Recull d'exemples
Mitjà: Mediterráneo Digital
Nombre de notícies analitzades: 52

INDICADORS DISCURS ODI
Insults o injúries cap als col·lectius afectats per racisme/xenofòbia, islamofòbia o discriminació per ètnia/cultura
Data: 30/01/17
Titular: “Un niño rumano de 10 años roba una máquina de limpieza y siembra el pánico
en Getafe”
Per què: Amb la frase textual següent “A este paso, cuando cumpla los 18, roba un
tanque”, la notícia està especulant sobre el futur del nen de 10 anys, a qui se li atribueix
que quan sigui major d'edat pot robar un tanc. Aquesta frase opinativa al final de la notícia
connecta amb el prejudici de les persones del col·lectiu gitano en relació als robatoris, per
tant, s'està fomentant el discurs de l'odi racista i gitanofòbic contra un menor.
En la notícia, no és rellevant l'ètnia ni l'origen del nen, però s'inclou: “niño rumano de 10
años”, “el menor, de etnia gitana rumana”. No és rellevant l'ètnia del nen; sí que ho és en
canvi l'edat, ja que a aquesta edat no es pot conduir. Finalment, hi ha una amplificació de
les accions negatives, seguint el quadrat ideològic: l'expressió “siembra el pánico” sembla
exagerada tenint en compte que l'agent d'aquest pànic seria un nen de 10 anys i l'instrument per generar aquest pànic seria un cotxe escombra.

Indicadors discurs de l'odi. Reproducció no crítica discurs odi
Data 19_01_02
Titular “Un campeón de Kick boxing revienta a 4 musulmanes que intentaban violar a 2
mujeres”
Per què La notícia i la fotografia pretén destacar el rol del porter de discoteca que va apallissar els suposats refugiats. Es legitima la violència del porter de discoteca, davant la viol-

ència dels violadors. Es fa un contrast entre els agressors i les “mujeres indefensas” / La
notícia considera “accions positives” la pallissa del porter, per això titula remarcant el perfil d'ell (un campeón de Kick boxing) i emprant un verb que amplificala seva accció (“revienta”, en lloc de “pega”, que seria un verb més neutre).
Indicadors discurs de l'odi. Deslegitimació d'accions/actors que combaten el discurs de
l'odi
Data: 12_01
Titular “Podemos exige acoger 4 millones de refugiados y darles la nacionalidad
Podemos exige acoger 4 millones de refugiados y darles la nacionalidad”
Per què: “El populismo de Podemos alcanza cotas que superan las aduanas del absurdo
más esperpéntico”. Explícitament valorativa. Referent positiu: Donald Trump: “Mientras
Trump pide, a voz en grito, un muro en la frontera de Estados Unidos con México, Pablo
Iglesias lleva en el programa de su partido, demoler las vallas de Ceua y Melilla”. //
“Esta tópica y extravagante propuesta no termina aquí” // “Quiere Pablo Igleasias
regalar la nacionalidad española a los refugiados y sudamericanos?”
Indicadors cobertura inadequada diversitat cultural. Estereotips i prejudicis
Data 21/02/2017
Titular “Un imán de Vitoria detenido por pederastia cobra 1.050 euros al mes en ayudas
sociales”
Per què: En aquesta notícia subjau el prejudici: les persones immigrades cobren més ajuts
que els autòctons; o bé directament “les persones immigrades cobren ajuts però no
n'haurien de cobrar” (perquè s'hauria de prioritzar “primer els de casa”). En una part del
text es diu: “debido al “hermetismo” de la comunidad magrebí, apuntan fuentes conocedoras del proceso.” D'aquesta afirmació se'n desprén una assumpció i estereotip: “els
magribins són hermètics”. No es tracta d'hermetisme que pugui està produït pel cas detallat de suposada pederàstia, sinó que la notícia ho atribueix a l'origen, al fet que l'imam és
magribí.
La fotografia està descontextualitzada (boda palestina).
Data 4_2
Titular “En España, los refugiados podrán ir GRATIS a la Universidad privada”
Per què: El prejudici que hi ha implícit és que les persones estrangeres o immigrades reben
més ajudes que els autòctons.Titular que conté una generalització flagrant i tergiversada, ja
que la notícia es refereix només a un grup de deu persones refugiades, mentre que el titular
sembla que es refereixi a tots els refugiats. Que la paraula “GRATIS” aparegui en majúscula
mostra una intenció de destacar l'avantantatge cap als refugiats.

Indicadors cobertura inadequada diversitat cultural. Característiques d'origen, color de
pell o ètnia no rellevants per la notícia
Data: 28/01/17
Titular: “Murcia: 6 marroquíes roban un coche, atropellan a un anciano y se dan a la
fuga”
Per què: que siguin marroquins no és rellevant i que el testimoni que ho veu sigui espanyol
tampoc; les dues coses són citades.
Data: 31_1
Titular: “7 años para un enfermero brasileño por abusar sexualmente de una paciente en
Barcelona”
Per què: Es cita la nacionalitat de l'infermer, quan en realitat no és rellevant
Indicadors cobertura inadequada diversitat cultural. Accions negatives
Data 7_2_5
Titular: “Un indio jura el cargo como nuevo senador de ERC 'hasta la República
catalana'”
Per què: Fins a tres vegades s'indica que no s'expressa bé, emprant paraules com ara “dificultad”, “incapacidad”, “dificultades”. Aquesta repetició pretén fer un especial èmfasi en
les accions negatives. No queda clar en la notícia si li costa parlar castellà pel fet que ha
après el català o per altre motiu. Cita textual: “aunque lo ha hecho demostrando las dificultades que tiene para desenvolverse hablando español; con dificultad y sin que apenas
se le entendiese; Su incapacidad para expresarse en castellano ha generado revuelo en el
hemiciclo.”
Indicadors cobertura inadequada diversitat cultural. Esquema ells-nosaltres
Notícies neutres
Data 9_2
Titular “El Gobierno: España necesita '10 millones de inmigrantes' para poder pagar las
pensiones”
Per què: Notícia copiada de Libre Mercado.Notícia escrita per Libertad digital segons el
mitjà però trobada en el portal Libre Mercado amb un titular diferent “España necesitará
10 millones de inmigrantes y la ocupación de Alemania para pagar las pensiones”.
http://www.libremercado.com/2017-02-09/espana-necesitara-10-millones-de-inmigrantes-y-la-ocupacion-de-alemania-para-pagar-las-pensiones-1276592361/ A Mediterraneo digital han canviat el titular I li han tret la part d'Alemanya. La notícia es refereix a
un argument utilitarista de la immigració “es necesiten 10 milions de persones estrangeres
per poder pagar les pensions”
Indicadors 'mal periodisme' Falten fonts rellevants

Indicadors 'mal periodisme' Falta contextualització
Data 11_1
Titular “Un musulmán entra a un Mercadona de Orense disparando al grito de 'Alá es
grande'”
Per què
Malgrat fonts policials indiquen que la persona té problemes psicològics, la notícia no es
construeix en base a això, sinó que se li atribueix la categoria d'atracador sense que s'hagi
demostrat.
Indicadors 'mal periodisme' Presumpció de culpabilitat
Data: 3_02
Titular: “Un musulmán intenta atentar en el Louvre al grito de Alá es grande!”
Per què: S'atribueix a un musulmà només perquè diu “Alá es grande” però en la mateixa
notícia s'indica que no se'n sap la identitat (“un hombre, cuya nacionaliad e identidad todavía no se conoce”). En cap lloc dins del cos del text apareix aquesta informació de la seva
confessió religiosa.
ALTRES ELEMENTS DESTACATS
Fotografies descontextualitzades
Data 21/02/2017
Titular “Un imán de Vitoria detenido por pederastia cobra 1.050 euros al mes en ayudas
sociales”
Per què: És una fotografia descontextualitzada. Apareix una celebració anomenada
“casament palestí” (on els fills dels milicians morts poden assistir als casaments de les vídues) que no té res a veure amb el cas de l'imam de Vitoria.
Està triada intencionadament i ja es va utilitzar el 2015 per parlar d'un cas del Marroc.
Data: 7_2
Titular: “Un refugiado cobró 22.000 euros en ayudas usando 7 identidades distintas”
Per què: La fotografia està descontextualitzada. Hi apareixen persones refugiades en un
camp i no semblen ni tan sols sudaneses, com el protagonista de la notícia. La fotografia no
té cap relació amb la situació del sol·licitant d'asil a Alemanya. D'altra banda, la fotografia
transmet la sensació que de persones refugiades n'hi ha moltes.

Hi ha notícies opinatives
Data 23/01/17
Titular “Feministas se manifiestan contra Trump y a favor del Islam”

Per què: Expressions que ho proven: “La reyerta urbanita no procede de los pijoprogres
“made in New York”” “La caverna, horda o troquel”, “la absurded y la enajenación de sus
eslóganes”
Data: 30/1/17
Titular: “Starbucks anuncia que contratará a 10.000 refugiados: y qué pasa con los
parados nacionales?”
Per què: Notícia amb elements opinatius: el titular, en forma de pregunta, n'és un; el paràgraf següent, n'és un altre: “Una promesa loable...a medias Qué pasará con los millones
de autóctonos desempleados en los países a donde opera Starbucks? No se sentirán discriminados laboralmente por la conocida cadena de cafeterías? Un órdago sobre la mesa
que se les podría acabar girando en contra” // Ús de l'etiqueta “refugiats”, etiqueta
amplíssima, però que s'usa com si fos concreta.

Observacions / altres comentaris:
S'ha trobat una altra estratègia discursiva que no apareixia en la fitxa.
Tria o pesca d'informacions d'arreu del món que confirmin els prejudicis i estereotips del
mitjà
Data 2_02
Titular “Musulmanes ejecutan a una niña y a una mujer embarazada”
Per què
Notícia internacional, força neutra en la cobertura; fins i tot té context. L'element no neutre és el titular, ja que el subjecte “musulmanes” no es correspon amb els autors dels fets.
Els autors dels fets són membres d'un grup talibà. Si es posa però de costat de totes les altres notícies, es pot deduir que es destaca aquest cas internacional per posar èmfasi en les
males pràctiques dels musulmans (intenta connectar-ho amb el prejudici perillós que diu
que els musulmans no tracten bé les dones).

