falses el
problema és que es difonen a gran velocitat i que es necessita emprar
gran quantitat d’energia en desmentir-les. Aquests desmentiments mai
tenen tanta difusió com la notícia falsa, que explota el morbo i el
sensacionalisme i resulta més atractiva i espectacular. Alguns mitjans
de comunicació han hagut d’habilitar seccions especialitzades per tal
d’analitzar la informació falsa i desmentir-la amb dades, testimonis i
altres noticies contrastades.
A la fi de juliol, Luís Gestoso, diputat de VOX per Múrcia, publicava
en el seu compte de Twitter una foto aèria en la qual apareixia una
platja

amb

centenars

d'embarcacions de fusta a pocs metres de la riba. La imatge anava
acompanyada de la frase “Nord d’Àfrica. Jo ací ho deixe!”, en un
intent per transmetre que es tractava d'embarcacions preparades
per a partir rumb a Espanya; més encara si tenim en compte el
context en el qual es publica, ja que en aquells dies la delegació
del Govern a Múrcia havia previst l'arribada de noves pasteres
durant el cap de setmana. El problema, una vegada més, no és
únicament l'assenyalament i persecució que pateixen les persones
migrades i refugiades, sinó que el discurs que s'utilitza per a crear
aquest estigma es fabrica amb informació i dades absolutament
falses. El tuit es va viralitzar ràpidament i va començar a
difondre's també per Whatsapp. Si bé en Twitter es va difondre en
la seua versió original, en Whatsapp va prendre la forma de
cadena de missatges i la publicació s'acompanyava del text “un avió de reconeixement de Frontex detecta
500 pasteres preparades per a salpar des de Mostaganem, Algèria. S’esperen per a les pròximes setmanes
62

Ibid

49

Sense Tòpics 2020: Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19

CEAR PV

l’arribada de 5000 il·legals, gran part d’ells vindran infectats de covid”. Finalment, encara que diversos
usuaris van alertar de què es tractava d'un bulo, dies més tard Maldita.es es veia obligada a desmentir la
(des)informació publicada63: la fotografia no corresponia a cap zona del nord d'Àfrica sinó a la costa de
Mauritània, les barques que en ella apareixien no estaven destinades al transport de persones sinó a la
pesca artesanal i la foto no era actual sinó que formava part d'una sèrie de fotografies publicades el
novembre de 2019 en el compte d'Instagram del fotògraf Elijah Gachamba (@elijah_gj).
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“No, esta foto no es de 500 pateras en Argelia a punto de zarpar rumbo a España con personas infectades de COVID-19: es
Mauritania en 2019 y son barcos de pesca” (Maldita, 4/08/2020
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La criminalització de la solidaritat
A continuació comentem dos reculls de notícies
marcadament sensacionalistes on la criminalització
de les persones migrades i refugiades opaca la
intenció d’informar d’uns fets concrets. El dijous 9
de juliol de 2020 el diari El Levante publicava una
notícia amb el titular “Los tres contagiados de Cullera son asintomáticos y están aislados en un local de
CEAR” en la qual exposava amb detall la situació en la qual es trobaven tres persones sol·licitants de
protecció internacional acollides per CEAR PV. La notícia anava acompanyada d'una fotografia de la
façana d'un pis d'acollida de CEAR PV davall de la qual pot llegir-se “Un local de CEAR que encara no
ha estat clausurat”.
La publicació de la notícia es produeix en un
moment en el qual hi ha 274 casos actius de
Covid-19 detectats al País Valencià en cinc
localitats diferents, encara que únicament es
parla dels tres casos de Cullera.
En primer lloc, hauria sigut rellevant en l’àmbit informatiu realitzar una exposició dels diferents casos
actius en el territori i no oferir una informació esbiaixada en la qual únicament es tracta una mínima part
del total de casos. A partir del moment en el qual finalitza l'estat d'alarma i les persones poden desplaçarse per tot el territori de l'Estat, el que resulta rellevant és informar d'una manera global sobre on es
produeixen els diferents brots i les possibilitats que aquests s'estenguen. Posar el focus de la notícia en els
casos detectats en un lloc concret pot tindre l'efecte de causar por en la població resident i de criminalitzar
a les persones que s'han vist afectades. En segon lloc, no aporta cap informació rellevant per a la notícia
el fet que les persones que pateixen la malaltia siguen sol·licitants de protecció internacional. En aquest
sentit, coneixent la situació de vulnerabilitat en la qual es troben les persones migrades i sol·licitants de
protecció internacional i la criminalització que pateixen per part d'alguns partits polítics i mitjans de
comunicació, resulta irresponsable assenyalar a aquest col·lectiu.
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Resulta igualment irresponsable, en tercer lloc, publicar una
imatge de la façana d'un dels centres en els quals resideixen
les persones sol·licitants de protecció internacional acollides
per CEAR PV. A més de la criminalització anteriorment
assenyalada a la qual es veu sotmés aquest col·lectiu, cal
recordar que aquestes persones es troben en els primers
mesos d'acolliment després d'haver patit persecució en el seu
lloc d'origen i greus perills per a la seua vida i la dels seus familiars. A vegades han fugit travessant
diferents països en els quals han patit repressió i violències fins a aconseguir arribar a Espanya. Les
persones sol·licitants de protecció internacional acollides per CEAR es troben en un moment de
reconstrucció de diferents aspectes de les seues vides, per la qual cosa necessiten espais segurs i, en
qualsevol cas, no ser assenyalades.
El mateix dia, davant les queixes de diferents periodistes a les xarxes socials, el diari esborrava la notícia i
publicava una segona amb el titular “Cullera llama a la tranquilidad tras aislarse a tres contagiados en el
centro de refugiados”. El subtítol disposa: “es tracta de persones refugiades que van ser allotjades per a
evitar contagis sota estrictes normes de control”. Com ja s'ha assenyalat, en aquestes dates entre València,
Castelló i Alacant hi havia 274 persones amb el Covid-19 i en cap altre cas es parlava de la nacionalitat o
procedència de les persones que el patien ni es donava informació sobre el lloc concret de la localitat en
què residien com és el cas d'aquesta notícia. En la mateixa notícia s'especificava que aquestes persones no
havien tingut contacte amb la ciutadania de Cullera i que la Policia Local realitzava estrictes labors de
control i vigilància, assenyalant finalment que el Consistori no abaixava la guàrdia i que treballava cada
dia per a ser un destí segur.

El dijous 9 de juliol de 2020, un dia després d'assenyalar a aquests tres residents de Cullera com
contagiats per Covid-19, el diari El Levante publicava un tercer article amb el titular “La Policía de
Cullera presiona a los viandantes para que lleven siempre la mascarilla”. Encara que el text no estableix
cap relació de causalitat entre els recents contagis i la mesura adoptada, l'autor assenyala en el primer
paràgraf que aquesta mesura “s’ha anunciat un dia després de desvelar-se la presència a la ciutat de tres
immigrants contagiats que romanen aïllats a un local associat al Centre de Refugiats de Cullera (CEAR)”,
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donant a entendre que no es tracta de dos fets absolutament aïllats. A més, l'ús de “desvelar-se” sembla
apuntar al fet que hi haja hagut algun tipus d'ocultació, quan és precisament CEAR PV qui posa en
coneixement de les autoritats competents els casos de Covid-19 que puguen donar-se entre les persones
acollides. Relacionar de manera implícita tots dos fets només contribueix a assenyalar i criminalitzar a
aquestes persones, a l'entitat que les acull i, en general, a totes les persones migrades i refugiades.
El dimecres 15 de juliol de 2020, es publicava un quart article amb el titular “Los tres contagiados de una
família de Fortaleny se aíslan en una casa de campo”, en el qual s'assenyala que tres membres d'una
mateixa família que han resultat ser positius per a Covid-19 han sigut confinats per voluntat pròpia en una
casa de camp per a aconseguir un major aïllament. Curiosament, en aquest cas no s'especifica l'origen
nacional dels membres de la família i tampoc es fa referència a la seua situació administrativa. La foto
que acompanya al text correspon al centre històric de Fortaleny i no a cap habitatge relacionat amb la
família. Seguidament, i malgrat que les tres persones sol·licitants de protecció internacional aïllades en un
centre de CEAR a Cullera han estat sota supervisió en tot moment, l'autor torna a posar en relació tots dos
fets, donant a entendre que tant el contagi de les tres persones a Fortaleny com l'enduriment de les
mesures contra el contagi a Cullera s'han produït a causa del contagi dels tres “immigrants”.
El 21 de juliol, 14 dies després del primer article, apareixia una notícia en la qual tornava a fer-se
referència a les tres persones acollides per CEAR València en una notícia que pretenia informar d'altres 3
nous casos de Covid-19 a Cullera, dels quals tampoc s'esmenta la seua nacionalitat o procedència, com sí
que es fa en el cas de les persones sol·licitants de protecció internacional.
És important recordar que l'ús d'imatges i informació ha servit en alguns casos al fet que poguera haver-hi
atacs a centres d'acollida de menors o de persones immigrants o refugiades, tal com s'ha produït
recentment a Madrid, Barcelona, Castelldefels o Màlaga per esmentar algunes ciutats. És per això que
resulta preocupant el tractament mediàtic donat al cas de tres persones acollides en CEAR València en
comparació a la resta de persones que resideixen o es troben en territori valencià i han pogut contraure el
Covid-19. No aporta cap informació rellevant a la notícia la nacionalitat o procedència d'aquestes tres
persones ni el lloc concret en el qual estan o resideixen mentre que, per contra, pot servir per a
assenyalar-les tant a elles com al mateix centre d'acollida de CEAR València.
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A més de criminalitzar a les persones que arriben en pastera a les costes espanyoles, l'extrema dreta
també assenyala tant a les organitzacions que defensen els drets de les persones migrants com a aquelles
que s'han vist obligades a realitzar labors de rescat en la mar donada la inacció dels governs europeus i
l'enfocament securitari i militarista que
tenen les polítiques de control migratori. Els
vaixells d'aquestes organitzacions han sigut
a vegades retinguts durant mesos en ports i
els seus tripulants acusats de tràfic d'éssers
humans per partits i polítics d'extrema dreta,
com ocorreguera a Itàlia durant el mandat de
Salvini i com succeeix a Espanya amb
l'extrema dreta.
L'11 d'agost, el grup parlamentari de VOX a Castelló
denunciava en el seu compte de Twitter que quatre vaixells de
diferents ONG estaven atracats en el port de Borriana sense
haver de pagar per aquesta atracada i acusaven la vicepresidenta
de la Generalitat, Mónica Oltra, de ser còmplice de màfies de
tràfic de persones. El regidor de VOX a l'Ajuntament de
Borriana, Jesús Albiol, i la presidenta provincial de VOX
Castelló i portaveu adjunta en les Corts Valencianes, Planas
Massó, van visitar el Port de Borriana i van emetre un
comunicat en el qual denunciaven que “no entenem com aquests
bucs, que es dediquen al tràfic de persones, no estan pagant les
taxes per estar nugats al port de Borriana mentre els pescadors que han estat mesos sense treballar han de
seguir pagant aquestes taxes. A més, estan consumint aigua i llum de les instal·lacions portuàries
gratuïtament.”. Des de la vicepresidència de la Generalitat es va arribar a un acord pel qual es concedia
permís a aquests vaixells per a estar exempts de pagar les taxes portuàries, donada la labor humanitària
que realitzen. No obstant això, la presidenta de VOX va anar un pas més enllà i acusava les ONG de
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dedicar-se al tràfic d'éssers humans i a Mónica Oltra de ser còmplice d'aquestes: “la Comunitat
Valenciana té necessitats urgents d’ajuda social, però per a la senyora Oltra és fonamental declarar la
nostra comunitat acollidora i eximir del pagament de taxes als que es dediquen al tràfic d’éssers humans”.
VOX realitza una greu acusació contra les ONG que rescaten persones en la mar que podria ser
constitutiva d'un delicte de calúmnies en estar-los imputant fets falsos amb la intenció de perjudicar-los.
A més, amb el seu discurs pretén enfrontar a les ONG amb els pescadors, mostrant una suposada
preocupació per aquests últims als qui no utilitza sinó com a instrument per a atacar el rescat de persones
migrades a la mar. No hi ha hagut cap proposta del grup parlamentari en favor de la situació dels
pescadors i la referència a les necessitats d'ajuda social resulta absurda venint d'un partit que repetidament
ha mostrat el seu rebuig a considerar com a col·lectius d'especial protecció a les dones, a les persones
migrades i refugiades o a les persones lgbt, en coherència amb el seu negacionisme sobre la violència
masclista, el racisme o la lgtbifòbia.
Per si fora poc, el diari El Mundo es feia ressò tant del comunicat emès per VOX com de la seua visita al
Port de Borriana, i el feien tant en la versió digital64 del diari com en la
portada de l'edició local impresa en paper. Per descomptat, en la peça no
apareix ni la versió de les entitats que resulten acusades ni sembla que
les protestes de VOX es deguen a reclamacions de la ciutadania, per la
qual cosa en aquest cas el mitjà de comunicació està actuant com un
altaveu des del qual criminalitzar la solidaritat.

64

“VOX denuncia que buques que `recogen inmigrantes´ no paguen tasas de los puertos mientras sí lo hacen los pescadores sin
faenar” (El Mundo, 11/08/2020)
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No obstant això, les crítiques de VOX no es van quedar en el port.
Rubén Pulido, secretari de premsa i comunicació de VOX
Andalusia sembla estar obsessionat amb les persones migrades que
arriben a les costes espanyoles i amb les organitzacions que fan
rescats a la mar, publicant en el seu compte de Twitter
contínuament suposades dades i informacions sobre immigració.
Una setmana després de les denúncies de VOX al port de Castelló,
Rubén Pulido continuava perseguint a un vaixell d’Open Arms
durant la seua travessia, acusant-lo que provocaria que en poques
hores “grups d’il·legals” isqueren de Líbia per a ser
posteriorment rescatats. Així, una vegada més, VOX acusava
aquestes entitats de participar en una “trama delictiva que
s’oculta darrere de la immigració il·legal”. Dies després que es
coneguera la notícia que l'artista Banksy havia finançat un
vaixell de rescat al Mediterrani al qual havia posat per nom
Louis Michel, el portaveu de VOX i diputat en el Parlament
Europeu Jorge Buxadé qualificava d’ “activistes radicals” a la
tripulació del vaixell i els acusava de traficar amb éssers
humans.
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Conclusions i propostes
Com a conclusions generals de l’observatori sobre el discurs mediàtic i polític contra la migració durant
la pandèmia, podem assenyalar les següents:
1. Les persones migrades i refugiades són les qui, a través d'un discurs racista i xenòfob,
més han sigut assenyalades com a responsables de la propagació del virus, alhora que
han sigut les més desprotegides a causa de la discriminació que reben en determinats
llocs de treball (feines agrícoles, de neteja, manteniment, cures, etc.). Les dificultats a l’hora
d’obtindre la documentació de permís de treball i residència fan que una bona part de persones
migrants i refugiades no hagen pogut accedir a les cobertures i prestacions socials i laborals
(ERTO, atur i altres prestacions) provocant situacions de major explotació laboral i exclusió
social. La manca d’un procés de regularització ha provocat, no sols la impossibilitat
d’accedir als permisos de treball i residència, sinó que moltes persones hagen vist perillar
la renovació dels seus permisos i hagen caigut en una situació irregular administrativa
sobrevinguda.
2. Encara que la criminalització patida per persones migrants i refugiades pot atribuir-se en part
al desconeixement de la seua realitat social i administrativa, determinats mitjans de
comunicació, periodistes, partits polítics i grups organitzats, fabriquen notícies falses
(bulos o fake news) i manipulen o tergiversen la informació de manera intencionada per a
assenyalar-los com a causants de problemes socials, fet que provoca un augment del
racisme i la xenofòbia per al seu benefici.
3. En un primer moment la població d’origen asiàtic va ser responsabilitzada al discurs
mediàtic i polític d’haver portat i propagat la malaltia del virus, tractant mediàtica i
políticament per alguns com si elles mateixes foren el virus. Aquesta criminalització ha
impactat fortament en les comunitats de persones xineses que resideixen a Espanya,
havent passat en diverses ocasions del discurs d’odi a agressions verbals i físiques. Encara
que des d’alguns organismes s’ha intentat advertir de la falsedat i els perills d’aquest discurs,
va ser la campanya #NoSoyUnVirus l’acció que més efectivitat i ressò ha tingut contra
aquest discurs d’odi.

57

Sense Tòpics 2020: Racisme i xenofòbia en temps de Covid-19

CEAR PV

4. Les persones que van arribar a Espanya durant els primers mesos de la pandèmia han
sigut discriminades segons es considerara que arribaven com a turistes o com a migrants
a l’hora d’enfrontar-se als protocols sanitaris. Aquests han sigut més restrictius quan eren
aplicats a persones migrades i refugiades, el que constitueix una vulneració del principi
d’igualtat de tracte i no discriminació. Per davall d’aquesta forma de discriminació hi
havia un discurs racista i xenòfob que considerava que certes persones, per la seua
procedència i per la manera en què han accedit al territori nacional, tenen més
probabilitats de patir i contagiar la malaltia. A l’àmbit mediàtic s’ha destacat de manera
exagerada els casos de persones migrades contagiades, trobant titulars sensacionalistes i
alarmistes inclús en casos en els quals les persones contagiades representaven un 1% del total
alhora que s’ha invisibilitzat al màxim els casos de turistes contagiats amb la fi de transmetre
la imatge de què el país era un destí turístic segur.
5. Les persones migrades que treballen al camp han sigut acusades de no respectar les mesures
d’higiene i seguretat per tal d’evitar la propagació de la malaltia. Les empreses agrícoles i les
diferents administracions públiques han tractat d’evadir la seua responsabilitat respecte
de les lamentables condicions en les quals han de treballar i viure aquestes persones i
determinats mitjans de comunicació , han fet d’altaveu d’aquest discurs criminalitzador.
Les treballadores de la llar i les cures han estat les grans oblidades al discurs polític i mediàtic.
No hi ha hagut una criminalització directa cap a elles, més aviat el seu treball i les condicions
en les quals el realitzen han quedat invisibilitzades al discurs mediàtic, de la mateixa manera
que tampoc s’ha comptat amb elles a l’hora d’establir mesures que pal·liaren la situació
de desprotecció en la qual se les situa. Les poques declaracions públiques de suport per part
d’algunes representants polítiques no s’han traduït en accions reals encaminades a la protecció
de les treballadores.
6. Més enllà del Covid-19 els xiquets i les xiquetes que migren soles han continuat sent
estigmatitzats al discurs polític i mediàtic en el qual constitueix un autèntic discurs d’odi
que considerem extremadament greu ja no únicament pel rerefons racista i xenòfob sinó
pel fet d’anar dirigit contra un dels col·lectius més vulnerables i necessitats de major
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protecció. Els diferents atacs verbals i físics que pateixen aquests xiquets i xiquetes són
conseqüència directa d’aquest discurs d’odi i indirectament de l’abandonament i falta de
mesures protectores de les administracions públiques. Precisament aquesta responsabilitat de
la administració pública respecte de la situació de desemparament d’aquests xiquets i xiquetes
no apareix habitualment als mitjans de comunicació i malgrat que es denuncia en certes
ocasions, no acaba per repercutir en un canvi legislatiu ni en una efectiva i integral protecció.
7. La criminalització de la solidaritat continua: les entitats socials i les activistes pels drets
humans, especialment aquelles que realitzen la seua tasca a les fronteres o a la mar continuen
sent criminalitzades per partits polítics i mitjans de comunicació de dreta i extrema
dreta, acusades de traficar amb éssers humans, de col·laborar amb màfies i de provocar un
inexistent efecte crida. Les organitzacions del sistema d’acollida humanitària han estat en el
punt de mira mediàtic quan a les places d’acollida es trobaven confinades persones que havien
sigut contagiades.
8. Totes les situacions de discriminació racista i xenòfoba al discurs polític i mediàtic han estat
travessades per la desinformació i les notícies falses. Per la seua gran capacitat de difusió, per
la dificultat de desmentir-les i per les nefastes conseqüències que arriba a tindre, la producció
i difusió de desinformació constitueix un dels grans problemes en termes de discurs
d’odi. En aquest sentit es fan necessaris de manera urgent mecanismes que permeten posar fi a
aquestes pràctiques.

Amb aquestes conclusions estretes de l’anàlisi durant els primers mesos de pandèmia des
de CEAR a més de tornar a recordar les mesures i propostes que s’arrepleguen en
l’informe anual sobre la situació de les persones refugiades a Espanya i a Europa i en el
seu resum executiu, creguem que davant de les conseqüències socials i econòmiques de la
pandèmica caldria, per tal de garantir els drets de totes les persones sobretot de les més
vulnerables, la regularització urgent de totes aquelles que es troben en situació
irregular administrativa, i establir mesures perquè cap persona puga caure en situació
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administrativa irregular sobrevinguda. Aquesta mesura suposaria que totes les persones
pogueren accedir al mercat laboral i a les prestacions laborals i socials que se’n deriven.
La posada en marxa de vies legals i segures, l’eliminació d’obstacles mortals a les
fronteres, les devolucions il·legals i els mecanismes de desembarc segurs, enfront de
les polítiques d’externalització, tancament de fronteres i expulsions, podrien ajudar a evitar
morts a la mediterrània i en trànsit a més d’evitar que les persones necessitades de
protecció no caigueren en mans de màfies. Altres mesures com el tancament definitiu
dels CIE, l’eliminació de la identificació policial per perfil ètnic i la prohibició de les
expulsions podrien clarament ajudar a la no discriminació de les persones pel seu origen, i
a combatre el racisme i la xenofòbia. També per part de CEAR i altres organitzacions
s’està demanant l’aprovació de la Llei integral d’igualtat de tracte i no discriminació,
norma imprescindible per a abordar totes les formes de discriminació, que inclouria la
reparació de danys i perjudicis de les víctimes. Així mateix, CEAR ha demanat mesures
concretes pe que fa a les arribades de persones per la frontera sud, en concret a Canàries
entre elles, l’ampliació de les places d’acollida humanitàries i d’emergència, els
trasllats de persones a la península i la distribució en places de manera solidaria
entre les Comunitats Autònomes. Aquestes, juntament amb altres mesures que recull
CEAR en els diferents informes i comunicats, servirien per a combatre la crisi econòmica i
social derivada del Covid-19 i lluitar contra el racisme i la xenofòbia que alguns grups i
partits polítics intenten promoure en el seu benefici.
Pel que fa als mitjans de comunicació, en anteriors treballs publicats per l’Observatori
Sense Tòpics ens plantejàvem com podien contribuir a lluitar contra el racisme i la
xenofòbia i proposàvem deu preguntes65 que els i les periodistes s’havien de fer a l’hora de
tractar qüestions de migració i asil. Constatem que les conclusions a les quals s’arribava en
anteriors informes de l’Observatori en termes de discurs d’odi contra la població migrada i
65

JULIÁN, L. (2017). Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació. Preguntes sobre els textos periodístics.
València: CEAR PV i Unió de Periodistes Valencians.
http://www.unioperiodistes.org/wp-content/uploads/2017/12/deu_propostes_contra_xenofobia_als_mmcc-1.pdf
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refugiada no són molt diferents de les que ací exposem tot i que cadascú dels treballs ha
estat centrat en l’anàlisi del racisme i la xenofòbia respecte d’un fenomen concret, com les
arribades de persones migrades i refugiades per costa (2018), les diferents campanyes
electorals (2019) o, en aquest cas, la pandèmia per Covid-19. En aquest sentit comprovem
que les bones pràctiques recomanades en anteriors treballs tampoc han estat assumides per
la gran part de mitjans de comunicació. Malgrat tot, és important assenyalar que hi ha
periodistes que realitzen una tasca rigorosa i informada amb un tractament de les notícies
amb enfocament de drets humans, també cal recordar que molts mitjans continuen
publicant informacions que criminalitzen a les persones migrades i refugiades i que, per
tant, contribueixen a perpetuar els estereotips racistes i xenòfobs. Per la importància de la
seua tasca en qualsevol democràcia apel·lem a la seua responsabilitat social: els i les
periodistes i els mitjans de comunicació són imprescindibles en la lluita contra el racisme i
la xenofòbia i en les demandes de la societat civil i les entitats socials d’unes polítiques
migratòries i d’asil que respecten els drets fonamentals de les persones. Així, arrepleguem
algunes de les propostes per al periodisme responsable contra la xenofòbia com són:
1.- Humanitzar les xifres i aprofundir en l’anàlisi de les causes que provoquen els
moviments migratoris.
2.- Remarcar la importància de treballar amb diverses fonts més enllà de les
institucionals per tal de no fer d’altaveu de les administracions i de donar veu a les
persones migrades i refugiades i a les entitats socials que defensen els seus drets.
3.- Apostar per un discurs amb una retòrica centrada en la convivència i que
promoga la cohesió social i no per un discurs alarmista que perpetua els estereotips i
fomenta les actituds racistes i xenòfobes.
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4.- Posar atenció perquè no es faça difusió d’estereotips basats en generalitzacions i
associacions encasellades i en la importància de ser crítics amb els nostres prejudicis i
les nostres pròpies idees preconcebudes.
5.- No reproduir imatges que vulneren el dret a la intimitat de les persones o en les
quals aquestes apareixen en situacions i moments d’extrema vulnerabilitat.
6.- Revisar l’ús del llenguatge i de la terminologia emprada quan es parla de realitats
complexes amb les quals s’ha de tindre especial sensibilitat.
7.- Els mitjans de comunicació i els periodistes no poder ser altaveus, en aquest cas,
de declaracions racistes i xenòfobes sinó que han de ser agents crítics que
contextualitzen, aporten xifres, donen arguments, i demanen responsabilitats.
8.-Creativitat i ampliar els gèneres periodístics fugint de debats viciats, imposats i
superficials que no donen conte de les realitats que viuen les persones migrades i
refugiades i que són de profit per als qui pretenen criminalitzar la immigració.
9.- És responsabilitat de tots i de totes combatre el discurs d’odi a les xarxes socials
no fent-nos ressò dels comentaris discriminatoris sinó pel contrari denunciant-los i
desmentint-los amb informació contrastada.
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