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Resum 
 
17A i 18A a la premsa: Anàlisi de la qualitat informativa i del tractament de la immigració 

arran dels atemptats a Catalunya l’agost del 2017 és un treball de final de grau que avalua la 

qualitat informativa de la cobertura periodística dels atemptats del 17 i el 18 d’agost del 2017 

a Barcelona i Cambrils als dos diaris més llegits a Catalunya segons l’últim Estudi General de 

Mitjans (EGM), La Vanguardia i El Mundo. A més, analitza de quina manera els dos rotatius 

van tractar qüestions relatives a la immigració, l’Islam i les persones refugiades durant la 

cobertura informativa dels fets terroristes. 

 

En primer lloc, el treball exposa com ha evolucionat històricament la connotació del concepte 

terrorisme, la seva relació amb la premsa i el tipus de cobertures que se n’han fet a l’Estat 

espanyol, des del franquisme fins a l’actualitat. També tracta la relació que s’ha teixit entre 

aquest fenomen i la immigració, i esmenta les principals recomanacions deontològiques sobre 

cobertures d’atacs terroristes, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. A continuació, 

analitza el contingut dels dos rotatius en base al compliment dels criteris de qualitat informativa 

següents: fonts d’informació, presumpció d’innocència, contextualització, privadesa de les 

víctimes i protecció de les persones menors d’edat. També avalua el tractament de la 

immigració tenint en compte si s’estableix una contiguïtat visual entre notícies sobre els 

atemptats i peces informatives sobre immigració, i quin vocabulari s’utilitza a l’hora de referir-

se a persones immigrants.  

 

El corpous d’anàlisi consta de deu edicions impreses de cadascuna de les dues capçaleres i es 

concentra en el període del 18 d’agost, un dia després de l’atemptat a la Rambla de Barcelona, 

fins al 27 del mateix mes, l’endemà de la manifestació que va tenir lloc a la capital catalana en 

rebuig als atemptats sota el lema «No tenim por».  

 

L’estudi posa de manifest que La Vanguardia i El Mundo realitzen una cobertura informativa 

extensa, que compleix les principals recomanacions deontològiques avaluades, però amb 

destacades vulneracions pel que fa a la privadesa de les víctimes. En relació amb el tractament 

de la immigració, determina que algunes columnes d’opinió i editorials d’un dels rotatius 

analitzats són islamòfobes i xenòfobes, i que en conjunt les dues capçaleres transmeten una 

visió de la immigració des de la perspectiva d’un nosaltres-ells que pot contribuir a concebre 

les dinàmiques migratòries com una amenaça i no com un fenomen comú de desplaçament.  
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Justificació i Agraïments 
 

 
Des de fa un temps formo part de Rubí Acull, una associació de la meva ciutat que lluita perquè 

les persones refugiades i migrants puguin trobar un lloc on viure dignament al municipi. De fet, 

els atemptats del 17 i el 18 d’agost a Barcelona i Cambrils del 2017 em van agafar a Grècia, on 

feia de voluntari en un camp de refugiats.  

 

En assabentar-me de la notícia vaig sentir molta tristesa per totes les víctimes, especialment 

perquè la tragèdia va afectar una família rubinenca, però també preocupació perquè temia que 

un atemptat d’aquestes característiques pogués tenir greus conseqüències per a les persones 

refugiades i migrants, i per a tota la comunitat musulmana catalana.  

 

És per això que vaig decidir endinsar-me en aquesta aventura i fer aquest treball de final de 

grau sobre aquesta qüestió. Aquest projecte no hauria estat possible sense els consells i la 

dedicació de la meva tutora, Carla González Collantes, a qui m’agradaria agrair-li especialment 

les seves recomanacions i constància. 

 

Finalment, també m’agradaria donar les gràcies a la meva família per haver-me fet costat en tot 

el procés d’elaboració del treball. 
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1. Introducció 
 
El 17 i el 18 d’agost del 2017, Catalunya va viure un dels pitjors atemptats terroristes de la seva 

història. Barcelona i Cambrils van ser respectivament l’escenari d’un atac terrorista, el primer 

atribuït a Daesh que succeïa al país i a l’Estat espanyol.  

 

Ràpidament, els mitjans de comunicació es van mobilitzar per cobrir la notícia i van oferir un 

constant degoteig d’informacions minut a minut, que en molts casos es va allargar fins ben 

entrada la matinada. Des d’aquell dia, i durant dues setmanes, els atemptats van ser el principal 

tema tractat a l’agenda informativa de tots els mitjans catalans i espanyols (CAC, 2017: 21). 

Així com també les informacions al voltant de la immigració i de l’Islam, que es van 

incrementar considerablement (Observatorio de la Islamofóbia en los Medios, 2017). Una 

cobertura informativa que, en el cas de les emissores de ràdio catalanes, va merèixer un Premi 

Ondas per la seva capacitat de reacció, la rigorosa informació donada i la vocació de servei 

públic.  

 

Però, com va ser la cobertura que en va fer la premsa escrita catalana i espanyola, tenint en 

compte que un estudi del Observatorio de la Islamofóbia en los Medios (2017) desvela que 

aproximadament el 60 % dels articles referits a l’Islam o als musulmans, publicats durant el 

primer semestre del 2017 en sis rotatius catalans i espanyols (La Vanguardia, La Razón, 

Eldiario.es, El Mundo, El País, 20 Minutos), van ser islamòfobs? 

 

El present treball de final de grau pretén aprofundir en aquesta qüestió tenint en compte que els 

estudis realitzats fins a l’actualitat només s’han centrat en la cobertura que en van fer els mitjans 

audiovisuals a Catalunya com, per exemple, l’anàlisi sobre el tractament informatiu dels 

atemptats que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va publicar un mes després dels 

fets. L’estudi analitzava la cobertura informativa de les principals cadenes de televisió i ràdios 

catalanes i espanyoles, però no posava especial atenció en el tractament que n’havia fet la 

premsa escrita ni tampoc com havien tractat els atemptats en relació amb la immigració i 

l’Islam. 

 

Un aspecte fonamental a analitzar, especialment si és té en compte que, tal com recorda Blanca 

Garcés (2018: 22) en un estudi sobre els atemptats publicat al febrer pel Barcelona Centre for 
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International Affairs (CIDOB), després de cada atac terrorista atribuït a Daesh, «junto a la 

securitización del Estado, en muchas ciudades europeas se ha dado también una progresiva 

“criminalización” de la inmigración». Segons Garcés, primer en un àmbit discursiu, en què el 

terrorisme s’ha volgut explicar a través de l’origen, la religió o la falta d’integració al continent 

europeu d’alguns individus. Però, posteriorment: 

	
[…] la narrativa se ha convertido en hechos, ergo en políticas, con medidas cada vez más restrictivas 
contra la inmigración irregular, un mayor control sobre las entradas (incluyendo la de los refugiados 
que debían ser reubicados desde Grecia e Italia) y más programas de integración, no solo para apoyar 
los procesos de inclusión cultural y socioeconómica, sino también para demostrar (de forma casi 
declarativa) que el Estado va acabar con los outsiders, premiando aquellos que se integren y 
penalizando a los que no (Garcés, 2018: 22). 
	

	
De fet, tal com reflecteix el baròmetre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre 

les principals preocupacions de la ciutadania a l’Estat espanyol, el setembre del 2017 —un mes 

després dels fets— es va constatar una pujada d’un punt en relació amb la preocupació sobre la 

immigració, que el juliol del 2017 era de 4,7 i al setembre va passar a ser de 5,7.1 

 

En l’àmbit europeu, la immigració es va situar com a principal preocupació al continent. Segons 

l’última edició de tardor de l’Eurobarometer, publicada el novembre del 2017, un 39 % dels 

enquestats tenia reticències al respecte. L’estudi també reflectia que el malestar per la 

immigració havia augmentat un punt respecte a l’edició de primavera, quan el terrorisme era la 

primera preocupació per al 44 % dels enquestats i la immigració era segona per a un 38 %. 

 

Per aquest motiu, tenint en compte les dades, l’impacte social dels mitjans de comunicació, 

l’estreta i delicada relació entre terrorisme i immigració, i la falta d’estudis sobre la cobertura 

periodística dels atemptats a Barcelona i Cambrils per la proximitat temporal dels fets, s’ha 

cregut convenient que el present treball de final de grau persegueixi els objectius següents: 

 

1. Analitzar la cobertura informativa dels atemptats a Barcelona i Cambrils l’agost del 

2017 als diaris més llegits a Catalunya segons els criteris de qualitat informativa 

establerts. 

2. Analitzar la manera com els diaris més llegits a Catalunya van tractar la qüestió de la 

immigració, l’Islam i les persones refugiades durant la cobertura dels fets terroristes. 

                                                
1 El baròmetre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no disposa de dades durant el mes d’agost. 
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3. Analitzar si els rotatius van relacionar, directament o indirectament, els atemptats amb 

qüestions i dinàmiques migratòries. 

 

Així doncs, es considera que el present treball pot esdevenir una primera aproximació per 

abordar aquesta qüestió, a més de ser un punt de partida per a estudis posteriors que vulguin 

continuar i aprofundir la recerca. 

 

Per aquest motiu, el marc teòric del treball exposa com ha evolucionat històricament la 

connotació del concepte terrorisme, la seva relació amb la premsa i el tipus de cobertures 

informatives que se n’han fet a l’Estat espanyol, des del franquisme fins a l’actualitat. També 

tracta la relació que s’ha teixit entre aquest fenomen i la immigració, i esmenta les principals 

recomanacions deontològiques sobre cobertures d’atacs terroristes, tant en l’àmbit nacional 

com en l’internacional. 

 

Pel que fa a l’anàlisi, el treball avalua la cobertura periodística dels atemptats feta a les edicions 

impreses dels dos rotatius més llegits a Catalunya segons l’últim Estudi General de Mitjans 

(EGM) —La Vanguardia i El Mundo2—, en considerar-se que la seva cobertura ha estat la que 

més impacte ha pogut tenir en l’opinió pública.  

 

La mostra d’anàlisi es concentra en el període del 18 d’agost, un dia després de l’atemptat a la 

Rambla de Barcelona, fins al 27 del mateix mes, l’endemà de la manifestació que va tenir lloc 

a la capital catalana en rebuig als atemptats sota el lema «No tenim por». S’ha considerat que 

es tracta d’un període d’anàlisi òptim perquè la principal cobertura periodística dels fets va tenir 

lloc durant aquells dies. A més, tal com s’ha dit anteriorment, el treball pretén ser una primera 

aproximació a la matèria i un punt de partida per a futurs estudis. 

 

La metodologia d’anàlisi és de caràcter quantitativa i qualitativa, i s’efectua en relació amb els 

criteris deontològics establerts sobre la qualitat informativa en casos d’atemptat terrorista: fonts 

d’informació, presumpció d’innocència, contextualització, privadesa de les víctimes i protecció 

de les persones menors d’edat.  

                                                
2 Aquesta tria també s’ha fet tenint en compte que La Vanguardia s’edita des de Barcelona i El Mundo des de 
Madrid, fet que també podria haver originat diferències en l’enfocament informatiu. 
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La taula d’anàlisi s’ha elaborat a partir dels barems que el Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (CAC) va utilitzar un mes després dels fets per analitzar el tractament informatiu 

dels atemptats als mitjans audiovisuals, però els criteris s’han adaptat als condicionants 

característics de la premsa escrita i s’han incorporat barems en relació amb el tractament de la 

immigració, els quals estan basats en les recomanacions deontològiques que el mateix 

organisme va fer anys enrere en aquesta matèria i que també s’exposen dins el marc teòric del 

treball. 

 

Concretament, s’avaluen el llenguatge i les imatges utilitzades pels rotatius en funció de si 

aquestes respecten la privadesa i la intimitat de les persones afectades. També s’examina el 

nombre d’informacions amb fonts fonamentades publicades, la presència de veus expertes que 

contribueixin a contextualitzar els fets i l’adjectivació de terrorisme que s’usa per definir els 

atemptats.  

 

Seguint amb els objectius del treball, també s’analitza de quina manera es tracten qüestions 

sobre la immigració, l’Islam i les persones refugiades tenint en compte si s’estableix una 

contiguïtat visual entre notícies sobre els atemptats i peces informatives relacionades amb la 

immigració, i quin vocabulari es fa servir per referir-se a les persones immigrants.3 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

                                                
3 Vegeu la taula d’anàlisi model amb els criteris utilitzats als annexos del treball. 
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2. Marc teòric 
 

2.1 El concepte de terrorisme 
 
Molts teòrics coincideixen a dir que el concepte terrorisme sorgeix en la Revolució Francesa 

(1789 – 1799) quan, amb Maximilien Robespierre al capdavant, es comença a parlar del 

tiranicidi com a dret que el poble pot exercir contra els mals governants. Però, en realitat, el 

mot terrorisme prové del llatí terror i, concretament, de l’expressió terror cimbricus, que els 

romans utilitzaven ja al 105BC per descriure el pànic que patien quan es preparaven per a l’atac 

d’algun enemic (Crime Museum, 2017). 

  

No va ser fins a la Revolució Francesa quan el terme va adquirir una connotació política ja que, 

tal com explica Flabián Nievas (2006: 36), «se argumentaba que una revolución violenta era un 

hecho democrático, sin que importara el derramamiento de sangre ni el terror que comportaba». 

De fet, també indica que en aquella època «el terror aparecía como la forma natural para la 

emancipación de les masas» (Nievas, 2006: 36). 

 

Més endavant, ja al segle XX, la Conferència de Varsòvia (1927), i posteriorment la Convenció 

de Ginebra (1937), van fer intents per establir una definició del terme. En aquesta última ciutat 

es va aconseguir, però Hans-Peter Gasser (2002: 21) considera que la definició no era prou 

explícita ja que el text només feia referència a actes criminals i no concretava quins actes eren 

lícits en el context terrorista.  

 

La Resolució de 1972 del Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) 

també va tractar la qüestió, però tampoc va aconseguir un consens entre els països participants 

perquè els països àrabs, juntament amb els africans, consideraven que la definició del terme era 

perjudicial per als moviments d’alliberament que hi havia als seus països ja que, a la Resolució 

3034 de 1972, l’ONU establia que els Moviments d’Alliberament Nacional (MAN) «no podían 

ser confundidos con los grupos terroristas, sino que tendrían la consideración de movimientos 

revolucionarios de masas». Una vinculació que no va agradar a aquests països perquè els 

semblava que els MAN prenien llavors la connotació de «movimientos terroristas» (Torres 

Vásquez, 2011: 15). 
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El terme terrorisme no expressa un concepte jurídic, sinó més aviat una combinació d’objectius 

polítics, propaganda i actes violents (Gasser, 2002: 20). Per tant, s’entén que és tot allò que 

causa terror o pànic en la població, un terreny molt ampli on es podrien englobar les accions de 

qualsevol grup actor de violència política. No obstant això, Myrna Villegas Díaz (2006: 12) 

puntualitza que, encara que es perceptible que el terrorisme es caracteritza en últim terme per 

la seva finalitat política, no tota la violència política és terrorisme.   

 

De fet, el concepte és tan complex que fins i tot l’Informe del Grupo asesor sobre las Naciones 

Unidas y el terrorismo va afirmar el 2002 que «no había sido la intención del grupo concebir 

una definición de terrorismo, determinar sus distintas raízes o abordar casos concretos de la 

actividad terrorista» (ONU, 2002: 5).  

 

L’any 2002, el continent europeu també va voler tractar la qüestió i va definir el concepte de 

grup terrorista com «una facción estructurada de más de dos personas que actúan en 

combinación para cometer delitos terroristas» (Decisió Marc del Consell d’Europa, 2002: 13). 

No obstant això, fins ara a la Unió Europea tampoc ha estat possible definir de forma més o 

menys concreta el terrorisme ja que la comunitat internacional segueix dividida en relació amb 

la definició del terme, i els Estats membres tampoc tenen unes directrius comunes al respecte 

(Parlament Europeu, 2015: 1).  

 

Tal com diu José Ramón Serrano Piedecasas (2000: 31), «el mismo concepto de terrorismo es 

de contornos imprecisos y plantea problemas interpretativos derivados de su referencia 

inevitable a componentes políticos sometidos a valoración». Una subjectivitat que, en primer 

lloc, implica el reconeixement de la voluntat estatal (Torres Vásquez, 2011: 15). En aquest 

sentit, Nicolás García Rivas (1990: 21) recorda que les doctrines alemanya, italiana i espanyola 

s’han emparat en la «hostilidad a la Constitución» per justificar tipus penals de terrorisme, la 

qual cosa «permite castigar acciones humanas carentes de peligrosidad objetiva, así logran 

castigar la mera intención del agente». 

 

Per tant, terrorisme, terrorista i acte terrorista són conceptes confusos que provoquen que la 

coerció cap a qui es dirigeix l’acció de la justícia sigui més o menys temperada en funció de la 

valoració que en faci qui hagi d’aplicar la justícia en cada cas. En última instància, però, és clar 
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que és considerat terrorista qui atempta, mitjançant atacs terroristes, contra objectius civils 

(Mann, 2004: 30).  

 

2.2 El terrorisme i la premsa 
 
L’objectiu d’un atemptat terrorista no són les morts en si mateixes, sinó les respostes que 

aquestes provoquen. En aquest sentit, Richard English (2010: 21) afirma que l’amenaça que el 

terrorisme representa per a la democràcia no és el perill de mort i destrucció, que sempre és 

limitat en comparació amb el d’una guerra, sinó el perill de provocar respostes malpensades i 

contraproduents per part dels estats que pateixen atacs terroristes. És a dir, el veritable perill es 

dona quan les morts es converteixen en política (Jenkins, 2016). És el que Yuval Noah Harari 

(2017) anomena «the fly’s strategy». La mosca, sabent que és petita i fràgil, entra dins l’orella 

de l’elefant perquè aquest acabi produint el que ella no pot provocar per si mateixa. Així és 

com, segons Blanca Garcés (2018: 21), en molts atemptats terroristes, es passa de les morts al 

terror, i del terror a la política de la por.  

  

Per tant, des de la perspectiva dels terroristes, les morts es converteixen en l’emissor a través 

del qual es reivindica i es difon un determinat missatge. És el que molts teòrics han definit com 

«la vertiente comunicativa» del terrorisme, que troba en la difusió «su esperanza principal para 

intimidar al gobierno y al ciudadano» (Fernández Marín, 2011: 20). I és que, segons Marshall 

McLuhan (1964: 35), la premsa i també la televisió poden actuar com a caixa de ressonància 

del terrorisme, una opinió que el duia a creure que els mitjans de comunicació havien de reduir 

al màxim la informació relativa als atacs terroristes i havien d’efectuar una apagada informativa 

al respecte.  

 

No obstant això, el terrorisme no és només propaganda. Miquel Rodrigo (1991: 28), en el seu 

llibre Los medios de comunicación ante el terrorismo, recorda que tota acció política té una 

vessant propagandística, però que «una acción de propaganda se realiza utilizando los medios 

de comunicación y no armamento bélico, tal y como sucede en el caso del terrorismo». Segons 

Rodrigo, el terrorisme constitueix «una perversión de la política» que es manifesta a través de 

diferents accions, les quals poden ser o no notícia. Una circumstància que, en qualsevol cas, 

constitueix un efecte del terrorisme, però no la seva causa.   
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En aquest sentit, Rodrigo (1991: 30) afegeix que «pensar que sin medios de comunicación no 

habría terrorismo es ir contra la historia». Si bé és cert, que hi ha una utilització inevitable de 

la premsa per part dels terroristes, ja que a través dels mitjans de comunicació poden conèixer 

la identitat i la localització de possibles víctimes, futurs objectius i, fins i tot, obtenir informació 

sobre les mesures antiterroristes del govern i sobre les reaccions públiques de les seves accions, 

«no se puede entender que se dé una connivencia de los medios con el terrorismo» (Rodrigo, 

1991: 30). 

 

2.2.1 Cobertures informatives a l’Estat espanyol 
 
La premsa espanyola no sempre ha tractat de la mateixa manera els atemptats terroristes. De 

fet, els teòrics han determinat que a l’Estat espanyol els mitjans de comunicació han 

experimentat quatre fases diferenciades pel que fa a l’atenció que han dedicat als atacs 

terroristes.  

 

La primera fase se situa després de la mort del dictador Francisco Franco i durant uns quants 

anys posteriors en què, segons explica Ángel Arnedo Gil (2003: 25) en el llibre Terrorismo, 

víctimas y medios de comunicación, «los medios de comunicación minusvaloramos la terrible 

sangría de víctimas en España». I és que, de la mateixa manera que els familiars enterraven les 

seves víctimes en la clandestinitat, semblava que els mitjans volien ignorar la violència que es 

produïa en el seu entorn més immediat (Elorza i Reinares, 2004: 30). 

 

Segons Arnedo Gil, durant la transició a la democràcia va imperar en la premsa un silenciament 

informatiu dels atacs terroristes, ja que consideraven que informar de la quantitat d’atacs que 

hi havia «podia alentar a quienes pedían una respuesta basada exclusivamente en la mano dura 

que, a su entender, solo el Ejército y una declaración de medidas excepcionales podían 

garantizar». Per tant, segons Arnedo Gil (2003: 26), «los periódicos nos negábamos a dar una 

cobertura más amplia de los muertos por el terrorismo, autoengañandonos con la falsa 

percepción de que así eran menos muertos, de que de esa forma no se despertaría a la fiera del 

golpe militar que durante tantos años nos paralizó». 

 

A parer de Luis Veres (2017: 184), un altre dels motius de l’ocultament informatiu també va 

ser la por i la vergonya de qui formava part del cercle de les víctimes, de les quals es podia 
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pensar que les havien matades per alguna raó, tal com explica Javier Pagola (2003: 64) en la 

descripció que va fer el 1991 sobre un funeral a Sant Sebastià: 

	
Había interès en que la comitiva fuera corta y se replegara enseguida. […] Y todavía me acuerdo de 
aquella imagen de familiares bajando clandestinamente del autobús. Aquello daba motivo, por lo 
menos, para preguntarse por qué ocurre esto: matan a su hijo, a su hermano, a su primo, y la gente, 
encima, llega, se esconde, tiene miedo. Entre otras razones, porque está terriblemente sola. 

	
Una situació que no era anecdòtica, tal com també apunta el periodista José María Fernández 

Calleja (1997: 41), i que ja es produïa en un funeral que va viure el 1983:  

	
En medio de una soledad sobreacogedora, allí estaba plantado el ataúd de la víctima. No había otro 
periodista que yo en aquel cuadro de muerte solitaria y silenciosa. No había ni una sola autoridad: 
ni del pueblo, ni de la provincia, ni del Gobierno vasco, ni del Gobierno español, ni civil, ni militar, 
ni policía: nadie acompañaba a aquel muerto, que estaba allí por falta de obligación, a solas consigo 
mismo. 

	
A propòsit d’aquesta qüestió, Óscar Beltrán de Otálora (2003: 88) es preguntava: 

	
¿Por qué ninguna institución se preocupó durante muchos años de la situación real de las víctimas? 
¿Por qué hubo tantas viudas solitarias en los entierros de sus maridos? ¿Dónde estaba la Iglesia, la 
Policía, los alcaldes, los concejales, los artistas, cuando algunos crímenes eran tan predecibles como 
la llegada de la noche? […] ¿Por qué los medios de comunicación apenas dedicaban espacio a estas 
historias? ¿Por qué los escasos héroes que surgieron en aquellos años eran anónimos? ¿Por qué eran 
tan pocos los que querían dar la cara? ¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban todos? 
	

Després d’una fase de semiocultament, els teòrics coincideixen a dir que en va arribar una altra 

d’exposició pública, que va tenir la seva data clau el 18 d’octubre del 1991, quan un equip de 

Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) va enregistrar la nena Irene Villa, víctima d’una bomba de 

la banda terrorista ETA, amb les cames destrossades. Veres (2017: 186) explica que l’impacte 

d’aquelles imatges va ser horrible perquè mai s’havia vist una cosa semblant i que els 

responsables de l’emissió van argumentar, anys més tard, que era una manera de «mentalitzar 

a los espectadores de la brutalidad intrínseca de los terroristas, para remover sus conciencias».   

En qualsevol cas, des d’aquell dia, en altres cadenes de televisió es va començar a seguir la 

mateixa pauta de comportament. Arnedo Gil (2003: 27) explica que:  

	
[…] mientras se ampliaban los tiempos y los espacios dedicados a los hechos terroristas, se 
profundizaba en otra actitud tan nociva con las víctimas y sus familiares como la anterior: si antes 
se les ignoraba o casi, más tarde se pasaba por encima de otras consideraciones éticas, porque si bien 
es cierto que aquelles imágenes removían conciencias, no lo es menos que no respetaban el dolor ni 
el decoro de los afectados […]. 
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La tercera fase va constituir una invasió a la intimitat de víctimes i familiars. En aquest cas, el 

dia clau va ser el 14 de febrer del 1996, quan ETA va assassinar Francisco Tomás y Valiente, 

expresident del Tribunal Constitucional. Aquell dia, a la muller de Tomás y Valiente no se la 

va poder informar immediatament de l’assassinat del seu marit i per això un dels seus fills es 

va dirigir al domicili familiar per esperar-la al carrer i comunicar-li el succés presencialment. 

Amb ell, però, hi havia una càmera de televisió, que va enregistrar les imatges i el so del moment 

en què el fill li explicava a la mare què havia passat. Una invasió a la intimitat i falta de respecte 

al dolor d’una vídua «que nos hizo pensar a todos que quizá habíamos pasado de un extremo a 

otro: de no querer saber casi nada de las víctimas ni sus allegados a querer saberlo todo, hasta 

aquello que no debe conocerse nunca» (Arnedo Gil, 2003: 27). 

 

Un tractament informatiu que Luis Veres (2017: 187) considera que ja no es dona en l’actualitat 

—la quarta fase— en què, tot i ser quantitativament més ampli, és també qualitativament més 

discret. Veres opina que actualment els mitjans de comunicació no volen, ni conscientment ni 

inconscient, «esconder ni minimizar el dolor de las víctimas». En aquest sentit, Arnedo Gil 

(2003: 28) també creu que en el segle XXI els mitjans han après a respectar el dolor i exposa: 

«eso significa que debemos tener nuestras puertas, nuestras páginas, nuestras ondas abiertas 

para recibir sus quejas, su lamento, sus propuestas, sus reivindicaciones. Pero que no debemos 

pasar ni un centímetro de donde ellos nos pongan el límite». 

 
2.2.2 El paper de la immigració 
	
Segons Antonio Miguel Bañón Hernández (2006: 263), després de l’11-S les elits 

sociopolítiques semblaven estar convençudes que tot estava permès a l’hora de prevenir nous 

atacs terroristes, sense recordar que també era necessari evitar la percepció generalitzada que 

la lluita contra el terrorisme consisteix en un nosaltres i un ells, que fa inevitable un «choque 

de civilizaciones como describía Huntington». 

 

No obstant això, Roland Bleiker (2003: 425) recorda que la vinculació entre immigració i 

terrorisme és força antiga, fins i tot anterior als atemptats del 11-S. De fet, mereix especial 

atenció el paper que han assumit els mitjans de comunicació en l’anomenada política 

antiterrorista o contra terrorista. 
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Concretament, els discursos legitimadors de la guerra i l’associació d’immigració amb 

terrorisme troben el seu fonament en dos pilars: la transmissió d’un discurs basat en el pànic i 

la manipulació d’un concepte amb tanta bona acceptació per part de tots els actors socials com 

és el de la prevenció (Bañón Hernández, 2006: 268).  

 

En aquest sentit, altres autors com Esses, Ovidio i Hodson, citats per Bañón Hernández (2006: 

269), recorden la gran rellevància que els mitjans de comunicació van donar al fet que els 

terroristes que van perpetrar l’atemptat del 11-S als Estats Units entressin al país nord-americà 

com a immigrants, fet que va afavorir l’associació. 

 

Seguint amb aquesta línia, Sarah Collinson, també citada per Bañón Hernández (2006: 269), 

considera important observar i analitzar el procés per mitjà del qual s’han estès els límits 

referencials d’una paraula o d’un concepte, i exposa la successió d’associacions que 

tradicionalment creu que es fan amb el terrorisme quan es parla d’immigració: «transgresores 

de normas > generadores de inseguridad > delincuentes > violentos > generadores de terror > 

terroristas». 

 

Bañón Hernández (2006: 273) també recull els arguments d’Esra Sandikcioglu, qui apunta que 

aquesta associació es produeix especialment en el cas de persones que provenen d’algun país 

pertanyent al que s’anomena Orient, i que acostuma a ser equivalent a l’Islam. L’autora posa 

d’exemple «las generalizaciones mediante las cuales todo un pais queda identificado como 

terrorista, y también el contraste para distingir el nosotros del ellos, o para diferenciar el Islam 

de Occidente. Una oposición que quiere generar una especie de consenso social según el cual 

los que no están con nosotros, están con el terrorismo o, de hecho, son terroristas». 

 

En aquest sentit, i en relació amb els atemptats a Barcelona i Cambrils, Blanca Garcés (2018: 

23) recorda que:	
	

[…] después del 17A los actos de odio contra el Islam crecieron de forma significativa: desde 
ataques a mezquitas en Montblanc, Granada, Sevilla, Logroño y Fuenlabrada, a pequeñas 
manifestaciones de grupos de extrema derecha. Esta vez, las redes sociales también aplificaron los 
mensajes xenofobos y de odio hacia el Islam, por ejemplo, al conseguir que la etiqueta #StopIslam 
fuera trending topic durante los días posteriores al atentado. 

	
De fet, dies després dels atemptats, concretament el 22 d’agost del 2017, la comunitat 

musulmana de Catalunya es va veure obligada a sortir als carrers de la capital catalana amb 
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consignes com «Som musulmans, no terroristes» i «Islam és pau» per rebutjar els atemptats. 

Una condemna contundent dels atacs que també va abanderar Míriam Hatibi, membre activa de 

la comunitat musulmana i portaveu de la Fundació Ibn Batutta, que ràpidament es va posar sota 

els focus dels mitjans de comunicació per desvincular l’Islam dels atacs terroristes: «Per què 

he de condemnar jo el terrorisme si també l’estic patint? Jo estic vivint el terrorisme i no 

m’agrada haver-me de justificar, però ho he de fer», reflexionava en un programa de Televisió 

de Catalunya sobre els atemptats (TVC, 2017). 

 

També es va produir una condemna contundent per part de diferents associacions musulmanes 

el juliol del 2005, quan uns terroristes suïcides vinculats a Al Qaeda van atemptar contra el 

sistema de transport públic de Londres i van causar 52 morts. Una reacció que, segons l’informe 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), també va contribuir al fet 

que governs, institucions i mitjans de comunicació treballessin per evitar qualsevol associació 

injusta o generalització perillosa entre terrorisme i religió (EUMC, 2006: 6-7).  

 

No obstant això, el mateix informe també recordava que aquests discursos públics no havien 

d’aparèixer únicament en contextos d’alta tensió, sinó que havien de ser una constant. 

Especialment tenint en compte que un informe anterior de l’EUMC sobre la islamofòbia a la 

Unió Europea després de l’11-S ja indicava la freqüent representació negativa de l’Islam i dels 

musulmans a la premsa abans dels atemptats a Estats Units (EUMC, 2004: 38). 

 

En aquest sentit, Veres (2017: 219) apunta que més del 90 % de les informacions referents a 

l’Islam tenen com a fonament la violència política en forma de guerra o en forma d’atemptats 

terroristes. Segons Alejandro Pizarroso Quintero (2005: 134), des de la guerra del Golf moltes 

cadenes europees i nord-americanes han identificat el ser àrab amb ser terrorista: 

	
Un aspecto no despreciable en términos de propaganda fue el uso del racismo. Nos referimos a un 
aspecto indispensable de la demonización del enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
japoneses fueron siempre “malditos simios amarillos”, algo parecido a los vietnamitas. Durante 
años, la simplificadora información norteamericana ha identificado árabe y terrorismo, o en todo 
caso, árabe y riqueza petrolífera, corrupción y vicio. Esta imagen del árabe repelente transmitida por 
el cine y la televisión, traidor, adiposo, de pelo raso, terrorista o lúbrico jeque ansioso de gozar de 
rubias occidentales, había preparado el terreno perfectamente para esta guerra. 
	

De fet, en els últims anys també s’ha produït una vinculació entre terrorisme i persones 

refugiades, especialment després que es confirmés que un dels terroristes que es va immolar a 
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l’exterior de l’Stade de France de París el novembre del 2015 hagués entrat a Europa com a 

refugiat per l’illa grega de Lesbos. Aquest fet també ha originat un rebuig creixent al continent 

europeu cap a la immigració principalment procedent dels països musulmans. 

 

Segons dades de l´últim European Islamophobia Report, publicat el 2017, l’oposició mitjana 

europea a més immigració provinent de països musulmans és del 55 %, en un interval que va 

des del 41 % a Espanya fins al 71 % a Polònia. En paraules d’aquest informe: «Islamophobia 

has become a real danger to the foundations of democratic order and the values of the European 

Union. It has also become the main challenge to the social peace and coexistence of different 

cultures, religions and ethnicities in Europe» (European Islamophobia Report, 2017: 5).  

	

2.3 Recomanacions deontològiques sobre cobertures d’atacs terroristes 
	
Els teòrics coincideixen a dir que en totes les cobertures d’atacs terroristes ha de predominar el 

tractament crític i valoratiu per damunt del merament descriptiu. En aquest sentit, Rodrigo 

(1991: 50) exposa que els mitjans de comunicació tenen el deure d’aprofundir en la comprensió 

dels esdeveniments terroristes. És a dir, presentar les possibles causes, tant remotes com 

properes, del esdeveniment, així com les possibles interconnexions a partir de dades i altres 

arguments exposats, ja que «no todos los grupos terroristas son iguales. Los datos deben 

enmarcarse en su ámbito social, económico, cultural y político» (Rodrigo, 1991: 51). 

 

La informació sobre els atemptats terroristes comporta una gran càrrega emotiva. Per això, 

segons Veres (2017: 161), «la información debe favorecer el conocimiento de los datos de la 

realidad sin recorrer a incitaciones emotivas exageradas». Concretament, considera que el 

periodista no s’ha de deixar endur per les «reacciones más primitivas y espontáneas a las cuales 

puede dar lugar el terrorismo». Tanmateix, Veres puntualitza que no es tracta tant de reprimir 

les reaccions emotives naturals, sinó més aviat de superar-les i anar més enllà d’aquestes per 

oferir una comprensió més àmplia dels fets. Tal com diu Rodrigo (1991: 23), «la noticia debe 

invitar a hacer una valoración racional de los hechos». 

 

Així doncs, els experts coincideixen a destacar una informació veraç, la no difusió de 

propaganda ni rumors, i evitar l’ús de terminologia terrorista com uns dels punts fonamentals 

d’una cobertura periodística adequada. De fet, Ángel Expósito (2003: 40) adverteix que el 

periodista cau freqüentment «en una dependencia informativa que conlleva un uso mimético de 
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la misma terminología terrorista». Una dependència que, segons Expósito, porta l’informador 

a recollir la terminologia terrorista en la descripció dels fets, cosa que introdueix un fort 

component propagandístic en la notícia sense voler-ho. Per això, Rodrigo (1991: 52) considera 

que és necessari mantenir indiscutiblement una línia editorial conseqüent, clara i bel·ligerant 

pel que fa al rebuig a la violència. De fet, els teòrics opinen que cal rebutjar el neutralisme 

informatiu, així com també tenir cura de les imatges que es difonen.  

 

En aquest sentit, Veres (2017: 195) recorda com en la cobertura informativa dels atemptats de 

l’11 de març a Madrid, alguns diaris van optar per retocar algunes fotografies i «anular alguna 

mano mutilada, tapar un rostro». Si bé és cert que Veres creu que la premsa ha de fer de 

mediadora entre els lectors i la realitat, opina que «estos tipos de retoques suponen un 

edulcoramiento de la realidad que plantea dudas respecto a una buena información». De fet, 

Emma Torres (2005: 3) recorda que la fotografia «produce una impresión de realidad que en el 

contexto de la prensa se traduce en una impresión de verdad». 

 

D’altra banda, els teòrics argumenten que cal evitar la difusió d’informació tàctica que pugui 

perjudicar les investigacions policials, evitar aportar detalls d’accions terroristes que puguin 

servir de precedent per a altres grups terroristes, així com no difondre les demandes de les 

bandes terroristes. És a dir, que el criteri de la llibertat d’informació no ha de ser el prioritari 

quan hi ha vides humanes en joc (Rodrigo, 1991: 53). 

 

2.3.1 Recomanacions internacionals 
 
El 2017 la Unesco va elaborar un document per a periodistes a l’hora de cobrir atacs terroristes 

que en poc temps ha esdevingut de referència en la professió periodística i que recull part de 

les directrius que l’organització i altres col·lectius havien dictat sobre aquesta qüestió en el 

passat. 

 

En el tercer capítol d’aquest document, la Unesco exposa el que considera que són les normes 

essencials a seguir a l’hora de cobrir atacs terroristes. La primera d’aquestes és el dubte i la 

prudència, que defineix com un requeriment constant, especialment tenint en compte que quan 

succeeix un fet d’aquestes característiques «the media got into emergency mode», en el qual 

«the snares of rumours, disinformation and emotion are ever present» (Unesco, 2017: 45). 
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Seguint amb aquesta línia, el document es fa ressò de la proposta  que el professor i periodista 

Jeff Jarvis va fer en relació amb la cobertura informativa de l’atemptat a la Marató de Boston 

de l’abril del 2013, quan va suggerir que els mitjans haurien de tenir una secció que es digués 

«What We Do Not Know News». Un precepte que, de fet, ja va seguir el The New York Times 

a l’hora d’informar sobre la massacre d’Orlando del 2016, quan va publicar articles sota el nom 

de Orlando Shooting: What We Know and Don’t Know (Unesco, 2017: 45). 

 

Un altre dels aspectes a considerar a l’hora d’informar sobre atacs terroristes és respectar l’ètica 

periodística, que la Unesco exposa a través de les consideracions de The Dart Center for 

Journalism and Trauma, una organització especialitzada en la cobertura periodística de la 

violència i del terrorisme.  

 
Entre les seves consideracions hi figuren la petició de consentiment per entrevistar i enregistrar 

les víctimes, a més de tenir en compte el dret dels afectats a declinar-la. De fet, l’organisme 

adverteix que no es pot persuadir les víctimes ni tampoc oferir diners perquè accedeixin a parlar. 

També, en cas d’entrevistar-les, aconsella tenir cura amb les preguntes formulades per no 

agreujar el seu estat de xoc, i pensar en l’impacte que les fotografies d’afectats i les declaracions 

de les víctimes poden produir en els seus familiars. De fet, la Unesco (2017: 52) adverteix que 

«victims are more than numbers and names». 

 

Pel que fa al llenguatge i especialment en relació amb la paraula terrorisme, la Unesco aconsella 

que els periodistes utilitzin sempre el terme més objectiu i també més precís per definir l’acció 

violenta i els autors o presumptes autors d’aquesta. Sobretot tenint en compte que «it is 

relatively easy to call any indiscriminate attacks against civilians or violent actions targeting 

State representatives (police officers, magistrates, soldiers, etc.) “terrorist” attacks» (Unesco, 

2017: 53). Per això, recorda que els termes s’han d’utilitzar de manera rellevant, i que sobretot 

els periodistes han de mantenir el domini del llenguatge i no caure en el perill de presentar o 

definir l’acció violenta amb els termes que desitgen els seus autors. En aquest sentit, remarca 

que «apocalyptic language is the language on which fundamentalism prospers» i que les 

paraules mai són neutrals ja que «words largely choose their side, as when some speak of 

“assassins” and others of “martyrs”, of an “incursion” or an “invasion”, an “attack” or 

“reprisals”» (Unesco, 2017: 54). 
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Un dels exemples que exposa és en relació amb la denominació d’Estat Islàmic i recorda com 

França va demanar que s’utilitzés el terme Daesh, acrònim àrab de Dawlat islamiya ‘iraq wa 

sham, que significa Estat Islàmic d’Iraq i de Llevant, ja que fer servir el primer podia afavorir 

el grup terrorista en la seva intenció de ser considerat un Estat, a més de referir-se a l’Islam i a 

totes les persones musulmanes amb el perill d’estigmatitzar-les. En aquest sentit també recorda 

que cal ser curós amb l’ús del terme gihad i els seus derivats ja que no signifiquen guerra santa, 

sinó una pràctica espiritual basada en l’esforç (Unesco, 2017: 55). De fet, l’activista Míriam 

Hatibi considera que és més adient utilitzar el terme extremisme religiós per referir-se a les 

accions violentes de Daesh (Crític, 2017). 

 

Respecte a les imatges, el document exposa que s’ha d’evitar l’ús de fotografies on apareguin 

víctimes i familiars de les persones afectades, així com usar imatges preses per ciutadans que 

potser desconeixen l’ètica periodística (Unesco, 2017: 63). 

 

També adverteix que és més adequat fer-se ressò dels discursos d’odi que no pas silenciar-los 

ja que d’aquesta manera els mitjans poden contribuir a analitzar-los i a desconstruir-los de cara 

a l’opinió pública, sobretot tenint en compte que aquests circularan per les xarxes socials sense 

cap mena de control. A més, posa especial èmfasi a combatre els rumors per evitar «a 

smokescreen between the news and the public», així com també l’estigmatització i les 

generalitzacions (Unesco, 2017: 68). 

 
2.3.2 Recomanacions estatals 
 
A l’Estat Espanyol, les principals recomanacions provenen del Codi Deontològic de la 

Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), especialment de les 

Recomendaciones éticas o deontológicas para el tratamiento periodístico y mediático de las 

catástrofes que va redactar el 2015. 

 

Aquest document també fa especial èmfasi en la veracitat informativa i la defineix com el 

compromís primer i essencial del periodista a l’hora d’informar sobre tragèdies i atacs 

terroristes. Així, el document exigeix que l’informador separi fets d’opinions: «tener especial 

cuidado en no enturbiar la radical veracidad del suceso con elementos opinativos que, en la 

medida de los posible, han de estar claramente diferenciados». En aquest sentit, el Codi 

Deontològic de la FAPE, en el precepte III-17 indica que «el periodista establecerá siempre una 
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clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, 

interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado 

a ser neutral» (FAPE, 2015: 10). 

 

Pel que fa al llenguatge, s’exposa que el periodista ha de procurar que la informació primària 

transmeti el que realment ha succeït, fins allà on es conegui. Un llenguatge que, segons el 

precepte 1-7a) del Codi Deontològic de l’associació de periodistes, no ha de contenir termes 

despectius ni prejudicis, així com també ha de procurar «evitar expresiones o testimonios 

vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral» 

(FAPE, 2015: 11). 

 

D’acord amb el document, el tractament informatiu ha de ser especialment curós amb les 

víctimes i familiars del succés: «[…] el precio de la libertad de prensa no han de pagarlo 

aquellos que, bien ocasionalmente o bien de manera permanente, puedan encontrarse en 

situaciones de especial aflicción, de debilidad o indefensión ante lo publicado» (FAPE, 2015: 

12). 

 

Per això, el document considera que és essencial que la magnitud d’una catàstrofe, que afecta 

directament i commou moltes persones, no caigui amb tot el seu pes sobre els mateixos afectats, 

aquells que tenen menys capacitat de reacció. De fet, «la dingnidad de la persona ha de 

permanecer inalterada y constituye un “minimum invulnerable”» (FAPE, 2015: 13) i la llibertat 

d’expressió ha d’assegurar el respecte a l’honor, la intimitat, la pròpia imatge i la protecció de 

la joventut i de la infància.  

 

En aquest sentit, la FAPE recorda que s’ha d’evitar la publicació reiterativa d’imatges de les 

víctimes i de les persones afectades ja que «las imágenes de víctimas identificables pueden 

afectar gravemente su intimidad» (FAPE, 2015: 14), de la mateixa manera que la seva repetició 

pot agreujar aquesta vulneració. 

 

L’associació també adverteix que les xifres de víctimes requereixen ser curosament 

contrastades amb diverses fonts, i que les oscil·lacions en les dades s’han de justificar per evitar 

alarmes innecessàries. A més, recorda que la presumpció d’innocència s’ha de mantenir en tot 

moment. 
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De la seva banda, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en les seves Recomanacions 

sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals de l’any 2001, aconsella —

especialment als mitjans audiovisuals, però també a la resta— que «és imperatiu respectar el 

dret a la privadesa» de les víctimes, evitar la participació de menors, així com també contribuir 

i prioritzar «la reducció de les àrees de preocupació de l’audiència tan de pressa com sigui 

possible, per disminuir o estalviar l’angoixa de moltes persones» durant la cobertura 

informativa d’una tragèdia (CAC, 2001: 29). 

 

Respecte a les imatges, el CAC considera que «cal procurar que els plans de les persones 

afectades no transgredeixin la seva privadesa» i adverteix que incrementar pel zoom la sensació 

de proximitat de la càmera més enllà de la que s’obtindria per l’observació directa sovint pot 

vulnerar-la, a més d’alertar que «no haurien d’obtenir-se ni ser emesos primers plans o plans 

curts de persones ferides, en estat de xoc, o en situació de patiment. En qualsevol cas, mai sense 

consentiment explícit» (CAC, 2001: 29). 

 

En aquest sentit, l’organisme català també indica que «cal tenir molta cura amb la reutilització 

d’imatges d’arxiu sobre esdeveniments tràgics perquè poden evocar sobtadament situacions de 

patiment intens a moltes persones». En cas d’utilitzar-ne, aconsella que han de ser 

«preferentment despersonalitzades i no invocar tragèdies particulars si no és imprescindible» 

(CAC, 2001: 30). 

 

En relació amb les víctimes, adverteix que «no es poden aventurar llistes de víctimes fins que 

no siguin oficials ni comprovades. Cal assegurar també que les persones implicades i els 

familiars són al corrent de la informació abans de difondre-la» (CAC, 2001: 30). Per això també 

esmenta que «és imprescindible no prejutjar ni incórrer en atribucions de culpabilitat ni elaborar 

projeccions de sospita sobre persones» (CAC, 2001: 31). 

 

Pel que fa al llenguatge, indica que «convé evitar adjectius, frases fetes i llocs comuns que 

dramatitzin i espectacularitzin innecessàriament el relat d’un esdeveniment i puguin atemorir 

víctimes, familiars o afectats potencials» (CAC, 2001: 31). A més, en el cas de tragèdies 

provocades per grups terroristes, suggereix que les expressions per designar-los han de ser 

«rigoroses i exactes» i que «convé evitar els malentesos derivables d’expressions com 
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terrorisme basc o terrorisme islàmic, les quals per extensió al·ludeixen a tot el poble basc i a 

tot l’Islam» (CAC, 2001: 32).  

 

Tenint en compte el propòsit del treball, també s’ha considerat oportú esmentar les 

recomanacions que el CAC va fer l’any 2002 sobre el tractament informatiu de la immigració. 

En aquestes recomanacions, el CAC adverteix que «cal evitar l’ús d’un llenguatge 

discriminador o que incorpori genèrics en el tractament informatiu de la immigració» com, per 

exemple, expressions com «il·legal, indocumentat o sense papers, per definir o qualificar 

persones en una situació no regularitzada», així com també evitar «la caracterització sistemàtica 

com a fonamentalista d’una única determinada opció religiosa». Especialment en els titulars i 

en els fragments reclam de les notícies, «ja que sovint la brevetat pot implicar manca de precisió 

o el foment d’estereotips» (CAC, 2002: 66). 

 

A més, indica que «no és admissible la identificació d’una minoria ètnica o d’un col·lectiu 

concret de persones immigrades amb una determinada activitat il·legal, que pot acabar sent 

considerada per l’audiència gairebé com un atribut o una característica del grup en qüestió». 

Per això, també aconsella «contextualitzar les notícies relacionades amb la immigració i aportar 

documents sobre la situació del països d’origen» per millorar la qualitat de la informació, 

facilitar la reflexió de l’audiència i contribuir a desfer estereotips (CAC, 2002: 66).  

 

De fet, el CAC també especifica que «cal introduir en els discursos informatius elements de 

reflexió que permetin contemplar la immigració com un fenomen comú de desplaçament de 

població, i no com una amenaça», al mateix temps que adverteix que «cal evitar també incórrer 

en actituds paternalistes que acabin distorsionant la realitat i encobrint, paradoxalment, 

posicions etnocèntriques» (CAC, 2002: 67). 
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3. Resultats 
 
3.1 Interpretació dels resultats 
 
Després d’analitzar deu edicions impreses dels rotatius La Vanguardia i El Mundo 

corresponents al període del 18 al 27 d’agost del 2017 es procedeix a desglossar els resultats 

obtinguts en la investigació.4 En aquest sentit, s’ha considerat pertinent dividir-los en dos 

apartats per obtenir valors més significatius. 

 

El primer bloc correspon a l’anàlisi de la cobertura informativa dels atemptats segons el 

compliment de les recomanacions deontològiques exposades al marc teòric del treball. El 

segon, en canvi, se centra a examinar la manera com els dos rotatius van tractar la qüestió de la 

immigració, l’Islam i les persones refugiades durant la cobertura informativa dels fets 

terroristes. 

	
3.1.1 Anàlisi de la qualitat informativa 
	
En termes generals, els resultats de l’anàlisi mostren que tant La Vanguardia com El Mundo 

fan una cobertura informativa dels atemptats extensa, amb més d’un centenar de peces 

publicades respectivament. En xifres, el rotatiu del Grup Godó és el que més peces elabora, 

amb 128 notícies i 40 peces d’opinió. En canvi, el diari de Unidad Editorial publica 100 notícies 

i 59 articles d’opinió. En total, La Vanguardia elabora 168 peces sobre els atemptats i El 

Mundo, 159. 

 

La diferència en el nombre de peces publicades es pot atribuir a la ubicació de les respectives 

redaccions centrals, una a Madrid i l’altra a Barcelona, fet que podria haver influït en la quantitat 

d’efectius periodístics de cada mitjà destinats sobre el terreny. Potser és per això que l’edició 

impresa d’El Mundo de l’endemà dels fets no es va referir al que havia ocorregut durant la nit 

anterior a Cambrils, a diferència de La Vanguardia, que ho va explicar breument en una de les 

peces. També s’observa que les cròniques de La Vanguardia posteriors a l’atemptat a la Rambla 

són més vivencials i nombroses que no pas les d’El Mundo.   

 

                                                
4 Vegeu totes les dades obtingudes corresponents a cadascun dels dies analitzats als annexos del treball. 
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Pel que fa a la qualitat de la cobertura informativa, generalment es compleixen part de les 

principals recomanacions deontològiques avaluades, tot i que amb algunes excepcions. La 

majoria d’informacions es basen en fonts fonamentades i aquestes acostumen a ser citades 

correctament. Però, en alguns casos s’abusa de fonts veïnals i aquestes no es concreten. També 

es constata una reduïda presència de veus expertes, que en els dos diaris amb prou feines 

sobrepassa la desena. La presumpció d’innocència dels possibles autors s’acostuma a respectar 

en la majoria de les peces, tot i que a vegades només a l’interior de les notícies i no als titulars. 

La privadesa de les víctimes, la protecció de les persones menors d’edat i l’absència d’un 

llenguatge espectacularitzador també es compleixen, però alguns rotatius traspassen línies 

vermelles. 

 

A continuació s’exposen els resultats desglossats en relació amb cada criteri establert, i 

finalment es fa una breu anàlisi sobre les portades publicades pels dos rotatius. 

 
3.1.1.1  Fonts d’informació, contextualització i presumpció d’innocència 

 
Respecte a les fonts d’informació utilitzades, la majoria de peces informatives d’ambdós 

rotatius es basen en fonts fonamentades, especialment en fonts policials, per explicar els 

avenços en la investigació judicial dels fets. En xifres, La Vanguardia ho fa en 150 de les 168 

peces totals i El Mundo, en 124 de les 159. 

 

En algunes peces, però, s’abusa de l’ús de fonts veïnals, especialment en aquelles en què es vol 

descriure l’entorn social i familiar dels presumptes terroristes. Per exemple, en una notícia de 

La Vanguardia publicada l’endemà dels fets sobre qui inicialment es creia que podia ser l’autor 

de l’atemptat a la Rambla de Barcelona, s’incideix en l’origen magribí de l’individu i en la seva 

integració a la ciutat de Ripoll a través de declaracions veïnals com «Hablaba bien catalán, 

mejor que yo». També s’utilitzen testimonis de veïns per esbossar la radicalitat del jove, del 

qual s’afirma que tenia baralles constants amb la seva parella. A més, s’aporten detalls 

innecessaris com: «Driss vivía en la otra punta del pueblo, en la zona Pla de Ginebret, cerca de 

la estación de tren, con su pareja de origen gitano y un perro de raza peligrosa».5 Una informació 

que incentiva la imatge radical de l’individu i que corre el risc d’estigmatitzar determinades 

ètnies com a agressives. Per aquest motiu s’ha considerat que determinades fonts veïnals no 

podien figurar com a fonts fonamentades. 

                                                
5 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 18 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
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Pel que fa a la citació de les fonts, cap dels dos rotatius desvela la identitat dels veïns 

entrevistats, així com tampoc ho fa amb la majoria de fonts policials. Cal dir que sovint es tracta 

d’una pràctica periodística habitual que obeeix a qüestions de privacitat, però que —tal com 

apunten les recomanacions deontològiques— cal promoure una citació explícita de les fonts en 

la mesura que es pugui, especialment per dissipar rumors i aportar credibilitat. No obstant això, 

l’anàlisi constata que la majoria d’informacions publicades citen les fonts consultades i també 

esmenten les conseqüents limitacions a l’hora d’informar de les investigacions policials. 

 

Així, bona part de les peces insisteixen en el fet que els cossos policials es mouen amb hipòtesis 

de les quals encara no hi ha proves concloents, especialment La Vanguardia. A més, en dues 

ocasions els rotatius contribueixen a dissipar rumors. En xifres, La Vanguardia cita les fonts en 

150 de les 168 peces i El Mundo, en 124 de les 159. 

 

Això no treu, però, que algun informador s’aventuri a especular sobre els fets. Per exemple, 

crida l’atenció la seguretat amb què un periodista de La Vanguardia especula sobre els contactes 

internacionals que haurien pogut tenir els presumptes terroristes. Ho fa en una peça 

suposadament informativa del dia 24 d’agost en què no esmenta cap font policial: «¿Tuvieron 

apoyo exterior? Seguro, y se está investigando, pero será difícil llegar hasta el final […]. Puede 

que, en realidad, el instigador de los atentados esté fuera, y es muy posible también que 

recibieran instrucciones del exterior para las bombas».6 

 

Cal dir que l’especulació abunda en les editorials i les columnes d’opinió d’ambdós rotatius. 

Un aspecte que es considera acceptat tenint en compte l’espai en què es publiquen i la naturalesa 

d’aquests gèneres periodístics, però que no és recomanable ja que, tal com apunta la deontologia 

periodística, cal oferir sobretot peces que contribueixin a la comprensió dels fets. 

 

En aquest sentit, l’anàlisi constata que a ambdós diaris hi ha una presencia de veus expertes poc 

abundant, especialment en comparació amb la xifra total de peces publicades. A La Vanguardia 

només hi ha 13 peces en què es doni veu a persones expertes i a El Mundo, 9. La majoria són 

persones especialitzades en temes de seguretat i terrorisme, encara que també apareixen 

psicòlegs i psiquiatres, que aborden qüestions com l’odi, l’estrès, la por i com actuar davant 

                                                
6 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 24 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
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situacions d’emergència. Per tipologies, en total hi ha 8 experts en seguretat i terrorisme —

entre els quals només hi ha una dona—, 3 psicòlegs i politòlegs, 2 arabistes i 1 sociòleg.  

 

D’entre algunes d’aquestes opinions destaca la de l’exdirector general dels Mossos d’Esquadra 

Albert Batlle, que l’endemà dels atemptats publica un article d’opinió a La Vanguardia en què 

dona detalls de les tasques policials realitzades fins llavors en matèria antiterrorista.7 Una 

opinió especialment adient si es té en compte que pot contribuir a dissipar l’estat d’alarma 

habitual que es genera després d’un atemptat.  

 

També destaquen les paraules de Rogelio Alonso, director del màster en Anàlisi i Prevenció del 

Terrorisme de la Universidad Rey Juan Carlos, qui en una columna d’opinió publicada a El 

Mundo el dia 21 d’agost adverteix que la rutina i la immediatesa periodístiques poden comportar 

especulacions sobre el que són meres hipòtesis policials.8 

 

De fet, tot i que els dos rotatius compleixen la presumpció d’innocència dels possibles 

terroristes en la majoria de les peces, aquesta no sempre és total. És a dir, en alguns casos els 

rotatius només utilitzen fórmules com «presuntos» i «posibles autores» al cos de la notícia, però 

no al titular. Per exemple, La Vanguardia del dia 20 d’agost titula «Un imán de Ripoll radicalizó 

y captó a los jóvenes para la célula», mentre que al cos de la notícia hi explica: «El padre del 

fugitivo Youness, a pesar de no notar nada, presiente quien los radicalizó. […] Las sospechas 

de la familia de uno de los presuntos terroristas también las tienen los Mossos».9 Per tant, el 

titular afirma el que després es presenta com una sospita. 

 

Aquesta situació també és habitual als peus de les fotografies sobre els presumptes autors dels 

fets terroristes. El Mundo del dia 21 d’agost, per exemple, mostra fotografies dels possibles 

implicats definint-los com a terroristes i autors intel·lectuals dels fets. A més, La Vanguardia 

inclou els rostres de Driss Oukabir, Salh El Karib i Mohamed Aalla en un infogràfic sobre 

terroristes detinguts quan la policia només els investiga per ser familiars dels presumptes 

acusats.10 

 

                                                
7 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 18 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
8 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 21 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
9 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 20 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
10 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 21 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
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En xifres, la presumpció d’innocència es compleix en 161 de les 168 peces que publica La 

Vanguardia, i en 151 de les 159 d’El Mundo. 

	
3.1.1.2  Identificació i privadesa de les víctimes 
 
Respecte al tractament de les víctimes, els dos rotatius semblen ser més curosos, sobretot a 

l’hora de publicar-ne fotografies. La majoria d’imatges publicades són de víctimes mortals que 

han estat confirmades per les autoritats policials, i que els rotatius mostren en fotografies 

cedides per les mateixes famílies i/o procedents de les seves xarxes socials. De fet, en 4 de les 

168 peces publicades per La Vanguardia s’utilitza material gràfic procedent de les xarxes 

socials, i a El Mundo en 6 de les 159. 

 

Cap dels rotatius, però, publica imatges de persones ferides identificables i, en tot cas, les 

publicades —majoritàriament en les edicions de l’endemà dels atemptats— no mostren primers 

plans. Són fotografies de context de la Rambla que mostren cossos allunyats i no identificables. 

Tampoc s’usen imatges d’arxiu no justificades ni referenciades, i només en dos casos El Mundo 

repeteix unes fotografies, que són de caràcter policial.  

 

Tot i això, hi ha rotatius que traspassen línies vermelles. El dia 18 d’agost, El Mundo publica 

una imatge de dues persones a la Rambla amb cara de preocupació i angoixa després de 

testimoniar els atemptats. Ho fa sense pixel·lar els rostres, a diferència de La Vanguardia.11 

A més, el dia 21 d’agost mostra una imatge d’un menor mort a la Rambla, en què se’l veu de 

perfil i acompanyat d’un home que l’observa. La peça es titula «Harry Athwal, el turista que no 

dejó morir solo al niño Julian», i es fa ressò del testimoni d’aquest home britànic que va 

presenciar la mort del nen.12 

 

De fet, el rotatiu de Unidad Editorial acostuma a explicar històries personals i familiars de les 

víctimes mortals amb detalls que sovint freguen el sensacionalisme. Per exemple, el dia 19 

d’agost el diari espanyol publica una peça titulada «El pequeño Xavi no volverá a tomar su 

Cacaolat». Explica la mort d’un menor de Rubí i del seu tiet avi a causa de l’atemptat, i 

fonamenta la peça en un cartell que un bar de la ciutat vallesana freqüentat per la família ha 

                                                
11 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 18 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
12 Ídem.	
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penjat amb motiu de la mort del nen.13 Un dia després, també es fa ressò de la mort d’una altra 

víctima amb el titular «La abuela Pepita: asesinada en una tarde de compras por Barcelona». 

En aquest cas, detalla la mort de la dona a través del testimoni d’unes amigues. Criden l’atenció 

frases com: «Pero mientras Marcelina la hacía caminando tranquilamente por la capital 

catalana, a la misma hora en la que empezaba el bingo Pepita simplemente se volatilizó al paso 

de la dichosa furgoneta por la Rambla». També sobta que se la defineixi com a «una señora 

normal, anónima y procedente de la Cataluña interior, atropellada por todo un choque de 

civilizaciones».14 Una frase que, a més, contribueix a simplificar el fenomen del terrorisme i 

que conté un cert llenguatge espectacularitzador. 

 

En aquest sentit, la investigació constata que El Mundo fa ús d’un lèxic espectacularitzador en 

aquests dos darrers casos, i que La Vanguardia l’utilitza en una ocasió. Concretament, en una 

peça publicada l’endemà dels atemptats en què explica: «Casi todos los fallecidos murieron en 

el acto en la Rambla. Sus cuerpos desmembrados permanecieron durante horas, cubiertos con 

mantas metálicas, testigos del horror». El terme «desmembrados» és totalment innecessari.15 

 

Els dos rotatius també vulneren el dret a la intimitat d’alguns familiars de les víctimes, ja que 

en una ocasió desvelen l’adreça del domicili d’una família. A més, en una informació publicada 

el 20 d’agost, el rotatiu del Grup Godó presenta Pau Pérez com a víctima número 15 de 

l’atemptat quan el mateix diari explicava que les autoritats encara no havien confirmat si la seva 

mort hi estava vinculada; finalment la van confirmar dos dies més tard.16 

 

En xifres, l’anàlisi determina que 9 de les 168 peces publicades per La Vanguardia i 4 de les 

159 d’El Mundo contenen elements que poden facilitar la identificació de víctimes sense el seu 

consentiment previ i, per tant, vulnerar-ne la privadesa. Cal dir, però, que en el cas d’El Mundo 

les vulneracions són especialment greus. 

	
	
	
	

                                                
13 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 19 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
14 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 20 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
15 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 18 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
16 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 20 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
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3.1.1.3 Adjectivació de terrorisme 
 

A l’hora de definir els atemptats, els termes terrorisme gihadista i terrorisme islamista són els 

més usats. La Vanguardia els empra en 108 de les 168 peces i El Mundo, en 121 de les 159. El 

terme Estat Islàmic també predomina a bona part de les peces, a 95 de les 168 de La Vanguardia 

i a 102 de les 159 d’El Mundo. En canvi, l’ús de Daesh i d’extremisme religiós —els més 

recomanats deontològicament— són els termes menys presents. El primer s’usa en 3 de les 168 

peces de La Vanguardia i en 6 de les 159 d’El Mundo; i el darrer en 2 i 4 peces respectivament. 

A més, en la majoria dels casos aquests només apareixen en informacions d’experts, i no en les 

elaborades pels mateixos periodistes del mitjà, que només els utilitzen de forma molt puntual i 

com a sinònim dels termes anteriors. També crida l’atenció que en alguns casos el terme 

terrorista s’intercanvia pel d’activista. 

 
3.1.1.4  Portades 

 
L’anàlisi constata que la majoria de portades van ser protagonitzades per qüestions relacionades 

amb els atemptats. Generalment van mostrar imatges dels fets a grans dimensions —a quatre i 

a cinc columnes— i amb titulars principals únics a cos elevat, tot i que també n’hi va haver de 

secundaris.  

 

Pel que fa a les fotografies publicades en portada, aquestes no van vulnerar cap de les 

recomanacions deontològiques exposades ni tampoc la privadesa de les víctimes. Totes 

aquestes van mostrar els fets de manera allunyada i hi van predominar fotografies de context 

en les quals s’observava la Rambla i el seu entorn. 

	
3.1.2 Anàlisi del tractament de la immigració 
 
En relació amb el tractament de la immigració, l’Islam i les persones refugiades, la investigació 

determina que els dos rotatius incideixen excessivament en la nacionalitat dels presumptes 

autors. De fet, ambdós diaris remarquen l’origen marroquí dels joves quan la majoria d’ells 

eren catalans, ja que s’havien criat a Catalunya.  

 

També es reforça la visió nosaltres-ells a través de la disposició informativa de certes notícies. 

Per exemple, La Vanguardia del dia 21 d’agost publica una notícia titulada «Integrados o 

apocalípticos», amb el subtítol «La identidad y la historia de los activistas de Ripoll abren el 
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mismo debate de otras sociedades europeas: ¿qué ha fallado?». Seguidament, a la mateixa 

pàgina es publica una altra peça anomenada «Uno de los nuestros», en què el rotatiu es torna a 

preguntar què ha portat els joves, criats a Catalunya, a presumptament atemptar.17 Una qüestió 

que sovint també es veu reflectida en algunes columnes d’opinió del mitjà, com en una de 

l’escriptor Antoni Puigverd publicada el 19 d’agost en què, amb el títol «¿De dónde sale?», es 

pregunta quin deu ser l’origen de l’odi dels presumptes terroristes i afirma: «Los hay que, a 

pesar de haber sido bien recibidos y aceptados, cultivan un odio inefable».18 

 

A El Mundo, determinades columnes d’opinió també tenen aquest to, especialment les 

editorials. En algunes, com aquesta publicada l’endemà dels fets, els atemptats es relacionen 

amb les polítiques d’acollida de la Generalitat i de l’independentisme català:  

	
Aunque aún debe investigarse el origen de los tres terroristas, no debemos olvidar que según los 
expertos, Barcelona es, junto a Ceuta, Madrid y Melilla, una de las principales ciudades en las que 
el salafismo radical ha encontrado más adeptos, tanto nacionales como extranjeros. Allí, además es 
donde los procesos de radicalización son más rápidos y, según los expertos, representa el primer 
lugar de España en el que el Estado Islámico mantiene una intensa movilización, a través de muchas 
mezquitas descontroladas y de la impunidad con la que la propaganda yihadista se propaga por las 
redes cibernéticas. Estos datos tendrían que hacer reflexionar a las autoridades catalanas sobre una 
política de acogida en la que han primado a veces los intereses electoralistas, vinculados al 
independentismo, sobre la seguridad nacional.19 

 

De fet, l’editorial del dia següent torna a insistir en la mateixa qüestió: 

	
Hoy no podemos olvidar cómo el nacionalismo ha ido cebando una verdadera bomba al favorecer 
la llegada de inmigrantes de países musulmanes frente a los países hispanohablantes, como parte de 
la estrategia de ruptura de España. Así, se ha contribuido a convertir Cataluña en uno de los centros 
neurálgicos para grupos salafistas. Nada de ello explica por sí solo un acto de barbàrie. Pero los 
responsables políticos están obligados a reflexionar y a actuar en consecuencia.20 

	
A més, exigeix a la comunitat musulmana que demani perdó: 
	

En momentos como el actual se echa de menos una denuncia abierta y sincera de todos aquellos 
musulmanes que no entienden la religión como una guerra santa y están dispuestos a acatar la 
legislación, sin excepciones culturales de ningún tipo, como muestra de su voluntad de integración 
social.21 

	

                                                
17 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 21 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
18 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 19 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
19 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 18 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
20 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 19 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
21 Ídem.	
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En aquest sentit, també crida l’atenció una opinió publicada el mateix dia pel periodista 

Fernando Palmero en què afirma: 

	
No se trata de atentados aislados. Lo ocurrido desde entonces es sólo un reflejo de la guerra que el 
Islam ha declarado al Occidente infiel y que no es sino una consecuencia colateral de otra que se 
está librando en Oriente Próximo […]. El Islam es un anacronismo que no tiene cura.22 

	

Respecte a la contigüitat visual amb notícies sobre qüestions migratòries, l’anàlisi determina 

que aquesta no es produeix en cap dels dos diaris, almenys de manera explícita, tot i que en el 

cas de La Vanguardia hi ha dues disposicions informatives que es podrien qualificar de 

desafortunades.  

 

A l’edició del dia 19 d’agost, el rotatiu exposa la preocupació d’alguns musulmans residents a 

Barcelona de poder dur la seva vida quotidiana amb normalitat després dels atemptats, i a la 

mateixa pàgina publica una notícia titulada «“Uno de nuestros objetivos”» en què es fa ressò 

de la conversa que un periodista ha mantingut amb un membre de Daesh, el qual justament li 

explica que l’objectiu és atemptar a Europa des de la vida quotidiana dels musulmans.23 

 

L’altra disposició desafortunada és a La Vanguardia del dia 21 d’agost, en què es publica una 

notícia sobre immigració a doble pàgina amb el titular «La inmigración se dispara». Un titular 

que, a més de desafortunat per la seva connotació bèl·lica, tampoc és del tot acurat tal com es 

pot comprovar a l’interior del text: «Aunque el incremento no es exclusivo de este año, sino 

una tendencia de los últimos veiente, ahora se han acumulado una serie de circunstancias que 

empujan a los inmigrantes a cruzar el Estrecho». A més, s’usen expressions com «una avalancha 

de unos 200 inmigrantes subsaharianos logró cruzar a la carrera la frontera de Ceuta el pasado 

7 de agosto», les quals contribueixen a criminalitzar el fenomen de la immigració i a presentar-

lo com una invasió.24 També crida l’atenció el dia de publicació de la notícia, especialment 

tenint en compte que la resta de mitjans i agències informatives ja l’havien publicada tres dies 

abans dels atemptats. 

 

En el cas d’El Mundo també s’ha considerat desafortunat el titular «Los musulmanes hacen 

autocrítica y piden ayuda», de l’edició del rotatiu del 22 d’agost. La peça es fa ressò d’una 

                                                
22 Ídem. 
23 Ídem. 
24 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 21 d’agost de 2017 als annexos del treball. 
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manifestació de persones musulmanes que han sortit al carrer per demanar a les institucions que 

promoguin la integració cultural. Per contra, el titular contribueix a fer creure que les persones 

musulmanes tenen algun problema amb si mateixes.25 

 

No obstant això, també cal reconèixer que ambdós rotatius donen veu a les preocupacions de la 

comunitat musulmana i es fan ressò dels actes xenòfobs que es produeixen durant la cobertura 

informativa analitzada. A més, alguns experts i periodistes incideixen en la necessitat de 

diferenciar la immigració i l’Islam del terrorisme de Daesh.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
25 Vegeu la taula d’anàlisi corresponent al dia 22 d’agost de 2017 als annexos del treball.	
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4. Conclusions 
 
 
El treball de final de grau 17A i 18A a la premsa: Anàlisi de la qualitat informativa i del 

tractament de la immigració arran dels atemptats a Catalunya l’agost del 2017 posa de 

manifest diverses qüestions.  

 

En primer lloc, l’anàlisi de la cobertura informativa dels fets terroristes a La Vanguardia i El 

Mundo mostra que les dues capçaleres realitzen una cobertura extensa, que en certa mesura 

compleix les principals recomanacions deontològiques avaluades i exposades al marc teòric del 

treball, però amb remarcables excepcions i vulneracions.  

 

Es constata que la majoria d’informacions publicades es basen en fonts fonamentades, que 

acostumen a ser citades correctament. En alguns casos, però, s’abusa de fonts veïnals. 

L’absència d’un llenguatge espectacularitzador també és constant, així com el respecte a la 

privadesa de les víctimes i la protecció de les persones menors d’edat. No obstant això, El 

Mundo publica una fotografia d’un menor mort en una de les edicions analitzades, i algunes de 

les seves peces sobre víctimes mortals freguen el sensacionalisme i fan de les morts cròniques 

de color que busquen la compassió dels lectors.  

 

També es determina que ambdós rotatius no destinen tots els recursos necessaris perquè la 

cobertura informativa garanteixi als lectors una millor comprensió dels fets per damunt d’una 

mera descripció, tal com apunten les recomanacions deontològiques exposades al marc teòric. 

Hi ha una presència escassa de veus expertes —amb prou feines arriben a la desena en cadascun 

dels diaris—, així com també poques veus d’arabistes i experts en el món àrab, les quals podrien 

contribuir a explicar Daesh amb més profunditat i desvinculat de l’Islam. 

 

A més, la presumpció d’innocència mostrada envers els possibles terroristes no sempre és total, 

ja que sovint els titulars i subtítols no expressen el que en moltes ocasions es tracten de sospites 

i hipòtesis policials. Esmentar-ho només al cos de la notícia no és suficient ja que molts lectors 

només es queden amb el titular. Un bon titular ha de ser un instrucció de sentit, de la mateixa 

manera que ho és un subtítol. Les presses i la brevetat periodístiques no en són excusa. 
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Respecte a l’anàlisi sobre el tractament de la immigració, l’Islam i les persones refugiades, es 

determina que algunes editorials i columnes d’opinió d’El Mundo són islamòfobes i xenòfobes. 

A més, traspassen línies vermelles vinculant els atemptats amb l’elevada presència 

d’immigració a Catalunya, que relacionen amb les polítiques d’acollida de l’independentisme 

català. També fomenten una visió de les persones musulmanes i dels presumptes autors dels 

fets que obeeix a una concepció social basada en un nosaltres-ells, malgrat que els possibles 

terroristes eren catalans perquè la majoria havien estat criats a Catalunya.  

 

Pel que fa a relacionar els atemptats amb altres qüestions migratòries, l’estudi determina que 

cap dels dos rotatius estableix connexions directes entre els fets i temes relatius a immigració.  

No obstant això, són preocupants i desafortunades algunes disposicions informatives que 

mostra La Vanguardia, les quals també contribueixen a reforçar una visió eurocèntrica dels fets 

i a concebre els atemptats reivindicats per Daesh com un atac als valors democràtics europeus 

i, en conseqüència, a entendre la immigració com un perill. Cal recordar que, tal com apunten 

les recomanacions deontològiques, a l’hora d’informar sobre immigració s’ha de ser 

especialment curós i introduir en els discursos informatius elements de reflexió que permetin 

tenir en compte aquesta qüestió com un fenomen comú de desplaçament, i no com una amenaça.   

 

Totes aquestes dades posen de manifest que cal seguir analitzant i aprofundint en el tractament 

que els mitjans de comunicació fan de la immigració i dels atemptats vinculats a l’extremisme 

religiós, ja que queda molta feina per fer en aquesta matèria. És per això que l’autor d’aquest 

treball es planteja continuar la recerca en estudis posteriors per tal d’exigir als mitjans de 

comunicació tractaments i cobertures informatives més acurades i responsables.  

 

Com deia Marshall McLuhan (1964: 35), els mitjans de comunicació esdevenen grans caixes 

de ressonància dels fets a l’hora de cobrir atemptats terroristes i els seus discursos són potents 

creadors de marcs mentals i d’estereotips socials. Per tant, és necessari que les cobertures 

periodístiques dels atemptats tinguin molt en compte el seu abast i que, en conseqüència, 

procurin oferir peces periodístiques —tant informatives com opinatives— que apostin per un 

eixamplament de mires que no es limiti a descriure l’extremisme religiós com un simple xoc de 

civilitzacions ni a definir-lo com a terrorisme islamista ni gihadista, fet que malinterpreta 

l’Islam i paradoxalment satisfà els desitjos de Daesh. 
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També és necessari que els mitjans comptin amb persones musulmanes i d’altres cultures i 

creences religioses com a columnistes d’opinió durant els 365 dies de l’any, i no tan sols després 

de determinats atemptats. La voluntat de donar veu a tots els ciutadans i de contribuir a la 

integració social i cultural hi ha de ser sempre, i no pot respondre només a visions utilitaristes 

puntuals, les quals poden crear als lectors un imaginari col·lectiu escindit de la realitat social 

del país, favorable a entendre l’extremisme religiós com un xoc entre cultures. 

 

La preocupació per la integració social i cultural de tota la ciutadania tampoc pot ser temporal. 

És un procés diari del qual els mitjans de comunicació en són també corresponsables. 

Renunciar-hi implica abandonar part de la funció social del periodisme, especialment quan és 

més necessari que mai que aquest esdevingui una eina de transformació social, amb veus que 

formin i informin sobre la diversitat i deixin de banda els conceptes d’alteritat. Només 

informant des d’un nosaltres ampli serà possible construir una societat forta, conscient i unida 

que afronti el terrorisme amb garanties. 
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Annex 1: Taula d’anàlisi model 
	

Data:      

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  Notícies + opinions = 
total 

Notícies  
+ opinions = total 

 

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

x/total x/total  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

x/total x/total  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

x/total x/total  

Contextualització Presència de veus expertes x/total x/total  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

x/total x/total  
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 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

x/total x/total  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

x/total x/total  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

x/total x/total  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

x/total x/total  

 Ús d’imatges repetides x/total x/total  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

x/total x/total  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

x/total x/total  

 Ús del terme Estat Islàmic x/total x/total  
 Ús del terme Daesh x/total x/total  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

x/total x/total  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

x/total x/total  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

x/total x/total  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 

x x En avaluar l’ús de metàfores bèl·liques en 
peces específicament sobre immigració i no 
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que poden remetre al 
terrorisme 

sobre els atemptats en qüestió, s’ha 
considerat que la xifra no es podia avaluar 
respecte a la mateixa quantitat total que la 
resta de criteris. 
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Annex 2: Taula d’anàlisi 18/08/2017 
 

Data: 18/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  17 + 4 = 21 11 + 6 = 17  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

19/21 13/17 
 

Les informacions de La Vanguardia tenen 
un estil més de crònica sobre els fets i la 
seva repercussió en la vida de la ciutat, en 
canvi a El Mundo se centren sobretot en els 
fets terroristes. Possiblement té relació amb 
una qüestió d’efectius tenint en compte que 
La Vanguardia té la seu principal a 
Barcelona, i El Mundo a Madrid. 

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

19/21 13/17 La Vanguardia i El Mundo: Contínuament 
se citen fonts policials. 

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

19/21 11/17 La Vanguardia i El Mundo: S’informa de les 
detencions de dos individus, confirmades 
pels Mossos d’Esquadra, i es revela la 
identitat d’un dels detinguts: Driss Oukabir, 
de qui es va trobar el passaport a la 
furgoneta que es va utilitzar per atemptar. 
Se’l mostra en una fotografia pixel·lat. 
 
A les peces d’opinió, alguns opinadors 
s’aventuren a especular sobre la nacionalitat 
de l’autor dels fets. 

Contextualització Presència de veus expertes 3/21 2/17 La Vanguardia: Hi ha l’opinió de 
l’exdirector general dels Mossos d’Esquadra 
Albert Batlle. 
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El Mundo: Hi ha l’opinió de Rafael L. 
Bardají, analista internacional i CEO de 
World Wide Strategy.  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/21 1/17 La Vanguardia: En una imatge d’una de les 
notícies apareixen dues persones amb cara 
de preocupació i angoixa, però amb els 
rostres pixel·lats. 
 
El Mundo: Aquesta fotografia en qüestió no 
apareix pixel·lada. 

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/21 0/17  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/21 0/17  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/21 0/17  
 
 
 

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

1/21 0/17 La Vanguardia: «Casi todos los fallecidos 
murieron en el acto en la Rambla. Sus 
cuerpos desmembrados permanecieron 
durante horas, cubiertos con mantas 
metálicas, testigos del horror». 
 

 Ús d’imatges repetides 0/21 0/17  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/21 0/17  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

21/21 17/17  

 Ús del terme Estat Islàmic 21/21 17/17  
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 Ús del terme Daesh 1/21 2/17 La Vanguardia i El Mundo: S’utilitza 
sobretot com a sinònim quan no es volen 
repetir la resta de termes. 

 Ús del terme extremisme 
religiós 

2/21 3/17  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/21 1/17  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/21 0/17 La Vanguardia: No hi ha contiguïtat visual, 
però en una de les peces es remarca molt la 
nacionalitat d’un dels detinguts i la 
nacionalitat de la seva parella, i altres 
aspectes que indueixen a pensar en la seva 
conflictivitat. 

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0 El Mundo: No s’usen metàfores bèl·liques en 
peces sobre immigració, però a l’editorial del 
diari s’atribueix a l’independentisme català 
una política d’acollida que ha generat 
problemes. 

	
	
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Titular: «Terror en Barcelona». S’acompanya amb quatre destacats sobre la xifra de ferits, detencions, els fets a Alcanar i l’atac terrorista a Cambrils. 
- Imatge a cinc columnes amb cossos estirats a terra, alguns amb sang. No hi ha primer pla de cap ferit. És la mateixa imatge que utilitza El Mundo. 

 
Interior 

 
- Les informacions sobre l’atemptat comencen a la pàgina 3, dins la secció de política. Un primer titular és «Rambla de sangre». Parlen de «terror islamista». 

Imatge a cinc columnes de la furgoneta destrossada amb un cos a terra. Té el rostre pixel·lat. Fan referència a l’atemptat succeït a la Rambla de Barcelona, 
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però també al de Cambrils a diferència d’El Mundo. Es parla del conductor de la furgoneta, però no se’n menciona la nacionalitat com a El Mundo. S’esmenten 
fonts policials, tot i que en menys freqüència que a l’altre rotatiu que s’analitza. 

- En un moment es refereixen als terroristes com a «activistes».   
- Amb un infogràfic es traça el recorregut de la furgoneta per la Rambla. També es revela la identitat d’un dels detinguts, la seva edat i nacionalitat, i s’explica 

que ha estat confirmat pels Mossos d’Esquadra.  
- Fotografies allunyades.  
- Cert llenguatge espectacularitzador: «Casi todos los fallecidos murieron en el acto en la Rambla. Sus cuerpos desmembrados permanecieron durante horas, 

cubiertos con mantas metálicas, testigos del horror» (pàg. 5) 
 

Pàgina 6 
 
- Peça: «Si fuera rey, mataría a los infieles y sólo dejaría a musulmanes que sigan la religión». Es fan ressò d’un missatge que el presumpte autor dels fets va 

penjar en una xarxa social quan tenia 16 anys i ho vinculen amb la seva radicalitat.  
Incideixen en la nacionalitat, en l’entorn de Ripoll i en el fet que els joves estaven integrats segons els veïns. Es mostra imatge de Driss Oukabir.  
«Driss vivia en la otra punta del pueblo, en la zona Pla de Ginebret, cerca de la estación de tren, con su pareja de origen gitano y un perro de raza peligrosa». 
Com a font, fan servir veïns sense identificar: «Hablaba bien catalán, mejor que yo». També testimonis que afirmen que la parella tenia baralles constants. Fan 
referència també a fonts que apunten que Driss, que només és el germà del presumpte autor dels fets i que ha anat a denunciar a la policia el robatori de la seva 
documentació, té actituds conflictives i que ja les tenia a l’escola i que també havia estat a la presó preventivament per abús sexual. També es parla d’una 
pàgina de Facebook del jove i es diu que: «En ella no había mensajes islamistas, pero sí alguno antisionista, y contenidos vinculados con la religión y la 
oración». Després es torna a explicar que es va entregar a la policia i que va afirmar que li havien robat la documentació, fet que concordava amb una denuncia 
posada amb anterioritat. A més, mencionen que: «Fuentes de Seguridad del Estado también señalan que Driss ha tenido vínculos en Melilla, donde trabajó 
como mecánico de coches durante una temporada».  

 
Pàgina 7 
 

- Opinió de Pilar Rahola: «En la diana de la yihad». Se la presenta com a autora de La República islámica de España. 
Menció a «yihad». Destacat: «Hay zonas en Catalunya donde el salafismo se ha convertido en la ley y ha hecho desaparecer el occidentalismo». En l’article 
es presenta Catalunya com un territori en què el salafisme és molt present. Enfocament similar a El Mundo. S’especula sobre el lloc en el qual els joves s’han 
pogut radicalitzar: «pueden haber encontrado abrigo en los llamados barrios-yihad, zonas donde el radicalismo islamista crea espesas telarañas de apoyo». 
S’usa l’expressió «islamizar a los musulmanes de nuestro territorio». 
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«El yihadismo busca crear el miedo colectivo, inocular el virus de la inseguridad, destruir la libertad. Por ello mismo, debemos llorar a nuestros muertos, 
blindar nuestras defensas, luchar contra sus ideólogos, defender nuestros valores y no permitir que el miedo penetre y nos paralice. Es el terror el que debe 
tener miedo de la libertad, y nunca a la inversa».  

 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «Los héroes de la calle», sobre com les persones es van refugiar a comerços i establiments del voltant de la Rambla. Les imatges de menors es pixel·len. 
Es fa referència a la manifestació massiva a favor de l’acolliment de persones refugiades com una virtut de mobilització ciutadana que Barcelona va tornar a 
demostrar amb l’atemptat. També s’explica que en un dels establiments on la gent es va refugiar, una de les persones va demanar que no deixessin entrar ningú 
amb aparença d’àrab i que els responsables del lloc s’hi van negar.  

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «Somos musulmanes y donantes». Es mencionen les dades de ferits i es remarca que són segons el recompte oficial de primera hora de la nit. Imatge 
d’un dels ferits mentre és atès pels serveis d’emergència. Rostre pixel·lat. Es fan ressò de les persones que han decidit donar sang davant dels fets. Fan 
referència a una de les declaracions dels donants: «Nosotros somos musulmanes, de origen pakistaní. Y donantes de sangre, no terroristas». En una altra peça 
es fan ressò de les crítiques a la xarxa per enregistrar en vídeo els fets en comptes d’ajudar els afectats. 

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «Catalunya concentra la mayor actividad radical islámica de España». 
Mencionen fonts policials. També ho vinculen a l’arribada de migrants: «La comunidad catalana ha absorbido el mayor número de personas de religión 
islámica de toda España llegadas en las intensas oleadas inmigratorias de antes del 2007. […] Tal concentración de musulmanes fue vista inmediatamente por 
los grupos internacionales radicales y que tienen una visión más rigorista del Islam, como los salafistas, como una extraordinaria ventana para extender sus 
proclamas contrarias al estilo de vida occidental y a su tradición democrática. Los oratorios se convirtieron rápidamente en lugares donde amplificar sus 
mensajes».  

- Opinio d’Albert Batlle, exdirector general dels Mossos d’Esquadra: «La hora de la unidad y la solidaridad». Tracta sobre unitat i solidaritat policial. Missatge 
tranquil·litzador sobre la tasques policials i de seguretat que s’han realitzat en els darrers anys. 
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Pàgina 13 
 

- Peça: «La espera al otro lado de la persiana». Subtítol: «Miles de personas se refugian en el interior de los establecimientos y conectan con el exterior a través 
de sus teléfonos móviles». S’esclareixen rumors: «En el Burger King de Canaletes se ha vivido un momento de pánico cuando alguien ha abierto Facebook y 
ha leído que había terroristas atrincherados cargados de explosivos en un restaurante turco de la Rambla, un par de locales más abajo. Era uno de los tantos 
rumores que corrieron por las redes en los minutos posteriores de desconcierto y horror.» Imatge a cinc columnes d’un grup de persones refugiades en un 
establiment.  
 

Pàgina 17 
 

- Peça: «Trump pide balas con sangre de cerdo para los islamistas». Es fa referència a les declaracions que Donald Trump ha fet en relació amb els atemptats 
de Barcelona via Twitter, però es diu: «La icontinencia traiciona a Donald Trump incluso a la hora de dar el pésame». A més, s’explica que Trump ha fet 
aquestes declaracions basant-se en una història falsa d’un general nord-americà.  

 
Pàgina 18 
 

- Anàlisi de Lluís Uría: «El desafío interior». Opina sobre el desafiament interior que suposen els atemptats que fins llavors han succeït a arreu d’Europa. 
«Incapaces de desequilibrar a las democracias occidentales por la fuerza de las armas, lo que buscan deliberadamente es sembrar la división, difundir la 
sospecha y la discordia, crear una fracturar insalvable entre la población musulmana –muy importante en sociedades como la francesa, la británica o la alemana, 
y cada vez más en la española, particularment en la catalana– y el resto, y alentar una confrontación civil. […] Y la religión –o la patria– son factores 
elementales de división: a este lado de la línea nosotros, al otro vosotros». També s’apunta que un dels objectius de Daesh és aconseguir aquesta confrontació 
i que les idees xenòfobes proliferin: «El penúltimo tuit emitido anoche por Donald Trump –en él siempre es el penúltimo– sugiriendo que la manera de acabar 
con el terrorismo islamista es disparar a los yihadistas con balas embadurnadas con sangre de cerdo seguro que hizo las delicias del estado mayor del Estado 
Islámico».  
 

Pàgina 24 
 

- Editorial: «No permitiremos que ganen». S’expressa el condol del diari, també es critica la falta de previsió dels atemptats i no haver posat pilones protectores 
a la Rambla. A més, es demana unitat institucional i policial, i que els cossos policials investiguin si hi ha més xarxes i còmplices relacionats. Crida l’atenció, 
però, que es mencioni el tiroteig a la Diagonal com un possible fet relacionat amb els atemptats quan en una peça anterior s’havia explicat que no hi tenia res 
a veure.  
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EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Titular: «El terror del IS golpea España» 
- Imatge a cinc columnes amb cossos estirats a terra, alguns amb sang. No hi ha primer pla de cap ferit. La imatge s’acompanya amb un text de Javier Oms. 

Oms destaca que era una furgoneta conduïda per un «magrebí».  
- Hi ha notícia genèrica sobre l’atemptat, i després notícia sobre un testimoni. Aquesta notícia és sobre una estudiant de Saragossa que es va salvar de l’atemptat 

perquè va saltar. La peça també s’acompanya amb una fotografia, en aquest cas de la furgoneta. 
 

Interior 
 
Pàgina 3 
 

- Editorial: «Unidad y firmeza en la lucha contra el yihadismo en toda Europa». Es menciona el terme yihad entès com a guerra santa. Crida l’atenció aquest 
paràgraf: «Aunque aún debe investigarse el origen de los tres terroristas, no debemos olvidar que según los expertos, Barcelona es, junto a Ceuta, Madrid y 
Melilla, una de las principales ciudades en las que el salafismo radical ha encontrado más adeptos, tanto nacionales como extranjeros. Allí, además es donde 
los procesos de radicalización son más rápidos y, según los expertos, representa el primer lugar de España en el que el Estado Islámico mantiene una intensa 
movilización, a través de muchas mezquitas descontrolades y de la impunidad con la que la propaganda yihadista se propaga por las redes cibernéticas. Estos 
datos tendrían que hacer reflexionar a las autoridades catalanas sobre una política de acogida en que la que han primado a veces los intereses electoralistas, 
vinculados al independentismo, sobre la seguridad nacional». 

 
Pàgines 6 i 7 
 

- Peça: «El terror del IS golpea Barcelona». Subtítol: «Una furgoneta causa el pánico en La Rambla y deja 13 muertos y 100 heridos», «Hay dos detenidos, pero 
el conductor sigue huido». Fotografia a set columnes en la qual tres persones apareixen al costat del para xocs de la furgoneta. Una apareix amb les mans al 
cap, l’altra amb els dits a la boca, i l’altra amb cara de preocupació.  
S’explica que els Mossos confirmen la detenció de dos homes, però que entre ells no hi ha l’autor dels fets. Diuen que un és natural de Melilla i l’altre d’origen 
marroquí. Pel que fa a fonts, citen testimonis i Mossos. Expliquen que a la furgoneta es va trobar un passaport amb nom d’origen marroquí, però nacionalitzat 
espanyol. Es detalla l’operatiu policial que s’està seguint per detenir els terroristes. També s’explica com van reaccionar els comerços dels voltants de la 
Rambla després dels fets i les actituds que van tenir les persones que s’hi van amagar. Pel que fa a xifres, mencionen 13 persones mortes i 100 ferits. 
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Pàgina 8 
 

- Peça: «Los yihadistas guardaban dos depósitos de explosivos». Subtítol: «Los Mossos vinculan el atentado con una explosión en una localidad de Tarragona». 
Constantment se citen fonts policials. Expliquen que s’han detingut dos joves. Un d’ells és Driss Oukabir. Explica que el detenen desprès que s’hagi presentat 
a la comissaria de Ripoll voluntàriament, i que els Mossos l’han volgut retenir a l’espera de la investigació. Expliquen que el jove va assegurar que li havien 
robat la documentació. Fotografia a quatre columnes de l’explosió a Alcanar, que els Mossos han vinculat amb els atemptats. Apareix fotografia de Driss 
Oukabir a una columna amb el rostre pixel·lat. La fotografia prové de Facebook. 

 
Pàgina 10 

 
- Peça: «“Me salvé al saltar a un lado. La furgoneta se llevó todo por delante”». Subtítol: «Ana Julieta y su hermana, dos jóvenes de Zaragoza, lograron esquivar 

el atropello». Imatge a quatre columnes de la furgoneta des d’una perspectiva elevada. No s’identifiquen rostres. A més, la imatge no té una bona resolució. 
Només es veu l’escenari de l’atemptat i la furgoneta amb víctimes per terra. El cos de la notícia explica com dues joves van aconseguir escapar de l’atemptat 
perquè van saltar. No apareixen els seus rostres, només el seu testimoni.  

- Opinió d’Arcadi Espasa: «Sangre para los coquetos». Es refereix a la qüestió independentista i la relaciona amb l’atemptat.  
 

Pàgina 12 
 

- Peça: «Catalunya, un enclave del yihadismo». Subtítol: «Es la comunidad autònoma con mayor implantación de los movimientos islámicos, según advierten 
los expertos». Se citen «las Fuerzas de Seguridad» com a font. També es fa referència a un informe de l’Instituto Elcano.  
 

Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Rajoy y Puigdemont alaban por separado la coordinación policial». Subtítol: «El presidente del Gobierno compareció públicamente siete horas despúes 
del atentado». Es fan ressò de la reacció política de Rajoy i de Puigdemont, així com també de les reaccions polítiques internacionals.  

- Opinió: «El retorno de la “yihad”». Opinió de Rafael L. Bardají, analista internacional y CEO de World Wide Strategy. Crida l’atenció: «Aunque, a la hora de 
redactar este artículo, oficialmente poco se ha dicho sobre el atacante, no parece disparatado pensar que se trata de un nuevo atentado islamista. El modus 
operandi nos es, desgraciadamente, familiar. No sé todavía si la versión oficial hablará de un perturbado que actuó violentamente sin razón aparente alguna, 
pero me extrañaría mucho que el agresor no se llame Mohamed y sea oriundo de Marruecos». «Donde hay barrios enteros dominados por musulmanes, como 
en Molenbeck, los yihadistas surgen y se mueven como peces en el agua. Y allí donde hay una población musulmana significativa, el yihadismo tiende a 
crecer. Barcelona tiene un grave problema de islamismo, una pena que solo se quiera expulsar a los turistas de bien». 
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Annex 3: Taula d’anàlisi 19/08/2017 
 

Data: 19/09/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  25 + 6 = 31 15 + 9 = 24  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

30/31 22/24  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

30/31 22/24  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

30/31 23/24  

Contextualització Presència de veus expertes 2/31 1/24 La Vanguardia: Es dona veu a l’expert en 
terrorisme Carlos Igualada Tolosa i a la 
psicòloga Remei Margarit. 
 
El Mundo: Haizam Amirah Fernández, 
investigador del Mediterrani i Món Àrab del 
Real Instituo Elcano i professor de 
Relacions Internacionals, explica l’origen de 
Daesh i la importància de no relacionar a 
tots els musulmans amb l’organització 
terrorista. 
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Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

6/31 2/25 La Vanguardia: Hi ha sis peces sobre 
víctimes sovint amb noms i cognoms, 
nacionalitat, i alguna fotografia procedent de 
les xarxes socials o cedida per la família en 
qüestió segons el mateix peu de foto.  
 
El Mundo: Hi ha dues peces sobre víctimes, 
una d’elles conté fotografies provinents de 
les xarxes socials d’un dels morts. 

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/31 0/25  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/31 0/25  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/31 0/25  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/31 0/25  

 Ús d’imatges repetides 0/31 0/25  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/31 0/25  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

25/31 25/25 La Vanguardia: També utilitzen el terme 
«islamista». 

 Ús del terme Estat Islàmic 25/31 25/25  
 Ús del terme Daesh 1/31 0/25  
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 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/31 0/25 La Vanguardia: En algunes ocasions 
s’utilitza el terme «radical». 
 
El Mundo: Utilitza el terme «extremismo 
islámico». 

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

2/31 2/25  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

1/31 0/25 La Vanguardia: A la pàgina 22 hi ha una 
peça sobre persones musulmanes residents a 
Barcelona que temen que l’atemptat dificulti 
la seva vida quotidiana, i a sota hi ha una 
altra informació titulada «“Uno de nuestros 
objetivos”», que es fa ressò del 
posicionament d’un membre de Daesh que 
anima els musulmans a atemptar des de la 
seva quotidianitat. 

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0  

 
 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Fotografia a cinc columnes de la Rambla plena de gent i amb el peu de foto: «Rambla reconquistada. Barceloneses y turistas volvieron a ocupar ayer el paseo». 
- Primer titular: «La célula de 12 yihdistas iba a sembrar el terror en Catalunya». Subtítols: «Del grupo, cuatro están detenidos, siete muertos y uno continúa 

fugado», «Los Mossos creen que el huido es el conductor de la furgoneta autor de la masacre». 
- Segon titular: «El grito de los barceloneses: “No tinc por!”». Subtítols: «El Rey, Rajoy, Puigdemont y Colau muestran su unidad y su dolor frente al terrorismo». 
- Destacats: «La tragedia se ceba en una familia de Rubí», «Apagué el móvil y esperé la muerte», «El paseo de los peregrinos», «Turistas sin miedo: “Ahora, al 

Park Güell”».  
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Interior 
 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «El asesino de la Rambla, fugado». Subtítols: «Los Mossos buscan al conductor de la furgoneta, que pudo llegar a Sant Just y lograr huir desde allí». 
Subtítol: «La policía investiga si Younes Abouyaaqoub secuestró y asesinó a un joven en la Diagonal». 
S’acompanya amb una imatge aèria a vuit columnes de Plaça Catalunya durant una concentració del 18 d’agost de rebuig als atemptats. 
Explica que els Mossos d’Esquadra treballen amb la identitat de 12 persones, entre 17 i 34 anys. Menciona que tots són marroquins menys un espanyol. També 
menciona que un d’ells, Younes Abouyaaqoub, és sospitós d’haver conduït la furgoneta, però que encara no hi ha proves: «Anoche seguía sin estar confirmada 
la identidad de ese terrorista fundamental en la investigación de la tragedia de Barcelona. Pero ya entrada la noche, con el avance de las pesquisas, lo que sí 
descartaron los Mossos de la Comisaría General de Información es que el conductor de la furgoneta de la Rambla hubiera podido escapar de la ciudad, unirse 
al resto del comando, y ser uno de los cinco terroristas abatidos en Cambrils».  
Es detallen les línies d’investigació dels Mossos i quines dades estan confirmades i quines no. També es vincula amb l’atemptat l’atropellament d’un sergent 
dels Mossos, però es diu que encara no hi ha proves. 

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «El drama del día 17, del año 2017, a las 17». Subtítol: «El relato del atentado se explica en cinco escenarios». 
Peça molt explicativa que desgrana cada escenari implicat en els fets i s’acompanya de gràfics. Crida l’atenció: «Hace unos meses, unos jóvenes ocuparon un 
chalet de la urbanización Montecarlo, en Alcanar (Montsià). Franceses de origen magrebí, nadie receló de ellos». S’usen termes com «Célula islamista» i 
«Estado Islámico». També explica que l’home assassinat dins d’un cotxe és de Vilanova i la Geltrú, quan la resta d’informacions del rotatiu diuen que és de 
Vilafranca del Penedés.  

 
Pàgina 12  
 

- Peça: «Casi todos en Ripoll hemos compartido espacio con Moussa». Fotografia d’un dels detinguts, però no se’l reconeix.  
S’usen fórmules com «presunta implicación terrorista» per referir-se als possibles autors dels fets. 
Destaquen expressions com «No era mal estudiante». També s’informa d’altres qüestions com, per exemple: «Miembros de la comunidad, que se reunieron 
ayer con el alcalde, condenaron enérgicamente los hechos. «Esto no tiene nada que ver con la religión, es un acto terrorista y radical».  

 
Pàgina 13 
 

- Peça: «El joven muerto en Sant Just fue apuñalado para robarle el coche». Subtítol: «Los Mossos sopesan que el autor fuera el mismo de la masacre en la 
Rambla». S’esclareixen rumors: «La confusión en momentos de tensión como los vividos el jueves llevó a algunos vecinos a señalar en las redes sociales de 
que se produjeron disparos para detener a un supuesto terrorista que andaba suelto frente al Walden. Nada de eso ocurrió. Cuando los Mossos dieron con el 
vehículo sólo encontraron a la víctima en el interior». 



 
 
 

 58	

Pàgina 14 
 

- Peça: «La noche más tràgica en el paseo marítimo de Cambrils». Subtítol: «Los yihadistas, todos abatidos, provocaron el caos entre los veraneantes».  
 
Pàgina 15  
 

- Peça: «Ocupas y fantasmas en Alcanar». Subtítol: «Los terroristas vivían desde junio sin despertar suspicacias en una urbanización olvidada y apartada del 
centro». 

 
Pàgines 16 i 17 
 

- Peça: «Familias dispersas en hospitales».  
Es mencionen xifres i hospitals, però no identitats ni tampoc històries familiars. 
Hi ha una fotografia d’un ferit mentre és transportat en llitera pels serveis d’emergència, però no se l’identifica.  
Aquesta peça s’acompanya amb una altra titulada «Diana en el corazón de Rubí», sobre la mort de dos rubinencs a l’atemptat. La notícia explica que la població 
vallesana i la granadina, d’on eren originaris, han fet un minut de silenci. 

 
Pàgines 18 i 19 
 

- Es mostren diverses peces sobre diferents històries de víctimes dels atemptats amb la nacionalitat i l’edat, algunes també amb el nom i acompanyades d’algunes 
fotografies amb els seus rostres. Una facilitada per la mateixa família, segons el peu de foto, una altra provinent de Facebook, i una altra sense font i amb dos 
menors amb les cares pixel·lades. Es basen en informacions de mitjans estrangers. Les víctimes mortals que s’esmenten han estat confirmades per les 
administracions públiques.  

 
Pàgina 20 
 

- Peça: «La Rambla en la oscuridad». Subtítols: «Testigos del atentado y turistas que esperaron horas para llegar a sus hoteles compartieron una sensación de 
estar en ninguna parte».  

 
Pàgina 21 
 

- Peça: «“Apagué el móvil y esperé la muerte”». Subtítols: «Una noche con los trabajadores de emergencias sociales que atendieron a los supervivientes de la 
barbarie». 
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Pàgines 22 i 23 
 

- Peça: «“¿Y si ahora no dejan venir a mi primo?”». Subtítols: «Musulmanes del Raval temen que el atentado haga más difícil su vida cotidiana». Notícia sobre 
el malestar d’algunes persones musulmanes catalanes que temen que l’atemptat dificulti la seva vida quotidiana. A la mateixa pàgina hi ha una altra notícia 
amb el titular «Uno de nuestros objetivos», que fa referència a la conversa que un periodista va tenir amb un membre de Daesh sobre el modus operandi de 
matar des de la vida quotidiana de cada simpatitzant de l’organització terrorista. Peça de la pàgina posterior: «Colau culpa al Govern por la falta de protecciones 
en la Rambla». 

 
Pàgina 24 
 

- Peça: «No tinc por». Subtítol: «Miles de personas participan en un emotivo minuto de silencio en la plaza Catalunya, encabezado por el Rey, junto a Rajoy, 
Puigdemont y Colau». S’acompanya amb una fotografia a sis columnes en la qual hi apareix la plana major de les autoritats catalanes i espanyoles.  

 
Pàgina 30 
 

- Opinió d’Antoni Puigverd amb el títol «¿De dónde sale?», sobre l’origen del odi del presumpte terrorista. Crida l’atenció el destacat: «Los hay que, a pesar de 
haber sido bien recibidos y aceptados, cultivan un odio inefable».  

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Fotografia a quatre columnes d’una concentració a Plaça Catalunya de rebuig als atemptats. 
- Primer titular: «La célula fabricaba explosivos para causar cientos de muertos». Subtítols: «Los investigadores sostienen que la casa de Alcanar era una “fábrica 

de bombas” y que los yihadistas planeaban masacres», «El hallazgo de pólvora evidencia que formaban parte de una gran estructura». S’acompanya d’una 
fotografia petita de Moussa i Driss Oukabir.  

- Segon titular: «Xavi  y el tío Paco, una sonrisa antes de ir a La Rambla». Subtítol: «El drama de Rubí: un niño de 3 años y su tío abuelo, fallecidos; la madre 
y la tía, heridas». S’acompanya amb una fotografia del home i de la seva dona amb els seus nebots pixel·lats.  

 
Interior 
 
Pàgines 2 i 3 
 

- L’opinador Iñaki Gil destaca que «publicar fotos terribles es nuestro deber».  
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- Fernando Palmero: «Alá en Barcelona». Crida l’atenció: «No se trata de atentados aislados. Lo ocurrido desde entonces es sólo un reflejo de la guerra que el 
Islam ha declarado al Occidente infiel y que no es sino una consecuencia colateral de otra que se está librando en Oriente Próximo» y «El Islam es un 
anacronismo que no tiene cura».  

- Editorial: «Días de luto, momentos de reflexión». Crida l’atenció: «Hoy no podemos olvidar cómo el nacionalismo ha ido cebando una verdadera bomba al 
favorecer la llegada de inmigrantes de países musulmanes frente a los países hispanohablantes, como parte de la estrategia de ruptura de España. Así, se ha 
contribuido a convertir Cataluña en uno de los centros neurálgicos para grupos salafistas. Nada de ello explica por sí solo un acto de barbàrie. Pero los 
responsables políticos están obligados a reflexionar y a actuar en consecuencia». També: «En momentos como el actual se echa de menos una denuncia abierta 
y sincera de todos aquellos musulmanes que no entienden la religión como una guerra santa y están dispuestos a acatar la legislación, sin excepciones culturales 
de ningún tipo, como muestra de su voluntad de integración social». Es posa en dubte la col·laboració dels Mosssos d’Esquadra amb la resta de cossos de 
seguretat de l’Estat a l’hora d’informar sobre el material explosiu que estaven preparant els presumptes terroristes.  

 
Pàgina 4 
 

- Article de Indiano En Chamberí «¿Islam europeo y democrático?». Crida l’atenció: «Hay por delante una tarea de incorporación de los musulmanes a la cultura 
democrática que debería ser posible porque la mayoría quiere integrarse».  

 
Pàgines 6 i 7 
 

- Peça: «Una gran estructura del IS». Fotografia d’una detenció a quatre columnes. 
Parlen de les detencions fetes fins llavors, i indiquen que una de les hipòtesi dels Mossos d’Esquadra és que Moussa Oukabir hauria estat l’autor material dels 
atemptats, tot i que reconeixen que és un hipòtesi que perd força. Però no vinculen a Younnes Abouyaaquoub com a possible autor, com sí que ho fa La 
Vanguardia, i expliquen que segueix fugat. Els anomenen «presumptes islamistes».  

- Peça: «El “ejemplar” hermano menor de los Oukabir». Subtítol: «Moussa, principal sospechoso, era en Ripoll un chico “sonriente y sociable”». La peça explica 
com eren els germans Oukabir segons alguns veïns de Ripoll, que no mencionen. Expliquen com Driss Oukabir, en veure la seva fotografia publicada als 
mitjans, va denunciar que el seu germà li havia robat el passaport. Es fan ressò del testimoni d’un musulmà que lamenta que posin a tots els musulmans al 
mateix sac.  

 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «Huidas a nados de los cuchillos y hachas yihadistas». Subtítol: «Un solo mosso abatió a 4 terroristas que pretendían replicar el ataque de Barcelona». 
- Peça: «Una invisible fábrica de explosivos». Subtítol: «La célula yihadista pasó desapercibida en una finca ocupada en el pueblo de Alcanar». Crida l’atenció 

una aparent criminalització a les mesquites: «La comunidad magrebí proliferó en la década prodigiosa de la economía española, pero se redujo dràsticament 
por la crisis. “Los que han quedado, unes 150 personas, están perfectamente integrados, aprenden catalán y participan en las actividades del pueblo... No puedo 
poner la mano en el fuego, pero los terroristas no tenían vínculos sociales aquí”. Aunque tienen un lugar “doméstico” de reunión, no existe una mezquita en 
Alcanar».  
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Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «El pequeño Xavi no volverá a tomar su Cacaolat». Subtítol: «El niño de tres años y su tío Paco murieron despúes de navegar en Las Golondrinas». La 
peça s’acompanya d’una fotografia a cinc columnes del tiet amb els nebots i la seva dona. Els nebots, entre ells el nen mort, apareixen pixel·lats. La peça 
també s’acompanya de la fotografia d’un cartell, penjat en un bar de la seva localitat, en què es diu que l’infant ja no tornarà a prendre cacaolat a l’establiment. 
A part de la peça, també publiquen una columna titulada «Las primeras víctimas», amb una fotografia de cada víctima.  

 
Pàgines 12 i 13 
 

- Peça: «Barcelona metaboliza el miedo y amanece serena». Subtítol: «“Lo esperábamos, ya tardaban”: ciudadanos y visitantes llenan las zonas turísticas y se 
sobreponen al terror con valentía». S’acompanya d’una fotografia a set columnes sobre gent passejant per la Rambla. 

 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Rajoy y Puigdemont sólo exhiben unidad un día despúes del atentado». S’acompanya amb una fotografia a deu columnes amb totes les autoritats.  
 
Pàgines 16 i 17 
 

- Peça: «Dos banderas juntas en Palau». Explica la trobada entre Rajoy i Puigdemont, i s’acompanya amb una fotografia de la seva encaixada de mans.  
- Peça: «La ultraderecha provoca altercados en La Rambla». Subtítol: «Una veintena de seguidores de Falange se manifiesta contra la “islamización de Europa” 

y a acaba a palos con radicales de izquierda». 
 
Pàgines 18 i 19 
 

- Peça: «Colau y los Mossos esquivaron el consejo policial de poner bolardos». Subtítol: «Interior recomendó usarlos en zonas claves para evitar atentados como 
los de Niza y Berlín».  

 
Pàgina 20 
 

- Peça: «La ideologia del IS: el odio que vino del desierto». Subtítol: «La mitad del casi centenar de mezquitas españolas salafistas están en Cataluña» 
 
Pàgina 22 

 
- Peça: «Miedo a la estigmatización en la Mezquita de Tariq Bin Ziyad». Subtítol: «El centro religioso musulmán se encuentra a escasos metros del lugar del 

atentado». Dona veu a diverses persones musulmanes en relació amb la por a l’estigmatització que la comunitat té a causa dels atemptats. 
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Annex 4: Taula d’anàlisi 20/08/2017 
 

Data: 20/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  12 + 8 = 20 11 + 6 = 17  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

20/20 17/17  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

20/20 17/17  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

18/20 17/17 La Vanguardia: El diari es fa ressò de les 
hipòtesis dels Mossos d’Esquadra i de la 
família dels presumptes autors, les quals 
apunten que l’imam potser hauria 
radicalitzat els joves de Ripoll. Però, en 
algun titular s’arriba a afirmar-ho sense que 
estigui confirmat per les autoritats. En un 
gràfic també apareixen Driss Oukabir, Salh 
El Karib i Mohamed Aalla com a terroristes 
detinguts quan en la seva declaració davant 
la policia han negat haver fet res i només 
han afirmat ser parents dels joves. 
 
El Mundo: S’insisteix molt en els termes 
«possible» i «presumpte» per referir-se als 
autors dels fets. 

Contextualització Presència de veus expertes 2/20 2/17 La Vanguardia: Hi ha una peça signada per 
Carola García Calvo i Fernando Reinares, 
investigadora i director del Programa sobre 
Terrorisme del Real Instituto Elcano, 
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respectivament, que parlen sobre «el nou 
perfil del gihadista». 
 
El Mundo: Hi ha anàlisis de Rafael Calduch, 
catedràtic de Relacions Internacionals i 
Pedro Baños, coronel, analista geopolític i 
expert en terrorisme. 

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

2/20 1/17 La Vanguardia: Es parla de la víctima Pau 
Pérez, presumptament apunyalat per un dels 
autors dels fets, però que encara no ha estat 
confirmat. No obstant això, el diari ja el 
presenta com a víctima número 15 de 
l’atemptat. En una altra peça també es 
mencionen els noms i cognoms de la resta 
de víctimes de l’atemptat, totes confirmades 
pels cossos policials, segons el diari. 
 
El Mundo: En una peça es desvela l’adreça 
del domicili familiar d’una de les víctimes, 
així com també s’explica que es va voler 
entrevistar a un dels membres i la seva 
reacció va ser negativa. 

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/20 0/17  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/20 0/17  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/20 0/17  
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Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/20 1/17 El Mundo: En una de les peces expliquen 
com va morir una de les víctimes amb frases 
com: «Pero mientras Marcelina la hacía 
caminando tranquilamente por la capital 
catalana, a la misma hora en la que 
empezaba el bingo Pepita simplemente se 
volatilizó al paso de la dichosa furgoneta por 
La Rambla», «Una señora normal, anónima 
y procedente de la Cataluña interior, 
atropellada por todo un choque de 
civilizaciones», fet que també simplifica el 
fenomen terrorista a un simple xoc de 
civilitzacions.  

 Ús d’imatges repetides 0/20 0/17  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/20 0/17  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

4/20 11/17  

 Ús del terme Estat Islàmic 3/20 8/17  
 Ús del terme Daesh 0/20 1/17 El Mundo: S’utilitza com a sinònim.  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/20 0/17  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/20 2/17 El Mundo: En ambdós casos són per 
il·lustrar peces que expliquen històries 
personals de víctimes de l’atemptat. 

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/20 0/17 La Vanguardia: No s’observa contigüitat 
visual, però sovint s’acostuma a fer 
referència a l’origen marroquí dels 
presumptes autors, quan alguns d’ells només 
s’havien criat a Catalunya i per tant eren 
catalans.  
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El Mundo: També s’insisteix molt en la 
qüestió de la nacionalitat, i sobretot a les 
columnes d’opinió es relaciona la xifra de 
persones musulmanes a Catalunya amb 
polítiques de certs governs independentistes.  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0  

 
 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Titular: «Un imán de Ripoll radicalizó y captó a los jóvenes para la célula». 
- Subtítols: «Los Mossos investigan si el líder de la mezquita es uno de los muertos en la casa de Alcanar», «Padres de los terroristas culpan al religioso y 

condenan los atentados». 
- Destacat: «El Gobierno evita subir la alerta y desplegar el ejército», «El yihadista de la furgoneta, horas antes del atentado», «“Quiero que se entregue”, dice 

la madre del fugado». 
- Imatge a quatre columnes d’una concentració a Ripoll i imatge a una columna de Younes Abouyaaqoub. 

 
Interior 
 
Pàgines 12 i 13 
 

- Peça: «Tras la pista de Abouyaaqoub». Subtítols: «La policía busca al conductor de la furgoneta de la Rambla, que sigue en paradero desconocido», «Los 
jóvenes terroristas fueron aleccionados por el imán Abdelbaki es Satty en Ripoll». El text s’acompanya d’un gràfic sobre els presumptes integrants de la 
cèl·lula terrorista, en què apareixen les persones mortes i les persones detingudes. Crida l’atenció que en l’apartat de terroristes detinguts hi apareguin Driss 
Oukabir, Salh El Karib i Mohamed Aalla, que tenien germans i amics dins la cèl·lula, però que s’havien declarat innocents davant la policia.  
 

Pàgina 14 
 

- Peça: «El imán de la mezquita reclutó y radicalizó a los jóvenes de Ripoll». Subtítol: «Los familiares de los terroristas, consternados, se concentraron en señal 
de repulsa». El titular de la peça afirma que l’imam va radicalitzar els joves, però al cos s’explica que encara no està demostrat, que és només una hipòtesi dels 
Mossos d’Esquadra i dels familiars.  
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Pàgina 18 
 

- Peça: «La víctima número 15». Es parla de Pau Pérez, que va morir apunyalat el dia de l’atemptat dins del seu cotxe. Es creu que l’autor dels fets terroristes 
el va apunyalar per fugir amb el seu cotxe. Però encara no està confirmat pels Mossos d’Esquadra. Tot i així, el titular descriu la mort de Pérez com si es tractés 
de la víctima número 15 dels atemptats. 

 
Pàgina 24 
 

- Peça: «El nuevo perfil del yihadista», de Carola García Calvo i Fernando Reinares, investigadora i director del Programa sobre Terrorisme del Reial Institut 
Elcano, respectivament. Expliquen com ha canviat el perfil del terrorista yihadista en els últims anys i afirmen que Catalunya és el territori de l’Estat espanyol 
on més radicalització hi ha.  

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Primer titular: «El imán de Ripoll, señalado como cerebro de la matanza». Subtítol: «Los Mossos sospechan que Abdelbaki es Sattty fue el instigador», 
«Analizan su ADN para comprovar si es uno de los fallecidos en la explosión de Alcanar, donde ayer hallaron los restos de un tercer cadáver». 

- Segon titular: «La Generalitat utiliza el atentado para hacer campaña del “procés”». Subtítol: «El conseller de Interior hace distinción entre víctimas de 
“nacionalidad” española y catalana». 

- Destacats: «El rey: “No tenemos miedo ni lo tendremos nunca”», «El mosso héroe que abatió a los 4 terroristas en Cambrils es un exlegionario», «Zoido no 
eleva el nivel de alerta, pero ordena más contundencia», «La misteriosa muerte del cooperante Pau Pérez». 
 

Interior 
 
Pàgines 2 i 3 
 

- Opinió de Fernando Sánchez Dragó titulada «Dies irae». Responsabilitza la Unió Europea i menciona «el quintacolumnisme de las organizaciones que 
fomentan y amparan la inmigración».  

- Editorial: «Un imán al frente de la célula yihadista». Exposen les últimes hipòtesis policials, demanen al ministre de l’Interior que apuji el nivell d’alerta 
terrorista i als independentistes que deixin corre el «procés» per combatre el terrorisme amb unitat.  

 
Pàgines 6 i 7 
 

- Peça: «El imán de Ripoll, clave del rompecabezas terrorista». Subtítols: «Pudo radicalitzar a los jóvenes de la célula y tenía relación con implicados en el 11-
M», «Éste es el relato y las claves de las 72 horas de muerte, pánico y persecución en Cataluña». S’acompanya d’una fotografia a doble pàgina i a cinc 
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columnes d’un grup de persones que observen i fotografien un indret de la Rambla ple de flors i espelmes amb motiu de l’atemptat. Ho atribueixen tot a fonts 
policials. 

 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «El predicador de la cárcel». Subtítol: «El imán de Ripoll fue encarcelado por narcotráfico en Castellón, donde dirigía la oración». S’usen molt els termes 
de «posible» y «presunto» per referir-se als autors. S’acompanya d’una fotografia de Nourdden, company de pis de Abdelbaki, amb una gorra que li tapa la 
cara i assegut a la seva habitació després que la registressin els Mossos.  

- Peça: «La vida tranquila del fugitivo». Subtítol: «Los Mossos buscan el rastro de Younes, supuesto autor del atentado de la Rambla». S’acompanya d’una 
fotografia de Fàtima, la mare de Moussa y Driss Oukabir, que plora abraçada a una dona de Ripoll. S’explica que les principals hipòtesis situen a Younes 
Abouyaaqoub com el conductor de la furgoneta, encara que s’adverteix que els Mossos d’Esquadra no tanquen cap línia d’investigació. També s’explica que 
en un inici es creia que Moussa Oukabir era qui havia perpetrat l’atemptat a Barcelona. Usen la fórmula «En declaracions a varios medios de comunicación se 
ha remarcadao su caractér “tímido”» per introduir el que han dit d’ell els veïns de la localitat. Per tant, s’entén que no van destinar cap periodista a la localitat 
a recollir testimonis per redactar la peça.  

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «La abuela Pepita: asesinada en una tarde de compras por Barcelona». Subtítol: «De 75 años, vivía en un pueblo de la Cataluña interior tras la muerte 
de su marido y su suegra». S’acompanya d’una fotografia de la dona amb la seva família el dia que feia 74 anys. No es referencia la font de la imatge. Crida 
l’atenció: «Pero mientras Marcelina la hacía caminando tranquilamente por la capital catalana, a la misma hora en la que empezaba el bingo Pepita simplemente 
se volatilizó al paso de la dichosa furgoneta por la Rambla», «Una señora normal, anónima y procedente de la Cataluña interior, atropellada por todo un choque 
de civilizaciones». També sobta «Ayer, en Sant Hipòlit, viendo la verdadera ONU de víctimas del atentado, sus vecinos se pellizcaban, no daban crédito», així 
com: «Con la iaia ayudó en su momento mucho Elisabeth, cuyo marido se excusó ayer a este diario en la casa familiar, en el número 40 del carrer Hospital: 
“No es el momento, tío, entiéndelo”». Es desvela l’adreça del domicili d’una família i s’exposa un testimoni que no té cap valor, a més de no respectar-se ni 
l’aflicció ni el dolor dels afectats. En el cos del text s’explica que la fotografia prové de Facebook, però no es menciona que hi hagi hagut cap autorització.  

- Peça: «Localizado el menor australiano cuya familia busca desde el atentado». Subtítol: «La familia de Julian Cadman pidió ayuda para conocer su paradero».  
Es publica una foto del menor, però amb els ulls pixel·lats. S’explica que ha estat localitzat, però quin és el seu estat de salut.  

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «Ojalá hubiera muerto en la Rambla». Subtítol: «Pau no está en la lista de víctimas pero todo apunta a que lo mataron para huir de su coche». S’acompanya 
d’una fotografia a tres columnes d’ell amb el seu gos extreta de Facebook. El titular prové d’una cita de la cosina de Pérez, que diu: «Ojalá hubiera muerto 
con el resto en la Rambla, porque almenos habría muerto con alguien a su lado y lo habría tratado con el respeto que merecía y no como a un terrorista». 
Posteriorment, s’explica que en un primer moment s’havia cregut que el cadàver de Pérez, trobat en un cotxe que s’havia saltat un control policial, era el d’un 
terrorista abatut.  
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Pàgines 12 i 13 
 

- Peça: «El Rey, con Barcelona: “No tenemos miedo”». Subtítol: «Felipe VI y Leticia visitan el escenario del atentado y a las víctimas hospitalizadas». 
S’acompanya d’una fotografia del Rei Felip saludant un infant hospitalitzat en una habitació. L’infant té el rostre pixel·lat.  

- Peça: «Santamaría visita la “zona cero” en Cambrils». Subtítol: «La vicepresidenta fue recibida por numerosos ciudadanos y mostró su complicidad con Ada 
Colau».  

- Opinió de Rafael Calduch, catedràtic de Relacions Internacionals de la Universitat Complutense de Madrid: «España: ¿Nuevo escenario del terrorismo 
yihadista?». No generalitza: «Porque el yihadismo en nuestro país está arraigado aunque, afortunadamente, todavía sigue siendo absolutamente marginal en la 
comunidad musulmana, por lo que cualquier intento de generalización entre musulmanes y yihadistas no responde a la realidad y demuestra ignorancia o mala 
fe». Aporta dades per entendre l’abast del fenomen terrorista i la tasca policial feta en els últims anys, amb 631 detencions de suposats membres de Daesh a 
l’Estat espanyol des del 2004 fins al 2016.  

 
Pàgina 14 
 

- Peça: «Contundencia para frenar a los terroristas». Subtítol: «Interior mantiene el nivel de alerta 4 pero avala el uso de la fuerza ante una amenaza».  
- Opinió de Pedro Baños, coronel, analista geopolític i expert en terrorisme: «La mutación del terror salafista». Explica la formació de Daesh i com actua.  

 
Pàgina 15 
 

- Peça: «Un mosso adiestrado en la Legión abatió a los terroristas de Cambrils». Subtítol: «El agente que neutralizó a los yihadistas hacía horas extra el jueves 
por la noche para redondear el sueldo». Expliquen que el mosso en qüestió va ser entrenat en una de les unitats d’elit de l’Exèrcit espanyol, concretament a la 
Legió. S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes amb un grup de mossos d’esquena sent aplaudits per les autoritats. El mosso en qüestió és assenyalat 
amb un cercle vermell.  

 
Pàgina 16 
 

- Peça: «La Generalitat alude al “procés” en mensajes sobre los atentados». Subtítol: «El conseller de Interior separa a las víctimas catalanas y españolas en una 
entrevista». Es fa referència a que Raül Romeva hagi rebut a ministres d’altres països amb motiu dels atemptats i que Joaquim Forn comptés per separat les 
víctimes procedents de Catalunya i les procedents de la resta de l’Estat.  

- Opinió de Luis del Pino: «Estrategias suicidas». S’atribueix la presència de població musulmana a les polítiques d’integració de Convergència i Unió (CiU). 
Crida l’atenció: «Este jueves, un grupo de esos “catalans marroquíes” a los que con tanto denuedo han venido cortejando los nacionalistas catalanaes, en un 
vano intento de incorporarlos al procés, teñía de sangre La Rambla, poniendo de manifiesto hasta qué punto pueden llegar a ser suicidas ciertas estrategias de 
ingeniería social».  
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Annex 5: Taula d’anàlisi 21/08/2017 
 

Data: 21/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  10 + 2 = 12 9 + 3 = 12  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

9/12 9/12 La Vanguardia i El Mundo: Les 
informacions amb fonts no fonamentades 
són principalment algunes columnes 
d’opinió i l’editorial del diari. 

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

9/12 9/12  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

10/12 11/12 La Vanguardia: Es publica una fotografia de 
Younnes Abouyaaqoub i una altra del imam 
Abdelbaki es Satty, però han estat difoses 
pels Mossos d’Esquadra. Però a un se’l 
defineix com a terrorista i a l’altra com a 
autor intel·lectual dels atemptats quan 
encara no ha estat confirmat per les 
autoritats, només és una hipòtesi. 
 
El Mundo: Mostra fotografies dels 
presumptes terroristes i els defineix com a 
terroristes i autors intel·lectuals dels fets. 

Contextualització Presència de veus expertes 0/12 1/12 La Vanguardia: En una peça s’explica que 
el diari ha parlat amb experts en terrorisme, 
però no se’n menciona el nom ni tampoc el 
perquè de no aparèixer en la informació. 
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El Mundo: Hi ha l’opinió de Rogelio 
Alonso, director del màster en Anàlisi i 
Prevenció del Terrorisme de la Universidad 
Rey Juan Carlos. De fet, Alonso adverteix 
que les rutines i la immediatesa 
periodístiques contribueixen a especular 
sobre el que són simples hipòtesis policials.  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/12 0/12  

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/12 1/12 El Mundo: Mostra la imatge d’un menor 
australià mort en l’atemptat, amb el cos estès 
a la Rambla de Barcelona i amb sang al 
rostre.  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/12 0/12  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

1/12 1/12 La Vanguardia: Es publica la fotografia 
d’un menor que ha estat confirmat com a 
víctima per les autoritats. La fotografia 
prové de la xarxa social Facebook. Al peu 
de foto no figura que el diari tingui el 
consentiment de la família. 
 
El Mundo: Mostra la imatge del mateix 
menor mort, però en aquest cas amb el cos 
estès a la Rambla  de Barcelona i amb sang 
al rostre. 
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Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/12 1/12 El Mundo: Descriu com un turista va 
acompanyar el menor en el moment de la 
seva mort i es fa ressò d’unes declaracions 
que l’home va fer al diari anglès The Mirror 
al respecte: «Le tomé el pulso y no tenía. 
Puse mi mano sobre su espalda y pensé que 
se había ido. Le acaricié el pelo y me llené 
de lágrimas, pero me quedé con él, me senté 
allí porque no iba a dejar a este niño en 
medio de la calle». 

 Ús d’imatges repetides 0/12 0/12  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/12 0/12  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

7/12 7/12  

 Ús del terme Estat Islàmic 7/12 7/12  
 Ús del terme Daesh 0/12 1/12  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/12 0/12  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

1/12 0/12 La Vanguardia: Es publica la fotografia 
d’un menor que ha estat confirmat com a 
víctima per les autoritats. La fotografia 
prové de la xarxa social Facebook. Al peu 
de foto no figura que el diari tingui el 
consentiment de la família. 

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/12 0/12 La Vanguardia: No hi ha una contigüitat 
visual directa, però les informacions sobre 
els atemptats acaben a la pàgina 19, i a la 
pàgina 24 hi ha una notícia a doble pàgina 
amb el titular «La inmigración se dispara». 
La notícia en qüestió detalla unes dades que 
les agències de notícies i altres rotatius van 
publicar el 14 d’agost. 
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 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

1 0 La Vanguardia: En una peça que ocupa les 
pàgines 24 i 25 es fa servir la expressió «la 
inmigración se dispara» y el terme 
«avalancha». 

 
	
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Titular principal: «La célula yihadista de Ripoll tenía contactos internacionales». Subtítols: «Un mensaje en la red profunda anticipó un atentado en España el 
mismo día en que se produjo», «Los Mossos indagan los viajes a Bélgica efectuados por el imán de Ripoll Abdelbaki es Satty», «El ataque fue preparado 
durante largo tiempo por un grupo amplio de terroristas». 

- Fotografia a cinc columnes dels jugadors del Futbol Club Barcelona abraçats i lluint el nom de Barcelona a l’equipació amb motiu de l’atemptat.  
- Titular secundari: «El conductor huyó a pie de la Boqueria a la Zona Universitària». Subtítol: «Younes Abouyaaqoub atravesó toda Barcelona tras sembrar la 

muerte en la Rambla». 
- Destacat: «Omella pide a los políticos unidad porque “la división nos corroe”». 

 
Interior 
 
Pàgina 12 
 

- Peça: «Younes huyó por la Boqueria». Subtítols: «El terrorista cruzó Barcelona a pie y llegó hasta la Zona Universitària, donde Pau Pérez había aparcado», 
«El autor del atentado caminó hora y media, hasta el parking donde asaltó al joven de Vilafranca». 
Hi ha una imatge recreada d’algú corrent per la Boqueria. Es menciona el recorregut hipotètic que hauria fet el jove de Ripoll per abandonar la Rambla, tot i 
que al final de la peça s’adverteix que els Mossos d’Esquadra encara no han confirmat aquesta hipòtesi ni tampoc que ell sigui l’autor dels fets terroristes ja 
que les seves empremtes no han pogut ser identificades.  

- En una part ombrejada, s’explica que hi ha hagut atacs xenòfobs a Granada i a Sevilla. 
 
Pàgina 13 
 

- Peça: «La célula yihadista de Ripoll tenía contactos internacionales». Subtítol: «Un mensaje en la internet profunda del día 17 anunciaba atentados en España». 
S’explica que, segons experts en terrorisme consultats pel diari, un missatge en un fòrum d’Internet alertava d’un atemptat a Espanya el 17 d’agost. No es 
revela la identitat dels experts consultats. També s’explica que aquest fet podria fer pensar que els presumptes terroristes tenien contactes internacionals, i 
afegeix que els Mossos estan investigant els viatges que l’imam de Ripoll hauria fet a Bèlgica.  
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- Peça: «Máxima protección para el héroe más buscado». Subtítol: «Los Mossos intentan blindar al agente que abatió a cuatro terroristas». Explica que els 
Mossos han decidit protegir la identitat de l’agent que va matar quatre presumptes terroristes a Cambrils i es fa ressò del desmentiment que el cos va fer sobre 
una informació apareguda en un rotatiu de Madrid sobre que es tractava d’un ex legionari.  

 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Integrados o apocalípticos». Subtítol: «La identidad y la historia de los activistas de Ripoll abren el mismo debate de otras sociedades europees: ¿qué 
ha fallado?». Titular afirmatiu quan, en tot cas, hauria de ser una pregunta, en tot cas. Crida l’atenció que es denomini els joves com a activistes quan a l’interior 
de la peça se’ls defineix com a terroristes. La peça s’acompanya amb la imatge d’un carnet d’estudiant d’un dels joves. S’insisteix en què estaven integrats. 
Una de les veus consultades, que no es vol revelar, diu que espais com el Punt Omnia on anaven per integrar-se potser han generat més diferències que no pas 
integració.  
A sota de la peça n’hi ha una altra anomenada «Uno de los nuestros», que també es pregunta què ha portat els joves, criats a Catalunya, a presumptament 
atemptar. Això reforça la visió nosaltres-ells. Al lateral de la pàgina 14 hi ha una peça titulada «El imán dejó la Mezquita para ultimar el ataque», amb el 
subtítol «El inductor pasó tres meses antes de captar a los jóvenes». La notícia s’acompanya amb una fotografia del imam. Es diu que es Satty és l’autor 
intel·lectual de l’atemptat i es menciona que els investigadors ho tenen clar. No s’esclareix qui són els investigadors.  

 
Pàgines 16 i 17 
 

- Peça: «El cardenal Omella pide a los políticos “unidad y concordia”». Subtítol: «Los Reyes, Rajoy, Puigdemont y Colau asisten a la misa en la Sagrada Família 
por las víctimas de los atentados del jueves».  

- S’acompanya d’un article de Mariano Rajoy titulat «Unidos en el dolor, juntos en la respuesta». 
 
Pàgina 18 
 

- Peça: «“Esta vez no podemos callar”». Subtítol: «La comunidad islámica de Barcelona organiza una manifestación unánime de rechazo al atentado». Es fan 
ressò del testimoni de Míriam Hatibi, que li diu al presumpte autor dels fets: «Si el fugitivo enciende la radio y abre la televisión, quiero decirle que lo que 
está haciendo no es en mi nombre ni en el de mi religión y nunca lo reconoceré como un acto heroico». 

- Peça: «Segundo menor fallecido en el atentado». Es mostra imatge del menor extreta de Facebook. S’explica que la identitat l’han feta pública els Mossos 
després que els familiars n’hagin identificat el cos.  
 

Pàgines 24 i 25 
 

- Peça: «La inmigración se dispara». Subtítol: «Espectacular aumento en España mientras desciende en Italia y Grecia». Es basen en les dades oficials facilitades 
per l’Agència Europea de Fronteres (Frontex). Els esmenta com a «irregulares». Al cos de la notícia relativitza el titular «Anque el incremento no es exclusivo 
de este año, sino una tendencia de los últimos veinte, ahora se han acumulado una serie de circunstancias que empujan a los inmigrantes a cruzar el Estrecho». 
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En un peu de foto s’esmenta: «Una avalancha de unos 200 inmigrantes subsaharianos logró cruzar a la carrera la frontera de Ceuta el pasado 7 de agosto». Les 
agències de notícies van donar les dades el 14 d’agost. 
 

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Primer titular: «La célula preparó el atentado durante 6 meses sin obstáculos». Subtítols: «Los terroristas ocuparon el chalé, viajaron por Bélgica y Marruecos 
y fabricaron el mismo tipo explosivo que el IS sin que nadie les investigara», «Querían atentar el mismo jueves con bombas».  

- Segon titular: «“A mis hijos los ha vuelto locos el imam”». Subtítol: «El Mundo localiza en una aldea de Marruecos al padre de los hermanos Oukabir: “Es 
una deshonra”». 

- Destacats: «Omella: “La división nos corroe y nos destruye”», «La CUP llama al boicot contra el Rey: “Financia el terrorismo”», «Los colectivos musulmanes 
salen a la calle contra la violencia», «Harry Athwal, el turista que no dejó morir solo al niño Julian». Aquest últim destacat s’acompanya amb una fotografia 
del turista amb l’infant estès a terra, tot i que no se’l veu totalment.  

- Fotografia a quatre columnes de la cerimònia fúnebre de comiat a les víctimes, amb el cardenal Juan José Omella, els Reis, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont.  
 
Interior 
 
Pàgina 3 
 

- Editorial «De la casa de los horrores (y errores) de Alcanar...». L’editorial qüestiona la tasca realitzada pels Mossos d’Esquadra a l’hora d’esbrinar què es duia 
a terme a la casa d’Alcanar, on els presumptes terroristes hi havien fabricat explosius, i tenint en compte que en un primer moment els Mossos van atribuir 
l’explosió a una fuita de gas.   

 
Pàgina 8  
 

- Peça: «Seis meses sin levantar sospechas». Subtítols: «Nadie denunció los movimientos en la casa de Alcanar donde prepararón sin obstáculos los explosivos», 
«Marruecos detiene a un implicado en la investigación», «Iban a atentar de forma “inminente” en Barcelona». S’usa la fórmula «según confirmaron fuentes 
de la investigación». També es menciona el Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. S’expliquen els preparatius que els presumptes terroristes duien a terme 
a Alcanar i es menciona que es considera a l’imam de Ripoll com a possible autor intel·lectual dels atemptats. També es detalla que els Mossos d’Esquadra 
busquen a Younnes Abauyaaqoub, a qui atribueixen l’autoria de l’atemptat a la Rambla. La peça s’acompanya amb una fotografia a quatre columnes d’una  
parella de Mossos d’Esquadra abraçant una vianant.  
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Pàgina 9 
 

- Peça: «La carta de despedida de Said: “Pido perdón”». Subtítol: «El joven, antes de atentar en Cambrils, dejó una missiva en un cajón de su habitación». Narra 
el registre efectuat pels Mossos d’Esquadra al domicili d’un dels presumptes terroristes i explica que hi van trobar una carta de comiat. Apareixen sobretot 
fonts veïnals. S’acompanya amb una fotografia a tres columnes de la mare del presumpte terrorista. 

- Peça: «El imam de Ripoll dejó a su esposa e hijos en Chaouen». Subtítol: «Llegó hace tres lustros y se instaló en Vilanova donde también ejerció de imam». 
Detalls innecessaris: «A sus fieles allí les dijo en junio pasado que dejaba la mezquita porque se iba tres meses de vacaciones a su pueblo, ubicado en el 
epicentro de la industria del hachís marroquí». 

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «“Sé que será una deshonra para nuestra familia”». Subtítol: «El Mundo visita los pueblos de los jóvenes terroristas, cuyos familiares culpan al imam». 
Es fa servir el terme «Daesh», però prové d’una citació. S’acompanya amb una fotografia d’esquena del pare d’un dels presumptes terroristes a quatre columnes. 
Crida l’atenció que el rotatiu presenti que la visita s’ha fet a diferents pobles i que al text només se’n mencioni un.  

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «Jóvenes violentos “renacidos” para la yihad». Subtítol: «Los lazos son clave: hermanos y amigos de la infancia suelen atentar juntos». Es fa ressò de 
l’estudi Estado Islámico en España, publicat  pel Real Instituto Elcano el 2016. La peça es presenta com una anàlisi sobre el perfil dels presumptes terroristes. 
Crida l’atenció, però, que algunes de les generalitzacions no encaixen amb el perfil dels autors dels atemptats a Barcelona i a Cambrils com, per exemple, que 
fossin joves problemàtics i que es radicalitzessin a la presó. Justament altres informacions havien apuntat que es tractaven de joves molt ben integrats, bons 
estudiants i treballadors, i que en tot cas haurien estat radicalitzats per l’imam de Ripoll. La peça s’acompanya amb un gràfic que mostra les connexions i els 
vincles familiars entre els presumptes terroristes.  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «La célula terrorista de Barcelona repite el patrón básico del 11-M». Subtítol: «En ambos casos son comandos organizados, con bases logísticas y 
vínculos familiares». La peça compara el modus operandi dels presumptes autors dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i a Cambrils amb els autors dels 
atemptats de l’11 de març a Madrid. 

 
Pàgina 13 
 

- Opinió de Rogelio Alonso, director del màster en Anàlisi i Prevenció del Terrorisme de la Universidad Rey Juan Carlos: «Del enemigo lejano, al enemigo 
cercano». Exposa que, tot i que els atemptats hagin estat reivindicats per Daesh, pot ser que els presumptes autors no tinguessin contacte amb l’organització i 
critica que alguns mitjans de comunicació ja hagin fet aquestes interpretacions basant-se en hipòtesis i no en conclusions policials.  
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Pàgina 16 
 

- Peça: «Harry Atwhal, el turista que no dejó morir solo al niño Julian». Subtítol: «El menor australiano falleció en la Rambla después de ser atropellado por la 
furgoneta». La peça s’acompanya amb una fotografia a tres columnes del turista al costat del cos del menor, estès a la Rambla de Barcelona. La peça es fa 
ressò de les declaracions que Atwhal va fer al diari britànic The Mirror. Explica detalladament la seva actuació: «Le tomé el pulso y no tenía. Puse mi mano 
sobre su espalda y pensé que se había ido. Le acaricié el pelo y me llené de lágrimas, pero me quedé con él, me senté allí porque no iba a dejar a este niño en 
medio de la calle».  

 
Pàgina 18 
 

- Opinió de Cayetana Álvarez de Toledo: «Tengo miedo». Crida l’atenció que en el cos de la peça s’esmenti la Generalitat com a «el Gobierno de la 
Generalidad». També sobta «No tinc por! Hay que tenerlo. Miedo a los que, con dinero saudí o subvenciones europeas, planean llenar nuestras ciudades de 
sangre y burkas. Y miedo también a los que no se toman en serio su amenaza». La opinió critica l’actitud del Govern espanyol davant les «aspiraciones 
golpistas de la Generalitat». 

 
Pàgina 20 
 

- Peça: «Primeros ataques islamófobos contra mezquitas en España». Subtítol: «Grupos radicales atacan con pintadas y bengalas mezquitas en Granada y 
Sevilla». Es fa ressò dels missatges d’odi que han rebut algunes comunitats musulmanes de l’Estat espanyol. 

- Peça: «Musulmanes condenan en Madrid el atentado». Subtítol: «Colectivos de esta comunidad salen a la calle para manifestar su repulsa a la violència y a la 
islamofobia».  
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Annex 6: Taula d’anàlisi 22/08/2017 
 

Data: 22/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  12 + 5 = 17 10 + 6 = 16  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

14/17 13/16 La Vanguardia i El Mundo: Hi ha algunes 
columnes d’opinió que no tenen fonts 
fonamentades. 

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

14/17 13/16  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

17/17 16/16  

Contextualització Presència de veus expertes 2/17 0/16 La Vanguardia: Hi ha l’opinió de Michel 
Wieviorka, sociòleg de l’Escola d’Estudis 
Superiors en Ciències Socials de París, sobre 
la complexitat d’analitzar el fenomen del 
terrorisme. També hi ha una peça que tracta 
alguns missatges d’odi publicats a Twitter i 
que compta amb tres fonts expertes en el 
tema: un community manager, un periodista 
i un professor d’ètica i filosofia.  
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Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/17 0/16 El Mundo: En una de les peces apareix una 
llista de víctimes mortals dels atemptats, 
amb una foto de cada víctima 
majoritàriament i una breu descripció. No es 
menciona que hi hagi un consentiment de la 
família, però sí que són morts que han estat 
confirmades per les autoritats. 

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/17 0/16  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/17 0/16  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/17 0/16  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/17 0/16  

 Ús d’imatges repetides 0/17 0/16  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/17 0/16  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

14/17 12/16  

 Ús del terme Estat Islàmic 14/17 11/16  
 Ús del terme Daesh 1/17 1/16  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/17 0/16  
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Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

1/17 1/16 La Vanguardia: S’usen fotografies 
procedents de les xarxes socials a la peça 
que aborda els missatges d’odi difosos a 
Twitter. 
 
El Mundo: La majoria de fotografies de les 
víctimes mortals que es mostren en una de 
les peces informatives provenen de les 
xarxes socials. 

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/17 0/16  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0 El Mundo: No hi ha ús de metàfores 
bèl·liques, però hi ha una peça sobre una 
manifestació de persones musulmanes en 
contra del terrorisme que es titula «Los 
musulmanes hacen “autocrítica” y piden 
ayuda», que pot contribuir a interpretar que 
les persones musulmanes han fet autocrítica 
envers la seva religió quan en realitat 
l’autocrítica està dirigida a les institucions i 
és en relació amb la integració cultural.  

 
	
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Primer titular: «Cae el asesino de la Rambla». Subtítols: «Los Mossos abaten a Younes Abouyaaqoub en el Alt Penedès gracias al aviso de una vecina», «El 
terrorista deambulava solo por la zona, donde al parecer llegó a pie tras saltarse un control», «La policía da por muertos o detenidos a los doce miembros de 
la célula». 

- Fotografia a cinc columnes del lloc on s’ha abatut el presumpte terrorista. 
- Segon titular: «Detenido en Marruecos un contacto de la célula con el EI». Subtítol: «Los partidos priman la imagen de unidad en el pacto antiyihadista, 

mientras que Puigdemont reclama la presencia de los Mossos en la Europol». 
 
 



 
 
 

 80	

Interior 
 
Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «Abouyaaqoub ha caído». Subtítols: «El sospechoso gritó “Alá es grande” y fue abatido por una pareja de Mossos de Vilafranca», «El fugitivo recorrió 
a pie 34 kilómetros, se cambió de ropa, iba sucio y sin dinero». S’acompanya amb una fotografia a sis columnes del lloc on ha estat abatut. Crida l’atenció que 
al titular de la portada se l’hagi anomenat «asesino», al subtítol se l’anomeni «sospechoso», i al cos de la notícia «terrorista». Tot i que més avall explica: 
«Ayer al mediodía los responsables de la investigación confirmaron que las huellas dactilares encontradas en el volante de la furgoneta de la Rambla 
correspondían a Younes Abouyaaqoub […]. También confirmaron que ese mismo terrorista asesinó hora y media después a Pau Pérez, vecino de Vilafranca, 
[…]».  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «Subirats, al final del camino». Subtítol: «El país del cava, estupefacto ante la presencia en sus viñedos del terrorista más buscado». Explica com s’ha 
viscut la situació a Subirats. 

- Peça: «Vilafranca brinda una multitudinaria y emocionada despedida a Pau Pérez».  
 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «La historia de una pesadilla de 114 horas en seis capítulos». Subtítols: «Los Mossos confirman que Pau Pérez fue también víctima de los terroristas». 
Es relata en capítols tot el que ha passat segons la informació facilitada per la policia, diuen. S’acompanya d’un gràfic i d’il·lustracions.  

 
Pàgina 16 
 

- Peça: «Detenido en Marruecos un posible contacto de Moussa Oukabir con el EI». Subtítol: «La Gendarmería investiga sus vínculos con la célula que atacó 
en Barcelona». S’acompanya d’una fotografia a tres columnes de la localitat marroquina on es va produir la detenció. 

 
Pàgina 17 
 

- Peça: «El pasado persigue a Vilvoorde». Subtítol: «La ciudad belga, vinculada a los atentados de París y Bruselas, ha logrado evitar la marcha de jóvenes a 
Siria e Irak». La peça es fa ressò de l’estada de l’imam Abdelbaki es Satty a la ciutat belga uns mesos abans de l’atemptat. S’acompanya d’una imatge d’un 
carrer de Vilvordee amb dues dones musulmans passejant.  
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Pàgina 18 
 

- Peça: «Musulmanes contra la barbarie». Subtítol: «Unas 2.500 personas se manifiestan contra el terrorismo en una concentración organizada por la comunidad 
islámica de Barcelona». S’acompanya d’una imatge a cinc columnes d’un grup de dones musulmanes dipositan un ram de flors damunt del mosaic de Joan 
Miró, a la Rambla de Barcelona.  

 
Pàgina 21 
 

- Opinió de Michel Wieviorka, sociòleg de l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials de París. Es titula «Espacios, niveles y temporalidades del 
terrorismo». Explica que cal considerar el gihadisme en la seva complexitat per poder-hi fer front. Destaca: «[…] todos sentimos que, más allà de la emoción, 
del momento dramático (y puede que incluso ya en ese contexto), sólo podremos enfrentarnos de un modo duradero y eficaz a un mal como el terrorismo si lo 
consideramos en su complejidad, sin reducirlo a un nivel, una temporalidad o un espacio únicos. No obrar de ese modo supone ceder a la idea de que pueden 
bastar las soluciones inmediatas puramente represivas, susceptibles de dar paso al autoritarismo y de debilitar la democracia».  

 
Pàgina 23 
 

- Opinió del periodista Carles Casajuana. Es titula «Reflexiones sobre la Rambla». Entre d’altres reflexions, destaca: «Somos uno de los pocos países de Europa 
en el que apenas hay xenofobia: es crucial que lo sigamos siendo. Por egoísmo. La reacción contra los terroristas es lógica, pero extenderla contra los que 
profesan la misma religión que los fanáticos que, bajo la dirección de un imán enloquecido, perpetraron los atentados de la Rambla y Cambrils, es tirar leña al 
fuego». 

 
 
Pàgines 26 i 27 
 

- Peça: «Redes sin control». Subtítol: «Junto a mensajes solidarios, aparecen el odio y el uso político del atentado». Compta amb la font de Mauro Fuentes, 
director de Social@Ogilvy, que gestiona les xarxes socials de grans companyies espanyoles. També amb el professor de Periodisme de la Universitat Ramon 
Llul (URL) Josep Lluís Micó i amb el professor de filosofia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Miquel Seguró. Tots ells reflexionen sobre com les 
xarxes socials es poden convertir en un lloc on uns i altres sembren missatges d’odi cap a diferents col·lectius quan passen tragèdies d’aquest tipus. La peça 
s’acompanya de les captures d’alguns tuits, cap en contra de la immigració o de les persones refugiades.  

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Primer titular: «La ayuda de una mujer permite cazar al yihadista de La Rambla». Subtítols: «Los Mossos matan a tiros a Younes Abouyaaqoub en Subirats 
(Barcelona) a las tres horas de pedir colaboración», «La célula está desarticulada en España con 8 terroristas muertos y cuatro detenidos». També hi ha el 
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destacat: «Younes asesinó al cooperante Pau Pérez para poder huir de Barcelona». S’acompanya amb una fotografia a quatre columnes d’agents dels Mossos 
d’Esquadra registrant la zona de Subirats.  

- Segon titular: «El imam tenia una orden de expulsión que nunca se ejecutó». Subtítol: «El cerebro de los atentados, fallecido en Alcanar, salió de la cárcel de 
Castellón en 2014 con una orden de expulsión, pero la recurrió y un juez le otorgó el amparo».  

- Destacat: «El Gobierno reclama más compromiso a todos los partidos contra el terrorismo». 
 
 Interior 
 
Pàgina 2 
 

- Opinió: «El admirable Islam». El membre de la Reial Acadèmia Española Luis María Anson exposa que l’Islam no té res a veure amb el terrorisme.  
 
Pàgina 3 
 

- Editorial: «La unidad antiyihadista debe ser real, no una foto para la galería». Es demana a les forces polítiques compromís i unitat per lluitar contra el 
terrorisme i es critica que l’independentisme vulgui manipular la manifestació de rebuig dels atemptats del dissabte següent.  

 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «Los Mossos cazan al yihadista». Subtítols: «La policía mata a Younes Abouyaaqoub, localizado por una vecina escondido en unos viñedos de Subirats, 
a 45 kilómetros de Barcelona», «Los agentes dan por desarticulada la célula tras la caída del terrorista de La Rambla». Detalla de quina manera els Mossos 
d’Esquadra van aconseguir assabentar-se de la localització del presumpte terrorista i com el van abatre. També s’exposa un resum de tots els esdeveniments 
succeïts fins llavors. Les informacions s’atribueixen a fonts policials. La peça s’acompanya amb una fotografia a cinc columnes d’agents dels Mossos 
d’Esquadra.  

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «Un juez impidió la expulsión de España del cerebro de los ataques». Subtítol: «Es Satty recurrió por protección de derechos internacionales y la Justicia 
le dio amparo».  

- Peça: «Es Satty intentó sin éxito erigirse como imam cerca de Bruselas». Subtítol: «Fue rechazado por su perfil y su falta de idiomas, circunstancias que 
hicieron sonar las alarmas en la pequeña localidad belga de Digem.  
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Pàgina 11 
 

- Peça: Dentro del paraíso del hachís de Abdelbaki es Satty, imam de Ripoll». Subtítol: «Madre y hermanos del líder de la célula niegan ser su familia: “Aquí 
no encontraréis nada”». Explica que la família del presumpte terrorista tenia plantacions de haixix. La peça s’acompanya amb una fotografia a cinc columnes 
de les plantacions. 

 
Pàgines 12 i 13 
 

- Peça: «“Creía que se juntaban para fumar porros”». Subtítol: «La célula yihadista disponía de tres pisos francos pequeños y baratos donde reunirse». Un veí 
del bloc de pisos on els presumptes terroristes es reunien a Ripoll explica el seu testimoni. S’acompanya d’una fotografia a tres columnes del veí.  

- Opinió titulada «El derecho a vivir en paz». S’exalten els valors de llibertat europeus i es reclama que els ciutadans del continent tenen dret a viure en pau. 
També es fa ressò de les relacions tenses entre Govern central i Generalitat.  

- Peça: «Los musulmanes hacen “autocrítica” y piden ayuda». Subtítols: «Centenares se manifiestan en La Rambla contra el terrorismo: “Tenemos un verdadero 
problema y no debemos esconderlo”». La notícia explica que una cinquantena d’associacions musulmanes es van sumar a la convocatòria, que va fer autocrítica 
sobre la qüestió de la integració: «Que un joven que ha nacido en Cataluña o ha llegado de pequeño se rebele contra el país y lo más preciado que tiene, que 
es su ciudad, significa que tenemos un verdadero problema que no debemos esconder». Per tant, l’autocrítica realitzada és envers els processos d’integració, 
no en relació amb una qüestió religiosa tal com es pot interpretar pel titular i el subtítol. 

 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Un “crowfunding” para sufragar el funeral de Jared». Subtítol: «La familia del estadounidense fallecido, que deja tres hijas, pide ayuda económica». 
Es fa ressò de la campanya de micromecenatge que la dona del mort ha iniciat per finançar el funeral. S’acompanya amb una fotografia a quatre columnes del 
seu casament.  

- Peça: «“El reconocimiento como víctima alivia”». Subtítol: «La familia de Pau Pérez lo entierra después de confirmar que fue asesinado por Younes en la 
huida».  

- A la pàgina 15, es mostra la imatge de 12 de les persones mortes amb una breu descripció de cadascuna.  
 
Pàgina 16 
 

- Peça: «Barcelona obliga a los partidos a repensar el pacto antiyihadista». Subtítol: «El Gobierno quiere impulsarlo, pero reclama a Podemos y los nacionalistes 
que lo firmen». S’acompanya amb una fotografia a quatre columnes d’una reunió del pacte antiterrorista.  
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Pàgina 18 
 

- Peça: «Europa se blinda con bolardos». Subtítol: «Mientras Barcelona lo rechaza, ciudades de Portugal, Italia o Alemania implantan barreras». Critica que 
l’Ajuntament de Barcelona no hagi col·locat pilones i jardineres a llocs concorreguts de la ciutat per evitar els atemptats. S’acompanya d’una fotografia a 
quatre columnes de la Rambla.  

- Opinió: «Lecciones tras el atentado en Barcelona». Esmenta algunes de les lliçons que considera apreses després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Entre 
elles destaquen l’increment en seguretat, la vigilància en localitats amb una forta presència salafista i centrar-se en el perfil de la persona radicalitzada, que 
defineix com a musulmà de segona generació amb poca o nul·la formació. Un retrat que no coincideix amb els presumptes autors dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils. 

 
Pàgina 20 
 

- Peça: «Colau propone relegar al Rey en la manifestación». Subtítol: «La alcaldesa de Barcelona es partidària de que policías y personal sanitario la encabecen». 
La peça s’acompanya amb una fotografia de Inés Arrimadas signant el llibre de condolences dels atemptats.  

- Opinió «’Ama’, pues yo sí tengo miedo» de Rosa Díez.  
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Annex 7: Taula d’anàlisi 23/08/2017 
 

Data: 23/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  11 + 3 = 14 11 + 4 = 15   

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

11/14 11/15  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

11/14 11/15  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

14/14 15/15 La Vanguardia: Es mostren els detinguts a 
cara descoberta, però s’explica que fonts 
judicials han reconegut la seva implicació en 
els atemptats. 
 
El Mundo: Es mostren els detinguts a cara 
descoberta, però s’explica que fonts judicials 
han reconegut la seva implicació en els 
atemptats. 

Contextualització Presència de veus expertes 0/14 0/15 El Mundo: Es publica una opinió d’un 
professor de Ciència Política, però no 
contribueix a entendre el fenomen terrorista.  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/14 0/15  
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 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/14 0/15  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/14 0/15  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/14 0/15  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/14 0/15  

 Ús d’imatges repetides 0/14 0/15  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/14 0/15  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

9/14 11/15  

 Ús del terme Estat Islàmic 9/14 9/15  
 Ús del terme Daesh 0/14 0/15  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/14 0/15  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/14 0/15  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/14 0/15  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 

0 0  
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que poden remetre al 
terrorisme 

 
	
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Titular principal: «La célula planeaba volar monumentos de Barcelona». Subtítols: «El superviviente de Alcanar declara ante el juez que el imán pensaba 
inmolarse con explosivos», «Los terroristas compraron en Cambrils cuatro cuchillos y una hacha justo antes de atentar», «Dos detenidos pasan a prisión, uno 
queda en libertad provisional y el cuarto sigue a disposición judicial». S’acompanya d’una fotografia seva a quatre columnes. Agents amb cara pixel·lada, i el 
detingut no.  

- Segon titular: «El asesino de la Rambla fue en coche a París cinco días antes del ataque». Subtítol: «Abouyaaqoub viajó con tres miembros de la célula en el 
Audi que utilizaron en Cambrils» 

 
Interior 
 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «Buscaban una masacre mayor». Subtítols: «El juez Andreu dice que los yihadistas preparaban un atentado “de gran envergadura” en Barcelona», «El 
auto destaca que los terroristas adquirieron clavos para usarlos como metralla de la explosión». S’acompanya amb una fotografia dels quatre detinguts amb la 
cara descoberta. S’explica quina ha estat la seva declaració davant del jutge i quina ha estat la corresponent decisió del magistrat. 

- Peça: «Burbuja en la Sagrada Família». Subtítol: «Los alrededores del templo siguen siendo un vivo y caótico hervidero, con un poso de tristeza». Es fa ressò 
d’algunes declaracions de turistes musulmans que visiten el temple: «“Nos sentimos tristes por partida doble, esa gente no tiene nada que ver con el islam”». 

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «Abouyaaqoub condujo el A3 hasta París cinco días antes del atentado». Subtítol: «El terrorista viajó con otros tres miembros de la célula y fue cazado 
por un radar». S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes de Ivry, un dels municipis que suposadament van visitar els terroristes quan van viatjar a 
França. 

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «El imán de Ripoll buscó trabajo sin éxito en una mezquita belga». Subtítol: «Es Satty desapareció al pedirle sus antecedentes penales en un oratorio de 
Diegem». S’acompanya d’una fotografia amb una persona musulmana passejant pels carrers de Vilvoorde.  
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- Peça: «Un juez suspendió en el 2014 la orden de expulsión del líder de la célula». Explica que un jutge de Castelló va suspendre l’ordre d’expulsió d’Es Satty 
de l’Estat espanyol després d’haver complert una pena de presó de quatre anys per un delicte de tràfic de drogues. 

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «Un amigo de Abouyaaqoub que vendía butano en Ripoll, detenido en Marruecos». Subtítol: «La policía investiga si Hichan Ennadih ayudó a runir las 
bombones de Alcanar». S’explica que: «La identidad de Ennadih ha sido facilitada por Fuentes de la lucha antiterrorista al diario digital ElEspañol.com». 
S’acompanya d’una fotografia a tres columnes del barri natal de Younnes Abouyaaqoub. 

 
Pàgina 13 
 

- Peça: «Orgullo de ser mosso d’esquadra». Subtítol: «Trapero envía una carta a los 17.000 policías en la que les agradece el esfuerzo de estos cinco días, que 
los ha reconciliado con la ciudadanía». S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes del Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.  

 
Pàgina 14 
 

- Peça: «Objetivo: evitar la fractura social». Subtítol: «La manifestación del sábado en Ripoll quiere ser un clamor en pro de la integración y la convivencia». 
S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes sobre un reunió ciutadana en una plaça de Ripoll. Explica que l’ajuntament de la localitat ha posat en marxa 
les primeres mesures d’un pla de xoc per evitar la fractura social i l’estigmatització de la població musulmana. Es fa ressò de l’aparició en les últimes hores 
d’adhesius amb missatges racistes. També explica que l’ajuntament s’ha reunit amb diverses entitats per demanar-los ajuda per treballar la convivència, i que 
el dissabte següent hi haurà una manifestació de rebuig als atemptats a la localitat en la qual també hi participarà la comunitat musulmana.  

- Peça: «El coche de Xavi». Subtítol: «El padre de una de las víctimas de la Rambla entrega a los Mossos un patrullero de su hijo». Es mostra la fotografia del 
menor que el pare ha portat a la comissaria juntament amb el cotxe patrulla, però la imatge del menor apareix pixel·lada.  

 
Pàgina 15 
 

- Peça: «El PP y el PSOE harán alarde de fuerza en la manifestación». Subtítol: «La CUP garantiza ahora su presencia para “estar al lado de la gente”». Explica 
que la presència d’ambdós partits serà significativa a la manifestació, que el proper dissabte es farà a Barcelona per rebutjar els atemptats. S’acompanya d’una 
fotografia a tres columnes de les ministres Soraya Saenz de Santamaría y Dolors Montserrat amb els alcaldes de Sant Sadurní d’Anoia i Subirats.  

 
Pàgina 17 
 

- Article d’opinió del periodista Lluís Foix. Es titula: «La confrontación es global». 
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EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Titular: «El juez liberó al imam porque no era “una amenaza para el orden”». Subtítol: «El magistrado de Castellón que evitó la expulsión del líder terrorista 
destacó “sus esfuerzos de integración”», «Hallan en Alcanar el cinturón con explosivos reales con el que pretendía inmolarse». S’acompanya amb quatre 
fotografies de cadascun dels quatre detinguts. 

- Destacats: «La célula guardaba metralla y 500 litros de acetona en Alcanar», «Guardia Civil y Policía se quejan de que los Mossos los marginan», «El mayor 
Trapero, un “pura sangre” en el huracán».  

 
Interior 
 
Pàgina 3 
 

- Editorial: «Fallos del sistema de los que se aprovecha el yihadismo». Critica que un jutge desestimés l’expulsió d’Espanya d’Es Satty i que els Mossos 
d’Esquadra no comparteixin informació amb la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional.  

 
Pàgina 6 
 

- Peça: «Objetivo: la Sagrada Familia». Subtítol: «El juez envía a prisión a Driss Oukabir y a Mohamed Houli, que declara que hacían bombas para atentar 
contra centros turísticos», «Hallan un cinturón con explosivos reales en la casa y un libro con versos que reivindican Al Ándalus». Es fa ressò de les decisions 
judicials en relació amb la detenció dels presumptes terroristes. S’acompanya amb una fotografia dels quatre detinguts. 

 
Pàgina 7 
 

- Peça: «Investigan si viajaron a París a ver al inspirador de los atentados». Subtítol: «Tres detenidos en Marruecos, entre ellos un butanero vecino del terrorista 
de La Rambla». La notícia explica que «fonts de la lluita antiterrorista» han detallat al diari que s’investiga si el líder de la presumpta cèl·lula terrorista podria 
ser un altre imam a part d’Es Satty. També es fa ressò d’altres registres policials efectuats.  

 
Pàgina 8 
 

- Peça: «“Ya pasó todo” en Sant Sadurní». Subtítol: «El pueblo donde fue abatido el terrorista de La Rambla despierta en estado de ‘shock’ y con la incógnita 
de conocer la identidad de la mujer que permitió que lo localizaran». Fonts veïnals expliquen com han viscut el succés a la població. S’acompanya amb una 
fotografia a quatre columnes d’una parella de Mossos d’Esquadra amb veïns. 
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Pàgina 9 
 

- Peça: «Brotes de islamofobia en Ripoll: «Asesinos, iros a vuestro país». Subtítol: «En el pueblo proliferan pegatinas con el lema “Basta de islamización, 
Cataluña catalana”». Es fa ressò dels missatges xenòfobs que han aparegut a Ripoll i dona veu a residents de Ripoll musulmans que expressen la seva opinió 
al respecte. S’acompanya amb una fotografia d’una reunió veïnal en una plaça de la localitat. 

- Peça: «Younes decía que había descubierto la Verdad». Subtítol: «Los amigos en Mrirt de los yihadistas cuentan cómo un vecino de Mknés les influyó tanto 
com el imam». La peça dona veu a amics d’estiueig dels presumptes terroristes quan aquests viatjaven al Marroc i explica que, en una de les estades, un d’ells 
hauria tingut contacte amb un home vinculat a Daesh.  

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «El juez revocó la expulsión del imam porque no vio “amenaza”». Subtítol: «Estimó que Es Satty estaba “arraigado” y que el delito era “lejano en el 
tiempo”». Explica que un jutge va desestimar expulsar l’imam de l’Estat espanyol per haver comès un delicte de tràfic de drogues, tenint en compte que estava 
arrelat al territori i hi tenia feina. S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes de la casa d’Alcanar.  

- Peça: «“Vacío legal” en la contratación de imanes». Subtítol: «Entidades islámicas piden que un órgano seleccione a los predicadores de las mezquitas». Es 
fa ressò de les declaracions de Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. 

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «“El mensaje en mezquitas está en manos de gente que no es imam”». S’entrevista Mohamed Said Alilech, imam de Fuenlabrada i president de 
l’Associació Joves Musulmans d’Espanya. S’acompanya amb una fotografia del jove a tres columnes. Said Alilech explica que alguns imams no tenen prou 
formació ni estan preparats per ajudar els fidels que dubten.  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «Trapero, un policía “pura sangre” en el huracán». Subtítol: «La imagen del mayor de los Mossos, criticado por ‘españolista’ cuando fue ascendido, sale 
reforzada a menos de un mes del 1-O».  

 
Pàgina 13 
 

- Opinió: «Desafíos contra el terrorismo». Escrita per Angelo Panebianco, professor de Ciència Política de la Universitat de Bolonya. Proposa empresonar els 
anomenats «foreign fighters», els que han tornat a Europa després de formar part de Daesh, abans que atemptin. 
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Pàgina 14 
 

- «“Nos han marginado para dar una imagen de Estado catalán”». Subtítol: «Policías y guardias civiles protestan por su “exclusión” en la investigación del 
atentado». Es fa ressò de les queixes de l’Associació Unificada de Guàrdies Civils i del Sindicat Unificat de Policia.  

- Opinió: «Atentados y compromiso». Critica l’actitud d’Ada Colau envers els atemptats. 
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Annex 8: Taula d’anàlisi 24/08/2017 
 

Data: 24/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  11 + 2 = 13 11 + 6 = 17  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

12/13 12/17  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

12/13 12/17 La Vanguardia: En una de les peces sobta la 
seguretat de l’informador en assegurar certes 
informacions a través de les seves 
suposicions i interpretacions. Per exemple: 
«¿Tuvieron apoyo exterior? Seguro, y se 
está investigando, pero será difícil llegar 
hasta el final […]. Puede que, en realidad, el 
instigador de los atentados esté fuera, y es 
muy posible también que recibieran 
instrucciones del exterior para las bombas». 

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

13/13 17/17 La Vanguardia i El Mundo: Es publiquen 
imatges dels presumptes autors, però la seva 
identitat ha estat confirmada per les 
autoritats. 
 

Contextualització Presència de veus expertes 1/13 2/17 La Vanguardia: Hi ha una peça sobre els 
motius pels quals certes persones es 
fotografien en moments de tragèdia i altres 
corren a ajudar els ferits. La peça consta de 
les explicacions de diversos psicòlegs.  
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El Mundo: Hi ha l’opinió de l’arabista i 
president de la Fundació Alfanar, Pedro 
Rojo, que demana a les administracions 
desenvolupar programes de prevenció d’odi. 
En una altra peça també es dona veu a 
psicòlegs i psiquiatres que exposen que la 
por és un sentiment «normal, una resposta 
adaptativa de l’ésser humà».  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

1/13 0/17 La Vanguardia: En una peça es fa públic el 
domicili on viu la família d’un dels 
detinguts.  

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/13 0/17  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/13 0/17  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/13 0/17  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/13 0/17  

 Ús d’imatges repetides 0/13 1/17 El Mundo: Hi ha una informació i una 
fotografia repetides. Quatre dies després 
d’informar-ne, es torna a explicar que el 
mosso de Cambrils que va abatre quatre 
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terroristes a la vegada es va formar a la 
Legió. El diari hi insisteix de nou després 
que el cos policial desmentís la informació.  

Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 
justificades i no 
referenciades 

0/13 0/17  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

7/13 11/17  

 Ús del terme Estat Islàmic 4/13 7/17  
 Ús del terme Daesh 0/13 0/17  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/13 0/17  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/13 0/17  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/13 0/17  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0  

 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Primer titular: «Barcelona blindarà sus lugares más visitados». Subtítols: «Los expertos decidirán dónde poner bolardos antiterroristas y qué calles hay que 
peatonalizar», «La medida afectarà a los accesos a la Rambla, Park Güell, Sagrada Família y a los grandes conciertos», «Los Mossos y la Guardia Urbana 
tendrán una mayor presencia en la vía pública».  

- Segon titular: «Los yihadistas se detuvieron varias veces a comprar antes del atentado de Cambrils». Subtítol: «Los Mossos logran reconstruir con imágenes 
el periplo de los terroristas». S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes d’un dels presumptes terroristes mentre compra en una gasolinera.  

- També es destaca que un Mosso va respondre una consulta de Brussel·les sobre l’imam.  
 
 



 
 
 

 95	

Interior 
 
Pàgina 5 
 

- Peça: «Una escuela de Flandes registra casos de “radicalización” en párvulos». Subtítol: «Un informe recoge cómo ninos pequeños imitan actitudes islamistas». 
Es fan ressò d’un informe intern d’una escola de Flandes en què s’explica que s’han detectat actituds radicals en sis nens. 

 
Pàgines 8 i 9 
 

- Peça: «Los asesinos en el súper». Subtítols: «Las cámaras de un área de Servicio de la A-7 muestran a los miembros del comando de Cambrils», «Sonreían, 
compraron tortilla, pan y bebidas, como una cuadrilla de amigos un jueves de agosto». La peça consta de fotografies dels presumptes terroristes mentre 
compren en una gasolinera, unes imatges captades per les càmeres de seguretat de l’establiment. 

- Peça: «Zoido tiene la única llave de acceso de los Mossos a la Europol». Subtítol: «Hasta ahora, los agentes catalanes solicitan información a través de la 
Policía Nacional». Explica que, segons fonts del Ministeri de l’Interior, la integració dels Mossos d’Esquadra a l’Europol s’efectuarà al setembre.  

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «El desgarro de la familia Aalla». Subtítol: «Un taxista fía la carrera a Mohamed Aalla desde la Audiencia Nacional hasta su domicilio y sus padres 
pagan el viaje al llegar». Explica que el pare de la família va sortir a atendre els mitjans de comunicació. Es menciona el número de domicili on viu la família. 
A la peça s’explica que el pare afirma que el seu fill és innocent. Per això, no s’entén el perquè del subtítol, especialment tenint en compte que la informació 
donada en el subtítol es menciona al final del cos de la notícia com una mera anècdota. Tampoc s’entén que es mencioni el número de domicili de la família, 
sobretot per motius de privacitat. S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes del pare a la porta del domicili familiar.  

- Peça: «Estado Islámico vuelve a amenazar a España y reivindica Al Ándalus». Es fa ressò de l’aparició d’un vídeo en què membres de Daesh adverteixen a 
l’Estat espanyol que el Al Andalús tornarà a ser un territori califal.  

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «Sin pistas en Francia». Subtítol: «Los ministros español y francés pedirán a los 28 un mayor intercambio de información en materia antiterrorista». 
S’explica que la gendarmeria francesa ha aconseguit reconstruir el recorregut que els presumptes terroristes van realitzar quan van visitar França, però que 
encara no han aconseguit esbrinar quins contactes hi van fer ni quin va ser el perquè del viatge. S’acompanya d’una fotografia a tres columnes dels ministres 
de l’Interior francès i espanyol. 

- Peça: «Un policía belga consultó a un mosso sobre el imán». Subtítol: «La comunicación fue informal y por el correo personal de los dos agentes».  
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Pàgina 12 
 

- Peça: «Incógnitas sin resolver de los ataques a la Rambla y Cambrils». Subtítol: «La investigación debe resolver aún muchas dudas sobre los hechos del 17-
A». Crida l’atenció la seguretat del periodista en segons quines informacions sobre la presumpta cèl·lula terrorista. Per exemple, en aquest cas: «¿Tuvieron 
apoyo exterior? Seguro, y se está investigando, pero será difícil llegar hasta el final […]. Puede que, en realidad, el instigador de los atentados esté fuera, y es 
muy posible también que recibieran instrucciones del exterior para las bombas». La peça s’acompanya d’una imatge a tres columnes de dues persones dipositant 
un ram de flors a La Rambla de Barcelona. 
 

Pàgina 14 
 

- Peça: «La Zarzuela aclara al Govern que pidió permiso para las fotos con los heridos». S’explica que la Casa del Rei ha aclarit que va demanar permís per 
fotografiar-se amb els ferits quan els va visitar als hospitals. Ho fa després que la Conselleria d’Afers Socials i Famílies els hagi demanat explicacions. La 
Vanguardia no va publicar cap d’aquestes fotografies.  

 
Pàgina 16 
 

- Editorial: «Educación, la mejor arma contra el terror». Es fan ressò de l’informe intern de l’escola de Flandes i exposen que l’educació, més respecte, tolerància 
i oportunitats cap a les persones immigrants poden contribuir a una millor integració a la societat.  

 
Pàgina 20 
 

- Peça: «Ayudar o grabar, un acto instintivo». Subtítol: «Filmar con el móvil a los heridos o bien auxiliarlos son reacciones no pensadas». Compta amb diverses 
fonts expertes: la psicòloga experta en situacions d’emergència i membre de l’equip de PSYA, Lourdes Fernández; el doctor en Psicologia i Ciències de la 
Salut, Javier Urra; i la professora de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, Mireia Cabero. S’explica per què algunes persones tenen la necessitat 
de fotografiar-se en moments de tragèdia. També s’apunten algunes recomanacions de psicòlegs i especialistes per recuperar-se de fets traumàtics.    

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Primer titular: «La policía belga se dirigió a los Mossos para advertir del imam». Subtítols: «Un agente del municipio donde vivía el clérigo preguntó a un alto 
mando de la policía catalana», «Éste le respondió que no le constaba nada, pero con consulto con Interior».  

- Segon titular: «Colau acepta al fin reforzar con bolardos los espacios turísticos». Subtítol: «Despliegan más “mossos” y blindan la Sagrada Familia».  
- Destacats: «Una grabación muestra a los terroristas de compras y risas entre atentado y atentado», «El “mosso” héroe de Cambrils fue adiestrado en el Tercio 

de la Legión de Melilla».  
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Interior 
 
Pàgina 6 
 

- Opinió: «Alternativas al fatalismo tras Barcelona». L’arabista i president de la Fundació Alfanar demana a les administracions que desenvolupin programes 
de prevenció de l’odi i recorda que l’estigmatizació és l’embrió de la radicalització.  

 
Pàgina 8 
 

- Peça: «Bélgica se dirigió a los Mossos». Subtítols: «Un agente local del municipio flamenco de Vilvoorde se dirigió en 2016 a un mando de la policía catalana 
para alertar del imam de Ripoll», «Le respondió que no le constaba nada contra él pero no consultó con Interior». Al cos de la notícia s’explica que el contacte 
no va ser oficial i que es va fer a través del correu personal dels dos agents, fruit de la seva amistat. Una informació que no queda reflectida ni el titular ni en 
el subtítol, que en un primer moment presenten el contacte com si hagués estat oficial. També es torna a fer referència al comunicat que el sindicat de Policia 
Nacional i de Guàrdia Civil van fer públic dos dies abans i en el qual es criticava l’actitud excloent dels Mossos  
d’Esquadra en relació amb la investigació.  

 
Pàgina 9 
 

- Peça: «El delito “no grave” del imam: 121 kilos de droga». Subtítol: «Es Satty fue detenido en Ceuta en 2010 e intentó culpar del tráfico de drogas a otros tres 
marroquíes que le acompañaban». Explica el delicte de Es Satty en relació amb el tràfic de drogues, set anys abans dels atemptats.  

- Peça: «El abogado que evitó la expulsión de Es Satty: “No parecía radical, vestía vaqueros”». 
 
Pàgina 10 
 

- Peça: «15 bombas listas para estallar al día siguiente». Subtítol: «La célula solo esperaba a que secase la “madre de Satán”, un explosivo que dura tres semanas». 
Explica el procediment que els presumptes terroristes van seguir per fabricar els explosius.  

 
Pàgina 11 
 

- Peça: «Últimas horas en la “guarida de los lobos”». Subtítol: «Los tickets y las cámaras de seguridad reconstruyen el trayecto de los terroristas» 
- Peça: «Mecheros, pan y tortilla, la última compra». Subtítol: «Las cámaras de una gasolinera graban a los yihadistas entre risas horas antes de atentar en 

Cambrils». Es fa ressò de les imatges captades per la càmera de seguretat d’una gasolinera, on els presumptes terroristes hi van anar a comprar el seu últim 
sopar, hores abans de ser abatuts pels Mossos d’Esquadra. La peça s’acompanya amb una imatge de la càmera de seguretat on hi apareixen els tres presumptes 
terroristes.  
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Pàgina 12 
 

- Peça: «En el refugio del yihadista de La Rambla». Subtítol: «Vecinos del posible escondite de Abouyaaqoub dicen haberlo visto: “Estamos rodeados”». 
S’explica que fonts policials creuen que el presumpte autor de l’atropellament a la Rambla de Barcelona es va refugiar en un pis de Vilafranca del Penedès. 
Hi apareixen sobretot fonts veïnals que confirmen la informació i opinen sobre el jove. 

 
Pàgina 13 
 

- Peça: «El “héroe de Cambrils”, instruido en Melilla». Subtítol: «El “mosso” que abatió a cuatro terroristas hizo el servicio militar en el Tercio Gran Capitán 
de la Legión». Quatre dies abans, el diari ja havia explicat que el Mosso havia format part de la Legió. La fotografia utilitzada, en la qual un grup de Mossos 
d’Esquadra són aplaudits per les autoritats, és la mateixa que la de la informació anterior. En la notícia s’explica que els Mossos d’Esquadra van desmentir la 
informació, però que fonts consultades pel diari han confirmat que era certa.  

 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Cronología de las 95 horas que trajeron el terror del IS a España». Es resumeixen tots els fets succeïts fins llavors. La informació s’acompanya amb un 
infogràfic que sintetitza les persones abatudes i detingudes i les interrelaciona. El titular de l’infogràfic és «Los terroristas», però hi ha persones detingudes 
que hi apareixen que encara no s’ha demostrat que ho siguin.  

 
Pàgina 17 
 

- Peça: «Colau se abre ahora a poner bolardos fijos». Subtítol: «El Ayuntamiento estudiará col·locar barreras con el Gobierno y la Generalitat». S’acompanya 
amb una fotografia d’Ada Colau a tres columnes.  

- Opinió: «No tens por, company?». Santiago González critica el lema «No tinc por» i considera que s’ha de témer el terrorisme i les seves conseqüències.  
 
Pàgina 36 
 

- Peça: «Cómo superar el miedo». Subtítols: «Los barceloneses gritan “No tinc por”, pero tardarán “mes o mes y medio en volver a la normalidad», según los 
expertos», «El temor proviene del sentimiento de estar solo ante el peligro, por eso salir juntos a la calle lo combate». La peça dona veu a psiquiatres i a 
psicòlegs que exposen que la por és un «sentiment normal i una resposta adaptativa de l’ésser humà». 
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Annex 9: Taula d’anàlisi 25/08/2017 
 

Data: 25/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  10 + 2 = 12 10 + 3 = 13  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

12/12 12/13 El Mundo: Hi ha una informació en què 
s’explica que la Guardia Urbana s’ha 
queixat de l’actitud dels Mossos d’Esquadra 
envers les investigacions policials. No 
obstant això, en la notícia no es revela la 
identitat de qui emet la queixa, tampoc es fa 
referència a cap sindicat policial ni al 
nombre d’agents que s’haurien queixat. 

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

12/12 12/13  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

12/12 13/13 La Vanguardia: Es mostren les imatges dels 
presumptes autors mentre compren material 
suposadament per atemptar en un 
establiment i en una gasolinera. La identitat 
ha estat confirmada per les autoritats.  

Contextualització Presència de veus expertes 1/12 0/13 La Vanguardia: El comissari europeu de 
Seguretat, Julian King, exposa quines 
mesures s’han pres en matèria de seguretat a 
la Unió Europea. 
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Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/12 0/13  

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/12 0/13  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/12 0/13  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/12 0/13 El Mundo: Apareix la fotografia d’una 
menor que va ser víctima de l’atemptat, però 
el rostre apareix pixel·lat.  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/12 0/13  

 Ús d’imatges repetides 0/12 0/13  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/12 0/13  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

6/12 7/13  

 Ús del terme Estat Islàmic 5/12 5/13  
 Ús del terme Daesh 0/12 0/13  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/12 0/13  
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Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/12 0/13  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/12 0/13  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0  

 
 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Primer titular: «El imán de Ripoll trató de reclutar a jóvenes en Bélgica». Subtítols: «Abdelbaki es Satty fracasó en Vilvoorde y levantó sospechas en la 
Mezquita de otra población cercana», «El correo de un policía local belga a un mosso pedía compartir “cuanta más información mejor”».  

- Fotografia a quatre columnes dels presumptes terroristes en una botiga en una imatge captada per la càmera de seguretat de l’establiment. El peu de foto diu: 
«La última imagen: la compra de los cuchillos». El rostre de la dependenta apareix pixel·lat.  

- Destacats: «El Rey estará en la marcha contra el yihadismo de mañana en Barcelona», «La policía cree que dos de los terroristas aprendieron a hacer bombas 
en Zurich».  

 
Interior 
 
Pàgines 9 i 10 
 

- Peça: «Las cámaras grabaron la compra del material para fabricar las bombas». Subtítol: «Los Mossos investigan si dos terroristas aprendieron en Zurich a 
hacer explosivos». S’acompanya de dues fotografies dels presumptes autors dels fets en un establiment. Una de les fotografies és la mateixa que la de la portada 
del rotatiu. La peça detalla els productes que els joves van comprar a l’establiment i amb els quals pretenien atemptar. 

 
Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «De camino a la playa». Subtítol: «Los asesinos compraron los cuchillos y el hacha en un bazar chino muy popular por sus precios». S’acompanya amb 
una fotografia d’una família passant pel costat del Club Nàutic de Cambrils, a prop d’on va tenir lloc l’atemptat. 
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- Opinió de Julian King, comissari europeu de Seguretat. Es titula: «Seguridad: una prioridad europea». Exposa totes les polítiques en matèria de seguretat i de 
lluita antiterrorista que està duent a terme la Unió Europea.  

- Peça: «Que funcione el encendedor». Subtítol: «El área de servicio donde los asesinos compraron agua y comida, entre otras cosas». També es fa ressò de les 
compres dels presumptes terroristes, però en aquest cas en una gasolinera de Cambrils. El titular es basa en una suposició que s’explica al final de la peça: 
«Houssaine adquirió un mechero y lo encendió. Instantes después, cuando uno de sus cómplices compró otro, le dijo algo, probablemente “comprueba que 
funcione”. La llama arderá siempre en el vídeo».  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «La Audiencia respalda a los Mossos y distribuye tareas entre las policías». Subtítol: «Los cuerpos estatales llevarán las relaciones con fuerzas de 
seguridad extranjeras».  

- Peça: «El juez Andreu pone en libertad al titular del locutorio de Ripoll».  
 
Pàgina 14 
 

- Peça: «El imán de Ripoll trató de captar jóvenes en Bélgica pero fracasó y huyó». Subtítol: «Un policía local de Vilvoorde pidió “cuanta más información 
posible” a un mosso». S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes de quatre agents de diferents cossos de seguretat de l’Estat espanyol. En la peça es 
descriu el missatge de correu electrònic que un policia belga va enviar a un mosso en el qual li preguntava sobre l’imam de Ripoll.  

- Peça: «Forn defiende a los Mossos y protesta contra “una campaña de desprestigio”». La peça es fa ressò de la defensa que el Conseller d’Interior, Joaquim 
Forn, ha fet de la feina feta per part dels Mossos d’Esquadra.  

 
Pàgina 15 
 

- Peça: «El Rey participarà en la manifestación de Barcelona». Subtítol: «Es la primera vez que Felipe VI asiste a una movilización».  
- Peça: «El Congreso debatirá la creación de un registro de imanes en España». Subtítol: «Los grupos políticos esperan discutirlo como parte del informe de 

gestión de los atentados».  
- Peça: «El hijo de Tomasa». Subtítol: «El protagonista del vídeo de la amenaza del Estado Islámico es el hijo de una española huida a Siria con sus hijos».  

 
 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Primer titular: «La policía belga, a los Mossos: “Sabemos que el imam quiere ir a Barcelona”. Subtítols: «El “mail” enviado desde Vilvoorde a un mando de 
la policía catalana urgía datos sobre Es Satty tras recibir una denuncia por su radicalización».  
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- Segon titular: «“No nos podemos creer en qué se ha convertido nuestro nieto”». Subtítol: «Ramón, abuelo de Yassin Ahram Pérez, combatiente español del 
IS que reivindica los atentados: “Se me pone el vello de punta cuando lo veo en TV”».  

- Destacats: «Felipe VI asistirá a la manifestación del sábado en Barcelona», «Heather Martin, la infermera que ayudó a Aboubakr, el niño de 7 años que sigue 
crítico».  

 
Interior 
 
Pàgina 8 
 

- Peça: «“El imam quiere ir a Barcelona”». Subtítol: «El correo de la policía flamenca a los Mossos en 2016 pedía “cuanta más información sobre este individuo, 
¡mejor!», «Incluía un fichero con sus actividades y la fiscalía belga advierte que ya entonces intentaba reclutar terroristas». Aquesta informació ja s’havia 
donat dos dies abans, però el rotatiu hi torna a insistir.  

- Peça: «La Guardia Urbana critica la “operación jaula” de los Mossos». Subtítol: «Considera que el defectuoso despliegue facilitó la huida del terrorista del 17-
A». Menciona que agents de la Guàrdia Urbana s’han queixat de l’actitud dels Mossos d’Esquadra, però no desvela noms ni atribueix les declaracions a cap 
sindicat policial ni tampoc a un nombre d’agents concrets. Fonts no fonamentades. La peça s’acompanya amb una fotografia de l’operatiu policial.  

 
Pàgina 9 
 

- Peça: «El juez reúne a Policía, Mossos y Guardia Civil para coordinar el caso».  
 

Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «Sombras y errores del 17-A». Subtítols: «El imam no fue expulsado pese a sus antecedentes ni detectado aunque Bélgica avisó», «El hallazgo de los 
explosivos en Alcanar no alertó a los Mossos», «Colau rechazó los bolardos». El rotatiu es fa ressò dels errors que considera que s’han comès a l’hora d’evitar 
l’atemptat. Moltes de les informacions són repetides.  

 
Pàgines 12 i 13 
 

- Peça: «El hijo de Tomasa es “el Cordobés”». Subtítol: «El protagonista del vídeo del IS es el primero de seis hermanos, cuya madre siguió a su primogénito 
con todos los demás a territorio Daesh; los abuelos han perdido toda esperanza».  

 
Pàgina 14 
 

- Peça: «La enfermera que auxilió a Fátima y a su mamá». Subtítol: «Heather ayudó a una familia marroquí herida en La Rambla, cuyo hijo de 7 años está 
grave». Explica que una infermera nord-americana va auxiliar una família el dia de l’atemptat. S’acompanya d’una fotografia de la infermera amb una de les 
persones a qui va ajudar, una nena menor d’edat anomenada Fàtima. El seu rostre apareix pixel·lat.  
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Pàgina 15 
 

- Peça: «“Aquello no era un atentado, era el atentado que esperábamos”». Subtítols: «Los guardias urbanos que persiguieron la furgoneta por La Rambla hacían 
horas extras».  

- Peça: «Religiones unidas contra el terrorismo». Subtítol: «Decenas de confesiones religiosas participan en un acto en Barcelona en memoria de las víctimas».  
 
Pàgina 16 
 

- Peça: «El Rey asistirá a la manifestación en Barcelona». Subtítol: «Ni Juan Carlos I ni Felipe VI habían acudido como jefes de Estado a una concentración». 
S’acompanya amb una fotografia a quatre columnes dels representants polítics presents en un minut de silenci de rebuig als atemptats un dia després dels fets.  

- Peça: «El Gobierno fletará un avión para políticos». Subtítol: «Presidentes autonómicos, ministros, el ex presidente Zapatero y Pablo Iglesias volarán juntos».  
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Annex 10: Taula d’anàlisi 26/08/2017 
 

Data: 26/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  9 + 3 = 12 6 + 8 = 14  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

12/12 9/14 El Mundo: Hi ha una peça sobre els Mossos 
d’Esquadra en què no es mencionen fonts, i 
també columnes d’opinió en què no hi ha 
fonts fonamentades. 

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

12/12 9/14  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

12/12 14/14  

Contextualització Presència de veus expertes 2/12 1/14 La Vanguardia: Hi ha una opinió de Pascal 
Boniface, director de l’Institut de Relacions 
Internacionals i Estratègiques de París. 
També de la psicòloga i escriptora Remei 
Margarit. 
 
El Mundo: Hi ha una opinió de Chema Gil i 
Manuel Gazapo, codirectors del 
International Security Observatory, que 
expliquen quins objectius té Daesh, d’entre 
els quals destaquen el foment de la 
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islamofòbia. També n’hi ha una del 
catedràtic de Dret Constitucional Jorge 
Esteban, però l’autor d’aquest treball no l’ha 
considerat com a veu experta objectiva 
tenint perquè és president del Consell 
Editorial del rotatiu. 

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/12 0/14  

 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/12 0/14  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/12 0/14  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/12 0/14  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/12 0/14  

 Ús d’imatges repetides 0/12 0/14  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/12 0/14  
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Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

4/12 10/14  

 Ús del terme Estat Islàmic 4/12 8/14  
 Ús del terme Daesh 0/12 1/14  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/12 0/14  

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/12 0/14  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/12 0/14  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 
que poden remetre al 
terrorisme 

0 0  

 
 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Primer titular: «Barcelona muestra unida su repulsa contra el terrorismo». Subtítol: «El Rey asisitirá a una manifestación en la que estarán todos los partidos». 
S’acompanya d’una foto a quatre columnes d’una manifestació contra el terrorisme feta a Cambrils.  

- Destacats: «Rajoy asegura que hubo absoluta coordinación “política y técnica”, «Puigdemont reprocha al Gobierno que hiciera “política con la Seguridad”, 
«El imán de Ripoll aparece en dos procesos sobre Al Qaeda». 

- Segon titular: «“Los ciudadanos han estado a la altura y las administraciones también”». S’enuncia una entrevista a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. 
Subtítols: «“Nos gusta el turismo, nos gusta que nos visiten, pero el debate de fondo sigue ahí y seguirá”, «Sobre el 1-0: “Creo que lo que ha pasado impactará  
también en el contexto político”». 
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Interior 
 
Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «La conjura de Barcelona». Subtítols: «La capital catalana responde hoy a los atentados de la Rambla y Cambrils bajo el lema ‘No tinc por’», «Fuerzas 
de Seguridad y emergencias encabezan la primera manifestación a la que acude el Rey». S’acompanya d’una fotografia sobre la manifestació contra el 
terrorisme que hi ha haver a Cambrils un dia abans. La peça explica com serà la manifestació de rebuig als atemptats a Barcelona i qui hi assistirà. 

- Peça: «Solidaridad popular». Subtítol: «Iniciativas espontáneas por toda España se suman a la concentración de Barcelona». S’explica que també es faran 
concentracions a altres llocs de l’Estat espanyol.  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «Rajoy zanja las críticas y recuerda que los más importante es la unidad». Subtítol: «El presidente esperará a las conclusiones de la investigación para 
tomar medidas».  

- Opinió de Pascal Boniface, director de l’Institut de Relacions Internacionals i Estratègiques de París. Es titula: «El ejemplo de Barcelona». Destaca: «[…] no 
debemos olvidar que, aunque los medios de comunicación occidentales no se hagan tanto eco de ello, el terrorismo también golpea en otros lugares y de modo 
aún más mortífero. Y no debemos extraer conclusiones equivocadas. El hecho de que los atentados sean cometidos por personas que reivindican el islam, no 
significa que el conjunto de musulmanes sea el responsable, como tampoco lo es el conjunto de los occidentales de las actuaciones de Ku Klux Klan o de 
Anders Breivik». També: «Los atentados ya forman parte del paisaje cotidiano. De todos modos, aunque no hay que negar la amenaza, debemos comprender 
que no es existencial. El Estado Islámico puede golpear y matar, pero no puede hacerse con el control de nuestras sociedades».  

 
Pàgina 15 
 

- Peça: «De la tierra a la tierra de Marruecos». Subtítol: «Las familias de los jóvenes terroristas quieren que sean enterrados en su país de origen». S’acompanya 
d’una fotografia a tres columnes de musulmans resant en una mesquita de Madrid amb motiu dels atemptats. 

 
Pàgina 16 
 

- Peça: «El imán de Ripoll fue investigado en dos procesos sobre Al Qaeda». Subtítol: «La Policía pinchó su teléfono en las operaciones Chacal y Camaleón, 
sin resultados». S’acompanya d’una imatge a quatre columnes de les runes de la casa d’Alcanar.  

 
Pàgina 18 
 

- Peça: «Así se comunica un atentado al mundo». Subtítol: «“Queríamos que todos sintieran que tenían un policía a su lado”, explica Patricia Plaja, jefa de 
comunicación de la policía catalana».  
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Pàgina 20 
 

- Editorial. Es titula: «Integración y colaboración ciudadana». Destaca: «[…], parece raonable pedir a la comunidad musulmana que forma parte de nuestra 
sociedad una implicación más activa en las tareas de prevención. No se trata de cargarles con mayores responsabilidades que al resto de los ciudadanos. Pero 
sí de sacar partido de su proximidad a los círculos donde pueden producirse adoctrinamientos. Deben matener el ojo siempre avizor y alertar ante cualquier 
conducta sospechosa. Tienen mayores posibilidades que otros colectivos de descubrir a un imán extremista que empieza a operar en su entorno o de percibir 
una deriva radical entre sus hijos. Ante la amenaza terrorista, toda prevención y vigilancia es poca. El futuro de nuestra sociedad multiétnica depende de la 
atención, la diligencia y la colaboración de todos los que la integramos. Y eso incluye, claro está los musulmanes».  

 
Pàgina 21 
 

- Article d’opinió de Remei Margarit, psicòloga i escriptora. Es titula: «Perversión». Crida l’atenció: «¿Cómo es que unos hombres tan jóvenes se han pervertido 
de tal manera que se convierten en asesinos, sabiendo que ellos también morirán? […] ¿Y qué clase de familia tienen para engendrar tanto odio y querer hacer 
tanto daño? ¿Qué tipo de educación han recibido, por ejemplo, algunos en un pueblo tan pequeño como Ripoll? ¿Los maestres no supieron ver por dónde 
iban?». També: «Ya es sabido que los adolescentes quieren hacer su propia vida enfrentándose a sus padres, pero hay matices importantes: si los padres los 
han amado de verdad y los valoran, difícilmente cruzarán la línea de la criminalidad».  

 
Pàgines 30 i 31 
 

- Peça: «Literatura musulmana contra el terror». Subtítol: «Los escritores árabes reflejan en sus libros las tensiones del islam y condenan los asesinos».  
 
Pàgines 1 i 2 (Edició Vivir) 
 

- Entrevista a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Titular: «“Los barceloneses hemos estado a la altura”». S’acompanya d’una fotografia en la qual Colau 
apareix llegint les dedicatòries que els ciutadans han deixat al llibre de condolences. L’alcaldessa opina sobre com ha estat l’actuació dels cossos de seguretat 
i de la ciutadania envers els atemptats. 
 

 
EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Titular: «Puigdemont dinamita la unidad de la manifestación de Barcelona». Subtítols: «Acusa al Gobierno de “hacer política” con la seguridad de los 
catalanes». Subtítol: «Dice que la Generalitat ya tiene preparadas 6.000 urnas para el referéndum: “No veo cómo el Estado puede pararlo”». S’acompanya 
amb una fotografia de Mariano Rajoy a quatre columnes en la qual es destaca que el president del Govern espanyol va felicitar els Mossos d’Esquadra i va 
remarcar la lleialtat i col·laboració política i policial existent entre ambdues administracions. 
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Interior 
 
Pàgina 3 
 

- Editorial: «Sería ruin hacer de una marcha contra el IS un ensayo de la Diada» 
 
Pàgina 5 
 

- Opinió: «La inseguridad nacional». Opinió del catedràtic de Dret Constitucional Jorge Esteban. Lamenta que la Llei de Seguretat Nacional sigui “paper mullat” 
i critica l’actitud de Catalunya, on considera que no s’ha actuat amb prou eficàcia. L’autor d’aquest treball ha decidit no comptabilitzar-lo com a veu experta 
ja que és president del Consell Editorial d’El Mundo. 

 
Pàgina 6 
 

- Peça: «Puigdemont retoma el “procés”». Subtítols: «Tensa la manifestación unitaria de hoy acusando al Gobierno de regatear financiación e información a los 
Mossos d’Esquadra», «Asegura que no teme la cárcel: “Nada que me puedan hacer parará el referéndum”». Es fa ressò d’unes declaracions de Carles 
Puigdemont fetes al Financial Times. 
 

Pàgina 7 
 

- Peça: «Rajoy resalta la unidad y elude las polémicas». Subtítol: «El Estado desembarca hoy en la manifestación de Barcelona con el Rey a la cabeza, el 
Gobierno y los presidentes autonómicos».  

 
Pàgina 8 
 

- Peça: «El independentismo rompe la unidad en el homenaje». Subtítol: «Grupos independentistas y entidades sociales se manifestaran al margen del Rey y de 
los representantes del Gobierno». La notícia explica que diverses entitats socials i independentistes faran una manifestació alternativa dissabte per protestar 
contra la presència del Rei Felip VI a la marxa pels seus vincles amb monarquies que financen el terrorisme. La peça s’acompanya amb un infogràfic que 
mostra com serà la manifestació oficial.  

 
Pàgina 9 
 

- Opinió: «Una encerrona para el Rey». Explica que la manifestació de rebuig dels atemptats és una trampa pel Monarca, tenint en compte «la naturaleza 
acosadora de los nacionalistas». 
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Pàgines 10 i 11 
 

- Peça: «Mossos d’Esquadra, así es la nueva avanzadilla del independentismo». Subtítol: «El cuerpo policial es tan diverso como la sociedad catalana, pero los 
mandos soberanistas lo convierten en un elemento de propaganda». Es remarca que la procedència dels Mossos d’Esquadra és d’origen divers i que molts 
agents provenen de la Legió, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. També s’insisteix en què els Mossos haurien comés errors durant la investigació. No 
es desvela la identitat de cap font, tret de Teresa Freixes, catedràtica de Dret Constitucional i professora, durant un temps, de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes d’agents dels Mossos d’Esquadra.  

 
Pàgina 12 
 

- Peça: «No pague, diga que no todos somos iguales». Subtítol: «El taxista marroquí que se hizo viral por su solidaridad encabezará la manifestación». Explica 
la historia de Zaher Zenjle, un taxista d’origen marroquí que es va oferir a transportar passatgers sense cobrar-los el dia de l’atemptat. La història es va fer 
pública després que la mare d’una de les persones que va transportar ho expliqués a Twitter. Crida l’atenció aquesta frase: «El tuit, que para Zaher fue “muy 
positivo”, se convirtió en algo turbio cuando cientos de bots vinculados a Podemos replicaron el mensaje como si fuera propio, y todo el mundo puso en duda 
la histora». S’acompanya amb una fotografia del taxista a quatre columnes. 

- Peça: «Clamor contra el miedo en Cambrils». Subtítol: «Más de 16.000 personas marchan en la localidad que fue assolada por el atentado yihadista». 
S’acompanya amb una fotografia de la manifestació a una columna, amb representants polítics a la capçalera.  

 
Pàgina 14 
 

- Opinió: «El Al Ándalus del Califato». Subtítol: «¿Qué busca el Daesh con los atentados? ¿Qué pretenden los terroristas? Con los ataques de Barcelona, el 
autoproclamado Estado Islámico busca recuperar potencia y poder mediáticos». S’usa la paraula Daesh. Opinió de Chema Gil i Manuel Gazapo, codirectors 
del International Security Observatory. Expliquen quins són els objectius de Daesh, entre els quals hi ha el foment de la islamofòbia. També recomanen la 
creació d’un FBI d’àmbit europeu per fer front al terrorisme.  
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Annex 11: Taula d’anàlisi 27/08/2017 
 

Data: 27/08/2017     

Concepte Criteri Avaluació  Observacions 

     

         La Vanguardia El Mundo  

  11 + 5 = 16 6 + 8 = 14  

Fonts d’informació Nombre d’informacions 
amb fonts fonamentades 

11/16 6/14  

 Citació de les fonts de les 
informacions i constància 
de les limitacions 

11/16 6/14  

Presumpció 
d’innocència 

Preservació de la 
identitat/imatge dels 
presumptes autors (si 
aquesta no ha estat 
confirmada per les 
autoritats) 

16/16 14/14  

Contextualització Presència de veus expertes 0/16 0/14  

Identificació, 
privadesa de les 
víctimes 

Presència de víctimes amb 
elements que poden 
facilitar la identificació de 
forma visual o verbal (nom 
i cognoms) sense el seu 
consentiment previ 

0/16 0/14  
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 Ús d’imatges de persones 
mortes identificables 

0/16 0/14  

 Ús d’imatges de persones 
ferides identificables 

0/16 0/14  

Protecció de les 
persones menors 
d’edat 

Presència de persones 
menors d’edat víctimes 

0/16 0/14  

Espectacularització Ús de lèxic 
espectacularitzador 
(descripcions detallades, 
alarmants, escabroses o 
impactants) 

0/16 0/14  

 Ús d’imatges repetides 0/16 0/14  
Imatges d’arxiu Ús d’imatges d’arxiu no 

justificades i no 
referenciades 

0/16 0/14  

Adjectivació de 
terrorisme 

Ús del terme terrorisme 
gihadista 

11/16 10/14 La Vanguardia: En alguna peça també s’usa 
el terme «terrorismo islámico». 

 Ús del terme Estat Islàmic 3/16 5/14  
 Ús del terme Daesh 0/16 0/14  

 Ús del terme extremisme 
religiós 

0/16 1/14 El Mundo: Utilitza «radicalismo religioso». 

Ús de material de les 
xarxes 

Ús de fotografies 
procedents de les xarxes 
socials 

0/16 0/14  

Relació amb qüestions 
d’immigració 

Contigüitat visual amb 
notícies relacionades amb 
qüestions migratòries 

0/16 0/14  

 Ús de metàfores bèl·liques 
en peces sobre immigració 

0 0  
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que poden remetre al 
terrorisme 

 
 
LA VANGUARDIA 
 
Portada 
 

- Titular: «La tensión política marca la protesta antiterrorista». Subtítols: «Barcelona reúne a miles de personas contra los atentados y en apoyo a Mossos y 
Emergencias», «Silbidos y abucheos al Rey y al Gobierno de una parte de los asistentes». S’acompanya d’una imatge a cinc columnes sobre la marxa. 

 
Interior 
 
Pàgines 14 i 15 
 

- Peça: «Barcelona sin miedo». Subtítols: «Medio millón de personas se manifiestan contra el terrorismo en un ambiente de tensión política», «Los pitos para 
el Rey y el Gobierno chocan con los aplausos a Mossos y servicios de emergència». S’acompanya d’una imatge a doble pàgina amb els representants polítics 
presents a la manifestació. El cos de la notícia destaca la presència política i explica que part dels assistents va xiular i escridassar el Rei i membres del Govern 
espanyol.  

 
Pàgines 16 i 17 
 

- Peça: «El bazar de las protestas». Cròncia de Sergi Pàmies sobre les diverses demandes socials que els ciutadans que es manifestaven van expressar durant la 
marxa. S’acompanya d’una imatge sobre la capçalera de la manifestació, amb la pancarta «No tinc por».  

- Peça: «“Ven, chica; por la paz, gratis”». Es fa ressò d’una frase d’un manifestant per titular la peça. És una crònica d’ambient que també narra com es va viure 
la jornada des del punt de vista del periodista.  

 
Pàgines 18 i 19 
 

- Peça: «Las tensiones políticas enturbian un acto que llamaba a la unidad». Subtítol: «Los dirigentes eluden la polémica e insisten en su coincidencia contra el 
terror». Fa referència a les reaccions polítiques posteriors a la marxa. S’acompanya d’una imatge a quatre columnes del Rei amb altres representants polítics. 

- Article de Carles Puigdemont: «Contra el terrorismo, libertad».  
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Pàgina 20 
 

- Peça: «Aquí cabemos todos». Subtítol: «En el grueso de la manifestación, detrás de la cabecera, no hubo pitidos, sólo aplausos y gritos de “no tinc por”». 
Explica que hi havia manifestants diversos. 

 
Pàgina 21 
 

- Peça: «Aflicción extramuros». Subtítol: «Madrid, Valencia y otras capitales acogen actos de respaldo a la concentración barcelonesa». S’acompanya d’una 
fotografia de Madrid, on a la Puerta del Sol s’hi van concentrar 300 persones.  

 
Pàgina 22 
 

- Peça: «El Rey, primer manifestante». Subtítol: «Felipe VI aguantó los silbidos y abucheos de una parte de los asistentes». S’acompanya d’una imatge a quatre 
columnes del Rei a la manifestació. Destaca la importància que el monarca hagi volgut participar en la marxa malgrat les protestes.  

 
Pàgina 23 
 

- Peça: «Frágil unidad, según la prensa internacional». Subtítol: «Los medios extranjeros se hacen eco de la manifestación de Barcelona pero ponen énfasis en 
la tensión latente». S’acompanya de captures de pantalla de les portades de diversos rotatius internacionals.  

 
Pàgina 24 
 

- Peça: «Ripoll clama a favor de la convivencia». Subtítol: «La concentración frente al monasterio reunió a unes 2.000 personas que condenaron los ataques». 
S’acompanya d’una imatge a tres columnes de la germana d’un dels presumptes terroristes. Es recullen les declaracions de la germana, que demana que no 
s’estigmatitzi cap col·lectiu i que es fomenti una integració plena.  

 
Pàgina 26 
 

-  Peça: «Del 11-M al 17-A: el rastro del terror». Subtítol: «En ambos atentados se constata la sencillez de la preparación, su bajo coste y el desprecio por la 
vida de los terroristas». S’acompanya d’una fotografia a cinc columnes del memorial en record a les víctimes del 11-M, situat a l’estació d’Atocha de Madrid. 
S’utilitza el terme «terrorismo islámico». Es fa una comparativa sobre els dos atemptats. 

 
Pàgina 32 
 

- Editorial «Convivencia y tensión en Barcelona». Es destaca la manifestació com a acte cívic i de convivència, i es remarca que el monarca va fer bé en assistir-
hi.  
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EL MUNDO 
 
Portada 
 

- Titular: «Independentismo por encima de las víctimas». Subtítol: «La Generalitat y colectivos separatistas orquestan una encerrona para abuchear y cubrir de 
esteladas el paso del Rey y el Gobierno», «El recuerdo a las víctimas y la condena a los terroristas quedan desdibujados en una marcha de medio millón de 
personas». Fotografia a cinc columnes del Rei Felip encapçalant la marxa.  

- Destacats: «Barcelona, en la diana terrorista».  
 
Interior 
 
Pàgina 2 
 

- Opinió: «Tienen miedo». Opinió de Fernando Sánchez Dragó en la qual criden l’atenció frases com aquestes: «Las Ramblas, a las cinco de la tarde, siempre 
están llenas de manteros. El día del atentado no había ni uno. ¿Peco de paranoia? Puede, pero el tam tam de las aljamas de la inmigración funciona de maravilla. 
YouTube censuró vídeos y fotos de la masacre atendiendo a peticiones del Gobierno. Quería éste impedir que el impacto de las imágenes atizara la islamofobia. 
Muchos mediosde información acataron el trágala. El Mundo, no». 

- Opinió: «La princesa de la multitud». La opinió, de Javier Redondo, parla d’Ada Colau durant la manifestació.  
 
Pàgina 3 
 

- Editorial: «Ni miedo ni respeto a las víctimas». Critica que a la marxa es xiulés el Rei i s’exhibissin estelades.  
 
Pàgina 4 
 

- Opinió d’Arcadi Espada: «Ni fui ni iré». Fa referència a la manifestació i també critica la presència de consignes independentistes.  
 
Pàgines 6 i 7 
 

- Peça: «Emboscada secesionista al Rey». Subtítols: «El independentismo carga contra el Estado en plena manifestación de recuerdo a las víctimas del atentado 
de Barcelona», «El homenaje a los fallecidos queda empañado por la puesta en escena de las entidades soberanistas». S’acompanya amb una fotografia a doble 
pàgina de la manifestació amb banderes estelades onejant.  

- Opinió «La maldición del dolor, la maldición de un país». 
 
 
 



 
 
 

 117	

Pàgina 8 
 

- Peça: «Ensayo de la Diada soberanista frente a un PP silenciado». S’acompanya amb fotografies dels principals representants polítics presents a la marxa.  
 
Pàgina 9 
 

- Peça: «Concentración alternativa con salida directa». Subtítol: «CUP y ANC se manifiestan aparte, pero con tiempo para boicotear la marcha principal». 
S’acompanya amb una imatge de la manifestació. 

 
Pàgina 10 
 

- Peça: «Sin derecho a no tener miedo». Subtítol: «La tensión, el egoísmo, la antipatía, el rencor y hasta el ridículo capitalizan la marcha». S’acompanya amb 
una imatge de la manifestació.  

 
Pàgina 11 
 

- Opinió: «Fue una celada». Critica que la manifestació fos «una encerrona en toda regla».  
 
Pàgina 12 
 

- Peça: «El yihadismo deja una huella de desconfianza y miedo en Ripoll». Subtítol: «Los habitants del municipio donde residían los asesinos siguen sin hallar 
explicación a que les pasara desapercibida la radicalización». Es fa ressò de l’impacte que l’atemptat ha tingut a la població, de la por que tenen algunes 
persones musulmanes de la localitat i també del recel d’altres veïns. Tot i això, es destaca que el municipi recupera la normalitat de mica en mica. S’acompanya 
d’una imatge d’un parc de la localitat amb famílies de diverses cultures.  

 
Pàgina 13 
 

- Peça: «“Somos musulmanes, no terroristas”». Subtítol: «Más de 2.000 personas se congregaron en Ripoll en busca de una “cohesión social”». S’acompanya 
amb una imatge a tres columnes d’una de les germanes dels presumptes terroristes llegint un manifest a Ripoll en contra del terrorisme.  

 
Pàgina 14 
 

- Opinió: «Pobres muertos». Subtítol: «La pitada, las pancartes o las fotos preparadas fueron la demostración de que Cataluña es hoy un escenario donde se hace 
teatro de ambición política».  
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Pàgina 36 
 

- Peça: «El faso “eran niños como todos». Subtítol: «La educadora socialque trabajó con los terroristas de Cataluña dijo que eran como sus hijos», «Los expertos, 
sin embargo, sostienen que su radicalización es consecuencia de su inadaptación y del agravio social que perciben». Es dona veu a psicòlegs que expliquen de 
quina manera es produeix el procés de radicalització. Destaquen que es tracta d’un procés que es pot veure accelerat i motivat per la percepció de discriminació 
i per la falta d’identificació, tant respecte la cultura d’origen com la d’acollida. S’acompanya d’una fotografia a quatre columnes en la que hi apareixen algunes 
mares dels presumptes terroristes amb missatges com «No en el meu nom».  

 

 
 
  


