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INTRODUCCIÓ 

17 d’Agost de 2017, Avilés (Astúries) 

Aquell estiu vaig anar de vacances a Astúries. Passejàvem tranquil·lament pels carrers d’una 

ciutat d’Astúries quan de cop i volta una imatge em va desconcertar. Vaig veure, en una televisió 

d’un bar, com informaven que a la Rambla de Barcelona hi havia hagut un atropellament massiu 

amb una furgoneta. Per un moment no podia creure allò que estava veient. Vaig encendre el mòbil 

i em vaig trobar amb un munt de missatges alarmants, entre els quals hi havia vídeos i imatges de 

la Rambla, que s’havien penjat a les xarxes socials. Em va impactar molt veure gent estesa al 

terra, infants, sang, horror i por. No em podia treure del cap aquelles imatges. I si per mala sort 

m’hagués tocat a mi ser allà en aquell moment? M’agradaria que em fotografiessin en aquell estat 

tan poc digne en el que apareixien els vianants de la Rambla? I si aparegués un familiar meu en 

aquelles circumstàncies? Vaig reflexionar sobre el tema i em vaig preguntar si realment era 

correcte penjar vídeos i imatges a les xarxes socials sense cap tipus de mesura.  

18 d’Agost de 2017, Avilés (Astúries) 

Vaig anar a comprar el diari, ja que tenia curiositat per veure com tractarien aquell fet tan delicat. 

Només de veure la imatge de la portada vaig tenir molt clar que aquest seria el tema del meu 

treball de recerca. El titular del diari era el següent: “Matanza terrorista en La Rambla de 

Barcelona” i tot seguit apareixia una imatge de la Rambla que transmetia el dolor que s’havia 

viscut aquell 17 d’agost. En aquella imatge, que ocupava gran part de la portada, hi apareixien 

víctimes de l’atemptat, víctimes mortals i, fins i tot, menors d’edat. Aleshores em vaig començar a 

preguntar quins eren els límits que no es podien traspassar a l’hora de publicar una notícia. Per 

això vaig decidir començar a investigar per procurar trobar una resposta a la meva pregunta. 

Avui en dia la informació és consubstancial en una societat democràtica. Vivim endinsats en el 

món de la immediatesa. Volem saber què està passant en tot moment, i aquesta dèria 

desencadena certs problemes: la informació es transmet tan ràpid que ni tan sols hi ha temps 

suficient per poder verificar les notícies que es publiquen. Als darrers anys, la manera de fer 

periodisme i de consumir la informació ha canviat. Amb les noves tecnologies i les xarxes socials 

ha sorgit el concepte de periodisme ciutadà. Qualsevol persona amb un smartphone a la mà pot 

crear continguts periodístics tot i no exercir la professió i els pot difondre ràpidament per tot el 

món. Com a ciutadans, no tenim cap interès en assumir codis professionals del món del 

periodisme. Escampem notícies sense cap tipus de precisió, amb una manca de seguretat i de 

responsabilitat, sense comprovar la veracitat d’allò que estem compartint. És aquesta nova 

comunicació en un entorn digital, el que ens està portant cap a la desaparició del periodisme, 

almenys en la seva idea clàssica? 

Podem considerar que una societat és democràtica quan té llibertat d’expressió i llibertat 

d’informació. Aquests drets són fonamentals ja que contribueixen a la formació de l’opinió pública. 

Els encarregats de comunicar la informació són els mitjans de comunicació i, de fet, les societats 

seran democràtiques quan es pugui exercir un periodisme en plena llibertat. Per tant, podríem 

concloure que els mitjans de comunicació són un mirall de la realitat social però, realment és cert?  

Els mitjans necessiten captar l’atenció del públic i, per això, espectacularitzen i simplifiquen la 

informació. Això fa que es desvirtuï i s’adulteri l’essència de la informació. Com a ciutadans hem 

de desenvolupar el nostre esperit crític i prioritzar la informació precisa i raonada.  

Els mitjans de comunicació han de proporcionar una informació que es correspongui amb els 

principis dels codis deontològics per tal que els ciutadans puguin interpretar-la correctament i crear 

la seva pròpia opinió. Malgrat tot, hi ha moments on la gravetat dels fets ens porta a situacions 

dubtoses en les quals ens hem de plantejar quina és la millor manera de conscienciar a la 
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població d’allò que ha ocorregut. Per això, és important que reflexionem sobre els límits que cada 

mitjà de comunicació decideix o no traspassar en moments tan sensibles i delicats.  

L’ètica és una qüestió que sempre m’ha cridat molt l’atenció, i és per aquest motiu que volia que el 

meu treball de recerca estigués relacionat amb aquesta branca de la filosofia. A més, tenia clar 

que si volia endinsar-me en el món de la informació havia d’introduir-me en l’àmbit periodístic, el 

qual desconeixia per complet. Volia trobar un punt intermedi on s’enllacessin l’ètica i el periodisme, 

i aquest punt de trobada és l’ètica periodística.  

Tot i no tenir suficients coneixements d’ètica aplicada i de periodisme vaig formular la següent 

hipòtesi de partida: 

“Alguns mitjans de comunicació, específicament la premsa escrita, sobrepassa els límits 

ètics i vulnera el dret a la intimitat, a la privacitat i el dret d’imatge a l’hora de realitzar la 

cobertura informativa d’actes terroristes.” 

A partir de la hipòtesi principal m’he plantejat dues hipòtesis secundàries que pretenc corroborar 

mitjançant l’anàlisi i la metodologia de treball desenvolupada en la part pràctica. 

“La premsa escrita no va respectar els principis ètics en la cobertura periodística dels 

atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils”.  

“Tot i que no es van respectar els principis ètics bàsics en la cobertura dels atemptats del 

17-A, en les últimes dues dècades la premsa escrita ha evolucionat de forma favorable fent 

un tractament informatiu dels atemptats, cada cop més ajustat, des del punt de vista ètic”. 

Les hipòtesis principal i secundàries em van portar a fixar una sèrie d’objectius que m’aproximaran 

a cercar una resposta a la meva pregunta d'investigació. Els objectius del meu treball de recerca 

es podrien dividir en transversals i específics. Els objectius transversals fan referència al procés 

d'aprenentatge i elaboració del treball i són els següents: 

- Aprendre a desenvolupar un treball d’investigació a partir d’un tema d’interès personal del 

qual he formulat una hipòtesi i he de verificar-la. 

- Saber seleccionar, tractar i utilitzar fonts diverses que em proporcionin la informació que 

constituirà el marc teòric. És a dir, saber fer una bona recerca bibliogràfica. 

- Saber distribuir el temps i organitzar-me correctament per tal de dur a terme totes les 

propostes que m’he plantejat. 

- Aprendre a treballar mitjançant diverses metodologies per tal d’aconseguir trobar una 

resposta a la meva pregunta.  

Els objectius específics tenen a veure amb el tema que he escollit i amb el desenvolupament de la 

meva pregunta d'investigació: 

- Adquirir coneixements en l’àmbit del periodisme i de l’ètica aplicada, concretament de 

l’ètica periodística, dels quals tinc uns conceptes mínims. 

- Determinar quins són els criteris d'ètica periodística que regeixen la publicació i difusió de 

notícies. 

- Aconseguir que tot aquell que llegeixi el treball reflexioni sobre la importància de 

desenvolupar un esperit crític en la societat en la que ens trobem i procuri ser un ciutadà 

responsable dins de l’esfera de la informació pública.  

- Entrevistar a periodistes i experts en el món de l’ètica periodística per tal de tenir la visió de 

diferents professionals.  
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- Saber dissenyar una rúbrica que em permeti avaluar els diferents indicadors que 

posteriorment em serviran per analitzar l’eticitat de les notícies. 

- Treballar amb diferents diaris d’àmbit local, regional, nacional i internacional per poder 

analitzar la cobertura de la premsa a nivell mundial. 

- Analitzar quina cobertura va fer la premsa escrita de l'atemptat del 17-A de 2017 a 

Barcelona. 

- Determinar si la premsa escrita ha evolucionat cap a formes ètiques de periodisme des 

dels atemptats de l’11-S a Nova York. 

- Analitzar la cobertura de la premsa escrita de l'atemptat del 17-A de 2017 a Barcelona un 

any després. 

Per poder assolir els objectius que m’he proposat he utilitzat les següents eines d'investigació: 

- Recerca bibliogràfica per tal d’adquirir coneixements de temes que desconeixia i enriquir el 

meu vocabulari amb tecnicismes propis dels camps que tracto en el treball. Sobretot m'he 

centrat en el camp de l'ètica aplicada i, més concretament, en el codi deontològic que 

regeix el periodisme i en la pròpia professió periodística, cercant quines són les pautes 

teòriques que s'han de seguir per elaborar una notícia. 

- Cerca dels diaris a través dels arxius de l’hemeroteca: he buscat a hemeroteques físiques i 

digitals els diaris seleccionats per tal de poder analitzar el tractament i evolució de les 

notícies relacionades amb els atemptats terroristes de signe gihadista a Estats Units i 

Europa. 

- Entrevistes a informants clau: entrevistaré a especialistes en l’àmbit del periodisme i de 

l’ètica periodística per tal de tenir el punt de vista de professionals del sector sobre com es 

desenvolupa la tasca periodística i quina relació tenen amb l'ètica, així com protagonistes 

policials en la gestió d'actes terroristes. També entrevistaré a actors qui van viure els 

atemptats en primera persona i que van mantenir, a posteriori, una relació amb la premsa. 

- Dissenyar els indicadors de les imatges i del text mitjançant una rúbrica que em permeti 

analitzar i valorar els diaris per poder establir si tenen una actitud ètica davant la notícia 

que estan transmetent. 

- Analitzar comparativament diferents casos per estudiar el tractament que fa la premsa 

local, regional, nacional i internacional en actes criminals com són els atemptats terroristes. 

 

MARC TEÒRIC 

1.- QUÈ ÉS UNA NOTÍCIA? 

Per endinsar-nos en el món del periodisme, en primer lloc, és essencial definir el terme 

notícia ja que és el gènere periodístic per excel·lència avui en dia. La importància que ha adquirit 

la notícia és deguda al conjunt de característiques que s’hi recullen en ella. Algunes d’aquestes 

característiques són poder transmetre informació d’actualitat, rellevant i d’interès general. Al llarg 

de la història s’han formulat moltes definicions diferents sobre què és una notícia, ja que cada 

periodista entén aquest concepte d’una manera diferent. Tot i així, la gran majoria de periodistes 

coincideixen en quatre elements a l’hora de definir el terme.  

D’entrada hi ha d’haver un periodista que s’encarregui de narrar els fets; en segon lloc han de ser 

fets actuals, recents; en tercer lloc ha d’haver-hi un públic interessat i, per últim, ha d’existir un fet 

que provoqui un esdeveniment. Per tant, una notícia és un succés cert, d’actualitat, que interessa 
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a un públic i es transmet a aquest després d’haver estat analitzat i tractat per aquells qui 

s’encarreguen de transmetre el missatge. En aquest cas, definim una notícia fent referència a un 

fet social1que serà transmès, tot i que també es pot utilitzar el terme per referir-nos a l’escrit que 

figura un missatge. 

Tal com deia L.Gomis2 (CANTAVELLA: 2004), “la notícia no és el que passa, sinó les paraules 

amb què interpretem el que passa”. Un professional del periodisme transmet i difon fets 

significatius i també inicia l’opinió pública. Quan parlem de l’opinió pública ens referim al conjunt 

d’opinions que transmeten els mitjans de comunicació per tal que els ciutadans desenvolupin un 

esperit crític i puguin crear la seva pròpia opinió. Per aquest motiu, és molt important parlar de 

l’actitud psicològica. Aquesta actitud comprèn la personalitat, la conducta i l’opinió d’una persona. 

Fins als anys seixanta, el periodista tenia dues actituds bàsiques a l’hora d’escriure una notícia: la 

informació i l’opinió. Els darrers quaranta anys, Lester Markel, conegut com a director de l’edició 

dels diumenges del New York Times, va afegir una tercera actitud, la interpretació. Segons Markel 

(CANTAVELLA:2004), podem tractar les notícies d’aquestes tres maneres i totes elles serien 

correctes.  

Segons J.L. Martínez Albertos (CANTAVELLA:2004), per tal que puguem parlar de periodisme 

s’han de complir dos objectius: ha d’haver-hi un grup d’emissors que transmetin missatges als 

receptors i, així, aquests puguin interpretar la realitat en la qual viuen i la notícia s’ha de 

transmetre de forma objectiva.  

Una notícia, des del punt de vista formal, està composta per una estructura interna i una estructura 

externa. Pel que fa a l’estructura interna, una notícia ha de respondre a una sèrie d’elements. 

Segons J. M. Casasús (CANTAVELLA:2004) aquests elements responen a les següents 

qüestions: 

- Què?: determina el fet. 

- On?: lloc on ha esdevingut el fet. 

- Quan?: determina la duració del fet. 

- Qui?: persones que protagonitzen el fet. 

- Perquè?: explicació detallada del motiu del fet. 

- Com?: consisteix a narrar el procés que ha seguit el fet. 

Pel que fa a l’estructura externa, la notícia consta de les següents parts: 

- Titular: són el títol, el subtítol i l’avanttítol. Acompanyen la notícia tot i que el títol és l’únic 

element obligatori. 

- Entradeta: és la part que conté les dades més rellevants de la notícia de forma resumida i 

ha de captar l’atenció del públic perquè s’interessi a seguir llegint. 

- Cos de la notícia: explica de manera detallada les dades presentades en l’entradeta. 

Sovint s’inclouen uns paràgrafs que serveixen per entrar en context.  

Una bona redacció periodística ha de seguir una sèrie de criteris relacionats amb la veracitat, la 

claredat i l'ètica, entre d'altres. Quan es redacta una notícia, el primer que es fa és investigar per 

obtenir la informació pertinent o per comprovar que les dades que es disposen són certes. Així 

doncs, caldrà vetllar perquè les fonts d'informació siguin fiables i comprovar si les dades es poden 

contrastar en algun lloc de verificació o amb diferents fonts i testimonis. Això conduirà a una 

                                                           
1
 Concepte sociològic introduït per Émile Durkheim que fa referència als comportaments presents en un grup social.  

2
 Periodista, poeta i escriptor català (1924-2005). 
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informació més detallada, objectiva i real.  Així mateix, és important l'ètica a l'hora d'investigar i de 

redactar la notícia. No s'ha de falsificar la informació, ni tergiversar-la segons l'interès personal. 

Sempre s'ha de tenir present la professionalitat, la imparcialitat i el compromís informatiu. 

2.- EL CODI DEONTOLÒGIC: CONCEPTE I FUNCIÓ 

El periodisme és una de les professions que més responsabilitat requereix en el seu 

exercici, ja que el fet de proporcionar informació incideix directament a un públic que acabarà 

construint-se una opinió pròpia d'una determinada qüestió. Per aquest motiu, la premsa és 

considerada com el quart poder, conjuntament amb el poder legislatiu, l’executiu i el judicial. 

Es parla d’un quart poder degut a la forta influència dels mitjans de comunicació envers la societat 

i l’opinió pública. El quart poder ha de vetllar per fiscalitzar i exposar al públic el desenvolupament 

dels altres tres poders presents en un estat, per crear una societat plural i democràtica. Dit d'una 

altra manera, la premsa ha de contrarestar, quan faci falta, els poders de l'estat, explicant el seu 

funcionament i les seves activitats a l'opinió pública. 

Una societat democràtica i plural tindrà un quart poder fort, amb mitjans de comunicació plurals 

que investigaran amb rigor i professionalitat les notícies i les difondran sense fer cas de les 

pressions que puguin rebre. Per exemple, el Washington Post va publicar les informacions que 

tenien sobre les escoltes il·legals a la seu del comitè electoral demòcrata i aquest escàndol, 

conegut com a Cas Watergate, va provocar la dimissió del president nord-americà Richard Nixon, 

que optava a la reelecció. 

Aquesta responsabilitat, inherent a la professió periodística, comporta que hagi d'utilitzar un seguit 

de principis ètics que s’ocupin de regular la feina del periodista i, al mateix temps, respectar les 

normes legals vigents. 

Aquestes regles i normes deontològiques que permeten als professionals desenvolupar 

correctament la seva tasca les trobem recollides en els codis deontològics, que han de servir de 

brúixola i guia en cas que es presentin dubtes sobre com desenvolupar una determinada 

professió. 

Un codi deontològic, per tant, és un document que va dirigit a una professió o col·lectiu concret i 

on s’hi recullen els principis ètics que han de seguir els qui l’exerceixen i formen part d'aquell 

col·lectiu. Una de les funcions principals dels codis ètics és marcar una sèrie de criteris i normes 

per tal d’aportar més eficàcia a l’hora de realitzar les activitats i, sobretot, desenvolupar-la amb 

gran professionalitat. Aquests codis també són útils per orientar als professionals sobre les 

conductes ètiques correctes. A més, l’incompliment d’aquests codis ètics pot comportar sancions, 

si coincideix amb el que contempla la legislació vigent de cada país. 

En la societat actual, els codis deontològics periodístics representen la responsabilitat i la 

consciència d’un grup de professionals, els periodistes, que contribueixen a la formació d’una 

democràcia plena. El món de la informació inicia l'opinió pública i té una gran repercussió en la 

manera de pensar dels ciutadans. Per tant, el periodisme permet a la ciutadania interpretar la 

realitat i desenvolupar un esperit crític, element bàsic per esdevenir un ciutadà competent en una 

societat democràtica. 

3.- L’ÈTICA PERIODÍSTICA COM A ÈTICA APLICADA 

L’ètica és una branca de la filosofia que estudia la dimensió moral dels éssers humans, és 

a dir, cerca fonamentar la manera de viure a través del pensament humà. En la filosofia, l'ètica no 

es limita a la moral (costum o hàbit), sinó que busca el fonament teòric per viure millor (concreció 

pràctica). 
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A vegades, l'ètica pot confondre's amb la llei perquè és habitual que el legislador s'hagi basat en 

principis ètics per promoure la llei, però ningú pot ser obligat a complir les normes ètiques ni ser 

castigat, sancionat o penalitzat en cas de no complir-les, de la mateixa manera que la llei no fa cas 

de les qüestions ètiques a l'hora de jutjar un presumpte infractor3. 

L'ètica està subdividida en diferents camps d'estudi, però jo em centraré només en el camp de 

l’ètica aplicada. Dins del camp de l'ètica aplicada, hi trobem la deontologia4, que intentarà explicar 

com ens comportem i quines obligacions seguim a l'hora d'encarar les nostres accions (quins 

deures marquen la nostra conducta). 

Avui en dia, els problemes que sorgeixen no es poden respondre de manera precisa mitjançant els 

plantejaments i les teories ètiques tradicionals. Els ciutadans cada cop exigeixen a les institucions 

més respecte, ja que cada vegada prenen més consciència dels drets que tenim com a persones. 

Aquest tracte que demanen els membres d’una societat en els diferents àmbits, ens ha portat cap 

a l’aparició de l’ètica aplicada. 

Tot i que podem pensar que l’ètica aplicada hagi sorgit en ple segle XXI, el seu origen es troba en 

l’Antiga Grècia. En aquella època tenien certa preocupació per debats ètics com l’avortament o bé 

el fet de prendre la vida a una persona. Malgrat tot, a la primera meitat del segle XX els filòsofs 

van deixar d’interessar-se per les qüestions relacionades amb l’ètica aplicada i van mostrar molt 

d’interès en l’anàlisi del significat del llenguatge moral. Tot i això, durant aquest últim segle ha 

tornat a adquirir importància, sobretot lligada al desenvolupament i la investigació en el camp de la 

biologia, la genètica, la medicina, etc.5 

Per començar, definiré el concepte d’ètica aplicada, ja que penso que és necessari per després 

poder introduir el tema de l’ètica periodística.  

L’ètica aplicada és una branca de l’ètica que tracta els assumptes morals presents en la societat, 

és a dir, accentua els principis morals que estudia l’ètica en temes socials. 

L’ètica aplicada es basa en quatre principis fonamentals: 

- Principi d’autonomia: les persones han de poder decidir per si mateixes, sempre que 

sigui possible.  

- Principi de beneficència: totes les accions que realitzen les persones han d’estar 

encaminades a fer un bé, i s’han de dur a terme a fi d’ajudar els altres, afavorint els seus 

interessos.  

- Principi de no maleficència: les nostres actuacions no han de perjudicar ni danyar els 

altres. 

- Principi de justícia: s’ha de tractar tothom per igual, donant a cada persona allò que li 

correspon. 

Dins de l’ètica aplicada, s’inclouen una sèrie de disciplines que tenen els seus propis principis. 

Una d’aquestes disciplines és l’ètica periodística, ja que la pràctica periodística encaixa amb els 

fonaments ètics.  

                                                           
3
 En alguns casos molt específics, com podria ser el codi deontològic d'un cos policial, aquest també té rang legal i el 

seu incompliment implica sancions i penalitzacions contemplades dins del codi legislatiu corresponent (multa, privació 
de llibertat, inhabilitació, etc.). 
4
 La deontologia és una corrent ètica que estudia el deure i com la conducta està motivada pel seguiment d'aquest 

deure. 
5
 Totes aquestes disciplines afavoreixen el desenvolupament de la bioètica, entesa com la reflexió ètica aplicada a 

l'àmbit de la investigació biològica i les disciplines afins. 
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L’ètica periodística consta de cinc principis, que són la base per tots els que s’incorporen en el 

món de la informació pública: 

- Veritat i precisió: el periodista ha d’informar de forma precisa i exacta, especificant el grau 

de verificació que té la informació transmesa. 

- Independència: el periodista ha d’actuar de forma neutra, sense cap tipus d’interès, ja 

sigui polític, empresarial o cultural. 

- La igualtat i la imparcialitat: encara que un fet tingui dues explicacions diferents, s’han de 

tractar de manera equilibrada. A més, el periodista ha d’informar de manera equitativa, i 

així aporta més seguretat i confiança al lector. 

- Humanitat: és molt important ser conscient que allò que publiquem pot perjudicar a la vida 

dels altres, per tant el periodista ha de tractar la informació tenint present la vida de les 

persones. No només ha de procurar obtenir un benefici propi sinó que ha d’empatitzar amb 

els altres i fer de la seva feina un bé comú per a la societat. 

- Responsabilitat: el periodista ha d’estar disposat a assumir la responsabilitat que implica 

la professió. Això, entre d’altres coses, suposa rectificar la informació quan es cometen 

errors.  

Probablement el periodisme, conjuntament amb la política, són les dues professions que més 

repercussió pública tenen. Un periodista ha d’assumir una gran responsabilitat, ja que les 

decisions que prengui a l’hora de publicar una notícia incideixen directament a un públic. El fet de 

transmetre informació està considerat com un bé social, com un servei per a la societat, perquè 

informar als ciutadans els permet reflexionar i crear la seva pròpia opinió. Per això, els 

professionals del periodisme assumeixen un gran compromís a nivell personal. 

L’ètica professional vol transmetre la importància d’arribar a conèixer la veritat, encara que això 

suposi més temps. Per molt llarg que sigui el camí per cercar-la, ens aportarà una capacitat 

reflexiva que no es pot trobar mitjançant la mentida.  

El periodista ha d’escollir si vol ser un bon professional, atès que la professió exigeix una forma 

concreta de treballar, o bé voluntàriament decideix ser bona persona fora de l’àmbit laboral. Un 

periodista serà virtuós quan té l’hàbit d’actuar correctament en sentit moral. La virtut no és un tret 

innat, sinó que desenvolupem aquesta qualitat mitjançant l’aprenentatge. Ser virtuós suposa ser 

un mateix i saber què és el que hem de fer, i, per això, primer hem de descobrir qui som. Una de 

les coses que farà millor professional a un periodista serà el fet de ser bona persona.  

Una de les virtuts més importants en el món periodístic és la prudència perquè ser prudent 

comporta saber valorar les accions que un mateix duu a terme tenint present i assumint la 

responsabilitat de les possibles conseqüències. Aquesta és la tasca del periodista, arriscar-se a 

l’hora de proporcionar informació a un públic, fer de la seva professió un servei pels altres. Això és 

el que el fa més persona, més prudent i responsable. Exercir aquestes actituds professionals 

suposa un entrenament, que serà indispensable per formar el caràcter precís, oportú i sincer del 

periodista. Per tant, la prudència serà l’element que reconduirà el raonament pràctic del periodista 

cap a allò que ha de fer en cada situació. 

4.- LEGISLACIÓ 

Com he apuntat anteriorment, no només el codi deontològic regeix la professió periodística, 

sinó que hi ha un seguit de lleis que regulen algunes qüestions relacionades amb la pràctica 

periodística. 
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Per tal de buscar quina legislació regula la temàtica tractada en el meu treball, he fet una extracció 

dels articles de la Constitució Espanyola i de les lleis en matèria d’intimitat personal i pròpia 

imatge i el dret a l’honor que tenen repercussió en les publicacions periodístiques. A continuació 

he explorat altres lleis que desenvolupen i concreten aquests principis generals recollits a la 

Constitució Espanyola. 

Una d’aquestes lleis és la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest dret es defensa en els 

jutjats civils i no són considerats delictes. 

La Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre del Codi Penal, protegeix els drets anteriors 

tipificant-los com a delictes i, per tant, són castigats amb penes de privació de llibertat, multa o 

inhabilitació. 

I en matèria de menors d'edat, la regulació prevista d'aquests drets es troba en la Llei Orgànica 

1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei 

d'Enjudiciament Civil. És específica per als menors, però amb aplicació tant en l'àmbit civil com 

penal. 

La Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Es una llei que reuneix 

tots els aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació. 

Constitució Espanyola: 

- L’article 10.1 fa referència als drets i deures fonamentals, parla sobre la dignitat de la 

persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 

personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres. 

- L’article 18.1 tracta del dret a la intimitat. Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge. 

- L’article 20 reconeix el dret a la llibertat d’expressió. A l’article 20.1 es reconeix i protegeix 

el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments i idees a través de qualsevol mitjà 

de reproducció, i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de 

difusió. L’article 20.3 de la Constitució parla de l’existència de mitjans de comunicació de 

titularitat pública, i aquest es concreta amb les regulacions específiques per a les diferents 

modalitats de comunicació. L’article 20.4 concreta que aquesta llibertat d’expressió té el 

seu límit en el respecte als drets que es reconeixen a la Constitució, i especialment en el 

dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància.  

- L’article 36 regula les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col·legis Professionals i 

l’exercici de les professions titulades. Aquest article és el que regula el Col·legi de 

Periodistes. 

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge. 

- L’article primer regula el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge que està garantit a l’article 18 de la Constitució. 

- L’article quart reconeix que l'exercici de les accions de protecció civil de l'honor, la intimitat 

o la imatge d'una persona morta correspon a qui aquesta hagi designat a aquest efecte en 

el seu testament i si no hi ha designació o ha mort la persona designada, estan legitimats 

per a demanar la protecció el cònjuge, els descendents, ascendents i germans de la 

persona afectada. 
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- L’article setè exposa què es consideren intromissions il·legítimes en l'àmbit de protecció 

delimitat per l'article segon d'aquesta llei. Entre d’elles, la captació, reproducció o 

publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona en 

llocs o moments de la seva vida privada o fora d'ells llevat dels casos que preveu l'article 

vuitè. L’article vuitè regula que el dret a la pròpia imatge no impedeix la informació gràfica 

sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada 

aparegui com a merament accessòria. 

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 

- El títol X regula els delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del 

domicili.  

- I el títol XI regula els delictes contra l’honor, la calúmnia i la injúria que poden lesionar la 

dignitat de la persona. A l’article 211 es considera la calúmnia i la injúria fetes amb 

publicitat quan es propaguen per mitjà de la impremta, la radiodifusió o per qualsevol altre 

mitjà d'eficàcia semblant. A l’article 212 es precisa que serà responsable civil solidària la 

persona física o jurídica propietària del mitjà informatiu a través del qual s'hagi propagat la 

calúmnia o injúria. 

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil 

i de la Llei d'Enjudiciament Civil. 

- L’article 4 reconeix el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors. En el 

punt 2 de l’article es conclou que la difusió d'informació o la utilització d'imatges o nom dels 

menors en els mitjans de comunicació que puguin implicar una intromissió il·legítima en la 

seva intimitat, honra o reputació, o que sigui contrària als seus interessos, ha de 

determinar la intervenció del ministeri fiscal, que instarà immediatament les mesures 

cautelars i de protecció previstes en la Llei i sol·licitarà les indemnitzacions que 

corresponguin pels perjudicis causats. 

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual  

- L’article 7 regula els drets del menors. Els menors tenen el dret que la seva imatge i veu no 

siguin utilitzades en els serveis de comunicació audiovisual sense el seu consentiment o el 

del seu representant legal, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, està prohibida la 

difusió del nom, la imatge o altres dades que permetin la identificació dels menors en el 

context de fets delictius. 

5.- DEFINICIÓ DELS INDICADORS 

Per tal d’analitzar l’ètica periodística en la premsa, vaig seleccionar una sèrie d’indicadors 

pel fet que em resultava complicat valorar l’eticitat dels diaris de manera objectiva. A l’hora 

d’escollir els indicadors em vaig basar en les Recomanacions sobre la cobertura informativa 

d’actes terroristes, en el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya i en la tesi 

doctoral, Ètica i televisió informativa. Anàlisi comparativa dels codis deontològics de nou cadenes 

d’interès mundial, realitzada per Salvador Alsius6.  

Les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes és un document elaborat pel 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes. Va dirigit als professionals dels 

mitjans de comunicació que assumeixen la responsabilitat dels continguts que difonen. També 

pretenen implicar a totes aquelles persones que participen activament en processos comunicatius. 

                                                           
6
Presentador de televisió, periodista català i vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya des del 2014. És 

llicenciat en ciències econòmiques i en ciències de la informació i doctor en periodisme. S'ha especialitzat en l'àmbit de 

l'ètica periodística i el tractament ètic de la informació. 
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El document està dividit en cinc apartats que tracten sobre els terroristes, les víctimes, l’audiència, 

els periodistes i l’autoritat (veure annex 1).  

En el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya es recull la declaració de principis 

bàsics que els periodistes han d’observar a l’hora de realitzar la seva tasca. El Codi, assumit per la 

majoria de professionals i editors, té la voluntat de defensar uns mitjans de comunicació lliures i 

responsables en el marc d’una societat plural i democràtica. 

El codi està dividit en dos apartats. El primer recull els dotze criteris del codi i el segon consta de 

sis annexos (veure annex 2).  

5.1.- L’ETICITAT EN LES IMATGES 

5.1.1.- Protecció a menors 

En la societat actual els menors han de tenir un tracte especial i s'ha de vetllar per la seva 

protecció i els seus drets, tant si són objecte de la informació com si no ho són. A Espanya es va 

situar la majoria d’edat als 18 anys, ja que es considera que a aquesta edat els joves són 

responsables i autoconscients dels seus actes. Els menors de 18 anys depenen dels pares o 

tutors legals. En una societat democràtica respectar els menors hauria de ser una obligació moral, 

a més a més d'una obligació legal recollida per la legislació de cada país, i internacional. 

He escollit aquest indicador perquè penso que els mitjans de comunicació han de tractar amb 

molta cura aquest aspecte, sobretot a l’hora de publicar les imatges. El fet de complir o no aquest 

requisit m’ajudarà a descobrir la importància que dona el diari a preservar el dret d’imatge i el dret 

a la intimitat dels infants, que són un col·lectiu especialment vulnerable. Aquest indicador es troba 

present en la majoria de codis deontològics, per tant, l’incompliment d’aquest considero que 

traspassaria un dels límits que cobreix l’ètica. 

5.1.2.- Dret a la pròpia imatge 

En condicions normals, no s’ha de consultar a una persona si vol formar part d’un context 

comunicatiu o no. Quan parlem de condicions normals tenim en compte dos aspectes: en primer 

lloc, l’espai on es troba la persona, que tant pot ser públic com privat. En principi, en un espai 

públic estàs exposat a tothom i, per tant, et poden fotografiar, sempre que no manifestis la teva 

disconformitat expressa o sigui un primer pla buscat. En canvi, en un espai privat no poden 

fotografiar-te sense el teu consentiment. 

En segon lloc, és molt important la dignitat7 de la persona. Depenent de l’estat de la persona serà 

correcte o no publicar la imatge. Per exemple, no serà correcte publicar imatges de ferits, de 

víctimes mortals, de persones que es troben en situacions ridiculitzants o en estat crític. Cal 

preservar la seva dignitat com a persones que pateixen dolor en un moment determinat.  

He decidit triar aquest indicador per l’anàlisi perquè considero que és un dret que s’ha de 

respectar, ja que tothom hauria de poder decidir on vol sortir i on no, excepte si es troba en un 

espai públic. Sovint, els diaris publiquen imatges on no es tenen en compte els dos aspectes 

explicats anteriorment. A més, penso que aquest dret és molt important tenir-lo present com a 

ciutadans d’una societat, atès que cal empatitzar amb els altres i plantejar-se si és correcte 

fotografiar escenes delicades. Una exemple seria l’escena de la Rambla de Barcelona després de 

l’atac terrorista. 

 

                                                           
7
Fa referència al valor propi de l'ésser humà en tant que ésser racional, conscient i lliure. La dignitat no s'adquireix ni es 

negocia, sinó que ens ve donada pel simple fet de ser persones úniques i insubstituïbles. Tant la Declaració Universal 

dels Drets Humans com la pròpia Constitució posen èmfasi en la importància de la dignitat com a fonament dels drets de 

les persones. 
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5.1.3.- Aflicció i dolor 

 Encara que hi hagi circumstàncies que impliquin dolor i sofriment, s’han de difondre, 

ja que no podem suprimir el dolor perquè forma part de la realitat. Tot i així, si és possible, és 

recomanable contactar amb els familiars de les víctimes per explicar-los que seran protagonistes 

o, fins i tot, per negociar-ne el consentiment. 

L’ètica periodística ha de trobar el punt intermedi entre el dret a la informació i el dret a la privacitat 

de les víctimes. 

Els atemptats terroristes són exemples de situacions doloroses, per això he escollit aquest 

indicador. És necessari publicar imatges que poden afectar les persones, per tal de prendre 

consciència d’un fet? Què aporta el dolor per tal que sigui necessari mostrar-lo? És imprescindible 

per construir una opinió sobre els fets? 

5.1.4.- Incitació a la violència i a altres conductes antisocials 

Els periodistes han de tenir present que el fet d’informar pot modificar el comportament i 

l’actitud de les persones i això pot transmetre conductes negatives com la incitació a la violència o 

l’odi, que poden ser imitades. 

He escollit aquest indicador perquè el terrorisme és un acte violent i els mitjans de comunicació 

han d’anar amb molta cura a l’hora de difondre imatges i redactar la notícia per no caure en el 

populisme8 i fomentar la contraviolència com a acció de defensa. A més, la incitació a l’odi o la 

discriminació o l’exclusió de determinats col·lectius vulnerables, així com creences religioses o 

opcions sexuals, està considerat com un delicte pel codi penal. 

5.2.- L’ETICITAT EN EL TEXT 

5.2.1.- Adjectivació del terrorisme 

Hem de tenir clar que són individus concrets els qui cometen els actes terroristes, no són 

religions, països ni ètnies. 

He decidit utilitzar aquest indicador perquè sovint es tendeix a utilitzar termes generalitzadors en 

comptes de fer referència a individus i això a vegades genera odi cap a aquell grup concret. Els 

mitjans de comunicació tenen una forta influència en la societat, per això és important que utilitzin 

un vocabulari precís i apropiat, que no menyspreï cap grup social ni generi situacions de 

discriminació o odi. 

A continuació definiré aquells termes relacionats amb aquest indicador, que penso que s’han de 

conèixer per tal d’entendre l’anàlisi. 

- Gihadisme: és un terme que s’utilitza per denominar als grups més radicals i violents dins 

de l’islamisme polític. Els seus seguidors recorren al terrorisme en nom de la gihad. La 

gihad fa referència al deure religiós de tots els musulmans que tenen l'obligació de 

defensar l’islam de qualsevol agressió. El gihadisme es divideix en tres nivells d'acció: 

- Al Qaeda i DAESH: són grups terroristes que competeixen entre si per tal 

d’aconseguir l’hegemonia del gihadisme. La seva proclama s'estén més enllà de les 

fronteres del món àrab i se centra, especialment, a occident a partir dels atemptats 

de l’11-S a Nova York. 

                                                           
8
 El populisme és un terme imprecís usant en política que vol designar posicions ideològiques heterogènies construïdes 

a partir de "promeses als ciutadans" amb la certesa que no es podran complir. Es caracteritza per la seva aversió a les 
elits econòmiques, científiques i intel·lectuals, el seu rebuig dels partits tradicionals, la seva denúncia de l'egoisme per 
part de les classes privilegiades i la seva apel·lació constant al "poble" com a font de poder. 
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- Grups gihadistes regionals: s’afilien o depenen dels grups anteriors i segueixen les 

seves polítiques i proclames. Sovint són organitzacions locals que no tenen noms 

oficials però estan integrats per individus que han estat reclutats i s'organitzen 

logísticament per tal de perpetrar atemptats apadrinats pels grups de l'anterior 

nivell. 

- Xarxes de base i actors solitaris: no tenen contacte amb Al Qaeda o DAESH, sinó 

que són individus que decideixen actuar pel seu compte. Serien el que coneixem 

com a llops solitaris, és a dir, individus que perpetren un atemptat sense cap tipus 

de suport. 

- Islamisme: és un conjunt d'ideologies que sostenen que l'islam no és només una religió 

sinó també un sistema polític i que els musulmans moderns s’han d’unir políticament 

retornant a les arrels de la seva fe. 

- Estat Islàmic o DAESH: és una organització terrorista que controla els territoris a Síria i 

l’Iraq. Està dirigit per un líder polític i religiós que pretén rebre el suport de tot el món 

musulmà. 

- Al Qaeda: és una altra organització terrorista de caràcter gihadista. El seu líder principal 

era Osama bin Laden.  

- Islam: és una religió monoteista fundada al segle VII a la península Aràbiga. Els 

musulmans creuen en un sol déu, Al·là, que va revelar el seu missatge al profeta Mahoma. 

L’Alcorà és el llibre sagrat de l’islam on es recull aquest missatge.  

Per tant, cal diferenciar els termes islam, islamisme i gihadisme. Quan parlem de l’islam ens 

referim a la religió. L’islamisme i el gihadisme comparteixen un objectiu en comú: el califat 

mundial, és a dir, expandir l’islam arreu del món. L’islamisme utilitza la lluita política i el gihadisme, 

reivindica la lluita armada per aconseguir l'objectiu final del califat mundial. 

5.2.2.- Preservar la identitat de les víctimes 

No es pot difondre la identitat de les víctimes fins que el responsable de la publicació 

contacti amb les famílies dels afectats i aquestes ho permetin. Els mitjans de comunicació podran 

publicar la identitat de les víctimes un cop siguin informats. 

Es considera una víctima la persona que pateix un dany o perjudici provocat per una altra persona 

o bé per un accident fortuït.  

Si els diaris no compleixen aquest indicador, traspassaran els límits ètics i legals, ja que el dret a 

la privacitat és un dels drets fonamentals reconegut per la Constitució i, a més, és un dels principis 

ètics bàsics. És per aquest motiu que he decidit escollir-lo per l’anàlisi. 

5.2.3.- Salvaguardar la presumpció d’innocència 

Una persona serà innocent fins que un tribunal de justícia no comuniqui el contrari, és a dir, 

fins que no hi hagi una sentència ferma condemnant un individu després d’un judici. Els mitjans de 

comunicació no han d’acusar ningú si prèviament no s’ha declarat aquesta sentència. La 

immediatesa dels mitjans de comunicació no encaixa amb el temps necessari que empra la 

justícia per realitzar el judici. Per aquest motiu sovint es produeixen transgressions ètiques i 

s'acusa directament o es dona per fet que els sospitosos són culpables quan haurien de ser 

"presumptes" o "sospitosos". 

He escollit aquest indicador per analitzar quina va ser la fórmula que van utilitzar els diaris a l’hora 

de referir-se als autors de l’atemptat des del moment en què va ocórrer, fins que van ser declarats 

culpables del fet (en cas que s'hagi produït el judici i hi hagi sentència ferma). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
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He escollit aquest indicador per analitzar quin va ser el procés que van dur a terme els diaris a 

l’hora de referir-se als autors de l’atemptat des del moment en què va ocórrer, fins que van ser 

declarats culpables del fet. 

5.2.4.- Separació d’informació i d’opinió  

Els mitjans de comunicació han de separar la informació de l’opinió per tal de transmetre 

una informació neutra i lliure d’ideologies. Un fet és una informació contrastable que es troba 

exempta de l’opinió de qualsevol persona, en canvi, una opinió descriu el punt de vista respecte 

un fet. El lector ha de poder diferenciar quan s’està informant objectivament i quan s’està 

interpretant la notícia des d’un punt de vista més personal. En els mitjans escrits o audiovisuals, ja 

hi ha espais reservats per l'opinió, ja sigui l’editorial del diari, columnes, articles d'opinió o en les 

tertúlies. 

Aquest principi s’ha inclòs recentment en els codis deontològics perquè el fet de no separar la 

informació objectiva de l’opinió s’allunyava del principi de veracitat. En un atemptat és important 

publicar la informació de manera neutra, per tal que el públic pugui jutjar la informació i crear la 

seva pròpia opinió. 

5.2.5.- Protecció de menors 

No s’ha de difondre la informació personal dels menors, encara que siguin víctimes 

mortals, víctimes supervivents o autors d’un fet.  

Quan un menor està implicat en un crim o un delicte es plantegen diverses qüestions ètiques. Per 

una banda, mencionar qui és l’autor dels fets és una de les preguntes que ha de respondre una 

notícia però, al mateix temps, s’ha de preservar el dret a la privacitat del menor. Es recomana no 

difondre la identitat del menor i utilitzar altres termes per fer-ne referència. La pròpia llei, en cas de 

condemna, intenta preservar la identitat d'aquest menor i preservar-ne el seu anonimat per 

afavorir la posterior reinserció en la societat. 

He escollit aquest indicador per veure el tracte que fan el diaris en un acte criminal on hi ha 

implicats menors, com pot ser un atemptat. Respecten la privacitat? En preserven les identitats? 

5.2.6.- Llenguatge sensacionalista 

Quan s'exposa una notícia no s’ha d’utilitzar un llenguatge alarmant per tal de captar 

l’atenció del lector i, així, augmentar els beneficis en les vendes d'exemplars. 

He triat aquest indicador perquè penso que no s’han de provocar emocions i sentiments al lector 

per tal d’obtenir un benefici propi. Sovint els diaris no ho respecten i utilitzen titulars cridaners per 

atreure l’interès del públic i això fa que s’escapin del territori de l’ètica. Per exemple, pel que fa als 

atemptats, un titular sensacionalista podria ser: “Aquest cop, és la guerra” o bé “Bany de sang”. En 

canvi, un titular que no utilitzi un llenguatge sensacionalista podria ser: “Atemptat a...”. 

Per tant, la frontera entre el sensacionalisme i el llenguatge objectiu ens ho marcarà l'exposició 

objectiva dels fets, ja que sovint, el llenguatge sensacionalista implica un judici de valor o una 

adjectivació que pot incitar a la discriminació i l'odi cap a col·lectius vulnerables o cap a 

presumptes culpables. 

6.- ACTES TERRORISTES: NOVA YORK, MADRID I BARCELONA 

Segons les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes, els atemptats 

són actes criminals delictius que un individu o un grup d’individus cometen intencionadament 

contra un o més països amb la finalitat d’intimidar la ciutadania i terroritzar la societat, creant 

ambients de temor i por. Les motivacions en actes terroristes poden tenir finalitats ideològiques, 

polítiques o religioses.  
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Per analitzar el tractament periodístic he escollit tres atemptats diferents dels múltiples que hi ha 

hagut a Europa i als Estats Units des de l'any 2001. 

El primer d'ells és l'atemptat de l'onze de setembre del 2001, que va tenir lloc a la ciutat de Nova 

York. Va ser un dels atemptats que va canviar el món i que encara es té present avui dia9. El 

segon atemptat escollit ha estat l’atemptat de l’11 de març del 2004, que es va produir a Madrid i 

que va desestabilitzar la societat espanyola just a les vigílies d'unes eleccions generals a la 

presidència del govern espanyol. El darrer atemptat que he analitzat ha estat l'atemptat de 

Barcelona i Cambrils, que va sacsejar la ciutadania catalana en ple mes d'agost. 

L’avenç de les tecnologies i la revolució de les xarxes socials han repercutit de manera 

considerable en els atemptats de Barcelona, tant en el procés de radicalització dels autors, com 

en la difusió de les notícies, fins el punt que han posat en qüestió l’ofici de periodista i han reobert 

un gran debat. 

Per desgràcia, podríem haver-ne analitzat molts d'altres ja que a partir del 2012 se n'han produït a: 

 Transport públic de Londres el 7 de juliol de 2005: reivindicat per Al Qaeda. 

 Matança a Tolosa i Montauban el 11 i 15 de març de 2012, realitzat per Mohammed 
Merah. 

 Bulgària, 18 de juliol del 2012, reivindicat per Hezbolà. 

 Assassinat d'un soldat a Londres per part de dos gihadistes el 22 de maig de 2013. 

 Bèlgica, 24 de maig de 2014, perpetrat per un llop solitari. 

 Atemptat contra la revista Charlie Habdo a París, el 7 de gener de 2015, perpetrat per dos 
germans. 

 Copenhague, el 14 de febrer de 2015, perpetrat per un llop solitari. 

 Ankara (Turquia), el d'10 d'octubre de 2015, atemptat atribuït a Estat Islàmic. 

 Estadi de St. Denis, Sala Bataclan i establiments del centre de la ciutat de París, el 13 de 
novembre de 2015. Va ser perpetrat per un grup coordinat. 

 A l'Aeroport de Brussel·les, el 22 de març de 2016. 

 Un llop solitari assassina a dos policies a Magnanville (França), el 13 de juny de 2016. 

 El 14 de juliol de 2016, en plena celebració de la Festa Nacional de França, es va produir 
un atropellament mortal per part d'un llop solitari a Niça. 

 El Nadal de 2016, A Berlin es produeix un altre atropellament mortal per part d'un llop 
solitari. 

 Istanbul, desembre de 2016, atemptat abans d'un partit de futbol que el govern turc 
atribueix al grup pro-Kurd PKK. 

 Istanbul, 1 de gener de 2017, atemptat contra una discoteca reivindicat per Estat Islàmic. 

 Londres, 22 de març de 2017, atropellament massiu al pont de Westminster per part d'un 
llop solitari amb vincles amb Estat Islàmic. 

 Manchester, 22 de maig de 2017, explosió en un concert d'Ariana Grande on el terrorista 
suïcida integrant d'Estat Islàmic mor. 

 Londres, 3 de juny de 2017, atropellament massiu a Londres reivindicat per Estat Islàmic. 

                                                           
9
 L'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, l'edifici del Pentàgon i el tercer avortat pels propis passatgers, van 

marcar l'inici de la reacció nord-americana que va desembocar amb la segona guerra de l'Iraq i les repercussions 
geopolítiques que va tenir fins a l'actualitat, com el sorgiment i expansió de l'ISIS i els atacs terroristes a tots els països 
considerats còmplices d'aquella guerra. 
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6.1.- ATEMPTAT 11-S 

El dimarts 11 de setembre de 2001 va haver-hi una 

cadena de quatre atemptats suïcides liderats pel grup 

terrorista Al-Qaeda a Nova York. Dinou terroristes van 

segrestar quatre avions comercials, dos dels quals van ser 

estavellats intencionadament contra les Torres Bessones, 

situades al centre de Manhattan. Mentre s’esfondraven les 

dues torres, un tercer avió es va enclastar en una de les 

façanes del Pentàgon (seu del Departament de Defensa dels 

Estats Units). El quart avió es va estavellar a les afores de 

Shanksville, un poble situat a Pennsilvània, tot i que l’objectiu 

era estavellar-lo al Capitoli dels Estats Units, no va ser 

possible ja que els passatgers de l’avió es van enfrontar als 

terroristes, que van perdre el control del comandament.  

L’atemptat va causar la mort de 3.000 persones, incloent els 

19 terroristes, i més de 6.000 ferits. Va ser l’atemptat més greu que els Estats Units havia patit mai 

i va marcar un abans i un després, deixant els Estats Units envoltat de fum i cendres, i el món 

sencer impregnat de por i dolor.  

El president George W. Bush va prometre venjar l'atac, fet que va provocar la recerca del líder del 

grup Al-Qaeda i la invasió de l'Iraq, al marge de les Nacions Unides, cercant armes de destrucció 

massiva. 

6.2.- ATEMPTAT 11-M 

L’11 de març de 2004 es va produir un atemptat terrorista a Madrid a primera hora del matí, 

amb deu bombes que van explotar en trens de rodalies de RENFE situats a les estacions d’Atocha 

i a les andanes de Santa Eugenia i El Pozo del Tío Raimundo. El govern espanyol, en un primer 

moment, va culpar la banda terrorista ETA de ser autora de l’atemptat per motius polítics, tot i que, 

posteriorment es va confirmar que l’atemptat havia estat liderat per una cèl·lula d’Al-Qaeda.  

Van morir unes 200 persones i van resultar ferides aproximadament 2000 més. Va ser l’atemptat 

més important a Espanya i un dels més greus d’Europa.  

L'atemptat es va produir en plena campanya electoral per escollir el nou president del govern 

espanyol. Malgrat l'atemptat, les eleccions no es van suspendre i el partit socialista, liderat per 

José Luis Rodríguez Zapatero, les va guanyar amb una majoria àmplia al Partit Popular, que va 

rebre un vot de càstig per la gestió que va fer dels atemptats terroristes10.  

6.3.- ATEMPTAT 17-A11 

El dijous 17 d’agost de 2017 es va produir un atemptat terrorista causat per un 

atropellament massiu a la Rambla de Barcelona al voltant de les cinc de la tarda. Una furgoneta va 

recórrer mig quilòmetre pel passeig central de la Rambla, una de les zones més turístiques de 

Barcelona, envestint una multitud de gent fent ziga-zaga. En l’atemptat van morir 15 persones i va 

haver-hi més de 100 ferits.  

                                                           
10

 En la reivindicació de l'atemptat, Al-Qaeda afirmava que es feia pagar a Espanya el suport que el govern del Partit 
Popular, presidit per J.M. Aznar havia donat als EUA a l'hora d'atacar l'Iraq, juntament amb la Gran Bretanya (moment 
immortalitzat en la coneguda com la "foto de les Azores").  
11

 Veure annex 5 i 6 on es mostra la cronologia dels atemptats del 17 d’agost de 2017 i la cronologia de l’actuació dels 
mitjans de comunicació. 

 

Atac contra les Torres Bessones a Nova 

York. 

Font: https://www.hispantv.com/noticias/ee-

uu-/378367/activistas-atentados-

septiembre-corte-iran-apelacion 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda
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El dimecres 16 d’agost a la nit va haver una explosió en una casa d’Alcanar on van morir dues 

persones. Posteriorment, a l’interior de la casa van trobar 106 bombones de butà. La policia va 

vincular l’explosió de la casa d'Alcanar amb l’atemptat de Barcelona. L'explosió va deixar sense 

plans al grup terrorista, que tenia altres objectius a la capital catalana i va precipitar els 

esdeveniments. 

La matinada del mateix 17 d’agost, els Mossos d’Esquadra van abatre cinc terroristes que es van 

saltar un control policial i que pretenien atemptar al port de Cambrils, després que aquests 

abandonessin el vehicle i apunyalessin alguns vianants. 
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PART PRÀCTICA: METODOLOGIA D’ANÀLISI 

L’estudi té com a objectiu analitzar la cobertura periodística en els atemptats del 17 d’agost 
de 2017 a Barcelona i Cambrils, per tal d’examinar quin tractament van fer els diaris i veure si 
s’ajusta als principis ètics regulats en els codis deontològics. Posteriorment, faré l’anàlisi del 
tractament de la mateixa notícia publicada un any després, el 17 d’agost de 2018. Així podré fer 
un estudi comparatiu que em permetrà veure com un mateix diari ha tractat una mateixa notícia un 
any després.   

Per altra banda, un cop endinsats en el tema dels atemptats, vaig trobar interessant estudiar quina 
ha estat l’evolució del tractament dels atemptats en premsa escrita. Per poder realitzar aquesta 
anàlisi comparativa vaig decidir escollir dos dels atemptats que van colpejar el món: 

- L’atemptat de l’11 de setembre del 2001 a les Torres Bessones de Nova York. 

- L’atemptat de l’11 de març del 2004 a l’estació de tren de Madrid.  

A l’hora de seleccionar els diaris vaig procurar no centrar-me només en la premsa local, regional i 
nacional, sinó que també volia fer l’anàlisi des de l’àmbit internacional per tal de tenir una visió 
més àmplia. Els diaris que vaig escollir són els següents: 

- El Mundo. 

- El País. 

- El Periódico. 

- ABC. 

- La Vanguardia. 

- Ara. 

- El Punt Avui. 

- El Diari de Girona. 

- Setmanari de l’Alt Empordà. 

- Hora Nova.  

- Le Monde (França). 

- The New York Times (Nova York, Estats Units d’Amèrica). 

Vaig escollir el New York Times com a representant de la premsa internacional perquè és el 
primer diari nord-americà en tiratge, difusió i influència i, a més, és el diari editat a la ciutat on es 
van produir els atemptats a les Torres Bessones, que inicien la seqüència d'atacs terroristes que 
colpejarà el món els pròxims anys.  

L'altre representant de la premsa internacional és el diari francès Le Monde, que amb uns dos 
milions de lectors i el prestigi de les seves successives redaccions li han donat el títol del "diari de 
referència" de la premsa quotidiana francesa. 

Vaig consultar els codis deontològics d’ambdós països (veure annexos 3 i 4). 

L’atemptat a la Rambla de Barcelona va tenir lloc el 17 d’agost a la tarda, però fins el dia següent 
la premsa escrita no va publicar la notícia. És per aquest motiu que els diaris que he escollit són 
del dia 18 d’agost, excepte el diari francès Le Monde el qual no va publicar la notícia en portada 
fins el 19 d’agost. Pel que fa al Setmanari de l’Alt Empordà i l’Hora Nova es publiquen un cop a la 
setmana, concretament cada dimarts. No els he pogut incloure en l’anàlisi realitzat perquè no van 
publicar la notícia pròpiament dita de l’atemptat, sinó com va repercutir l’atemptat a la comarca de 
l’Alt Empordà.   

Per tal de poder valorar l’eticitat dels diaris vaig realitzar unes plantilles per analitzar d’una banda 
la imatge que apareix en les portades i per l’altra, el titular i el context que es troba en les pàgines 
interiors.  

Vaig trobar convenient seleccionar uns indicadors per les imatges i uns altres pel text, ja que són 
diferents els aspectes que s’analitzen. Pel que fa als indicadors de les imatges, vaig escollir els 
següents: 

- La protecció a menors. 
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- El dret a la pròpia imatge. 

- L’aflicció i el dolor. 

- La incitació a la violència i a altres conductes antisocials. 

Per l’anàlisi del text vaig triar els següents indicadors: 

- L’adjectivació del terrorisme. 

- Preservar la identitat de les víctimes. 

- La presumpció d’innocència. 

- La separació d’informació i d’opinió. 

- La protecció de menors. 

- L’ús d’un llenguatge sensacionalista.  

Per poder valorar cadascun dels indicadors vaig elaborar una rúbrica que consta d’una taula de 
doble entrada. En un dels eixos s’especifiquen els indicadors escollits i en l’altre, els criteris 
d’avaluació desglossats en quatre categories de qualitat (valors del 0 al 3, ordenats de menys a 
més eticitat).  

RÚBRICA 1 (annex 7) 

 

  

 

INDICADORS 
D’IMATGES 

 

0 1 2 3 

PROTECCIÓ A 
MENORS 

Apareixen menors 
que se’ls pot 

identificar pel rostre 
o per altres 
elements. 

Apareixen imatges 
de menors amb el 

rostre pixelat. 

Dificultat en 
identificar els 

menors perquè es 
veuen de lluny i/o 

d’esquenes. 

No s’han publicat 
imatges on 

apareguin menors 
d’edat. 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

S’han publicat 
imatges de víctimes 
en un pla proper i/o 

llunyà que es 
poden reconèixer 
pel rostre o per 
altres elements. 

 

S’han publicat 
imatges de víctimes 

en un pla proper 
amb els rostres 
pixelats, però es 
podrien arribar a 

identificar 
mitjançant altres 

elements. 

Dificultat en 
identificar les 

víctimes o afectats 
per l’acció terrorista 

perquè es troben 
en un pla llunyà. 

No s’han publicat 
imatges de 
víctimes. 

AFLICCIÓ  I DOLOR 

En les imatges 
apareixen víctimes 

mortals que 
transmeten dolor i 

sofriment. 

Apareixen persones 
ferides que 

transmeten dolor i 
sofriment. 

Apareixen objectes 
personals de les 

víctimes, que 
poden afectar els 

familiars. 

Es transmet el dolor 
però sense la 
necessitat que 

apareguin persones 
o objectes. 

INCITACIÓ A LA 
VIOLÈNCIA I A 

ALTRES 
CONDUCTES 
ANTISOCIALS 

Apareixen escenes 
violentes en primer 

pla. 

Apareixen escenes 
violentes en segon 

pla. 

En les imatges es 
mostren armes 

exhibides però no 
escenes violentes. 

No apareix cap 
tipus d’indici a la 

violència. 
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RÚBRICA 2 (annex 8) 

INDICADORS DE 
TEXT 

0 1 2 3 

 
 

ADJECTIVACIÓ DEL 
TERRORISME 

 
 

S’utilitzen tres 
vegades termes 
generalitzadors 

per referir-se a un 
individu. 

S’utilitzen dues 
vegades termes 
generalitzadors 

per referir-se a un 
individu. 

S’utilitza una 
vegada un terme 
generalitzador per 

referir-se a un 
individu. 

S’especifica 
clarament qui és 
l’autor dels fets 

sense incloure’l a 
cap grup. 

PRESERVAR LA 
IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

Apareixen els 
noms i cognoms 
de les víctimes. 

Apareix el nom de 
la víctima. 

Apareixen les 
inicials de la 

víctima. 

No apareix cap 
tipus de referència 

nominal a les 
víctimes. 

PRESUMPCIÓ 
D’INNOCÈNCIA 

Tots els termes 
emprats per 
nomenar els 
presumptes 

autors dels fets 
els defineixen 

com a culpables. 

La gran majoria 
dels termes 
emprats per 
nomenar els 
presumptes 

autors dels fets 
els defineixen 

com a culpables. 

S’utilitza alguna 
vegada el terme 

culpable per 
referir-se als 
presumptes 

autors dels fets. 

S’utilitza el terme 
“presumpte” per 
fer referència als 
possibles autors 

dels fets. 

SEPARACIÓ 
D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 

El periodista no 
estableix una línia 

entre el gènere 
informatiu i el 

valoratiu. 

El lector pot 
distingir els dos 
gèneres tot i que 

el periodista 
interpreta la gran 

majoria dels 
aspectes. 

Es narren els fets 
de manera 

objectiva tot i que 
també apareixen 

elements 
subjectius. 

El lector pot 
diferenciar l’opinió 
de la informació. 

PROTECCIÓ DE 
MENORS 

S’ha difós la 
informació 

personal d’un 
menor. 

S’han publicat les 
inicials del menor. 

Es fa referència al 
menor utilitzant 

apel·latius. 

S’utilitza el terme 
“menor d’edat” per 

fer referència a 
l’infant. 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

El titular i les 
pàgines interiors 
del diari contenen 

un llenguatge 
alarmant. 

Només el titular 
conté un 

llenguatge 
alarmant. 

Només les 
pàgines interiors 

contenen 
expressions 
alarmants. 

No s’utilitza un 
llenguatge 

alarmant per 
captar l’atenció del 

públic. 

  

Tot seguit, vaig utilitzar les rúbriques anteriors per fer l’anàlisi de cadascun dels diaris (annex 9). 

Vaig ressaltar en els diaris els termes o expressions que m’han servit per analitzar els indicadors 

textuals seguint la següent escala de colors: 

 

 

 

 

 

 

 Adjectivació del terrorisme 

 Preservar la identitat de les víctimes 

 Presumpció d’innocència 

 Protecció de menors 

 Sensacionalisme 



Som crítics amb el que llegim? 

25 
 

 

Per facilitar la lectura de les plantilles, vaig fer una llegenda on cada valor del 0 al 3 tenia assignat 

un color.  

 

Un cop vaig omplir cadascuna de les taules (annex 10), vaig redactar els resultats obtinguts. En 

comptes de redactar el tractament que havia fet cada diari, vaig trobar més pràctic analitzar-ho 

segons els indicadors. Així és més fàcil comparar com s’ha tractat un mateix indicador en els 

diferents diaris escollits per l’estudi.  

1.- ANÀLISI DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DELS ATEMPTATS DEL 17-A 

1.1.- CONTINGUT VISUAL: LES IMATGES 

LA PROTECCIÓ A MENORS 

Pel que fa a la presència de menors d’edat, en la portada dels diaris El Mundo, El País i El 

Diari de Girona, es poden veure dos infants. En primer pla apareix una dona amb un nen als 

braços, tot i que no se’l pot identificar perquè es troba d’esquenes. En segon pla apareix un menor 

ferit, estès a terra. El diari El País ha pixelat la cara del menor que apareix en segon pla, cosa que 

fa que resulti impossible identificar-lo pel rostre. En el cas de la portada de El Periódico i La 

Vanguardia han retallat la imatge original i d’aquesta manera no es mostra el menor estès a terra, 

que apareix a la resta de diaris que han utilitzat aquesta mateixa imatge. En el diari El Periódico 

encara es pot veure un menor d’edat a la dreta de la fotografia, tot i haver escapçat la imatge.  

El diari The New York Times, l’ABC i l’Ara han complert aquest criteri ja que en la portada no s’han 

publicat imatges de menors d’edat. Pel que fa al diari francès Le Monde, el dia després de  

l’atemptat, no van publicar cap notícia fent referència a l’atropellament de la Rambla. Malgrat això, 

el 19 d’agost sí que apareixia la notícia en la portada del diari i en les pàgines interiors. Pel que fa 

a la protecció de menors, al diari francès no apareix cap menor d’edat. El Punt Avui ha publicat 

una imatge d’una dona amb un nen als braços a la portada, encara que no se’l pot identificar.  

En general, la majoria de diaris han utilitzat la següent imatge de la Rambla en les portades. Tot i 

que alguns mitjans han procurat evitar la presència de menors escapçant la fotografia, no s’ha 

complert el punt 2.4 de les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes que 

afirma que “en la cobertura informativa d’un acte terrorista, cal reforçar la protecció i les bones 

pràctiques envers els menors. La privadesa i els seus drets fonamentals han de ser resguardats 

específicament.” 

 

 

 

 

 

 

 

0  1  2  3  
No fa referència 

a l’atemptat  

La Rambla de Barcelona després de l’atemptat. 

Font: https://elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522766816_289745.html 
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EL DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

Encara que els menors tinguin un tracte especial, les persones també han de ser 

respectades i tenen els seus drets com a ciutadans12. En la portada del diari El Mundo, El País, El 

Periódico, La Vanguardia i El Diari de Girona apareixen víctimes en un pla proper i llunyà les quals 

es poden identificar per elements característics com la roba o objectes personals. Per això, tots els 

diaris que van publicar aquesta imatge estan incomplint els punts 2.2 i 2.3 de les Recomanacions 

sobre la cobertura informativa d’actes terroristes. El punt 2.2 especifica que “es recomana que els 

mitjans s’abstinguin de difondre imatges de cadàvers de les víctimes d’un acte terrorista si se les 

pot reconèixer, tant sigui pel rostre com per altres elements” i el punt 2.3 que exposa que “les 

víctimes supervivents d’un acte terrorista tenen dret a la privadesa”.  

El diari ABC i El Punt Avui han publicat imatges de víctimes supervivents en un pla proper que en 

trobar-se d’esquenes impedeix reconèixer-les pel rostre, però es poden identificar mitjançant altres 

elements. El diari americà The New York Times ha envaït la intimitat i el dret a la pròpia imatge 

publicant una fotografia on apareixen dues víctimes en un pla proper les quals es poden 

identificar.   

Els diaris que han salvaguardat la privacitat de les víctimes, complint amb els punts 2.2 i 2.3 de les 

Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes són l’Ara i Le Monde. L’Ara ha 

utilitzat una imatge neutra en la portada amb el titular “Sense por” i Le Monde ha publicat una 

imatge en la portada on es respecta la privacitat de les persones, ja que no apareixen víctimes. 

EL DOLOR I L’AFLICCIÓ 

Els atemptats són actes violents i no es pot suprimir el dolor ja que sinó s’estaria obviant la 

realitat. Malgrat això, hi ha diverses formes per transmetre el dolor i no cal recórrer a la publicació 

d’imatges on apareguin víctimes mortals.  

Els diaris com El Mundo, El País, El diari de Girona, El Periódico i La Vanguardia van utilitzar una 

imatge de la Rambla després de l’atropellament on apareixen víctimes mortals, víctimes 

supervivents i objectes personals dels afectats. El diari americà The New York Times va utilitzar 

una imatge feta des d’un pla picat on veiem l’escena des de dalt. El fet de veure la imatge des 

d’aquest punt de vista sovint transmet una sensació d’inferioritat. Apareixen dos ancians estesos 

al terra d’una vorera i una dona ajaguda al seu costat que segurament estava demanant ajuda. És 

una imatge molt commovedora ja que els ancians són persones vulnerables. A més la vorera està 

tacada de sang, i és un element que transmet dolor. En la portada de l’ABC es publica una imatge 

on es mostra una víctima d’esquenes amb la roba tacada de sang.  

El diari Ara es va abstenir de publicar cap tipus d’imatge en la portada. És l’únic diari que he 

utilitzat en l’estudi que ha sabut transmetre el dolor i la gravetat dels fets sense la necessitat de 

recórrer a fonts iconogràfiques. En la portada de Le Monde no apareix cap escena de l’atemptat 

sinó que es pot veure una dona en primer pla que transmet desesperació i pànic. El Punt Avui ha 

escollit una imatge com a portada on podem veure tres persones d’esquenes, al centre un home 

que està ferit amb sang al cap i dues persones al seu costat que l’estan ajudant. El diari no ha 

publicat imatges de víctimes mortals, però sí de víctimes supervivents tot i que no apareixen de 

cara. 

                                                           
12

Segons l’article 18 de la Constitució Espanyola de 1978, es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge. 
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La majoria dels diaris no han tingut en compte aquest aspecte a l’hora d’escollir la imatge que 

publicarien en la portada. És evident que un fet tan greu com és un atemptat no es pot obviar 

però, ¿és necessari envair la intimitat de les víctimes per tal que els ciutadans prenguin 

consciència de la gravetat del fet? Avui en dia és un tema que genera molta controvèrsia ja que és 

difícil diferenciar allò que es publica per interès públic del que es publica per morbositat.  

LA INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

En el cas de la portada dels diaris de El Mundo, El País, El Diari de Girona, El Periódico i 

La Vanguardia no apareix cap tipus d’escena violenta que transmeti comportaments violents o 

inciti a ser imitada. Tot i això, en les portades dels diaris citats anteriorment apareixen alguns 

policies amb el rostre pixelat que porten les armes dins la funda, però n’hi ha d’altres que les 

exhibeixen. En aquest darrer cas, la finalitat d’aquesta exhibició no es pot considerar intimidadora, 

ja que la gravetat de la situació requeria evitar l’ús de més explosius, armes de foc o altres 

objectes perillosos que amenacessin la integritat física dels policies o d’altres persones per part de 

presumptes terroristes o sospitosos. El fet que sigui un policia qui porta una arma normalitza més 

la situació, ja que la professió requereix haver de portar-ne. Per tant, pel que fa al compliment dels 

codis ètics, aquests diaris han respectat força aquest principi. 

Pel que fa als diaris internacionals, tant Le Monde com The New York Times ,han respectat aquest 

indicador perquè les imatges publicades en ambdues portades no mostren escenes que exaltin 

actituds violentes o antisocials. 

El diari El Punt Avui, l’Ara i l’ABC també han complert amb aquest principi. En aquest darrer diari 

les armes que apareixen estan enfundades i pertanyen a membres del cos policial.  

1.2.- CONTINGUT TEXTUAL 

Els indicadors que s’analitzen a continuació fan referència al contingut textual que es troba en les 

pàgines interiors dels diaris.  

L’ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

Els diaris El Mundo, El País, La Vanguardia, l’Ara, El Punt Avui, Le Monde i The New York 

Times han incomplert amb el punt 1.5 de les Recomanacions sobre la cobertura informativa 

d’actes terroristes que diu “els actes terroristes els cometen individus, no països, ètnies o religions. 

Així, caldrà no adjectivar el terrorisme en funció de l’origen, l’ètnia o la religió”.  

Generalment, el diari El País ha utilitzat termes com “terrorismo yihadista” o “islamismo extremista” 

on no s’adjectiva el terrorisme segons la religió, el país o l’ètnia. Malgrat això, en algun cas utilitza 

l’adjectiu “islamista” per qualificar el terrorisme. La Vanguardia també ha fet servir termes poc 

apropiats com “terror islamista” o l’entradeta “Un islamista causa 13 muertos y cien heridos con 

una furgoneta en la Rambla”. Anàlogament,  l’Ara fa referència a “terrorisme islamista” i també es 

pot llegir el següent: “Sabem que Catalunya i Espanya, com les principals ciutats europees, són 

objectiu dels islamistes”. A l’avanttítol de la notícia de El Punt Avui apareix “Cop islamista a 

Barcelona”. En el cas de El Mundo podem llegir expressions on s’utilitza el terme ”islamistes” en 

comptes de “gihadistes”. Els diaris internacionals no han respectat aquesta recomanació. El diari 

The New York Times fa referència a altres atemptats terroristes emprant expressions com “The 
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bombings were carried out by a group of North African Islamists that intersected with a band of 

petty criminals13”. 

El Periódico, l’ABC i El Diari de Girona adjectiven de forma correcta el terrorisme emprant termes 

com “terrorismo yihadista”, “atentado yihadista”, “Estat Islàmic” o “atemptat terrorista”.  

Es pot concloure que pocs diaris han complert aquesta recomanació, ja que no utilitzen termes 

generalitzadors per qualificar el terrorisme. La gran majoria opten pel terme “islamista” per 

adjectivar el terrorisme. L’ús d’aquest llenguatge pot incitar l’odi cap a persones que professen 

l’islamisme. L’islamisme no s’ha de confondre amb el gihadisme. Per tant, cal evitar termes com 

“terrorisme islàmic”, que s’hauria de substituir per “terrorisme gihadista”o simplement “terrorisme”. 

PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES VÍCTIMES 

El País, Le Monde, El Periódico i l’ABC no han respectat el dret a la privacitat de les 

víctimes perquè en les pàgines interiors han publicat noms i cognoms de les víctimes, cosa que 

resulta innecessària. Altres diaris com El Mundo i La Vanguardia també han incomplert amb 

aquest principi. Tot i que no apareixen els cognoms de les víctimes, es podem llegir els noms. 

Tots els diaris citats anteriorment contravenen l’ètica periodística degut a què no s’ha de difondre 

la identitat de les víctimes excepte quan siguin facilitades per l’autoritat.  

El Diari de Girona¸ El Punt Avui i The New York Times han transmès la notícia sense desvetllar els 

noms i cognoms de les víctimes, complint amb un dels principis de l’ètica periodística.  

Com he dit anteriorment, no són necessàries les dades de les víctimes, ja que un cop s’ha 

comunicat als familiars del que ha ocorregut, no té cap tipus de finalitat informativa ni aporta 

informació rellevant el fet de conèixer les dades més personals dels afectats.  

LA PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

Tots els diaris escollits per realitzar l’anàlisi van complir el criteri 10 del Codi Deontològic 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya segons el qual “Tota persona acusada o imputada d’un 

delicte té dret a la presumpció d’innocència en les informacions i opinions relatives a indagacions, 

causes o procediments penals”. 

Segons els Mossos d’Esquadra, a les 18:50 del 17 d’agost de 2017 es va confirmar que l’atemptat 

era terrorista i, per tant, és correcte que els diaris especifiquin el dia posterior als atacs, que 

l’atemptat era terrorista. Els diaris han salvaguardat adequadament la presumpció d’innocència 

amb expressions com “presunto yihadista”, “el principal sospechoso”, “el conductor de la 

furgoneta”, “el presunto autor del atentado”, “el conductor del vehicle”, “el possible autor del furt”, 

“Els Mossos d’Esquadra van detenir a Alcanar i a Ripoll dos sospitosos”, “onze suspects14”, “La 

police catalane y a abattu cinq terroristes présumés»
15” i “the suspects16”.  

SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I D’OPINIÓ 

Seguint el punt 2 de l’annex B del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, cal vetllar per una informació transparent i rigorosa.  

                                                           
13

Traducció: Els bombardejos van ser duts a terme per un grup d'islamistes nord-africans que van trobar-se amb una 
banda de delinqüents comuns. 
14

 Traducció: Onze sospitosos.  
15

 Traducció: La policia catalana va abatre cinc presumptes terroristes.  
16

 Traducció: Els sospitosos. 
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Molts diaris van contrastar la informació a través de fonts oficials, com ara les informacions ofertes 

pels Mossos d’Esquadra, el Servei d’Emergències Mèdiques, la Conselleria d'Interior o d’altres 

organismes oficials. Per tant, això implica que s’hagi intentat donar una informació precisa, veraç i 

objectiva. D’altra banda, també cal remarcar que molts d’ells van utilitzar un lèxic valoratiu amb 

termes sensacionalistes i adjectius generalitzadors que impliquen un judici de valor, deixant 

entreveure l’opinió del diari. 

 

PROTECCIÓ DE MENORS 

El Mundo, La Vanguardia, El Periódico i l’Ara citen el nom i el cognom d’un dels terroristes 

que en el moment dels fets era menor. Alguns d’aquests diaris afirmen que el terrorista tenia divuit 

anys o bé que els acabava de complir recentment malgrat que no era fins l’octubre que arribava a 

la majoria d’edat. Així doncs, aquests diaris han transgredit aquest indicador atès que segons el 

punt 11 del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya “cal evitar difondre la 

identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de 

segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals”.  

Pel que fa a la resta de diaris, l’ABC, El País, Le Monde, El Punt Avui, El Diari de Girona i The 

New York Times, han protegit el dret dels menors preservant la seva identitat. Han utilitzat termes 

com “un joven” o “a 6-year-old girl”17.  

En aquest cas, la majoria dels diaris han salvaguardat la identitat dels menors utilitzant altres 

termes per fer referència als infants. Tot i així, els pocs diaris que han difós les dades personals 

del menor, no han transmès informació contrastada i fiable ja que alguns d’ells han publicat l’edat 

del terrorista de manera incorrecta.  

LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

El Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico, l’ABC, Le Monde, El Punt Avui i El diari de 

Girona han incomplert amb el punt 3.4 de les Recomanacions sobre la cobertura informativa 

d’actes terroristes que afirma que “l’expressivitat informativa no ha de caure en una 

espectacularització del llenguatge verbal, en el sentit que pugui produir en l’audiència un efecte 

morbós, alarmant i/o que l’inciti a una reacció violenta.” Els diaris citats anteriorment han utilitzat 

paraules i expressions com “terror”, “la zona de la matanza fue acordonada”, “l’Espagne frappée 

par un double attentat18”, “la vague d’attentats qui ensanglante l’Europe19”, “barbàrie” i “es una 

guerra”, tant en el titular de la portada com en les pàgines interiors.  

L’Ara utilitza un llenguatge neutre en el titular de la portada “Sense por”, tot i que l’entradeta 

“Barcelona no es rendirà al terror” és més sensacionalista.  

A diferència dels diaris anteriors, en la portada del diari The New York Times, s’utilitza un 

llenguatge neutre, però a les pàgines interiors es pot llegir l’expressió “once again, terror has 

shown its grotesques face20". 

  

                                                           
17

 Traducció: Noia de sis anys. 
18

 Traducció: Espanya colpejada per un atemptat doble. 
19

 Traducció: L’onada d’atacs que ensagna Europa.   
20

 Traducció: Una vegada més, el terror ha mostrat el seu rostre grotesc". 
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2.- COMPARATIVA DELS ATEMPTATS DE L’11-S, 11-M I 17-A 
 

Al llarg dels anys ha anat canviant la forma de fer periodisme i de transmetre les notícies. Per tal 

d’observar aquesta evolució he escollit tres atemptats terroristes que s’han comès en els darrers 

vint anys: l’11S, l’11M i el 17A (veure annexos 11 i 12). A continuació analitzaré, des del punt de 

vista ètic, com s’ha donat aquesta progressió (veure annex 13). Per poder fer l’estudi del 

tractament periodístic d’aquests atemptats he elaborat una nova rúbrica.  

 
INDICADORS 

IMATGES 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

PROTECCIÓ A 
MENORS 

 
Apareixen 

menors i se’ls 
pot identificar pel 

rostre o per 
altres elements. 

 
Apareixen 
imatges de 

menors amb el 
rostre pixelat. 

 
Dificultat en 

identificar els 
menors perquè 

es veuen de 
lluny i/o 

d’esquenes. 

 
No s’han 

publicat imatges 
on apareguin 

menors d’edat. 

 
 
 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

 
S’han publicat 

imatges de 
víctimes en un 
pla proper i/o 
llunyà que es 

poden 
reconèixer pel 

rostre o per 
altres elements. 

 

 
S’han publicat 

imatges de 
víctimes en un 
pla proper amb 

els rostres 
pixelats, però es 
podrien arribar a 

identificar 
mitjançant altres 

elements. 

 
Dificultat en 

identificar les 
víctimes o 

afectats per 
l’acció terrorista 
perquè es troben 
en un pla llunyà. 

 
 
 

No s’han 
publicat imatges 

de víctimes. 

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 

En les imatges 
apareixen 

víctimes mortals 
que transmeten 
dolor i sofriment. 

Apareixen 
persones ferides 
que transmeten 
dolor i sofriment. 

Apareixen 
objectes 

personals de les 
víctimes, que 
poden afectar 
els familiars. 

Es transmet el 
dolor però sense 
la necessitat que 

apareguin 
persones o 
objectes. 

 
INDICADORS TEXT 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

ADJECTIVACIÓ 
DEL TERRORISME 

 
S’utilitzen tres 

vegades termes 
generalitzadors 
per referir-se a 

un individu. 

 
S’utilitzen dues 
vegades termes 
generalitzadors 
per referir-se a 

un individu. 

 
S’utilitza una 

vegada un terme 
generalitzador 
per referir-se a 

un individu. 

 
S’especifica 

clarament qui és 
l’autor dels fets 
sense incloure’l 

a cap grup. 

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 

 
El titular i les 
informacions 

addicionals que 
l’acompanyen 
contenen un 
llenguatge 
alarmant. 

 
Només el titular 

conté un 
llenguatge 
alarmant. 

 
Només les 

informacions 
addicionals del 
titular contenen 

expressions 
alarmants. 

 
No s’utilitza un 

llenguatge 
alarmant per 

captar l’atenció 
del públic ni en 

el titular ni en les 
informacions 

addicionals que 
l’acompanyen. 
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2.1.- EL MUNDO 

 

Pel que fa a la protecció de menors en les portades del 12 de setembre i del 12 de març, es 

respecta el dret a la privacitat, ja que no es publiquen imatges d’infants. En canvi, en els atemptats 

de Barcelona no s’ha tingut present el dret dels menors perquè apareixen en primer i segon pla.  

En el cas del dret a la pròpia imatge, tant en les portades del dia dels atemptats de Madrid com 

dels de Barcelona s’ha vulnerat el dret a la intimitat i a la dignitat utilitzant una fotografia com a 

portada on es mostren víctimes d’ambdós atemptats. En l’atemptat de Madrid, les víctimes 

apareixen en primer pla i se les pot reconèixer pel rostre. En canvi, en els atemptats del 17 d’agost 

resulta més difícil identificar-les. Respecte a aquest indicador, El Mundo va realitzar una cobertura 

informativa correcta el 12 de setembre de 2001.  

Pel que fa al dolor i a l’aflicció que transmeten les imatges, només la cobertura feta el 12 de 

setembre de 2001 respecta la intimitat de les víctimes i utilitza una fotografia com a portada on es 

mostren les Torres Bessones. En els altres dos atemptats es transmet el dolor i la gravetat dels 

fets a través de fotografies de les víctimes mortals i supervivents.  

En la portada dels tres atemptats es fa referència als autors de l’atemptat mitjançant termes 

especificadors com per exemple “integrismo islámico”, “Estado Islámico” o “Al Qaeda”. S’ha de 

tenir present que el fet que en la portada s’adjectivi correctament, no implica que en les pàgines 

interiors s’utilitzi un llenguatge generalitzador.   

Fent referència al sensacionalisme, en les portades dels tres atacs terroristes s’utilitza un 

llenguatge alarmant. En el cas del 12 de setembre, el titular no és sensacionalista però en les 

informacions addicionals es pot llegir el terme “infamia”.  

En els atemptats de Madrid i de Barcelona, tant en el titular com en la portada s’empra un 

vocabulari alarmant i poc ajustat, recorrent a expressions com “el día de la infamia”, “IS reivindicó 

la matanza” o “el terror del IS golpea España”.  
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2.2.- EL PAÍS 

 

La portada del diari El País del 18 d’agost de 2017 és l’única, respecte als altres atemptats 

escollits per l’anàlisi, que ha incomplert un dels principis ètics segons el qual s’ha de respectar la 

privacitat dels menors d’edat.  

Fent referència al dret a la privacitat i a la dignitat de les víctimes, només la cobertura feta en 

els atemptats de Nova York respecta aquest criteri. El 12 de març es va publicar una imatge on 

apareix un gran nombre de víctimes de l’atemptat esteses sobre la via del tren en primer pla, 

identificables i en estat poc digne. En la fotografia dels atemptats de Barcelona també apareixen 

víctimes, però a diferència de la imatge de l’atemptat de Madrid, el nombre de víctimes és menor i 

es troben en un pla més secundari.  

Les imatges publicades en la portada del 12 de març de 2004 i del 18 d’agost de 2017 transmeten 

el dolor que es va viure en ambdós atemptats envaint la intimitat i la dignitat de les víctimes. No 

obstant, en el cas de l’11 de setembre s’utilitza una fotografia de les Torres Bessones envoltades 

d’una columna de fum. 

Pel que fa a l’ús de termes generalitzadors per fer referència a un individu, El País ha respectat 

aquest indicador en la cobertura dels tres atemptats. Cal recordar que l’anàlisi es realitza a través 

de les portades dels diaris, per tant, és possible que en les pàgines interiors s’adjectivi 

incorrectament el terrorisme.  

En l’atac terrorista de Nova York, El Mundo va emprar un llenguatge adequat sense recórrer a les 

expressions cridaneres i alarmants. No obstant, no es va tenir en compte aquest indicador als 

atemptats de l’11 de març de 2004 i del 17 d’agost de 2017. En les portades d’aquests es poden 

llegir frases com “los terroristas dejaron un rastro sangriento”, “matanza terrorista en La Rambla 

de Barcelona”, “infierno terrorista en Madrid” o “diez explosiones en cuatro trenes de cercanías 

siembran el terror.” 
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2.3.- EL PERIÓDICO 

 

El tractament que va fer El Periódico respecte a la privacitat dels menors i el dret d’imatge de 

les víctimes va ser correcte, tant el 12 de setembre de 2001 com el 12 de març de 2004. En cap 

cas apareixen imatges de menors o de víctimes en estat crític i, fins i tot, en les dues portades 

només es mostra la zona afectada per l’atemptat. 

No obstant, en la portada del passat 18 d’agost de 2017 es publica una imatge on apareixen 

víctimes i es pot veure un menor d’esquenes. Tot i així, El Periódico va escapçar la imatge original 

que van utilitzar la resta de diaris, on apareixien dos menors en comptes d’un. 

Pel que fa als atemptats de Nova York i de Madrid s’han publicat imatges on no apareixen 

víctimes, sinó que es mostra la zona afectada per l’atemptat. En el cas dels atemptats de 

Barcelona, es recorre a la publicació d’una fotografia on es poden veure víctimes supervivents i 

mortals. 

En el cas de El Periódico s’ha utilitzat un tipus de llenguatge poc específic i generalitzador en la 

cobertura feta el 12 de març de 2004, utilitzant la següent expressió que es pot llegir a la portada: 

“los islamistes relacionan la acción con Iraq”. Pel que fa als altres dos atemptats escollits per 

l’anàlisi, s’ha realitzat un bon tractament informatiu emprant un vocabulari concret que fa 

referència a un individu o col·lectiu.   

El Periódico va tenir en compte l’expressivitat informativa en el cas dels atemptats de Madrid, ja 

que utilitza el titular “11-M” i en les informacions addicionals no recau en l’ús de termes alarmants. 

Tot i això, en els atacs terroristes de Nova York i de Barcelona s’incompleix aquest indicador degut 

al fet que s’usen expressions com per exemple “terror global”, “horror en la Rambla” i “Cuatro 

terroristes muertos y un quinto herido en Cambrils al evitar los Mossos otra masacre”.  
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2.4.- ABC 

 

Pel que fa a la presència de menors en les portades dels diaris, en els tres atemptats es va 

realitzar una cobertura informativa adequada perquè no es mostren imatges d’infants.  

Tot i respectar els drets dels menors, es va incomplir el dret a la pròpia imatge en la cobertura 

dels fets ocorreguts a Madrid i Barcelona. En la imatge que apareix a la portada dels atemptats de 

Madrid es poden veure els cossos coberts de les víctimes mortals. És cert que no es poden 

distingir ni identificar, però no és necessari publicar aquest tipus d’imatges tan delicades ja que 

poden afectar els familiars d’aquestes. En el cas de l’atemptat de Barcelona s’ha vulnerat 

clarament el dret a la privacitat perquè apareix una víctima en estat poc digne, que es pot 

identificar en trobar-se en primer pla. 

Pel que fa a la portada del 12 de setembre del 2001, l’ABC va preservar el dret a la pròpia imatge 

perquè va publicar una fotografia on es mostra la zona afectada per l’atemptat i no apareixen 

víctimes.  

Fent referència al dolor que transmeten les imatges, la portada del 12 de març de 2004 és la més 

violenta. La imatge mostra l’escena en què els sanitaris cobreixen els cossos de les víctimes 

mortals. La portada del 18 d’agost de 2017 mostra una víctima supervivent d’esquenes, però no 

transmet el mateix dolor que una víctima mortal. Tot i això, l’ABC no va preservar la intimitat de 

les víctimes a l’hora d’escollir la imatge que representaria el que va ocórrer en aquella data.  

L’ABC també va tenir present l’adjectivació del terrorisme en la cobertura periodística dels 

atemptats de Madrid i Barcelona, amb la utilització d’expressions usades correctament com “el 

yihadismo golpea a España.” En el cas dels atemptats de Nova York, barrejar el terrorisme amb la 

religió, com es pot veure amb en l’expressió “el terrorismo islámico.” 

Respecte als tres atemptats terroristes, els titulars publicats van ser els següents: “El terrorismo 

islámico declara la guerra a Occidente”, “Asesinadas 200 personas en una matanza terrorista en 

Madrid” i “El yihadismo golpea a España en Barcelona.” En les expressions “declara la guerra”, 

“matanza” i “golpea a España” es manifesta el sensacionalisme de forma clara. Pel que fa a les 

informacions addicionals de la portada dels tres atemptats, s’empra un vocabulari correcte.  
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2.5.- LA VANGUARDIA 

 

El diari La Vanguardia no va difondre imatges de menors d’edat en cap de les portades dels tres 

atemptats escollits per fer l’anàlisi.  

En referència al dret a la privacitat i a la intimitat de les víctimes, La Vanguardia va incomplir-lo 

al realitzar la cobertura del 18 d’agost de 2017, on es poden veure víctimes mortals i supervivents 

que tot i que no es poden identificar pel rostre, es poden reconèixer mitjançant altres elements. 

Les portades de l’atemptat a Nova York i l’atemptat a Madrid respecten el dret citat anteriorment.  

Pel que fa a la publicació d’imatges de víctimes per tal de transmetre dolor i conscienciar els 

ciutadans de la gravetat dels fets, tant en l’atac terrorista de Nova York com en el de Madrid no es 

va recórrer a l’ús imatges morboses i que vulneressin el dret a la intimitat. Malgrat això, en la 

portada del 18 d’agost de 2017 s’utilitza una fotografia on apareixen víctimes supervivents i 

mortals.    

En la portada de La Vanguardia del 18 d’agost de 2017 es pot llegir la següent expressió: “un 

islamista causa 13 muertos y cien heridos con una furgoneta en la Rambla”, que incompleix l’ús 

d’una informació rigorosa i veraç, que no generi odis cap a algun determinat grup. En els altres 

atemptats, la cobertura és ajustada i adequada respecte aquest indicador. 

Pel que fa a l’ús d’un llenguatge sensacionalista, la cobertura periodística dels tres atacs 

terroristes va utilitzar expressions alarmants, morboses i violentes. En l’atemptat de Nova York i en 

el de Barcelona, s’empren expressions sensacionalistes en el titular i en les informacions 

addicionals com per exemple “guerra a EE.UU.”, “terror en Barcelona”, “el día de la infamia” o “500 

metros de horror.” A diferència d’aquests dos atemptats, el tractament informatiu del 12 de març 

de 2004 va publicar el titular “11-M en Madrid”, on es fa servir un vocabulari correcte. Tot i això, en 

les informacions addicionals es poden llegir frases com “casi 200 muertos y 1.400 heridos en la 

mayor matanza terrorista a Europa”, “Al Qaeda se atribuye la masacre” o “nos pone brutalmente 

en contacto con una masacre que no creíamos posible que se produjera en estas latitudes.” 

 

 

  



Som crítics amb el que llegim? 

36 
 

2.6.- EL PUNT AVUI 

 

Respecte a l’aparició de menors d’edat en les imatges, tant l’atemptat de Nova York com el de 

Madrid, han protegit aquest dret. No obstant, la portada del 18 d’agost de 2017 mostra una dona 

amb un menor als braços, però cal matisar que es troba d’esquenes i no es pot identificar. 

El dret a la pròpia imatge també s’ha respectat en la cobertura dels atemptats que van tenir lloc 

el 2001 i el 2004. La portada del 12 de setembre de 2001 mostra una escena que es troba uns 

metres desplaçada de la zona de les Torres Bessones. Per tant, segurament les persones que 

apareixen en la imatge no són víctimes, sinó vianants que s’allunyen del nucli de l’atemptat. 

 El 12 de març de 2004 també es va realitzar una cobertura periodística adient que salvaguarda la 

privacitat de les víctimes. Tot i així, el tractament fet sobre els atemptats de Barcelona no es va 

ajustar a aquest principi regulat en el codi deontològic perquè es poden veure víctimes que tot i 

trobar-se d’esquenes, es poden reconèixer a través d’altres elements identificatius.  

La cobertura feta el 12 de setembre de 2001 i el 12 de març de 2004, no va recórrer a la 

publicació de fotografies de víctimes en la portada per tal de comunicar la gravetat dels fets. En el 

cas de l’atac terrorista de Barcelona, tot i que no apareixen víctimes mortals, es poden veure ferits. 

El Punt va emprar termes encertats com “grups radicals islàmics”, “uns terroristes” o “Estat 

Islàmic” en comptes de recórrer a expressions incorrectes com “terrorisme islàmic” o “islamistes.” 

Respecte al sensacionalisme, les portades dels atemptats dels trens a Madrid i els de Barcelona 

recullen expressions com “almenys 192 morts i més de 1.400 ferits en la massacre de Madrid”, 

“Estat Islàmic causa una massacre”, “barbàrie” o “terror global a Barcelona.” Pel que fa al 12 de 

setembre de 2001, la cobertura va ser correcta fent referència a aquest indicador.  
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2.7.- EL DIARI DE GIRONA 

 

En relació amb els menors d’edat, la fotografia de la portada dels atemptats de Barcelona és 

l’única que incompleix una de les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes 

que sosté que “en la cobertura informativa d’un acte terrorista, cal reforçar la protecció i les bones 

pràctiques envers els menors”. En la imatge del 18 d’agost de 2017 apareixen dos menors que es 

poden reconèixer.  

Tant en la portada del 12 de març de 2004 com en la del 18 d’agost de 2017 es va transgredir la 

privacitat i la dignitat de les víctimes. En el cas de Madrid, a la part superior de la portada 

apareixen dues fotografies. La imatge esquerra mostra un primer pla del rostre d’una víctima i, a la 

imatge de la dreta apareix una víctima identificable acompanyada d’un policia. La imatge central 

del diari mostra l’escena de l’atemptat des d’un pla picat on es veuen les víctimes mortals 

cobertes. En la portada dels atemptats de Barcelona també apareixen víctimes que es poden 

reconèixer mitjançant elements identificatius, com poden ser la roba o objectes personals. Pel que 

fa a l’11 de setembre, no es va publicar cap notícia o imatge en la portada que fes referència a 

l’atemptat de Nova York. A les pàgines interiors d’aquell dia es publica la notícia sense recórrer a 

l’ús de fotografies. 

En les portades del dia posterior dels atacs terroristes de Madrid i Barcelona es mostren les 

víctimes mortals d’ambdós atemptats. En el cas de Madrid, es pot veure com els equips sanitaris 

cobreixen les víctimes. Encara que no es puguin identificar, el fet que apareguin els cossos fa que 

la imatge sigui violenta. En la fotografia dels atemptats de Barcelona també apareixen víctimes 

mortals i supervivents i, a diferència dels atemptats de Madrid, aquestes es poden reconèixer.   

En les portades dels tres atemptats, el llenguatge és adequat i en cap cas s’adjectiva el 

terrorisme en funció de l’origen, l’ètnia o la religió.  

En els atemptats de l’11 de setembre de 2004 i del 17 d’agost de 2017, es manifesta clarament el 

sensacionalisme mitjançant frases com “Al-Qaeda assumeix la massacre” o “terror a Barcelona”. 

En el cas del 12 de setembre de 2001, El Diari de Girona fa referència als atemptats de Nova York 

únicament en les pàgines interiors. En aquestes no s’empren termes alarmants.  
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2.8.- LE MONDE 

 

 

 

 

 

Le Monde va preservar el dret dels infants i el dret a la pròpia imatge en la cobertura 

periodística dels tres atemptats. En el cas dels atemptats de Nova York, el diari francès va publicar 

una vinyeta on es mostra la caiguda de la borsa després dels atemptats. Aquest fet també queda 

reflectit a l’entradeta “les marchés redoutent que la chute de Wall Street casse le moral des 

ménages aux Estats-Unis21“. En la vinyeta es pot llegir la següent frase: “il n'y a pas que le passé 

dans la vie! Il y a aussi le présent!22“.  

Pel que fa als atemptats de Madrid, apareixen dues vinyetes en la portada. La primera mostra les 

bombes que van esclatar el dijous 11 de març de 2004 a Madrid. En la segona imatge es pot 

veure la bandera espanyola, una urna i una caricatura d’un membre d’ETA. El diumenge 14 de 

març del 2004 van tenir lloc les eleccions generals espanyoles. El govern espanyol va atribuir a 

l’organització terrorista ETA l’autoria dels atemptats sense tenir evidències contundents.  

El 18 d’agost de 2017, la imatge que ocupava la portada mostrava una dona a la Rambla, el 

mateix dia dels atemptats, espantada i horroritzada.  

Quant a l’adjectivació del terrorisme, Le Monde va especificar clarament l’autoria dels fets en la 

redacció de la notícia dels tres atemptats. Tant en els atemptats de Madrid com en els de 

Barcelona i Cambrils, Le Monde va utilitzar un llenguatge alarmant. El 12 de març de 2004, es va 

escollir el titular “Terrorisme: attentats meurtriers sur le réseau ferré à Madrid23”. L’expressió “atacs 

mortals” designa violència. En el titular del dia 18 d’agost de 2017 també s’accentua el 

sensacionalisme. El titular “l’Espagne frappée par un double attentat24” no relata els fets de 

manera objectiva, ja que s’evidencia l’opinió del redactor amb el mot “frappée”. 

No obstant, el diari va usar un lèxic neutre que no condueix al sensacionalisme, en la portada del 

12 de setembre de 2001.  

                                                           
21

 Traducció: Els mercats temen que la caiguda de Wall Sreet trenqui la moral de les llars dels Estats Units.  
22

Traducció: No és només el passat en la vida! També hi ha el present! 
23

Traducció: Atacs mortals a la xarxa ferroviària de Madrid. 
24

 Traducció: Espanya colpejada per un atemptat doble. 
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2.9.- THE NEW YORK TIMES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The New York Times va realitzar un tractament correcte respecte a la privacitat dels menors 

d’edat, ja que es va abstenir de publicar imatges on apareguessin aquests.  

Malgrat això, pel que fa al dret a la dignitat de les víctimes, en la cobertura informativa dels tres 

atemptats es van transgredir els límits ètics. El 12 de setembre de 2001 apareixen imatges de 

diverses escenes dels atemptats, entre elles, una víctima en primer pla tacada de sang asseguda 

en una vorera. Pel que fa al 12 de març de 2004 es poden veure diverses imatges de víctimes en 

estat crític, les quals es poden identificar. El 18 d’agost de 2017 també es va publicar una imatge 

on apareixen dos ancians estesos a terra.  

Les imatges de la cobertura informativa dels tres atacs terroristes transmeten dolor, sofriment i 

aflicció degut al fet que apareixen víctimes mortals i supervivents en primers plans en estat greu.  

Pel que fa a l’adjectivació del terrorisme, en el tractament informatiu dels atemptats del 12 de 

març de 2004 i del 18 d’agost de 2017 s’utilitzen expressions o termes incorrectes com: “Islamic 

terrorism25”, “Arab resistance26” o “The bombings were carried out by a group of North African 

Islamists that intersected with a band of petty criminals.” A més, sovint s’especifica la nacionalitat 

dels autors de l’atemptat i aquesta repetició constant pot contribuir a l’odi i fer que es relacioni el 

terrorisme amb la comunitat marroquina.    

En el titular de la portada del 12 de setembre de 2001 i en les informacions addicionals, s’ha 

utilitzat un llenguatge sensacionalista, ja que es poden llegir expressions com “day of terror” o 

“it’s war”. El 12 de març de 2004 es va publicar un titular neutre que no recau en el 

sensacionalisme, però en les informacions que acompanyen el titular apareix l’expressió “March11 

now has its place in the history of infamy27''. En l’atemptat de Barcelona s’utilitza el titular “At least 

13 killed in vehicle attack on spanish street28”que descriu correctament el que va ocórrer a la 

Rambla. Tot i això, en les informacions addicionals es pot llegir el terme “terror” en força casos. 

                                                           
25

 Traducció: Terrorisme Islàmic.  
26

 Traducció: Resistència àrab.  
27

Traducció: L'11 de març ara té el seu lloc en la història de la infàmia.  
28

 Traducció: Almenys 13 morts en un atac amb un vehicle en un carrer espanyol. 
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3.- UN ANY DESPRÉS DELS ATEMPTATS 

Un any després dels atemptats de Barcelona es va fer un homenatge a la Rambla per recordar les 

víctimes de l’atemptat i els seus familiars. La premsa escrita també va fer referència a aquest acte 

commemoratiu (veure annex 14 per consultar els diaris). A continuació realitzaré l’anàlisi 

comparativa per tal d’observar com cada diari va tractar l’esdeveniment al cap d’un any (veure 

annex 15).  

EL MUNDO 

 

La imatge publicada en la portada del 18 d’agost de 2017 no respecta el dret dels menors ni el 

dret a la pròpia imatge. Es transmet el dolor i l’aflicció que es va viure aquell dia vulnerant el dret a 

la intimitat i a la privacitat amb una fotografia on apareixen víctimes mortals i supervivents les 

quals es poden arribar a reconèixer, no pel rostre, sinó a través d’elements identificatius.  

No obstant, un any després, no apareix cap imatge en la portada que faci referència a l’atemptat. 

Pel que fa a l’adjectivació del terrorisme, en ambdues portades s’ha usat un vocabulari precís en 

comptes d’emprar termes generalitzadors. L’únic indicador que s’ha incomplert en les dues 

cobertures periodístiques és l’ús d’un llenguatge alarmant.  

El dia posterior als atemptats s’utilitzen termes sensacionalistes en la portada i en les informacions 

addicionals. En canvi, un any després, el titular és neutre i l’únic terme poc ajustat que es pot llegir 

és “massacre.” 

EL PAÍS 
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El 18 d’agost de 2017 es va publicar una imatge com a portada on apareixen menors d’edat als 

quals se’ls ha pixelat el rostre, però es poden identificar mitjançant altres elements. Per tant, s’ha 

vulnerat el seu dret.  

Fent referència al dret a la intimitat i a la dignitat de les víctimes, el diari tampoc ho va tenir en 

compte a l’hora d’escollir la portada. 

Així i tot, el 17 d’agost de 2018, El País va optar per publicar una composició de diferents dibuixos 

dels llocs més característics de Barcelona, amb un fons on es pot llegir el nom de la ciutat. A 

través d’aquesta imatge es recorda Barcelona i el 17 d’agost sense la necessitat de mostrar les 

víctimes.  

Pel que fa a l’ús de termes generalitzadors per referir-se a un individu, en ambdues cobertures 

s’ha especificat clarament l’autor dels fets sense incloure a altres grups, ètnies o religions. 

Respecte a l’ús d’un llenguatge morbós, el 18 d’agost de 2017 apareixen paraules com “matanza” 

o “massacre”, tot i que al cap d’un any es prescindeix de l’ús de termes alarmants.  

 

EL PERIÓDICO 

 

El tractament periodístic del 18 d’agost de 2017, a diferència del tractament fet al cap d’un any, 

incompleix la majoria dels principis bàsics ètics, exceptuant l’adjectivació del terrorisme. La imatge 

de la portada del dia posterior als atemptats, mostra víctimes mortals i supervivents. S’observa un 

menor d’edat d’esquenes i el titular i les informacions addicionals de la portada empren un 

vocabulari morbós com, per exemple, "masacre” o “horror”.  

El dia 17 d’agost de 2018, un any després dels atemptats, El Periódico va realitzar una cobertura 

periodística ajustada, complint amb els indicadors escollits per l’anàlisi. En la imatge de la portada 

apareix una dona dipositant flors en el mosaic de Joan Miró. És una mostra de solidaritat, respecte 

i pau envers les víctimes i els familiars. El titular també està dedicat a les víctimes i en cap cas és 

alarmant o violent.  

Pel que fa a l’adjectivació del terrorisme, el diari no ha fet cap referència als autors de l’atemptat.  

Es pot concloure que un any després dels atemptats, el diari ha respectat tots els criteris ètics 

utilitzats en l’anàlisi i ha dedicat la portada i algunes de les pàgines interiors a les víctimes, donant 

èmfasi i importància a aquestes.  
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ABC 

 

El dia 17 d’agost de 2018 l’ABC va optar per publicar una imatge d’un guàrdia urbà amb el diari de 

l’any anterior a les mans. El fet de mostrar una imatge de la portada d’aquell 18 d’agost de 2017, 

on apareixen víctimes en estat poc digne, transmet dolor d’una forma violenta i, a més, no 

respecta el dret a la intimitat i a la privacitat dels afectats. És necessari commemorar a les 

víctimes i als familiars d’aquestes, un any després, publicant una imatge d’un primer pla d’una 

víctima i incomplint amb la majoria de principis ètics? Probablement no sigui la millor forma de 

respectar a les víctimes i d’empatitzar amb els familiars. 

El titular “homenaje, recuerdo y respeto” no és sensacionalista, al contrari, recorda i respecta a les 

víctimes de l’atemptat. Tot i així, en les informacions addicionals, l’ABC ha tornat a recaure en l’ús 

de termes morbosos com “un año de la matanza yihadista en Cataluña” o bé “guardo la camiseta 

con la sangre del bebé.”  

Pel que fa a l’adjectivació, ambdós diaris han especificat clarament l’autoria dels fets emprant 

expressions com “el yihadismo golpea a España en Barcelona” o “matanza yihadista”, prescindint 

de l’ús incorrecte de termes com “atac islamista” o “terrorisme islàmic.” 

 

LA VANGUARDIA 
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El 17 d’agost de 2018, La Vanguardia va complir tots els aspectes utilitzats per l’anàlisi en la 

portada del diari. Va respectar el dret dels menors i el dret a la pròpia imatge, ja que va publicar 

una imatge de flors dipositades sobre el mosaic de Joan Miró, punt on la furgoneta va acabar el 

seu recorregut. Aquesta mostra de condol i respecte envers les víctimes i els familiars, transmet 

aflicció i dolor sense la necessitat de recórrer a imatges morboses.  

Pel que fa a l’ús de termes generalitzadors per esmentar els responsables de l’atemptat, el dia 

posterior a l’atac terrorista es van utilitzar expressions correctes com “los yihadistas estaban 

preparado artefactos en Alcanar” i al mateix temps incorrectes, com per exemple “un islamista 

causa 13 muertos y cien heridos con una furgoneta en la Rambla”. Un any després dels 

atemptats, s’adjectiva correctament el terrorisme usant l’expressió “la furgoneta conducida por un 

terrorista” per fer referència a l’autor de l’atropellament.  

Pel que fa al sensacionalisme, tot i que el 18 d’agost de 2017 s’utilitzessin termes alarmants, un 

any després s’empra un vocabulari neutre, que no recau en la morbositat.  

ARA 

 

El 18 d’agost del 2017, un dia posterior als atemptats, l’ARA mostra un gran respecte en la 

privadesa de les víctimes i dels menors d’edat. Utilitza una portada completament neutra, amb el 

titular “Sense por.” A diferència de la gran majoria de diaris, l’ARA ha transmès el dolor i al mateix 

temps la solidaritat i l’empatia cap a les víctimes i familiars, sense usar fotografies de l’atemptat. 

Tot i això, en les pàgines interiors van publicar la imatge de la Rambla que va utilitzar com a 

portada la majoria de diaris, ja que creien que era una imatge que representava la realitat i per 

tant, els ciutadans tenien dret a veure-la. No obstant, a diferència de la resta de diaris, l’ARA va 

decidir no publicar la imatge de la Rambla en la portada. 

En la portada, en cap cas s’incita a l’odi cap a un determinat grup ni es barreja la religió amb el 

terrorisme. S’especifica l’autoria dels fets fent referència a “Estat Islàmic.” Tot i que el titular és 

correcte, en el subtítol es pot llegir el terme “terror”.  

Un any després, l’ARA va publicar una fotografia de la Rambla d’un dia corrent. La imatge 

transmet tranquil·litat i respecte cap a les víctimes. El vocabulari emprat en la portada és correcte, 

i en cap cas estigmatitza els musulmans. Tampoc es va utilitzar un llenguatge morbós, que 
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conduís al sensacionalisme. El titular “Un any contra la por” és semblant al de l’any anterior, no 

recau ni en el dramatisme ni en l’alarmisme.  

EL PUNT AVUI 

 

El dia posterior als atemptats, El Punt Avui va incomplir el dret dels menors publicant una imatge 

on apareix un menor d’edat d’esquenes. També es mostren víctimes de l’atemptat en estat poc 

digne, les quals es poden reconèixer. En la fotografia del 17 d’agost de 2018 es poden veure les 

flors en record a les víctimes de l’atemptat.  

A diferència de l’any anterior, on es van incomplir la majoria de principis ètics, un any després es 

van respectar a l’hora de realitzar la cobertura periodística. En les dues portades es va qualificar 

els atacants correctament.  

Pel que fa al sensacionalisme, en ambdues portades s’utilitzen expressions o termes violents. En 

el cas del dia 18 d’agost de 2017, el titular és alarmant i dramatitza la situació. A més, en les 

informacions addicionals, es pot llegir l’editorial del diari on es valora i es jutja, des d’una visió més 

personal, els fets ocorreguts a Barcelona. El títol de la secció és “terror global a Barcelona”, fet 

que recau en el sensacionalisme i en la brutalitat. Pel que fa al 17 d’agost de 2018, el titular 

“Sense por” és correcte però de nou, el títol de l’editorial és “Catalunya enfront del terror.”  

En general, el tractament fet un any després com a commemoració dels atacs terroristes, és 

ajustat i respecta els principis ètics, excepte en l’ús d’un vocabulari alarmant. 

 

EL DIARI DE GIRONA  
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La cobertura feta per El Diari de Girona el 18 d’agost de 2017, no va complir amb la majoria de 

criteris ètics. No es va preservar la identitat dels menors ni es va respectar la privacitat de les 

víctimes. A més, es va transmetre el dolor a través d’imatges morboses de víctimes mortals i 

supervivents.  

El vocabulari usat va ser poc ajustat perquè en alguns casos recau en el sensacionalisme. No 

obstant, s’adjectiva correctament l’autor dels fets utilitzant l’expressió “el conductor de la 

furgoneta”. 

Un any després, el diari recorda les víctimes dels atemptats amb una imatge de la instal·lació 

artística “Sota el mateix cel”, que va tenir lloc a Ripoll el 16 d’agost de 2018. Es va realitzar una 

jornada amb diverses activitats amb motiu dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. 

L’acte afavoreix el respecte i la reflexió i potencia la tolerància, tot defensant una societat oberta.   

El llenguatge utilitzat és respectuós envers les víctimes, no accentua el seu dolor i promou la 

cohesió social, la igualtat, la solidaritat, el diàleg i la convivència.  

LE MONDE 

 

El diari francès Le Monde, com s’ha explicat anteriorment, no va publicar la notícia dels atemptats 

de Barcelona i Cambrils en la portada, fins el 19 d’agost de 2017. Aquest dia va realitzar una 

cobertura periodística correcta on hi ha una mostra de respecte envers les víctimes i els familiars 

d’aquestes. 

Pel que fa a l’adjectivació del terrorisme, el diari va redactar la notícia emprant un vocabulari 

adequat, precís i en cap cas, generalitzador.  

Tot i això, cal destacar que el titular del diari “l’Espagne frappée par un doublé attentat”29,denota 

violència. Utilitzar el mot “colpejar” no descriu els fets objectivament, al contrari, és una forma 

d’adjectivar-los segons el criteri del redactor. Per tant, l’únic criteri que caldria tenir més en compte 

a l’hora de realitzar el tractament de la notícia és el vocabulari. És molt important redactar la 

notícia objectivament, prescindint de les informacions o opinions més personals i subjectives. En 

el cas que s’aporti el punt de vista envers un tema, els lectors han de poder diferenciar quan s’està 

aportant informació objectiva i quan s’està interpretant la notícia. És un principi que s’ha de tenir 

present, ja que segons els codis deontològics, el fet de no separar la informació de l’opinió no 

aporta veracitat i credibilitat al lector. Un any després dels atacs terroristes, el diari no va fer 

referència als fets ocorreguts a Barcelona ni a la portada ni a les pàgines interiors.  

                                                           
29

 Traducció: Espanya colpejada per un atemptat doble.  
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THE NEW YORK TIMES 

 

El diari americà The New York Times, va incomplir gran part dels criteris ètics exceptuant la 

protecció dels menors d’edat. La fotografia de la portada vulnera clarament el dret a la intimitat i a 

la pròpia imatge, ja que es poden veure dues persones esteses a terra, les quals es poden 

reconèixer.  

Pel que fa a l’adjectivació del terrorisme, el diari ha utilitzat expressions generalitzadores com “a 

group of North African Islamists 30 ” o bé “The Police treated that attack as «Islamist-related 

terrorism31»”. Pel que fa a l’ús d’un llenguatge alarmant, en les informacions addicionals que 

acompanyen la imatge de la portada, s’empren termes sensacionalistes com per exemple “terror”.  

El diari The New York Times, és un dels diaris que conjuntament amb Le Monde, no van tractar la 

notícia dels atemptats de Barcelona i Cambrils un any després. El fet que no es faci referència als 

actes terroristes del 17 d’agost de 2017, ens porta a deduir que el diari no li atribueix importància a 

recordar o commemorar aquell dia. Tot i que només faig l’anàlisi de les portades, tenia curiositat 

per veure si a les pàgines interiors del 17 d’agost de 2018 apareixia alguna notícia relacionada 

amb els aniversaris dels atemptats de Barcelona i Cambrils, però no ha estat així. 

  

                                                           
30

 Traducció: un grup d'islamistes nord-africans. 
31

 Traducció: La policia va tractar aquell atac com a terrorisme islamista. 
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4.- ANÀLISI GRÀFIC DELS INDICADORS 

A continuació es mostra un gràfic que representa la cobertura periodística dels atemptats del 17-A 

respecte cada diari. Pel que fa al gràfic, els diaris podien obtenir un màxim de trenta punts, sent 

quinze la línia mitjana. Podem veure que sis dels deu diaris es troben just per sobre de la línia, 

dels quals en destaquen dos que superen els vint punts. A l’annex 16 es mostren les taules fetes 

per realitzar els gràfics i les gràfiques dels indicadors analitzats per separat. 

 
 

Analitzant els indicadors d’imatge i de text per separat es pot observar que l’incompliment dels 
indicadors que he analitzat és significativament superior en els d’imatges que en els de text. 
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Per fer la comparativa de l’evolució dels indicadors en els tres atemptats estudiats, cal remarcar 

que s’ha fet el sumatori dels valors de cada indicadors de vuit diaris. No s’ha pogut incloure l’Ara 

perquè fins l’any 2010 no es va publicar el primer exemplar. Pel que fa al Diari de Girona, no es va 

publicar cap notícia a la portada del 12 de setembre de 2001, i per això no he pogut incloure’l. 

L’interval dels valors oscil·len entre el 0 (valor mínim) fins el 24 (valor màxim).  

Es pot veure com el tractament dels atemptats no ha evolucionat de forma favorable des del punt 
de vista ètic en les últimes dues dècades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’anàlisi de les dades un any després, he considerat que no era necessari realitzar 

gràfics, ja que les taules eren molt entenedores i es podia apreciar clarament com la majoria de 

diaris havien fet un tractament correcte un any després. 
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5.- ENTREVISTES 

5.1.- SALVADOR ALSIUS 32 

Resum de l’entrevista 
 
En Salvador Alsius és presentador de televisió i periodista català, doctor en periodisme i llicenciat 

en Ciències de la Informació i en Ciències Econòmiques. Les seves principals línies de recerca 

han estat l'ètica del periodisme i la convergència de redaccions. 

Al 2014 va ser nomenat vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Ha 

treballat al Diario de Barcelona, va ser presentador de telenotícies i de diversos programes a TVE i 

a TV3, va realitzar un magazín a Catalunya Ràdio i ha col·laborat en diferents mitjans escrits. 

Per ell, l’ètica periodística és tot un conjunt de sistema de valors que són comunament acceptats 

per un nombre suficient d’actors de l’intercanvi periodístic però també per un públic. Considera 

que ètica i qualitat són sinònims i, per tant, un periodisme de qualitat sempre serà ètic. Ell pensa 

que la informació és consubstancial en una democràcia, ja que és inimaginable una societat 

democràtica que oculti determinades esferes de la vida social. 

Defensa que els principis ètics estan pensats per ser aplicats a aquells qui assumeixen que tenen 

una responsabilitat editorial. La gent que transmet informació i, per tant, fa periodisme, ha de 

seguir uns principis si vol ser reconegut per la informació que dona. El problema és aquell que 

publica informació i no té cap interès per complir els codis ètics. No se’ls pot sancionar perquè 

tenen dret a la llibertat d’expressió. L’únic que es pot fer és rebutjar aquesta informació que 

s’escapa del camp de l’ètica. 

Actualment, pensa que el més important per lluitar contra la contaminació informativa és estimular 

i reconèixer el periodisme de qualitat i fomentar l’educació mediàtica.   

 
Conclusions  
 
Després de l’entrevista amb en Salvador Alsius, he arribat a la conclusió que l’ètica adquireix un 

paper molt important en el món de la informació. És important mostrar al públic el món real en el 

que vivim, i no un món abstracte on no hi ha dolor ni violència. Els ciutadans tenen dret a la 

informació, però al mateix temps s’ha de tenir en compte que no tot s’hi val.  

Al cap i a la fi, per més codis ètics que existeixin, sempre hi ha moments de dubte. Les regles són 

una pauta a seguir, però sempre hi ha un punt on no saps com actuar. Tal i com em va explicar en 

Salvador Alsius, la professió de periodista inclou aquesta responsabilitat: prendre una decisió i 

arriscar-se. 

En l’entrevista em va dir la següent frase: “el pecat és més cridaner que la virtut”. Avui en dia, de 

seguida crida l’atenció quan un mitjà comet faltes i transgressions de l’ètica periodística. Això fa 

que s’ocultin les bones pràctiques que han realitzat la gran majoria de periodistes i mitjans.  

En Salvador Alsius em va transmetre la importància d’educar els futurs ciutadans per fer front al 

nou context comunicatiu en què estem immersos. Així doncs, serà clau l’educació mediàtica a les 

aules, els docents han d’ensenyar a pensar als seus alumnes i no simplement a emmagatzemar la 

informació. 

                                                           
32

 Veure l’annex 17 per llegir l’entrevista completa.  
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5.2.- CONVERSA AMB LA UNITAT AQUÀTICA DELS MOSSOS D’ESQUADRA33 

Resum de l’entrevista 

Ens vam reunir al Complex Central Egara (Sabadell), seu central del Mossos d'Esquadra, on 

s'allotgen i treballen la majoria d'unitats especials del cos, amb els agents D.R. i O.M. membres de 

la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra. 

Aquesta unitat va participar en la resposta policial als atemptats que es van perpetrar a la ciutat de 

Barcelona el 17 d'agost de 2017 i els dispositius que es van activar posteriorment per tal d'atrapar 

els seus autors (Operatius Gàbia i Cronos). 

Durant la conversa amb els dos agents, ens van poder explicar detalladament la seva experiència 

personal durant la tarda del 17 d'agost i els dies posteriors i com, de manera involuntària, han 

esdevingut protagonistes en alguns mitjans de comunicació per la seva actuació aquell dia. 

Conclusions 

Personalment, penso que l’experiència que van viure els dos agents dels Mossos d’Esquadra 

aquell dia implica molta responsabilitat, compromís i paciència. Em vaig adonar que el cos dels 

Mossos d’Esquadra, malgrat la gravetat del fet i la situació en la que es trobaven, van gestionar 

l’atemptat d’una forma impecable i no es van rendir en cap moment. 

Durant l’entrevista, un dels Mossos em va dir la següent frase: “Davant un atemptat nosaltres no 

som insensibles”. Penso que és gairebé impossible ser insensible en una situació d’aquest tipus. 

Per més que t’entrenis, sempre hi haurà moments en que els sentiments seran difícils de 

controlar. 

Destaco i admiro molt positivament el tracte que va tenir l’agent D.R. amb el senyor francès. La 

seva força de voluntat, el seu coratge i les ganes de realitzar la seva feina correctament, van 

permetre que al cap i a la fi, tot sortís bé. 

L'experiència que em van narrar m'ha servit per, després, contrastar alguns dels titulars o 

informacions periodístiques que es van publicar. Sovint, la seva tasca en moments tan crucials 

tampoc és objecte d'un tractament periodístic objectiu, sinó que també pateixen el 

sensacionalisme o la manca de rigor a l'hora de transmetre la seva tasca policial al servei de la 

ciutadania. 

5.3.- DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DELS MOSSOS D’ESQUADRA34 

Resum de l’entrevista 

En J.P. és periodista i treballa a l’àrea de comunicació de Mossos d’Esquadra. A continuació 

exposo els aspectes més rellevants de l’entrevista. 

El departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra es va preparar durant dos anys 

analitzant els atemptats d’Europa i de la resta del món per estudiar com la policia de referència 

d’aquells territoris gestionaven comunicativament els atemptats. A partir de l’estudi i de les 

conclusions elaborades van establir les orientacions que van aplicar a la gestió comunicativa dels 

atemptats del 17-A: liderar la informació des del primer moment, comunicar a través de Twitter, 

                                                           
33

Veure l’annex 18 per llegir l’entrevista completa. 
34

 Veure l’annex 19 per llegir l’entrevista completa. 



Som crítics amb el que llegim? 

51 
 

anar publicant en diferents idiomes, fer transmissions en directe amb un portaveu uniformat que 

transmetia professionalitat i rigor, informar constantment amb missatges clars i curts sense que 

afectés la investigació policial, desmentir rumors publicats, evitar publicar imatges sensibles o 

morboses o les imatges de víctimes, utilització de l’aplicació Facebook Safety Check per 

tranquil·litzar familiars i amics, demanar la col·laboració ciutadana perquè no publiquessin rumors 

ni imatges sensibles i també per sol·licitar ajuda. 

Tota la informació donada era informació contrastada i veraç. Un altre punt clau va ser la 

coordinació amb altres serveis que estaven dins del gabinet de crisi: Servei d’Emergències 

Mèdiques, Guàrdia Urbana, el departament d’interior, protecció civil, trànsit, TMB, transports i 

l’Ajuntament de Barcelona. Quan va acabar la gestió dels atemptats, es va fer un anàlisi per veure 

què calia millorar. En general, la gestió va ser molt correcta. El més important 100% era la gestió 

policial, però la gestió comunicativa també va ser rellevant. 

La difusió de la informació es va fer, sobretot, a través de les xarxes socials per transmetre 

transparència tant als ciutadans com als mitjans de comunicació, tot i que també van atendre els 

mitjans de comunicació. El que sí que va perjudicar van ser els rumors no contrastats que corrien 

en els mitjans de comunicació perquè obligaven a destinar i malgastar recursos policials. D’altra 

banda, en J.P. remarca que no es poden interferir en les investigacions policials, ni contaminar 

l’escena on pot haver-hi proves per incriminar algú simplement per cercar una notícia. 

Per poder difondre la informació, el departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra segueix 

el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes sobre els mitjans de comunicació i el terrorisme. 

Normalment a les operacions antiterroristes no es difonen les imatges de ningú. Es fa una nota o 

roda de premsa per explicar que hi ha hagut una operació policial important, perquè els Mossos 

són un servei públic i la ciutadania té dret a saber-ho. Excepcionalment, quan la part operativa 

dels Mossos d’Esquadra ho creu oportú, es difon la imatge d’un presumpte terrorista per demanar 

col·laboració ciutadana. En el cas dels atemptats del 17-A va funcionar molt bé perquè, gràcies a 

la col·laboració ciutadana, es va poder trobar un dels terroristes.  

Un altre dels punts rellevants és que cal ser molt curós amb el llenguatge i les expressions que 

s’usen a l’hora de transmetre informació, no s’ha d’utilitzar un llenguatge incriminatori o que 

desperti recels cap als presumptes autors. Les persones tenen dret a la seva intimitat i a què no 

es difonguin les seves dades personals. Cal no culpabilitzar per nacionalitats, religions, barris o 

empreses. El llenguatge ha de ser apropiat, no sexista i correcte. Els Mossos són una institució, 

representen a la Generalitat i han de donar una bona imatge. 

Conclusions  

Abans de l’entrevista vaig visualitzar, a través de TV3 el documental “Cronos dies de foscor”, un 

documental fet i editat pel propi cos de Mossos d’Esquadra. Em va agradar molt la frase del vídeo 

que deia que anava dedicat a tots els que corrien en direcció contrària a la majoria de gent. 

Mentre la gent fugia, els cossos d’emergència corrien cap al lloc dels fets i això és molt meritori. El 

documental anava dedicat als familiars, als amics de les víctimes, a les pròpies víctimes i volia ser 

un homenatge a tot el conjunt. 

Pel que fa als particulars que usen les xarxes socials per difondre imatges de catàstrofes, 

accidents o fets quotidians, el departament de comunicació dels Mossos pensa que cal més 

educació de la ciutadania. Ells ho intenten fer a través de les xerrades a les escoles i instituts, a 

través del programa Internet segura, o Internet de tu a tu, sobre els bons usos d’internet i de les 

xarxes socials. Però també ho fan a través de les xarxes socials, educar perquè no es difonguin 
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rumors, que s’utilitzin correctament, que no s’insulti ningú, que es mantingui el respecte i que hi ha 

uns límits. És una qüestió relativament nova i falta més educació per fer un bon ús de les xarxes 

socials o d’internet, perquè es cometen molts delictes o males praxis. 

Molts ciutadans també van usar les xarxes socials per difondre imatges del moment de l’atemptat 

o informacions referents a la tasca policial. Segons el Codi Deontològic, hi ha certes línies que no 

estan disposats a creuar. Ells no publicaran imatges de víctimes ni de ferits, ja que hi ha l’ètica. En 

els atemptats de l’agost, es va posar en valor la figura dels serveis de comunicació, degut a la 

bona organització i a les bones praxis.  

Per acabar, afirmen que, com a servei públic, tenen la funció de donar consells i ajudar a fer un 

bon ús pel bé i seguretat de tothom. Vetllen per transmetre una informació contrastada, veraç, on 

no publiquen imatges sensibles i respecten a les víctimes i als familiars.  

5.4.- ANNA TEIXIDOR35 

Resum de l’entrevista 
 
L’Anna Teixidor és llicenciada en Humanitats i en Periodisme. Actualment és periodista de la 

secció de Societat dels Serveis Informatius de TV3 i ha realitzat dos programes del 30 minuts 

sobre els atemptats pròpiament. A part de treballar com a periodista a TV3, també es dedica al 

periodisme d’investigació. S’ha especialitzat en temes com el terrorisme islamista, els refugiats o 

la immigració.  

Ella pensa que s’ha de realitzar una contranarrativa per tal d’entendre les històries i el context en 

el que es troben els terroristes. Hi ha d’haver un discurs que faci entendre a tots aquells que estan 

patint un procés de radicalització, que les coses no es poden legitimar a través de la violència. 

Segons m’explicava, és molt difícil convèncer algú que té les idees tan clares i s’ha de ser molt 

bon interlocutor per aconseguir-ho.  

També creu que hi hauria d’haver una entitat pública que no fos la policia on poguessis trucar com 

a pare, amic o professor quan veus a algú que està patint un procés de radicalització. Moltes 

vegades aquestes persones necessiten algú amb qui parlar, que els faci qüestionar les coses i 

veure-les des d’una altra perspectiva, tot i que és molt complicat.  

Conclusions 

Ha escrit un llibre molt interessant titulat Combatents en el nom d’Al·là en el que dona la veu a 

joves que han viscut processos de radicalització gihadista a Catalunya. En la seva investigació, 

em va explicar que va parlar amb casos reals i testimonis en primera persona. Tal i com em va dir, 

és necessari escoltar els arguments de persones que han viscut processos de radicalització, 

conèixer la seva història personal i analitzar com justifiquen el fet d’utilitzar la violència per poder 

desestructurar el discurs que donen als seus seguidors.   

Em va agradar molt la següent frase que em va citar durant l’entrevista: “el terrorista és una 

persona molt normal”. Estic totalment d’acord amb l’enunciat, ja que un terrorista no té perquè 

tenir brots psicòtics o algun problema mental. L’Anna em va fer veure que des del moment en què 

un terrorista decideix cometre un atemptat, és perquè hi ha un gran odi al darrere. No senten que 

formin part d’aquesta societat i pensen que tenen un tracte desfavorable. Per tant, potser ens 

hauríem de replantejar el model o projecte que tenim com a país.  

                                                           
35

Veure l’annex 20 per llegir l’entrevista completa. 
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Vaig arribar a la conclusió que és essencial veure les coses des d’una altra perspectiva i no 

quedar-nos amb allò que veiem a simple vista. Hem de reflexionar i no obviar aquells problemes 

que es troben presents en la societat en la qual vivim.  

5.5.- LLUÍS SERRAT36 

Resum de l’entrevista 

En Lluís Serrat és fotoperiodista del diari El Punt Avui. Per ell, el fotoperiodisme és una professió 

necessària ja que, conjuntament amb el periodisme, formen un dels pilars del sistema democràtic. 

Creu que la fotografia de premsa és una professió molt important perquè el món vagi una mica 

millor o perquè les injustícies no siguin tan grans com serien si no hi hagués testimonis. Considera 

important mostrar el dolor i el sofriment perquè si no estaríem descrivint un món perfecte i irreal. 

Això però, no justifica que s’incompleixin els principis ètics, ja que hi ha moltes maneres de 

transmetre el dolor sense la necessitat de vulnerar el dret a la pròpia imatge de les persones. 

Ha compartit amb mi les experiències personals que l’han marcat més i m’ha explicat quins són 

els impediments que suposa exercir aquesta professió. 

M’ha transmès la importància de contrastar les notícies i de no precipitar-nos a l’hora de compartir 

les informacions que ens arriben a les nostres xarxes socials. No ens hem de creure tot allò que 

ens diuen, sinó que hem de desenvolupar un esperit crític que ens permeti ser curosos amb el que 

llegim. 

Conclusions 

L’entrevista amb en Lluís Serrat m’ha fet reflexionar sobre la importància del periodisme i el 

fotoperiodisme en una societat democràtica. Avui en dia ens fan falta imatges per ser conscients 

dels esdeveniments que succeeixen.  

Durant l’entrevista em va dir la següent frase: “Les imatges estan subjectes a un codi deontològic 

dels mitjans i també al teu propi codi deontològic”. Estic totalment d’acord perquè per més normes 

i regles que es regulin en aquests codis, cada fotoperiodista realitza la seva feina basant-se en el 

seu propi sistema de valors. 

Per últim, valoro molt positivament les ganes que té per millorar el món lluitant contra totes les 

injustícies que se’ns presenten. M’agradaria que es complís el seu somni i que arribés un dia on 

acabéssim d’una vegada amb totes les injustícies que es troben presents en la nostra societat. 

 

  

                                                           
36

 Veure l’annex 21 per llegir l’entrevista completa. 
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CONCLUSIONS  

 Aquest treball de recerca ha estat per a mi tot un repte i, alhora, una experiència intensa 

d’aprenentatge. M’ha permès realitzar una petita investigació, conèixer i aprofundir en la temàtica 

objecte del meu treball, elaborar hipòtesis i establir les estratègies metodològiques, tot analitzant i 

comparant les diferents cobertures periodístiques dels atemptats terroristes.  

Ha significat poder treballar en un context real, on he pogut conèixer de prop les funcions dels 

diferents professionals vinculats en l’àmbit del periodisme i la comunicació, la qual cosa també 

m’ha servit per reflexionar sobre el seu paper en una societat democràtica. 

A continuació, exposo les conclusions de l’estudi realitzat a partir del que he après al llarg de la 

recerca i que m’ha permès contrastar i corroborar les hipòtesis que m’havia plantejat a l’inici de la 

investigació. 

En primer lloc, faré referència a aquells aspectes teòrics que he après durant el treball, i que 

m’han servit per poder dur a terme l’anàlisi. Seguidament, redactaré les conclusions a les quals he 

arribat mitjançant l’estudi. 

Per poder verificar o refutar la meva hipòtesi, vaig començar el treball fent una recerca 

bibliogràfica per tal d’informar-me i introduir-me en el tema de l’ètica periodística, el qual 

desconeixia. Mitjançant aquesta recerca, m’he adonat de la importància que tenen els mitjans de 

comunicació en la formació d’una societat democràtica i de la responsabilitat que assumeixen els 

professionals d’aquest àmbit. Aquesta responsabilitat que tenen els periodistes, implica que 

s’hagin d’utilitzar un seguit de normes i regles, que es recullen en els codis deontològics. Tot i 

això, també s’han de tenir presents les normes legals vigents. Per tant, també he hagut 

d’endinsar-me en el món jurídic, explorant les lleis que regulen la temàtica tractada en el meu 

treball. 

He utilitzat el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya per tal de conèixer quins 

eren els principis ètics que es regulaven en aquest codi i també per definir aquells indicadors que 

utilitzaria posteriorment com a base per l’anàlisi. Aquests codis, reflexionats a partir de la 

intervenció de professionals del sector i de l'ètica, els podem trobar a cada país i, fins i tot, 

institucions com la Unió Europea, publiquen recomanacions que seria desitjable que adoptessin 

els seus països membres. La part més complexa del meu treball ha estat la realització d’una 

rúbrica per valorar objectivament cadascun dels principis ètics.  

Pel que fa a l’ètica i, més concretament, l'ètica aplicada, em vaig adonar que és necessària a nivell 

social i laboral. Els ciutadans cada vegada són més conscients dels drets que tenen i, per això, és 

essencial que l’ètica abasti els diferents àmbits on desenvolupen les seves vides (familiar, social, 

laboral, cultural, etc.). 

La part pràctica m’ha servit per contrastar les meves hipòtesis. A continuació exposaré les 

diferents conclusions a les quals he arribat a través de l’anàlisi.  

Pel que fa als atemptats del 17 d’agost de 2017, he arribat a la conclusió que en la majoria de 

diaris, la cobertura periodística va ser més ajustada en la redacció de la notícia que en les imatges 

publicades en la portada. És cert que les imatges han de transmetre un fet i han de descriure la 

realitat, però sempre que hi hagi un respecte cap a les víctimes i els familiars. Penso que els 

mitjans de comunicació han de fer un tractament menys lesiu i més ètic. 

He pogut comprovar que sovint, els mitjans de comunicació, s’allunyen dels principis ètics que es 

regulen en els codis deontològics. Segons l’anàlisi fet, s’ha vulnerat especialment el dret a la 
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pròpia imatge i s’ha utilitzat un llenguatge sensacionalista en la majoria dels diaris, induint a les 

creences i opinions dels ciutadans cap a una determinada posició, a vegades de xoc o d'oposició 

frontal vers col·lectius o grups religiosos. 

Com a ciutadans, ens hauríem de plantejar per què els mitjans vulneren els principis ètics quan 

existeix un codi deontològic molt clar. És important que siguem conscients de les finalitats dels 

mitjans, ja que sovint intenten atraure o impactar el lector per tal de vendre més, en comptes de 

fer un servei públic per a la societat.  

Quan vaig parlar amb el fotoperiodista, em vaig adonar de la importància de transmetre el dolor a 

través de les imatges. És evident que no podem obviar una realitat en la qual vivim, ja que si no 

estaríem mostrant un món irreal. Malgrat tot, el dolor es pot transmetre de diverses formes, i 

potser és aquí on s’hauria d’intervenir. Hi ha moltes maneres de transmetre un fet de certa 

gravetat que impliqui dolor, però sempre s’han de tenir present els drets de les persones, per 

damunt de tot. Tal i com diu l'ètica, si en vulnerem la seva dignitat, deixen de ser persones. 

Vaig poder comprovar que la primera hipòtesi secundària que afirmava que la premsa escrita no 

va respectar els principis ètics en la cobertura periodística dels atemptats del 17-A, coincidia amb 

els resultats de l’estudi. D’altra banda, l’anàlisi m’ha permès discernir entre el tractament de les 

imatges i el tractament del text, ja que els vaig analitzar per separat. D’aquesta manera, no només 

vaig verificar la hipòtesi que havia formulat, sinó que vaig poder aprofundir més en aquesta. 

Fent referència a la comparativa dels atemptats de l’11S, l’11M i el 17A, he pogut refutar la segona 

hipòtesi secundària que havia formulat a l’inici del treball. En les últimes dues dècades, el 

tractament informatiu dels atemptats no ha evolucionat de forma favorable des del punt de vista 

ètic. Això pot haver estat influenciat per una sèrie de factors que cal considerar. En primer lloc, cal 

tenir en compte la immediatesa de les xarxes socials i els grans avenços tecnològics. Avui en dia, 

qualsevol persona pot crear continguts periodístics i escampar-los ràpidament per tot el món. Això 

pot comportar certs problemes quan aquells qui difonen les fotografies no tenen present els codis 

ètics. Per tant, com a ciutadans hem de valorar què publiquem o compartim, siguin imatges o 

notícies. Aquest pot ser un dels factors que justifiqui que les imatges dels atemptats de Nova York 

respectessin més els codis ètics que les fotografies dels atemptats de Barcelona.  

Un altre dels factors podria ser l’accés a la zona afectada per l’atac terrorista. En el cas de Nova 

York, la caiguda de les Torres Bessones va afectar una àrea molt àmplia. A més, la columna de 

cendres i pols va deixar totalment inaccessible la zona. Degut a això, en la majoria d’imatges no 

apareixen primers plans de persones, sinó que es mostren les Torres Bessones envoltades d’una 

columna de fum. Pel que fa als atemptats de Madrid i Barcelona la zona era completament 

accessible, ja que les fotografies es van realitzar en el lloc dels fets. Això ha contribuït a la 

publicació de fotografies en les quals es vulnera el dret a la pròpia imatge perquè apareixen 

víctimes dels atemptats.  

Pel que fa a l’anàlisi de la cobertura periodística realitzada un any després dels atemptats de 

Barcelona, he arribat a la conclusió que la gran majoria de diaris van optar per fer un recordatori a 

les víctimes dels atemptats, sempre des del respecte i la solidaritat.  

Un cop contrastades les dues hipòtesis secundàries, també vaig poder verificar la hipòtesi 

principal. Efectivament, alguns mitjans de comunicació de la premsa escrita van transgredir els 

límits ètics a l’hora de cobrir informativament els actes terroristes i no van respectar el dret a la 

intimitat, a la privacitat i el dret a la pròpia imatge.    



Som crítics amb el que llegim? 

56 
 

El treball de recerca, a part d’ajudar-me a contrastar i corroborar les meves hipòtesis, m’ha servit 

per reflexionar i aplicar aquest tema en l’àmbit personal. Actualment, a través de les xarxes socials 

ens arriben constantment informacions o notícies falses que no han estat contrastades 

prèviament. Com a ciutadans és important que desenvolupem l’esperit crític per tal de contribuir a 

consolidar una societat democràtica. Hem de prioritzar les informacions precises i raonades, i 

desprestigiar o marginar aquells mitjans de comunicació que transmeten informació la qual no 

compleix les qualitats bàsiques per tal de donar un bon servei informatiu a la ciutadania. 

Personalment, he après a saber valorar i contrastar les informacions abans de difondre-les. La 

realització d’aquest treball m’ha servit per adonar-me de la importància de transmetre informació 

veraç, de qualitat i basada en el rigor. 

Penso que avui en dia, l’actualitat periodística no descriu la realitat en la qual ens trobem. Els 

mitjans de comunicació estan creant una realitat fictícia que ens està allunyant del món en el qual 

vivim. És important impulsar els bons hàbits en el consum mediàtic i ser capaços d’analitzar i 

avaluar la informació que ens arriba, mitjançant una actitud crítica. 

Al llarg del treball, m’he adonat de la importància de potenciar l’educació mediàtica a les aules. 

Per aquesta raó he realitzat una petita proposta didàctica amb l’objectiu de poder reflexionar sobre 

la temàtica del meu treball (veure annex 22).  

Un treball de recerca suposo que no té un final ja que, a mesura  que vas contrastant les hipòtesis, 

et van sorgint nous interrogants i reptes. Una de les línies d’investigació que m’agradaria 

aprofundir si tingués l’oportunitat de continuar el meu treball de recerca, seria analitzar si l’eticitat 

periodística varia quan es tracta de premsa digital. 

Una segona línia d’investigació podria ser centrar la recerca en els atemptats terroristes que es 

cometen fora d’Europa. Soc conscient que, personalment, em va afectar més la notícia dels 

atemptats del 17-A perquè es van produir a Barcelona, un lloc proper per a mi. Aquest és un dels 

motius pels quals vaig escollir la temàtica del meu treball. La realització d’aquesta investigació 

també m’ha fet qüestionar si el tractament de la violència terrorista en la premsa és diferent si 

l’atac es produeix en un país europeu o bé fora d’Europa. “La gent no es queixa quan la fotografia 

és de l’Iraq o de Síria, però si quan els morts són de Barcelona37”. Aquesta frase del fotògraf 

Ricard García Vilanova em va fer reflexionar sobre aquest tema i penso que seria interessant 

aprofundir-hi. 

Una tercera línia d’investigació també podria ser descobrir les connexions amb la política i el món 

empresarial i econòmic que hi ha darrera de cada grup editorial o mitjà audiovisual. 

I per acabar, m’agradaria reflexionar sobre la portada del meu treball que il·lustra els diaris 

analitzats amb una lupa que qüestiona si som crítics amb el que llegim. La premsa està 

influenciada per una línia editorial determinada, per interessos empresarials i per la recerca de la 

màxima audiència. Com a lectors, penso que tenim la responsabilitat de valorar de forma crítica el 

tractament que donen als mitjans de comunicació. D’altra banda, els periodistes també han 

d’assumir la seva responsabilitat com a servei públic. Tal i com manifestava el periodista Carles 

Capdevila, l’essència del periodisme es troba en la llibertat de pensar i d’actuar seguint unes 

conviccions ètiques. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1: Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes. 
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ANNEX 2: Codi deontològic del col·legi de periodistes de Catalunya. 
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ANNEX 3: Codi deontològic americà. 
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ANNEX 4: Codi deontològic francès. 

Charter of the Professional Duties of French Journalists 

Country: France 

A journalist worthy of the name:  

- Assumes responsibility for all that he writes.  

- Considers slander, unfounded accusations, alteration of documents, distortion of facts, and 

lying to be the most serious professional misconduct.  

- Recognizes the jurisdiction of his colleagues as the only one which is sovereign in matters 

of professional honour.  

- Accepts only such assignments that are compatible with his professional dignity.  

- Declines to invoke an imaginary title of quality, use dishonest means to obtain information 

or take advantage of the good faith of anybody.  

- Does not accept money in a public service or a private enterprise where his status as a 

journalist, his influence and his connections may be exploited.  

- Does not sign articles which are commercial or financial advertising.  

- Does not commit any plagiarism.  

- Does not claim the position held by another colleague nor cause him to be dismissed by 

offering to work under inferior conditions.  

- Respects professional secrecy.  

- Does not make use of the freedom of the press with profit-seeking intentions.  

- Demands the freedom to honestly publish his information.  

- Respects justice and gives it top priority.  

- Does not confuse his role with that of a policeman.  

 

  

http://ethicnet.uta.fi/country/france
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ANNEX 5: Cronologia dels atemptats del 17 d’agost de 2017. 

La seqüència cronològica i temporal dels atemptats de Barcelona i Cambrils va ser la següent: 

Dimecres, 16 d’agost 

23:17 Explosió Alcanar 

Dijous, 17 d’agost 

16:50 Segona explosió Alcanar 

16:57 Atropellament massiu a la Rambla 

17:03 13 morts i més de 100 ferits 

17:10 Activació GÀBIA38 

 18:44 Activació CRONOS39 

 18:50 Confirmació atemptat terrorista 

 19:26 Atropellament av. Diagonal en un control policial 

 19:28 1 mort i 2 mossos ferits greus 

 20:04 Localització del vehicle fugitiu 

 20:20 Detenció a Ripoll de DrissOukabir 

22:50 Confirmació 13 morts i més de 100 ferits 

Divendres, 18 d’agost 

 01:02 Atemptat Cambrils 

 05:40 Desactivació GÀBIA 

Dilluns, 21 d’agost 

 09:11 Identificat el conductor de l’atemptat de Barcelona 

 16:16 Abatut terrorista a Subirats 

 22:00 Desactivació CRONOS 

  

                                                           
38

 Dispositiu que consisteix en fer tancaments en punts dissenyats prèviament per evitar que els sospitosos surtin de la 

ciutat de Barcelona.    

39
 Dispositiu que s’activa en cas d’atemptat terrorista i que mobilitza, en pocs minuts, a tots els agents del cos de 

Mossos d’Esquadra i protegeix més de 700 punts d’interès de Catalunya.  
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ANNEX 6: Cronologia de l’actuació dels mitjans de comunicació40 

A continuació, es mostra el seguiment fet a través dels mitjans de comunicació des de la tarda del 

dia de l’atemptat fins el dia següent. 

Dijous, 17 d’agost 

17:10 Alguns mitjans de comunicació publiquen a la seva web la notícia d’un atropellament 

massiu a la Rambla. Per altra banda, els Mossos d’Esquadra també informen des del 

compte de Twitter.  

17:25 Diversos mitjans de comunicació converteixen la notícia en un directe. 

17:45 Alguns mitjans de comunicació parlen de tiroteig a La Boqueria i d’altres a El Corte 

Inglés. Els Mossos desmenteixen aquestes especulacions mitjançant Twitter. 

18:25 El Col·legi de Periodistes recorda a través de les xarxes socials i de la seva web les 

recomanacions per cobrir actes terroristes elaborades amb el CAC41.  

18:40 Es difon la notícia del suposat atrinxerament d’un terrorista al Luna d’Instanbul a 

través de les xarxes dels principals mitjans. 

18:50 Diferents mitjans de comunicació informen via Twitter i en els seus directes dels 

operatius policials, cosa que va en contra de la petició expressada dels Mossos 

d’Esquadra. 

19:30 Els usuaris critiquen la difusió d’imatges de ferits i morts publicades pels mitjans de 

comunicació. 

19:55 Els mitjans publiquen la imatge de Driss El Ouakbir, qui resultaria ser germà d’un 

dels terroristes. Aquest es va assabentar que era sospitós al veure la seva cara per 

televisió. 

20:10 Els mitjans de comunicació s’omplen amb declaracions de testimonis, a mesura que 

els Mossos desallotgen la Rambla i la plaça Catalunya. 

21:20 Hi ha una confusió amb el cadàver trobat en un cotxe a Sant Just, que s’informa que 

és un dels terroristes.  

21:40 Els mitjans recullen missatges de solidaritat en relació amb l’atemptat. 

Divendres, 18 d’agost 

 00:05 Crítiques al saber que apareixen ferits i víctimes en les portades d’alguns diaris de 

 l’endemà.  

01:45 Els mitjans reprenen el directe després que els Mossos alertin que podria haver un 

altre acte terrorista a Cambrils.  

02:30 Els Mossos d’Esquadra insisteixen en seguir fonts oficials.  

11:00 Hi ha mitjans que se centren en les històries personals de les víctimes. D’altres 

segueixen la vessant política. 

12:00 El Col·legi de Periodistes destaca la cobertura feta per alguns mitjans recordant que 

“hi ha línies vermelles”. 

                                                           
40

Font de consulta: Revista núm. 176 del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
41

 És el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), l’autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual 

de Catalunya.  
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13:59 La DGAIA42 anuncia una demanda de protecció del dret a la intimitat i a la pròpia 

imatge a la Fiscalia de Menors degut a la difusió de fotografies de víctimes menors d’edat 

dels atemptats.  

19:30 Al llarg de la tarda els mitjans de comunicació publiquen anàlisis i columnes sobre 

els atemptats.  

  

                                                           
42

 La DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) és l'organisme depenent de la Generalitat de 

Catalunya que promou el benestar de la infància i l'adolescència a Catalunya.  
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ANNEX 7: Rúbrica indicadors d’imatges 

  

 
INDICADORS IMATGES 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 
Apareixen menors i se’ls 
pot identificar pel rostre o 

per altres elements. 

 
Apareixen imatges de 
menors amb el rostre 

pixelat. 

 
Dificultat en identificar els 
menors perquè es veuen 
de lluny i/o d’esquenes. 

 
No s’han publicat imatges 

on apareguin menors 
d’edat. 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

 
S’han publicat imatges de 
víctimes en un pla proper 
i/o llunyà que es poden 

reconèixer pel rostre o per 
altres elements. 

 

 
S’han publicat imatges de 
víctimes en un pla proper 
amb els rostres pixelats, 
però es podrien arribar a 

identificar mitjançant altres 
elements. 

 
Dificultat en identificar les 

víctimes o afectats per 
l’acció terrorista perquè es 

troben en un pla llunyà. 

 
No s’han publicat imatges 

de víctimes. 

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

En les imatges apareixen 
víctimes mortals que 

transmeten dolor i 
sofriment. 

Apareixen persones ferides 
que transmeten dolor i 

sofriment. 

Apareixen objectes 
personals de les víctimes, 

que poden afectar els 
familiars. 

Es transmet el dolor però 
sense la necessitat que 
apareguin persones o 

objectes. 

 
INCITACIÓ A LA 

VIOLÈNCIA I A ALTRES 
CONDUCTES 
ANTISOCIALS 

 
Apareixen escenes 

violentes en primer pla. 

 
Apareixen escenes 

violentes en segon pla. 

 
En les imatges es mostren 
armes exhibides però no 

escenes violentes. 

 
No apareix cap tipus 
d’indici a la violència. 
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ANNEX 8: Rúbrica indicadors de text 

  

 
INDICADORS TEXT 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

ADJECTIVACIÓ DEL 
TERRORISME 

 
 

 
S’utilitzen tres vegades 
termes generalitzadors 

per referir-se a un 
individu. 

 
S’utilitzen dues vegades 
termes generalitzadors 

per referir-se a un 
individu. 

 
S’utilitza una vegada un 
terme generalitzador per 
referir-se a un individu. 

 
S’especifica clarament qui 
és l’autor dels fets sense 

incloure’l a cap grup. 

 
PRESERVAR LA 

IDENTITAT DE LES 
VÍCTIMES 

 

 
Apareixen els noms i 

cognoms de les víctimes. 

 
Apareix el nom de la 

víctima. 

 
Apareixen les inicials de 

la víctima. 

 
No apareix cap tipus de 
referència nominal a les 

víctimes. 

 
PRESUMPCIÓ 

D’INNOCÈNCIA 

Tots els termes emprats 
per nomenar els 

presumptes autors dels 
fets els defineixen com a 

culpables. 

La gran majoria dels 
termes emprats per 

nomenar els presumptes 
autors dels fets els 
defineixen com a 

culpables. 

S’utilitza alguna vegada el 
terme culpable per referir-
se als presumptes autors 

dels fets. 

S’utilitza el terme 
“presumpte” per fer 

referència als possibles 
autors dels fets. 

 
SEPARACIÓ 

D’INFORMACIÓ I 
D’OPINIÓ 

El periodista no estableix 
una línia entre el gènere 
informatiu i el valoratiu. 

El lector pot distingir els 
dos gèneres tot i que el 
periodista interpreta la 

gran majoria dels 
aspectes. 

Es narren els fets de 
manera objectiva tot i que 

també apareixen 
elements subjectius. 

El lector pot diferenciar 
l’opinió de la informació. 

 
PROTECCIÓ DE 

MENORS 

S’ha difós la informació 
personal d’un menor. 

S’han publicat les inicials 
del menor. 

Es fa referència al menor 
utilitzant apel·latius. 

S’utilitza el terme “menor 
d’edat” per fer referència 

a l’infant. 

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 

El titular i les pàgines 
interiors del diari contenen 

un llenguatge alarmant. 

Només el titular conté un 
llenguatge alarmant. 

Només les pàgines 
interiors contenen 

expressions alarmants. 

No s’utilitza un llenguatge 
alarmant per captar 
l’atenció del públic. 
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ANNEX 9: Portades i pàgines interiors dels diaris del 18 d’agost de 2017 

 

EL MUNDO 
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EL PAÍS 
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EL PERIÓDICO  
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ABC 
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LA VANGUARDIA 
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ARA 
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EL PUNT AVUI 
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DIARI DE GIRONA 
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LE MONDE 
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THE NEW YORK TIMES 
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ANNEX 10: Anàlisi ètica de la cobertura dels diaris del 18 d’agost de 2017. 

 

Llegenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  1  2  3  

 
EL MUNDO- 18 D’AGOST DE 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
EL PAÍS- 18 D’AGOST DE 2017 

 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
13 
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EL PERIÓDICO- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 

 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
12 
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ABC- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
17 



Som crítics amb el que llegim? 

154 
 

 

 

  

  

 
LA VANGUARDIA- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
11 
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ARA- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
23 
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EL PUNT AVUI- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
19 
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DIARI DE GIRONA- 18 D’AGOST DE 2017 

 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

 
 

   

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
16 
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LE MONDE- 18 D’AGOST DE 2017 

 

 
 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
22 
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THE NEW YORK TIMES- 18 D’AGOST DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROTECCIÓ A MENORS 

 

    

 
DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

    

 
AFLICCIÓ  I DOLOR 

 

    

 
INCITACIÓ A LA VIOLÈNCIA I A 

ALTRES CONDUCTES ANTISOCIALS 

    

 
ADJECTIVACIÓ DEL TERRORISME 

 

    

 
PRESERVAR LA IDENTITAT DE LES 

VÍCTIMES 
 

    

 
PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

 

    

 
SEPARACIÓ D’INFORMACIÓ I 

D’OPINIÓ 
 

    

 
PROTECCIÓ DE MENORS 

 

    

 
LLENGUATGE SENSACIONALISTA 

 

    

 
TOTAL 

 

 
16 
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ANNEX 11: Portades dels diaris del 12 de setembre de 2001 

 

EL MUNDO 
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EL PAÍS 
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EL PERIÓDICO 



Som crítics amb el que llegim? 

163 
 

LA VANGUARDIA  



Som crítics amb el que llegim? 
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ABC 



Som crítics amb el que llegim? 
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EL PUNT AVUI 



Som crítics amb el que llegim? 
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EL DIARI DE GIRONA 

  



Som crítics amb el que llegim? 
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LE MONDE



Som crítics amb el que llegim? 
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THE NEW YORK TIMES  
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ANNEX 12: Portades dels diaris del 12 de març de 2004 

 

EL MUNDO 
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EL PAÍS 
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EL PERIÓDICO 

  



Som crítics amb el que llegim? 
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LA VANGUARDIA 

  



Som crítics amb el que llegim? 
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ABC 



Som crítics amb el que llegim? 
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EL PUNT AVUI 
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EL DIARI DE GIRONA 

  



Som crítics amb el que llegim? 
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LE MONDE  
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THE NEW YORK TIMES 
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ANNEX 13: Anàlisi ètica de l’evolució de la cobertura dels atemptats de l’11 de setembre 

de 2001, de l’11 de març de 2004 i del 17 d’agost de 2017.  

 

LLEGENDA 

 

 

 

  

0  1  2  3  
No fa referència 

a l’atemptat 
 

 
EL MUNDO 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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EL PAÍS 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

   

 
EL PERIÓDICO 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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LA VANGUARDIA 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

   

 
ABC 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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EL PUNT 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

   

 
EL DIARI DE GIRONA 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

   



Som crítics amb el que llegim? 

182 
 

 

  

 
LE MONDE 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

   

 
THE NEW YORK TIMES 

 

  
11 SETEMBRE 

2001 
 

 
11 MARÇ 

 2004 

 
17 AGOST  

2017 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

   
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

   

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

   

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

   

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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ANNEX 14: Portades dels diaris del 17 d’agost de 2018. 

 

EL MUNDO 



Som crítics amb el que llegim? 
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EL PAÍS 



Som crítics amb el que llegim? 
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EL PERIÓDICO 



Som crítics amb el que llegim? 
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ABC 



Som crítics amb el que llegim? 

187 
 

LA VANGUARDIA 



Som crítics amb el que llegim? 
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ARA 



Som crítics amb el que llegim? 

189 
 

EL PUNT AVUI 

  



Som crítics amb el que llegim? 

190 
 

DIARI DE GIRONA 

  



Som crítics amb el que llegim? 
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LE MONDE  



Som crítics amb el que llegim? 

192 
 

THE NEW YORK TIMES 

  



Som crítics amb el que llegim? 

193 
 

ANNEX 15:  Anàlisi ètica de l’evolució de la cobertura dels atemptats del 17-A un any 

després. 

 

LLEGENDA 

 

 

  

0  1  2  3  
No fa referència 

a l’atemptat 
 

 
EL MUNDO 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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EL PAÍS 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

  

 
EL PERIÓDICO 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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ABC 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

  

 
LA VANGUARDIA 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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ARA 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

  

 
EL PUNT 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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EL DIARI DE GIRONA 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
 

  

 
LE MONDE 

 

 
 

 
19 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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THE NEW YORK TIMES 

 

 
 

 
18 AGOST  

2017 
 

 
17 AGOST  

2018 

 
PROTECCIÓ A 

MENORS 

  
 
 

 
 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

 

  

 
 

AFLICCIÓ  I DOLOR 
 

  

 
ADJECTIVACIÓ DEL 

TERRORISME 
 

  

 
LLENGUATGE 

SENSACIONALISTA 
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ANNEX 16: Gràfics de l’anàlisi dels indicadors. 

TAULA DEL TRACTAMENT DE LA IMATGE 

INDICADORS 
EL 

MUNDO 
EL PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE 
NEW 
YORK 
TIMES 

PROTECCIÓ A 
MENORS 

0 1 2 3 3 3 2 0 3 3 

DRET A LA 
PRÒPIA 
IMATGE 

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 

AFLICCIÓ I 
DOLOR 

0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 

INCITACIÓ A LA 
VIOLÈNCIA 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 0 

TOTAL 2 3 4 6 5 12 6 2 12 3 
 

TAULA DEL TRACTAMENT DEL TEXT 

INDICADORS 
EL 

MUNDO 
EL 

PAÍS 
EL 

PERIÓDICO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

ARA 
EL 

PUNT 
AVUI 

DIARI 
DE 

GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

ADJECTIVACIÓ 
TERRORISME 

0 2 3 3 1 1 2 3 2 0 

PRESERVAR 
IDENTITAT 
VÍCTIMES 

1 0 0 0 1 3 3 3 0 3 

PRESUMPCIÓ 
D'INNOCÈNCIA 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SEPARACIÓ 
INFORMACIÓ-

OPINIÓ 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

PROTECCIÓ DE 
MENORS 

0 3 0 3 0 0 3 3 3 3 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

TOTAL 5 10 8 11 6 11 13 14 10 13 
 

TAULA GLOBAL 

 
EL 

MUNDO 
EL 

PAÍS 
EL 

PERIÓDICO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

ARA 
EL 

PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK 
TIMES 

PROTECCIÓ A 
MENORS 

0 1 2 3 3 3 2 0 3 3 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 

AFLICCIÓ I DOLOR 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 

INCITACIÓ A LA 
VIOLÈNCIA 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 0 

ADJECTIVACIÓ 
TERRORISME 

0 2 3 3 1 1 2 3 2 0 

PRESERVAR 
IDENTITAT VÍCTIMES 

1 0 0 0 1 3 3 3 0 3 

PRESUMPCIÓ 
D'INNOCÈNCIA 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SEPARACIÓ 
INFORMACIÓ-OPINIÓ 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

PROTECCIÓ DE 
MENORS 

0 3 0 3 0 0 3 3 3 3 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

TOTAL 7 13 12 17 11 23 19 16 22 16 
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TAULES INDICADORS 

1. Protecció a 
menors 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

0 1 2 3 3 3 2 0 3 3 
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2. Dret a la 
pròpia imatge 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 
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 Aflicció i 
dolor 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW YORK 
TIMES 

0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 
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4. Incitació a 
la violència 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW YORK 
TIMES 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 0 
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5. Adjectivació del 
terrorisme 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

0 2 3 3 1 1 2 3 2 0 
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6. Preservar 
intimitat víctimes 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

1 0 0 0 1 3 3 3 0 3 
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7. Presumpció 
d'innocència 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL 
PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW YORK 
TIMES 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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8. Separació 
informació opinió 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
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9. Protecció de 
menors (text) 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

0 3 0 3 0 0 3 3 3 3 
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10. Llenguatge 
sensacionalista 

EL 
MUNDO 

EL 
PAÍS 

EL 
PERIÓDICO 

ABC 
LA 

VANGUARDIA 
ARA 

EL PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK TIMES 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
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TAULA 11-S 

INDICADORS 
EL 

MUNDO 
EL 

PAÍS 
EL 

PERIÓDICO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

EL 
PUNT 
AVUI 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK 
TIMES 

DIARI DE 
GIRONA 

TOTAL 

PROTECCIÓ A MENORS 
(IMATGES) 

3 3 3 3 3 3 3 3 - 24 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

3 3 3 3 3 3 3 0 - 21 

AFLICCIÓ I DOLOR 3 3 3 3 3 3 3 0 - 21 

ADJECTIVACIÓ 
TERRORISME 

3 3 3 2 3 3 3 3 - 23 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

2 3 0 1 0 3 3 0 - 12 

 

TAULA 11- M 

INDICADORS 
EL 

MUNDO 
EL 

PAÍS 
EL 

PERIÓDICO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

EL 
PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK 
TIMES 

TOTAL 

PROTECCIÓ A 
MENORS (IMATGES) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

0 0 3 3 3 3 0 3 0 15 

AFLICCIÓ I DOLOR 0 0 3 0 3 3 0 3 0 12 

ADJECTIVACIÓ 
TERRORISME 

3 3 2 3 3 3 3 3 1 24 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

0 0 3 1 2 2 2 1 2 13 

 

TAULA 17-A 

INDICADORS 
EL 

MUNDO 
EL 

PAÍS 
EL 

PERIÓDICO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

EL 
PUNT 
AVUI 

DIARI DE 
GIRONA 

LE 
MONDE 

THE NEW 
YORK 
TIMES 

TOTAL 

PROTECCIÓ A 
MENORS (IMATGES) 

0 1 2 3 3 2 0 3 3 17 

DRET A LA PRÒPIA 
IMATGE 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

AFLICCIÓ I DOLOR 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 

ADJECTIVACIÓ 
TERRORISME 

3 3 3 3 2 3 3 3 1 24 

LLENGUATGE 
SENSACIONALISTA 

0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 
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TAULA DE DADES RESULTANTS DE L’11-S, 11-M I 17-A 

INDICADORS 11-S 11-M 17-A 

PROTECCIÓ A MENORS (IMATGES) 24 24 17 

DRET A LA PRÒPIA IMATGE 21 15 3 

AFLICCIÓ I DOLOR 21 12 5 

ADJECTIVACIÓ TERRORISME 23 21 21 

LLENGUATGE SENSACIONALISTA 12 11 4 

 

TAULA DE DADES RESULTANTS DEL 18 D’AGOST DE 2017 I DEL 18 D’AGOST DE 

2018 

  

INDICADORS 2017 2018 

PROTECCIÓ A MENORS (IMATGES) 17 24 

DRET A LA PRÒPIA IMATGE 3 21 

AFLICCIÓ I DOLOR 5 22 

ADJECTIVACIÓ TERRORISME 24 24 

LLENGUATGE SENSACIONALISTA 5 21 
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ANNEX 17: Entrevista a en Salvador Alsius. 

Entrevista realitzada a Figueres, Alt Empordà, el 4 de juliol de 2018 

Què és per a tu l’ètica periodística? 

Per mi no hi ha un periodisme de qualitat que no sigui ètic, és a dir, si deixa de ser ètic per algun 

motiu, ja no és de qualitat. Per tant jo, assimilo els dos conceptes.  

L’ètica periodística seria tot un sistema de valors que son comunament acceptats per un nombre 

suficient d’actors de l’intercanvi periodístic, és a dir, els periodistes però també el públic, i que son 

compartits en el sentit de dir, posem-nos d’acord amb que aquests valors son apreciables. És a 

dir, que per fer bon periodisme no pots deixar de contradir els menors, no pots deixar de 

reconèixer el principi de presumpció d’innocència... 

En el llibre comentes que la informació és necessària per a una societat democràtica. Es 

pot desenvolupar plenament aquesta funció periodística tenint en compte com estan 

organitzats els grans mitjans de comunicació que depenen sovint de qui els finança? 

Les dues coses son certes, és a dir, jo penso que la informació es consubstancial a la democràcia 

perquè és inimaginable una societat democràtica que faci opaques determinades esferes de la 

vida social. És a dir, la manca de transparència redunda en manca de democràcia.  

La informació és consubstancial en el sistema democràtic però alhora es generen tota una sèrie 

de poders i de contrapoders que dificulten molt el flux lliure d’informació, més enllà dels poders 

reconeguts en tota democràcia (poder executiu, legislatiu i judicial). El poder econòmic és suficient 

per entendre i saber que hi ha una mena de contrapartida en aquesta idea més pura en que la 

informació hauria de funcionar més lliurement. No hi ha suficient llibertat i és un gran problema 

que posa en qüestió el principi bàsic de la informació com a saba del sistema democràtic. 

Què en pensa del tractament que en va fer la premsa escrita dels atemptats de Barcelona?  

En aquestes situacions és molt difícil que els mitjans de comunicació, tan visuals com escrits, 

siguin impecables, perquè sempre hi ha desviacions. Parlant d’ètica periodística, a mi m’agrada dir 

que hi ha un problema i és que el pecat és més cridaner que la virtut. És a dir, allà on es cometen 

faltes, transgressions de l’ètica periodística, de seguida crida l’atenció i a vegades això tapa els 

bons comportaments, les bones pràctiques que la majoria de periodistes i mitjans han tingut. Amb 

això el que vull dir és que, hi van haver-hi transgressions però jo sincerament, i segur que altres 

periodistes no estarien d’acord amb mi, jo crec que no és de les vegades en que la premsa i els 

mitjans de comunicació en general, van tenir uns comportaments pitjors. Al començament, fent 

referència a la premsa digital, va haver-hi errors de publicacions, vídeos fets per ciutadans on es 

veien nens morts, publicacions dubtoses pel que fa al principi de presumpció d’innocència... 

Es poden publicar imatges de persones en un espai públic, com pot ser la Rambla, sense el 

seu consentiment? 

En principi, per fotos de gent que està al carrer, si no hi ha circumstàncies molt especials que 

aconsellin, per motius de dignitat humana, no publicar-ho, no ha d’haver-hi cap problema. Pel que 

fa al tema de les imatges, hi ha dos elements que els codis deontològics solen posar en contrast.  
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En primer lloc, si l’espai on hi ha la persona és públic o privat i en segon lloc, quina és la seva 

actitud, en funció de si es més digna o menys digna. En condicions normals, el fet d’estar en un 

lloc públic fa que et puguin fotografiar sense que puguis queixar-te. Tot i això, al cap i a la fi, per 

més que hi hagi codis al final sempre hi ha moments de dubte. Hi ha un cas que vaig trobar molt 

curiós que va arribar al col·legi de Periodistes, d’un fotògraf de la Vanguardia que va sortir un dia 

d’estiu amb la càmera per la Barceloneta a fotografiar els carrers antics d’aquella zona. Va 

publicar el reportatge a la Vanguardia i en una de les fotos es veia un senyor que estava al balcó 

de casa seva prenent la fresca amb samarreta. Aquest senyor va posar una denúncia ja que no li 

havien demanat permís per posar aquella imatge. Llavors, ho vaig trobar un cas molt curiós per 

aquests dos elements que et deia. Lloc públic o lloc privat? El balcó es just el llindar entre l’espai 

públic i l’espai privat. Fent referència a l’actitud de la persona depèn si estem parlant d’un jugador 

de la NBA amb una samarreta de tirants o bé un senyor gran. Per tant, per més codis que posis al 

final hi ha un moment en què determinar si és ètic o no publicar una imatge depèn més del 

capteniment del periodista que no que hi hagi escrites les regles del joc. Aquestes regles 

serveixen com a pauta per indicar però sempre hi ha un punt en que no saps què fer. Tornant en 

aquest sentit de les portades dels diaris, va ser molt criticada una foto que van publicar la gran 

majoria de diaris on es veia tota la Rambla, es veien policies d’esquena que corrien i sí que és 

veritat que en segon pla es veia una persona a terra. Però clar, és que hem d’explicar que és un 

atemptat i que hi va haver-hi víctimes. Si volem eliminar tot prestigi d’horror a les imatges, estem 

ensenyant un món que no és real. Imagina’t que des de fa cinquanta anys cap telenotícies o diari 

del món no ens hagués ensenyat cap imatge de guerra. No hi hauria guerra, o bé tindríem un 

concepte de la guerra abstracte. Darrera del tema de l’ètica periodística, tampoc hem de prohibir-

ho tot. Hi ha moltes coses que en nom de la llibertat d’expressió, en nom del dret a la informació, 

la gent les ha de saber i les ha de veure. La condició de que hi ha un dret a la informació, però 

també la condició de que no tot s’hi val, fa que moltes vegades tinguis un dubte. Jo això a la 

televisió m’hi he trobat moltes vegades en que un diumenge al matí, et diuen que hi ha hagut una 

matança a Sarajevo durant l’època dels Balcans. Les imatges, no vulguis ni saber com eren. 

Llavors has d’estar mitja hora abans del telenotícies calibrant si dones o no la informació. I 

penses, qui sóc jo per treure el dret a la gent a saber que ha passat això? Però si ho dones, molta 

gent vomitarà a l’hora de dinar. És molt complicat però aquí està la responsabilitat del funcional. 

Dins del sou d’un periodista s’inclou aquesta responsabilitat en prendre una decisió i arriscar-se.  

Quina és la línia que no es pot traspassar a l’hora de publicar una notícia? 

Segur que hi ha línies vermelles però el que passa es que no per tothom son les mateixes. N’hi ha 

una que és molt clara, i és allò que és legal i allò que no ho és. Per exemple, en matèria de 

protecció de menors hi ha unes línies vermelles molt clares que venen donades per la llei, i amb 

termes de seguretat nacional també. Les línies vermelles legals son una primera barrera i aquí 

pots estar d’acord o no però està establert així pel poder legislatiu. Hi pot haver discussió possible 

però en tot i cas hi ha una llei per complir. Ara, més cap allà d’aquesta línia es molt relatiu. 

Quins mecanismes de control existeixen per tal que un mitjà de comunicació no publiqui 

imatges que vulnerin el dret a la privacitat i a la dignitat? 

El primer mecanisme de control és el jutjat. Si tu consideres que hi ha un delicte sempre pots 

denunciar-ho a la fiscalia. Ara bé, sense arribar a aquest extrem que se’n aniria per les línies 

vermelles més estrictes, hi ha altres mecanismes de control. Alguns formen part del món de la 

regulació i altres que formen part del món de la autoregulació. Per exemple, l’organisme on jo 

treballo, el CAC, Consell Audiovisual de Catalunya, és un organisme de regulació. És a dir, 

nosaltres estem nomenats per el Parlament, som una institució de dret públic i per tant, si ens 

venen amb una queixa que té prou consistència, que verifiquem que és veritat i fem l’informe 
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jurídic corresponent, podem posar multes a mitjans per transgredir determinades coses. En aquest 

sentit, estem més a la vora dels jutges ja que som un organisme regulador, però no formem part 

de l’aparell de la justícia sinó d’un aparell administratiu. Llavors tenim el món de l’autoregulació, on 

hi ha tot un conjunt de mecanismes que cadascun d’ells no té una especial incidència però que 

tots junts funcionen perquè hi hagi una autoregulació dels mitjans. Aquí hi entren els codis 

deontològics, els consells de premsa que vetllen perquè es compleixin els codis deontològics, els 

defensors dels lectors de cada mitjà i recentment s’han introduït les xarxes socials. Ara qualsevol 

ciutadà, sense haver d’anar a posar denuncies al consell de la informació o sense haver d’escriure 

al defensor del lector, a través de les xarxes publiquen les queixes. Aquest control ciutadà ha 

funcionat perquè per exemple, un dia el Periódico va canviar una portada per aquest motiu. És a 

dir, al costat dels mecanismes clàssics, ara n’estan començant a aparèixer de nous. 

Un periodista pot ser ètic a l’hora de publicar imatges que vulnerin drets i siguin sensibles, 

però qualsevol ciutadà amb un smartphone a la mà, es pot convertir en un reporter gràfic 

en potencia. Aquesta nova immediatesa de transferir i compartir imatges, s’escapa de 

l’ètica periodística? S’hauria de regular més? 

Aquesta és una qüestió molt interessant ja que tots els principis de l’ètica periodística estan 

pensats i s’apliquen per aquells que d’alguna manera clara assumeixen que tenen una 

responsabilitat editorial. És a dir tant si és amb paper, si és audiovisual o digital amb Internet, son 

gent que volen fer un producte amb unes característiques determinades que en diuen informació, 

per tant fan periodisme, i per tant, es sotmeten a uns certs principis i volem que el nostre públic 

reconegui en la informació que fem, aquests principis. Fins aquí tot correcte però, què passa en el 

moment en què algú publica informació i no vol saber-ne res de codis ètics. Aquí simplement el 

que es pot fer és esperar l’exclusió social, que a la gent no li interessi rebre informació que no 

sigui de qualitat. A més, a aquestes persones no se’ls pot sancionar ja que estan actuant des del 

camp de la llibertat d’expressió. Ara clar, és un problema que vagi sorgint gent que pel seu compte 

escampi informació falsa. Per lluitar contra aquesta contaminació informativa s’ha d’estimular i 

reconèixer el periodisme de qualitat i l’educació mediàtica.  

Últimament es parla molt de les fake news, i sembla l’excusa per poder publicar qualsevol 

notícia sense contrastar, sense responsabilitat. És una altra trampa per poder escapar-nos 

de l’ètica periodística? 

Se n’escapa qui vol. Els mitjans que vulguin ser reconeguts per la seva qualitat no haurien de fer-

ho. Ara clar, és legítim que els diaris que tenen cert nom ho facin? Depèn. Pot ser que necessitin 

fer això per guanyar els suficients diners per poder fer les notícies que fan al davant. Però de la 

mateixa manera, molts diaris han tingut seccions o passatemps, que no són estrictament 

informatives, per guanyar lectors.  

Què penses que s’hauria de fer des de les escoles i instituts per conscienciar els estudiants 

de la importància de fer un bon ús i de ser crítics amb la informació? 

Les polítiques d’educació durant molts anys han estat febles. L’educació mediàtica ha d’estar dins 

dels plans acadèmics. L’Administració considera que ha de ser transversal, però a la realitat, els 

docents no troben espai per treballar-la. 

Cal educació mediàtica, com diu Carlos Magro, és la capacitat d’accedir, analitzar, avaluar i crear 

missatges en una varietat de contextos, en definitiva, adquirir una actitud crítica. 

El CAC ha fet un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i hem fet un 

programa d’educació en comunicació anomenat eduCAC, amb l’objectiu de promoure l’educació 
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mediàtica en àmbits educatius. Cal potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar 

bons hàbits en el consum mediàtic. 

Moltes gràcies per la teva atenció.  
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ANNEX 18: Conversa amb unitat aquàtica dels Mossos d’Esquadra. 

Entrevista realitzada a Sabadell, el 13 de setembre de 2018 

 Ens vam reunir una bona estona al Complex Central Egara (Sabadell), seu central del 

Mossos d'Esquadra i on s'allotgen i treballen la majoria d'unitats especials del cos, amb els agents 

D.R. i O.M. membres de la unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra. 

Aquesta unitat va participar en la resposta policial als atemptats que es van perpetrar a la ciutat de 

Barcelona el 17 d'agost de 2017 i els dispositius que es van activar posteriorment per tal d'atrapar 

els seus autors (Operatius Gàbia i Cronos). 

Durant la conversa, coral entre els dos agents, vam poder parlar de la seva experiència la tarda 

del 17 d'agost i dies posteriors i com, de manera involuntària, han esdevingut protagonistes en 

alguns mitjans de comunicació. 

Quina va ser la vostra vivència el 17 d’agost de 2017 a la Rambla de Barcelona? 

El dia va començar amb normalitat, realitzant les tasques que teníem programades a les Festes 

del Barri de Gràcia A Barcelona. Després de dinar, quan ja estàvem a Egara, estàvem fent feines 

burocràtiques i cap a les 16.00 hores, vam sentir un primer missatge a través de l'emissora de 

ràdio: “Comunicat d’interès policial”. Poc segons després, una companya va dir per la mateixa 

emissora "atropellament massiu a la Rambla". Per últim, un altre missatge deia “Desenes i 

desenes de ferits”. En aquest moment, ens explica el caporal D.R.,vaig decidir que els membres 

de la unitat que estàvem de guàrdia havíem de dirigir-nos cap a la Rambla. Per avançar feina vam 

comunicar-nos amb el nostre superior per telèfon i vam sortir amb furgoneta cap allà, doblant tot el 

material sanitari que disposem pel treball diari de la nostra unitat i esperant la confirmació de 

l'activació definitiva. 

Vam arribar al cap d'uns 25 minuts a la Rambla, vam passar els diferents cordons policials que 

custodiaven els companys i vam aparcar gairebé davant del Liceu, a pocs metres del mosaic de 

Joan Miró. Quan ens dirigíem cap a la Rambla, la imatge més xocant era veurela gent a les 

terrasses escoltant sirenes, sense saber què passava, fent vida completament normal. És molt 

xocant pensar que et dirigeixes cap al lloc on s'acaba de produir un atemptat, en direcció contrària 

cap on la gent fuig. 

Som una unitat que té quatre integrants en cada grup de treball i tot hi que poden semblar pocs, 

havíem de col·laborar en la situació i centrar-nos en la feina. 

A l’arribar a la Rambla, hi havia vàries persones tapades, que estaven mortes. Ens trobàvem 

víctimes a les porteries dels edificis. En un principi ens sobtava que les víctimes estiguessin lluny 

de la Rambla, però després ens vam adonar que la gent les portava fins allà per allunyar-les i fugir 

de la zona de l’atemptat. 

Llavors, un cop situats i equipats amb els equips de protecció (encara no sabíem qui era l'autor, 

com havia succeït i si hi havia sospitosos a la zona), vam preguntar als serveis sanitaris en què 

podíem ajudar, ja que la nostra unitat disposa de material sanitari i formació per actuar. Sorprès 

per veure uns Mossos demanant com podien ajudar en el camp sanitari, un metge ens va 

demanar, sisplau, que ens dirigíssim al carrer Sant Pau núm. 8, ja que hi havia un pacient 

traumàtic. A l’arribar vam veure molta gent estesa al terra. Sembla increïble la quantitatde gent 

que pot entrar en un espai tant petit com una porteria. 
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Al fons hi havia un home ple de sang, era francès i jo podia ajudar-lo perquè parlo l’idioma. Vam 

demanar a la gent que sortissin i anessin en direcció contrària a la Rambla, ja que sinó no podíem 

atendre a aquell home. Es trobava en estat crític i tenia insuficiència respiratòria. Quan em vaig 

dirigir a ell es va alegrar molt al veure que jo parlava francès. Una mica més lluny d’on es trobava 

ell, hi havia la seva dona. L’home ens va explicar que tenia dos nens petits i ens va preguntar si 

sabíem on eren. Nosaltres no teníem constància que allà hi hagués dos menors. 

Poca estona després, per sort, un company havia trobat a dos nens en el bar del Liceu que també 

eren francesos i, pels noms, vam poder relacionar-los amb els pares. No estaven junts però de 

moment tots estaven vius. 

Vaig acompanyar a l’home a l’ambulància. A la doctora li va resultar difícil col·locar la via al 

senyor, ja que s’havia cremat els braços amb l’asfalt. Quan el van haver estabilitzat i el van haver 

carregat a l'ambulància, la doctora em va demanar si el podia acompanyar perquè el conductor 

estava sol i no parlava francès. Jo em vaig mirar els companys i li vaig dir que si amb la condició 

que m'havia de tornar a la zona després, ja que no podem separar-nos en un operatiu com aquell. 

Els companys es van agrupar en un equip de tres i vam decidir que ens comunicaríem a través del 

telèfon mòbil. Ells van tornar a atendre més víctimes i jo vaig pujar a l'ambulància per 

acompanyar-los a l'hospital. 

A l’arribar a la Vall d'Hebron, vaig quedar sorprès al veure l’ordre que hi havia: cada membre dels 

diferents col·lectius sanitaris vestien d'un color diferent i sabien què havien de fer i només arribar 

venien, valoraven el pacient i començava la seva atenció. 

L’home, després de ser valorat pel dispositiu de triatge que hi havia a l'hospitalel van dirigir 

directament al quiròfan. La seva dona em va demanar si podia trucar als seus pares per donar-los 

la notícia. Vaig deixar un missatge de veu el més subtil possible al contestador, sense dir ni molt ni 

poc. Vaig tornar a la Rambla i ens vam reagrupar amb els companys per integrar-nos a l'operació 

Gàbia i Cronos posteriorment. Ens vam dirigir cap al port base de la unitat per si havíem 

d'intervenir en cas que el terrorista s’hagués escapat pel mar. Allà vam esperar ordres fins que 

ens van enviar de nou cap a la central al complex Egara. 

El dilluns vam anar a veure el senyor Renaud a l’hospital de la Vall d’Hebron per saber com es 

trobava i si se n'havia sortit perquè realment estava en estat crític quan el vam atendre. Quan vaig 

entrar a l’habitació vaig dir: Monsieur Renaud? Només de veure’m es va posar a plorar i va 

intentar incorporar-se per poder-me abraçar. Tot i que habitualment intento mantenir la distància 

emocional a la feina, aquí em va costar contenir-me. El senyor em va reconèixer ràpidament, 

potser per la veu. El senyor Renaud em va donar les gràcies per haver-li salvat la vida. Tant la 

seva dona com els nens també estaven bé, tot i que a un dels petits li havien diagnosticat una 

fractura. 

Casualment, una coneguda que treballa a la Vall d'Hebron estava a la UCI i em va demanar si 

podia passar-li un telèfon de contacte. Tot i que no ho solem fer, li vam passar el número i encara 

ens comuniquem, de tant en tant, per whatsapp. 

Al cap d’un temps el senyor Renaud va explicar la seva història en una entrevista emesa per un 

canal de televisió francès i com un policia que tenia arrels franceses l'havia ajudat. Jo vaig a 

França sovint i després de l'entrevista alguns veïns van lligar caps i em van relacionar com el 

policia que l'havia ajudat. 
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Davant un atemptat nosaltres no som insensibles. Ens ha tocat fer front a situacions delicades que 

per més que entrenem, sempre són imprevisibles en cas real. No podíem fer-ho tot, per això vam 

intentar ser com formigues i ajudar mica a mica. 

La descripció del dia de l'atemptat podríem dir que "va ser un caos organitzat" i va ser impecable 

la coordinació entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bombers i serveis sanitaris, tot i que 

sempre es pot millorar coses i d'aquestes situacions n'aprenem per futures actuacions. 

L’atemptat és el tema més impactant que hem viscut fins llavors, després de l’enfonsament de 

l’Oca a l’estany de Banyoles. 

Noteu si les preguntes van més encaminades a aspectes més morbosos com poden ser 

situació dels ferits o a aspectes que es centren més a la vostra tasca policial i d’auxili? Què 

penseu si les preguntes deriven cap a aquests aspectes més morbosos? 

Totes les preguntes que ens han fet en les entrevistes anaven encaminades cap a la tasca 

policial. Malgrat que la història personal amb el ciutadà francès ha despertat l'interès dels mitjans. 

Nosaltres ens van negar a parlar d'ell i la seva situació per respecte a la seva privacitat i anonimat. 

Sempre expliquem la nostra experiència fins allà on podem explicar per qüestions de seguretat, 

sense entrar en la privacitat de les víctimes. 

Ara bé, l’entrevista que li van fer a França a l’home francès que havia estat víctima de l’atemptat 

no era gaire ajustada, ja que li van preguntar si havia vist a la seva dona inconscient en l’atemptat. 

Podríem dir que les preguntes eren més morboses. Realment és necessari entrar en detall, fent 

aquest tipus de qüestions? És no ser professional preguntar coses d’aquest tipus perquè no 

aporten cap tipus d'informació rellevant. És cert que s’ha d’informar a la ciutadania però ens hem 

de replantejar com ho hem de fer. 

Suposo que a vosaltres us agrada que us preguntin, per la vostra tasca professional. Que 

se centri més l’atenció en vosaltres per haver viscut aquella experiència en primera 

persona, quina sensació us genera? 

Els interessa la relació policia-víctima. Recordo que el diari El País em van demanar que descrivís 

l’atemptat en tres paraules. Només tres paraules, així de sobte, i vaig escollir “dolor”, “coordinació” 

i “solidaritat”. Aquestes serien el resum de la nostra experiència. 

Recordeu si algun dels titulars que vàreu poder llegir o sentir a la premsa, no s’ajustava 

clarament a la vostra experiència? Algun us va cridar especialment l’atenció? Per què? 

Sí, es va publicar un titular en un parell de mitjans que deia “Mossos maten un terrorista”. Ens va 

doldre com a membres del cos. Som una policia transparent i democràtica i s’ha de tenir una mica 

de sentit comú a l’hora d’escollir el titular. Quan un ciutadà es passeja pel carrer amb una arma 

blanca, va amenaçant i no fa cas als diferents agents que li demanen que s'aturi i se'ls encara... 

què se suposa que s'ha de fer? O quan l'últim terrorista s'obre la roba i sembla que porta un 

cinturó amb explosius, què se suposa que hauríem d'haver fet els companys que el van aturar? 

Senzillament seguim el protocol que tenim marcat per protegir-nos a nosaltres i a la ciutadania. 

Alguns dels comerciants de la Rambla i veïns afirmaven que el fet de veure constantment 

repetides imatges de ferits i víctimes no els ajudava ni a superar el dolor que els va causar 

ni a normalitzar la situació. Com viviu aquesta repetició de determinades imatges? 

La veritat és que estem més preparats que els ciutadans però tampoc s'oblida del tot. Imagina’t el 

senyor que portava el quiosc de la Rambla. Va estar venent diaris durant un temps on apareixia a 
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la portada una imatge de la Rambla que mostrava víctimes i ferits pocs dies després. Això no 

ajuda a normalitzar la situació quan has viscut una succés traumàtic com un atemptat. 

La majoria de ciutadans poden escollir no tornar-hi a passar fins que no han acabat el procés de 

dol, però, per exemple, un comerciant ha d'obrir de nou el seu negoci gairebé l'endemà. No és 

fàcil tornar a la normalitat. 

Des del cos de Mossos d’Esquadra, rebeu formació o instrucció a l’hora de transmetre la 

informació cap a la premsa? 

Clarament no perquè no contactem directament amb la premsa. Sempre passa tot a través de 

l'Àrea de Comunicació, que gestiona les peticions d'informació, les canalitza i ens donen suport en 

l'atenció als mitjans. No es tracta de censura, sinó d'unificar la font d'informació per fer-ne el 

seguiment i que nosaltres també ens sentim còmodes quan ens demanen entrevistes. 
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ANNEX 19: Entrevista Departament de Comunicació dels Mossos d’Esquadra. 

Entrevista realitzada a Barcelona, el 13 de setembre de 2018 

Em vaig reunir, a la comissaria de les Corts de Barcelona, amb en J.P., periodista que 

treballa al Departament de Comunicació dels Mossos d'Esquadra. Aquest Departament, on 

treballen policies i periodistes, és l'encarregat de gestionar les comunicacions del cos policial amb 

els diferents mitjans de comunicació a través dels canals establerts i de transmetre a la ciutadania 

tota aquella informació contrastada i veraç que els pugi ser d'utilitat, tant per la seva seguretat com 

per prevenir possibles delictes o per col·laborar en la resolució d'investigacions policials obertes. 

A més a més, el Departament de Comunicació també s'encarrega de fer d'intermediari entre els 

mitjans de comunicació i els agents del cos quan hi ha una petició concreta per realitzar algun 

reportatge o entrevista, donant-los suport i col·laborant per tal que se sentin còmodes en aquestes 

funcions. 

Recordant el 17 d’agost i els dies posteriors, com valoreu l’experiència informativa? 

Nosaltres normalment no fem valoracions, sinó que expliquem fets, coses que succeeixen. És 

veritat que estem contents de com vam gestionar informativament els atemptats. 

Ens vam estar preparant durant dos anys perquè hi havia hagut atemptats a la resta d’Europa i 

també a la resta del món. Havíem vist que podia passar aquí i vam estar durant dos anys 

analitzant atemptats a París, Orlando, Niça i Berlín. Vam estudiar com la policia de referència 

d’aquell territori gestionava comunicativament aquells atemptats, vam elaborar uns informes i vam 

treure unes conclusions. 

Vam veure que era molt important fer el primer tuit, comunicar a través de Twitter. És el que fem la 

majoria de policies. Crec que va ser a Estocolm que comunicaven a través de Facebook però no 

van tenir gaire repercussió. Vam fer el primer tuit el més ràpid possible, en el moment que es va 

confirmar que hi havia un incident a la Rambla. Vam trigar 13 minuts, que jo penso que està molt 

bé. Perquè a vegades t’entren incidents i no saps què és, si és important o és un fals rumor.  

També era important que sortís un policia uniformat a donar les explicacions en roda de premsa 

perquè vam veure que això aportava professionalitat i tranquil·litat al ciutadà.  Quan t’ho explica un 

policia, hi confies més perquè veus que és l’expert i  penses que t’ho explicarà no com un polític, 

sinó que ho farà amb un llenguatge més proper i amb els seus coneixements. 

Després també havíem de liderar nosaltres la informació. El fet de publicar el primer tuit als 13 

minuts volia dir que lideràvem nosaltres, que no se’ns avançava cap mitjà de comunicació ni 

periodista. Així t’evites rumors, falses noticies o mitges veritats. Si tu lideres la informació, tu 

marques, tu ets la referència i tothom et seguirà.  

Vam anar informant constantment amb missatges clars i curts, sense que afectés la investigació 

policial. No podíem revelar cap cosa que pogués perjudicar la investigació. Això sempre ho fem i, 

en aquest cas, encara amb més raó.  

Després també vam veure que era molt important l’ús del Facebook Safety Check. És una 

aplicació que permet comunicar als familiars i als amics que estàs bé, quan hi ha un atemptat. De 

vegades pots col·lapsar la línia telefònica i  vam veure que a través de Facebook era una bona 

manera que els familiars i amics poguessin saber que una persona que estigués a Barcelona, o a 

Cambrils estava salva, correctament. 
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Altres conclusions que vam extreure va ser el tema d’anar desmentint rumors que s’anaven 

publicant, evitar publicar imatges sensibles, imatges de víctimes o morboses. Tot això vam dir que 

no s’havia de fer i tampoc ho vam fer nosaltres.  

Vam demanar la col·laboració ciutadana perquè no publiquessin rumors ni imatges sensibles i 

també per sol·licitar ajuda. I ens va anar molt bé per localitzar en Younes el dilluns, a Subirats. 

Havíem difós la seva fotografia  i una dona el va reconèixer. Gràcies a la seva  trucada al 112,  va 

permetre que nosaltres anéssim cap allí i l’acabéssim trobant. 

 I diria que en global va ser això el que vam concloure dels estudis que havíem fet i el que vam 

intentar aplicar a la gestió dels atemptats. Ens va anar bé, però en les conclusions i en el 

document no ho tens tot, també has d’improvisar. Hi ha moments de caos que no pots controlar i 

els has d’assumir. Gràcies al document que havíem treballat i a les pautes, els companys que 

estaven a l’oficina ja sabien el llistat de coses que havien de fer.  I una era fer el primer tuit el més 

ràpid possible i després anar publicant en diferents idiomes; català, castellà, anglès i també algun 

en francès. Vam veure que això era importantíssim. A Barcelona o a Catalunya les llengües 

oficials són el català i el castellà, però també hi ha molt públic estranger, ja sigui per turisme, o 

també gent que viu a Barcelona i són de fora. En aquell moment, a nosaltres, ens  interessava 

arribar al màxim de públic possible i és el que vam intentar. 

En aquests 13 minuts, entenc que la informació anava des de l’agent de seguretat 

ciutadana que arriba al lloc dels fets i després ho comunica a la sala que li toca. Podem dir 

que és informació contrastada? 

Això també és importantíssim. Tota la informació que vam donar era informació contrastada. Un 

mosso va arribar al lloc dels fets, ho va comunicar a sala i nosaltres parlem amb sala perquè ens 

ho confirmin.  

Per a nosaltres també era molt important, i això també ho teníem en el protocol que havíem 

establert. Necessitàvem tenir informació de primera mà. El primer que vam fer una vegada vam 

saber que hi havia hagut l’atemptat, jo mateix, em vaig desplaçar al centre de crisi que era al 

departament d’interior. Allí, per exemple, hi havia el president de la Generalitat, el delegat del 

govern espanyol, l’alcaldessa, Ada Colau i el conseller d’interior. La cap de comunicació estava de 

vacances. Va ser una setmana molt dolenta quant a recursos humans, perquè penseu que, el 17 

d’agost, la majoria de gent està de vacances. El cap del cos, crec que també estava de vacances, 

o no estava operatiu en aquell moment. La resposta policial, tant dels Mossos de carrer com de 

l’àrea de comunicació, va ser molt bona i tothom es va oferir a treballar encara que estiguessin de 

vacances o les comencessin. 

Va ser molt important la coordinació amb els serveis d’emergències. Vam veure a partir d’analitzar 

altres comptes com havien gestionat la comunicació. Mossos lidera, però hi ha altres comptes que 

també informen, com emergències. Emergències informava sobre quantes víctimes n’hi havia, 

quantes estaven identificades, del suport que se’ls hi donava tant a elles com als familiars i amics. 

 També era important estar connectat amb el SEM i amb la guàrdia urbana, que és la policia local 

de Barcelona, o la policia de Cambrils. També, amb el departament d’interior, protecció civil, 

trànsit, TMB, transport i l’ajuntament de Barcelona. Era important estar en contacte amb tots ells, 

que també estaven al gabinet de crisi,  i a través de xarxes donar informació de servei. 
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D’entrada, un tuit que fa la guàrdia urbana o bombers li doneu total validesa? 

Sí, són uns organismes oficials, que apliquen els mateixos criteris que nosaltres. Publiquem durant 

els atemptats quan ho tenim contrastat, quan sabem que és veritat, és a dir no podíem anar amb 

mitges veritats o amb vacil·lacions. Era important que estiguéssim al centre de crisi, que 

poguessis demanar al cap dels Mossos: “Escolta Josep Lluís, això és així? Doncs ara ho direm als 

mitjans.” Fins que no t’ho confirmi, tu no pots publicar-ho i confies que la resta d’institucions facin 

en el mateix. En aquest cas jo crec que sí, que va ser així. 

Després també vam utilitzar les retransmissions en directe a través de les xarxes, vam fer les 

rodes de premsa o atencions a mitjans. Fèiem un Periscope o un Facebooklife perquè pogués 

arribar al màxim de gent ja que a les rodes de premsa és on s’aportaven les novetats de la 

investigació. 

L’Estat, els altres cossos policials, la gestió 2.0 s’havia fet, se’n tenia experiència o 

vosaltres vàreu ser pioners? 

Va haver-hi un incident després, jo crec que va ser a Madrid i recordo que el vam analitzar. Ha 

passat un any dels atemptats i pensem que més o menys ho vam fer bé, hi ha coses a millorar, 

ara seguim analitzant.  

Quan hi ha qualsevol atemptat terrorista, seguim mirant el compte de referència de la policia 

d’aquell país o d’aquella ciutat a veure com l’han gestionat per veure si podem aconseguir alguna 

informació o eina que ens pugui ser útil en el futur. Esperem que no hi hagi més atemptats però 

sabem que poden haver-hi. 

Hi ha coses que no vam fer bé, com per exemple, el so dels directes i la qualitat de les imatges. Si 

ho poguéssim millorar amb un micròfon o tenint una connexió a internet més bona, connexió WIFI, 

seria millor. O tenir més recursos humans o materials per gestionar-ho. 

Quan va acabar la gestió dels atemptats, fas un resum de com va anar i analitzes què cal millorar. 

Normalment la majoria són temes tècnics i no de contingut. En general, pensem que ho vam fer bé 

i, si tornés a ocórrer, ho faríem més o menys igual. 

N’éreu conscients de la repercussió que tindria i que esdeveníeu narradors de la realitat? 

No en cap moment, no ho penses això. Tu et prepares per donar el millor de tu i per fer la teva 

feina ben feta i per això ens havíem preparat durant dos anys. I mentre vam estar gestionant els 

atemptats, tots vam donar el millor de nosaltres.  

Des d’un cos policial mai veus el resultat, o t’esperes el que passarà, o el que diran de tu. Ets un 

servei públic i et deus a la ciutadania, has de fer el màxim que puguis. En aquest cas, els policies 

havien de gestionar l’emergència i els de comunicació havien d’explicar què estaven fent aquests 

policies. O sigui, la comunicació va anar molt bé perquè també va funcionar molt bé l’actuació 

policial. Sense la bona actuació policial, la comunicació potser no hagués servit. I també és veritat 

que aquesta bona actuació policial, si no hi ha una bona comunicació, potser no arriba a tothom i 

no es transmet la bona gestió dels atemptats operativament des del carrer. El més important 100% 

és la gestió policial, però la gestió comunicativa també és rellevant.  

Als ciutadans ens va sorprendre el paper del Major com a portaveu de premsa, a vosaltres 

us va sorprendre la seva capacitat comunicativa? 

No, perquè ja el coneixíem, sobretot la cap de comunicació que és qui té més relació. Va ser la 

que va confiar més en ell, i va tenir clar que era qui prenia les decisions en últim terme. Havia de 
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ser un portaveu uniformat i a part del major Trapero, també ho va fer l’Albert Oliva, el portaveu que 

tenim. Però sí que és veritat que la figura d’en Trapero va transmetre la professionalitat, el rigor, la 

tranquil·litat que necessitàvem que aportés de cara a la ciutadania. Comunicava molt planer, amb 

un llenguatge gens polític, dient les coses tal com són, que és el que vol la gent. 

Teniu algun tipus de protocol, pautes a seguir a l’hora d’informar als mitjans de 

comunicació d’un succés, com és un atemptat?  

Durant dos anys es va analitzar el que havia passat a Europa i al món. A París, el 13 de novembre 

de 2015, la massacre de la discoteca d’Orlando del 12 de juny de 2016, l’atropellament massiu a 

Niça el 14 de juliol de 2016, el  terrorista que anava sol a Munich el 22 de juliol de 2016, 

l’atropellament massiu als mercats nadalencs de Berlin el 19 de desembre de 2016, l’atemptat al 

pont de Westminster  de Londres el 22 de març de 2017, l’atemptat d’Estocolm el 7 d’abril de 2017 

i l’atemptat del Manchester Arena 22 maig de 2017. Això ho vam analitzar i vam aconseguir tenir 

un protocol més o menys establert. El que passa és que un protocol d’aquest tipus mai el tens 

definitiu. Tens una idea, una pauta bàsica que ens va servir molt bé al principi per començar. 

En el cas dels atemptats de Barcelona, vàreu seguir el protocol o vàreu haver de modificar-

lo donada la gravetat dels fets?  

Vam improvisar-lo. No el vam seguir fil per randa, teníem la idea general del que havíem de fer. El 

tema d’informar des del primer moment, donar informació veraç, no difondre imatges sensibles, 

demanar la col·laboració ciutadana, que no destorbessin la funció policial, fer retransmissions en 

directe, que sortís un portaveu uniformat,... Tot això sí que ho teníem al protocol i ho vam anar 

seguint com vèiem en aquell moment que s’havia d’anar fent. 

La difusió de la informació es va fer, sobretot, a través de les xarxes socials. Teniu dades 

del nombre de tuits i comunicacions que es van generar? 

Tenim dades des del 17 d’agost a les 17.10 h que és quan es va informar del primer tuit fins el 22 

d’agost a les 17h, 5 dies després. Pensa que l’atemptat és el 17 d’agost i el 21 s’abat en Younes, 

que és un dilluns i això és un dia més. Perquè nosaltres sempre per seguretat donem un temps de 

marge més per dir que s’ha acabat l’atemptat o s’ha acabat el dispositiu Cronos. Vam fer en 

aquests cinc dies 301 tuits. 143 en català, 84 en castellà, 58 en anglès, 10 en francès i 6 en 

combinació d’idiomes. I aquests tuits havien tingut 154 milions de visualitzacions. I segurament 

hauran augmentat, això és quan ho vam fer. 

Si vols dades d’atenció a mitjans: 9 rodes de premsa del dijous 17 fins al dilluns 21 , que les van 

fer el major Trapero i l’inspector Albert Oliva. Peticions dels mitjans que demanaven informació. 

No paraven de sonar els telèfons. Si has de gestionar el que està passant per informar a través de 

les xarxes, no podíem respondre als telèfons i el que vam fer és publicar tota la informació a 

través de Twitter. 

Publicar tot el que anàvem sabent i ser transparents era tant per als ciutadans com pels mitjans de 

comunicació. No els hi podíem donar la informació a través dels telèfons. Tot i així vam poder 

atendre 18 peticions. Del 17 al 21 d’agost vam fer 5 atencions a mitjans de comunicació: TV3, 

CNN, o sigui mitjans internacionals, Cadena Ser i RAC1. 

Del 22 d’agost fins al 23 d’agost, una vegada es van acabar els atemptats vam fer 13 atencions 

als mitjans; Informe setmanal, TV francesa, TV3, TV1, RAI. Molts mitjans internacionals ens 

demanaven entrevistes. Vam triplicar els seguidors a les xarxes socials; abans dels atemptats 

teníem 120.000, i vam passar a 330.000 (Twitter), Facebook 190.000 - 290.000. Una de les 

crítiques que ens fem és que aquells dies no vam publicar res a Instagram, una xarxa social de 
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fotografies i no volíem publicar fotos. La majoria de tuits són sense fotografia. Però sí que podríem 

haver agafat una foto de recurs, neutre, i dirigir els seguidors d’Instagram a Twitter o a Facebook.  

Heu mirat si són consolidats o se’n van quan acaba l’interès informatiu? 

Ara tenim 508.000 seguidors a Twitter. Hem fet estadístiques comparant amb altres cossos 

policials d’altres països o ciutats i estem molt bé com a mitjana de seguidors per la població a la 

que ens devem. Estem molt contents i a Instagram és on estem pujant més últimament.  

La informació més vista va ser la confirmació de l’abatiment i mort d’en Younes el dilluns i les 

vegades que es va veure aquell tuit són 3.142.000. El segon més vist va ser quan va haver-hi 

l’incident a Cambrils, 2.900.000. La tercera piulada amb més visualitzacions va ser en anglès quan 

es confirmava que era un atac terrorista a Barcelona, 2.300.000, que són xifres molt 

considerables. 

Molts ciutadans també van usar les xarxes socials per difondre imatges del moment de 

l’atemptat o informacions referents a la tasca policial. En general, aquestes actuacions 

beneficien o dificulten la vostra tasca? 

A nosaltres ni ens beneficia ni ens dificulta, però això segons el codi deontològic no és correcte. Jo 

això no ho he de dir, ni opinaré ni faré valoracions. Nosaltres no creiem en això, nosaltres intentem 

seguir el codi deontològic i tenim uns criteris. Hi ha línies que no les creuarem, nosaltres no 

publicarem imatges de víctimes ni de ferits. Els mitjans poden fer el que vulguin, però hi ha l’ètica. 

Els rumors que corrien en els mitjans de comunicació us van perjudicar? 

Els rumors sí que perjudiquen perquè et fan destinar recursos. Les imatges no. Per exemple, al 

Corte Inglés va haver-hi una falsa alarma, van haver d’anar Mossos per veure què estava passant. 

O hi havia un bar a la Rambla, crec que era l’Istambul que també deien que allí estava atrinxerat el 

terrorista. Doncs, hi vam anar i no hi havia ningú. Això perjudica perquè estàs destinant recursos, 

quan podries estar buscant aquest terrorista o terroristes en un altre lloc. En aquest sentit, sí que 

perjudica quan la informació o rumor no estan contrastats. 

Nosaltres vam desmentir que no hi havia cap persona atrinxerada en el bar Istanbul, però era 

impossible desmentir tots els rumors, n’hi havia tants! Llavors fèiem missatges generals de si us 

plau no difongueu rumors i contrasteu la informació abans de publicar-la o difondre-la.  

També és una de les crítiques que ens fem, que no hem pogut veure què publicaven els mitjans, 

què es deia a les xarxes. Nosaltres publicàvem, no podíem assumir-ho tot. Però ens perjudicava 

en el sentit de destinar recursos  que es podríem haver destinat a la feina policial de debò. 

Ens ha passat també que a Ripoll uns periodistes van entrar a la casa de l’imam quan estava 

precintada policialment. Vam fer un tuit denunciant aquests periodistes perquè això  no es pot fer, 

no es poden interferir les investigacions policials, ni contaminar l’escena on pot haver proves per 

incriminar algú i, tot per buscar la notícia. Això si que perjudica. 

En general, penseu que la informació que es va publicar a la premsa escrita, s’ajustava a la 

realitat objectiva que vàreu viure vosaltres? 

La majoria sí, només casos puntuals. No us ho puc dir al 100%, perquè hi ha molt mitjans, moltes 

informacions, però la idea que tenim nosaltres es que sí. 
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Per poder difondre la informació, us coordineu amb el Col·legi de Periodistes per tal que la 

informació que es difongui segueixi una mateixa línia i no sigui perjudicial per la vostra 

tasca? 

No és que ens haguem coordinat, però sí que seguim el seu codi deontològic sobre els mitjans de 

comunicació i el terrorisme. Vetllem pel tema de publicar informació veraç, contrastada, de no 

publicar imatges  sensibles i el respecte cap a les víctimes i els familiars. Tot això ho vam seguir 

escrupolosament a través de les xarxes.  

Amb el Col·legi ens hem reunit altres vegades però per tractar diferents temes. Fa poc ens vam 

reunir pel tema de les manifestacions, de l’ordre públic, com podíem ajudar-nos perquè els 

periodistes poguessin informar i, nosaltres, fer la nostra feina de mantenir l’ordre en una 

manifestació o concentració. Però, concretament sobre el tema de terrorisme no n’havíem parlat ni 

ens havíem reunit. Vam ser autònoms. 

La demanda d’informació per part de la premsa, busca dades objectives i contrastables o la 

part més morbosa d’un fet com els atemptats? 

Depèn del mitjà. Jo recordo aquells dies que, també ho veus ara, hi havia mitjans més seriosos i 

volien dades dels fets i d’altres que sí que buscaven altres coses. Malauradament, sí. 

Segurament amb nosaltres parlen, però busquen altres fonts, que poden ser els veïns, els amics, 

els amics dels veïns o un antic professor, però aquí no hi podem entrar. Si publiquen una cosa en 

boca nostra que no és certa, llavors sí que parlem amb ells. Si ho fan d’una altra manera, si han 

trobat altres fonts que els hi ha donat la informació, potser no ens agrada, però no hi podem fer 

res. 

Abans has dit que es va difondre la imatge d’un presumpte terrorista per demanar 

col·laboració ciutadana. A partir de quin moment es decideix fer pública la imatge de 

presumptes sospitosos de fets delictius per demanar la col·laboració ciutadana? 

Quan la part operativa veu que ho necessita, ho fem. És excepcional, però de vegades demanem 

l’ajuda ciutadana, sobretot per xarxes en tema de desaparicions o quan els investigadors no tenen 

més pistes. En aquest cas, els investigadors seguien la seva investigació i van veure que va 

arribar un punt que tenien tots els membres identificats i els hi faltava una peça. Era important 

trobar el terrorista el més aviat possible.  

La gent pot ajudar i respon molt bé quan se’ls demana col·laboració ciutadana, fan retuits 

ràpidament perquè arribin al màxim de gent. Si poden ajudar la policia, ho fan. En aquest cas, ens 

va funcionar molt bé. Gràcies a una dona que va reconèixer el terrorista, i va dir: “és que és ell, 

l’he reconegut, he vist la foto i l’he vist per aquí i és ell.” I ens va anar genial per poder trobar-lo, i 

que en 4 dies s’acabés tot, perquè podia haver estat més dies desaparegut. 

A vegades, fer públics comunicats o imatges dels terroristes es pot interpretar com a fer-

los publicitat per les seves demandes o, fins i tot, esperonar possibles seguidors. Quin 

tractament periodístic penseu que s’hauria de donar als terroristes per tal de no donar-los 

aquest suposat protagonisme?  

No podem donar opinions. Ho vam fer perquè ho necessitàvem i ens va anar molt bé policialment i 

no pensàvem en les conseqüències posteriors i que després ho poguessin aprofitar per fer 

apologia del terrorisme o fer-ne publicitat.  
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Mai ho fem, hem tingut operacions antiterroristes i no difonem les imatges de ningú. Sí que fem 

una nota o roda de premsa per explicar que hi ha hagut una operació policial important, com el cas 

“Caronte”, en què es van detenir uns presumptes terroristes, doncs això s’ha d’explicar perquè 

som un servei públic. Si fem actuacions policials rellevants, la ciutadania ho ha de saber. Creiem 

que a la nostra tasca diària, i en el cas de la gestió dels atemptats no vam fer publicitat dels 

terroristes, no era el nostre objectiu. 

Un dels elements que hem analitzat en el nostre treball és el llenguatge i les expressions 

que s’usen a l’hora de transmetre aquest tipus d’informacions. Costa escollir les paraules 

per transmetre informació que no utilitzi un llenguatge incriminatori o que desperti recels 

cap als presumptes autors? 

Hem  d’anar molt en compte perquè tractes dades personals de gent que tenen dret a la seva 

intimitat, a què no es difonguin les seves dades i has de vigilar que no els culpis abans que siguin 

jutjats.  

Sempre a les rodes de premsa parlem de presumpte autor per no incriminar o culpabilitzar algú i 

no tingui un doble judici. Fins que no el jutgin, no se sabrà si es culpable o no. Cal no culpabilitzar 

per nacionalitats, per barris o empreses. Quan hi ha un delicte en una empresa, nosaltres intentem 

no donar noms de marques perquè no generalitzi o es queixi algú i reclami per la seva intimitat, i el 

seu dret a l’honor.  

Intentem vigilar molt el llenguatge, molt planer i senzill perquè el pugui entendre tothom, tant a les 

xarxes com a les notes de premsa, perquè el llenguatge policial a vegades és bastant complex. El 

que has de fer com agent de comunicació és traduir aquest llenguatge perquè el pugui entendre 

qualsevol. 

El Twitter és el mitjà que vàreu utilitzar més, però limita el nombre de caràcters, costa 

escollir la frase per sintetitzar tota la informació i decidir quina és més rellevant? 

Ara una mica menys, però limita molt. Sempre que fem qualsevol tuit t’has de pensar molt què vols 

dir, què es el més important i utilitzar un llenguatge clar. Quan fem una campanya o un consell de 

seguretat també intentem això, ser original, però a la vegada que comuniquis tot el que vols dir. 

Per Twitter la gent vol missatges clars, concisos i directes.  

De vegades estàs en directe en algun lloc i si succeeix alguna cosa, sí que has de fer el tuit en el 

mateix moment. Però si podem i tenim temps, sempre s’ho ha de mirar algú més, per tal de 

publicar les notícies correctament, que el llenguatge sigui apropiat, no sigui sexista i no hi hagi 

faltes d’ortografia. Som una institució, representem a la Generalitat i hem de donar una bona 

imatge. 

Fa poques setmanes que es va poder visualitzar per TV3 el documental “Cronos dies de 

foscor”, un documental fet i editat pel propi cos de Mossos d’Esquadra. D’on neix la 

necessitat de transmetre la vostra visió d’aquelles hores? 

Aquest vídeo era pel dia de les Esquadres. Cada any se celebra el dia dels Mossos, que és el dia 

de les Esquadres, a l’abril. Es donen condecoracions, medalles, felicitacions als Mossos per  

actuacions policials que han tingut l’any policial anterior. En aquest cas, era per actuacions 

policials del 2017.  

Va haver-hi l’article 155 i es va suspendre el dia de les esquadres. Per les Esquadres s’emet un 

vídeo i vam pensar que el més rellevant del 2017, que era l’any policial que se celebrava, eren els 
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atemptats i els companys d’audiovisuals van fer aquest vídeo. Es va projectar internament pels 

Mossos el dia de les Esquadres. Era com un petit homenatges cap a ells, per agrair la feina dels 

Mossos. En anul·lar-se el dia de les Esquadres, i com teníem aquest vídeo fet,  havíem de fer 

alguna cosa a través de xarxes per commemorar l’any dels atemptats i per dedicar-ho als Mossos 

que van treballar i a la resta de cossos d’emergència. 

 M’agrada molt la frase del vídeo que deia que anava dedicat a tots els que corrien en direcció 

contrària  a la majoria de gent. Mentre la gent fugia, els cossos d’emergència corrien cap al lloc 

dels fets i això es molt meritori.  Està dedicat als familiars, als amics de les víctimes, a les pròpies 

víctimes i volia ser un homenatge a tot el conjunt. 

 Vam decidir fer-ho públic, vam canviar alguna cosa i el vam emetre internament i després es va 

emetre per TV3. Pensem que està molt bé. Vam voler retransmetre o mostrar els Mossos que ho 

van viure en directe, perquè eren els protagonistes; els Mossos que abaten en Younes, els de la 

unitat TEDAX, la mossa que atropellen a Esplugues en el control, els primers que arriben a la 

Rambla... Que millor testimoni!. Sense buscar cap morbo,  ni cap imatge de les víctimes, ni dels 

terroristes, molt blanc tot, amb imatges de recurs que vam gravar en aquell moment, i sense que 

se’ls reconegués. Alguns sí que van donar la cara, però la majoria no ho van fer per temes de 

seguretat i, més en aquest cas que son d’unitats especials i que han de preservar la seva intimitat. 

Podríem afirmar que els atemptats del 17-A van marcar un abans i un després de la relació 

del cos de Mossos d’Esquadra amb la premsa? 

Jo crec que és la mateixa. Sí que potser ells ens veuen diferents, perquè els serveis de 

comunicació per a un periodista no són ben vistos. El que vols és tractar directament amb el 

mosso o amb el directiu de torn. Els  gabinets  de comunicació són un filtre, mai són agradables, 

dir “en Trapero ara no pot parlar” no agrada. 

Gràcies a la gestió dels atemptats s’ha posat en valor més la nostra feina, com a gabinet de 

comunicació. Som 33 persones treballant. Les trucades que tenim, les notes de premsa que hem 

de fer, els rodatges... Quan fem qualsevol entrevista o reportatge, un de nosaltres ha d’anar al lloc 

perquè surti bé, fem d’intermediari entre el mosso i el periodista. El mosso no té experiència amb 

el tracte amb els periodistes i nosaltres som els que li facilitem la feina i donem confiança  i el 

prepararem i assessorem. En els atemptats s’ha posat en valor la figura del serveis de 

comunicació. 

L’interès periodístic arran dels atemptats ha incrementat? Hi ha més interès per la tasca 

dels Mossos d’esquadra en general? 

Vam tenir moltes peticions per la gestió comunicativa dels atemptats. Hem hagut de fer 

entrevistes, i això és impensable, nosaltres les gestionem. Som els intermediaris, però no som els 

protagonistes. 

Des dels atemptats hem tingut moltes peticions d’entrevistes, hem fet alguna entrevista en directe, 

algun programa, treballs de recerca, treballs de la universitat i hem tingut molts premis de diferents 

llocs  per la gestió comunicativa dels atemptats i això ens fa sentir bé.  

Per acabar, referint-nos de nou als particulars que usen les xarxes socials per difondre 

imatges de catàstrofes, accidents o fets quotidians. En general, penseu que cal més 

educació de la ciutadania en aquest aspecte? Cal més conscienciació? 

 

Jo crec que sí, ho intentem fer a través de les xerrades que fem a les escoles i instituts, a través 

del programa Internet segura, o Internet de tu a tu, on formem alumnes de 1r de batxillerat que 
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alhora tutoritzen alumnes més joves d’ESO sobre els bons usos d’internet i de les xarxes socials. 

Apostem per això. 

I a través de les xarxes socials també ho intentem fer, educar perquè no es difonguin rumors, que 

utilitzin correctament les xarxes socials, que no s’insulti ningú, que mantinguin el respecte, que es 

pot debatre a les xarxes socials, que no és una jungla i que hi ha uns límits.  

També es poden cometre uns delictes. I si n’hi ha, s’ha de denunciar a Mossos. Els investigarem i 

potser s’acabarà  confirmant que hi ha un delicte. És una cosa relativament nova i falta més 

educació d’un bon ús de les xarxes. Això s’ha de començar des de petits a través dels pares, 

professors i mestres. Nosaltres anem a les escoles per intentar explicar-ho. 

És una eina més, que té uns avantatges, però també coses negatives. Si es potencien les coses 

positives genial, però intentem reduir també les negatives. Potenciem que no es faci un mal ús de 

les xarxes socials o d’internet, perquè es cometen molts delictes o males praxis. 

A vegades de manera innocent es diu que hi ha un control de policia, això a nivell operatiu 

dificulta la feina? 

El dia dels atemptats, si tothom anava dient on hi havia un control, al terrorista li arriba la 

informació i no passarà per allí. Demanem a través de les xarxes que la gent tingui paciència amb 

els controls. De vegades és molest, però és per la seguretat de tothom i és una eina policial que 

utilitzem. 

Per exemple, el dia dels atemptats en Younes s’estava per allí. Al principi no sabíem que era ell, 

pensàvem que era una altra persona, però gràcies a això podíem saber què era ell i li seguim la 

pista. Podem detenir molts delinqüents gràcies als controls que fem a la carretera. Algú abans 

d’arribar, ja fa la volta, el veus i vas cap a ell. És important que no es difonguin on es fan els 

controls i anem repetint moltes vegades que ho fem per la seguretat de tothom 

I si un mitjà de comunicació fa una mala praxis, transmeteu la inquietud o el malestar? 

Crec que una vegada ens van demanar una informació que volien publicar i vam demanar que no 

difonguessin on eren els controls.  

Els mitjans de comunicació poden dir en genèric que hi ha controls, però no delatar on són els 

punts exactes, perquè estan fastiguejant l’operació policial i potser per culpa seva no podem 

detenir algú que estem buscant. 

En general ho respecten? 

Sí, en general ho respecten. De la mateixa manera com hem d’educar la gent, també hem 

d’educar els periodistes. Aquesta és la nostra figura, per això existeixen els serveis de 

comunicació. No estem per donar lliçons, perquè nosaltres no hem de donar lliçons a ningú 

perquè som un servei públic,  però sí per donar consells o ajudar a fer un bon ús  de les coses pel 

bé i seguretat de tothom. 

Penseu que caldria incidir més en la formació d’una actitud crítica als joves respecte a la 

informació que els arriba? O no només als joves, a tothom en general? 

Hi ha uns missatges d’usuaris de les xarxes que deien que fins que no ho publiquessin Mossos no 

s’ho creien i no donarien publicitat. Els usuaris veuen que ets un compte de referència, que ets 

fiable, és un exemple molt bo. 
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Des del gabinet de comunicació feu seguiment de comptes pseudoficials o canals no 

oficials? 

Si ho detectem, ho passem a la unitat competent. Ara hem detectat una canal de Telegram que es 

fa passar per Mossos. No pot ser que utilitzi la nostra imatge corporativa perquè això ens 

perjudica. També tenim operativament la unitat de delictes informàtics que es dedica a delictes de 

les xarxes o internet. Nosaltres, des de comunicació, no tenim aquesta feina operativa policial, 

però si detectem coses sí que ho comuniquem a la unitat perquè facin les gestions pertinents. 

Quan us truquen per demanar informació, ho fan de forma proactiva? És a dir, han sentit 

que potser ha passat alguna cosa i truquen, o vosaltres sistemàticament envieu algun tipus 

de nota e premsa o teletip  als mitjans de comunicació? 

Nosaltres enviem tres o quatre notes de premsa el mateix dia als diferents territoris o més, 

depenent del dia. A part d’això, truquen perquè han vist policia en algun lloc, o algun veí els ha 

trucat, o un periodista que no està treballant però està  per la zona ho veu i truca al seu mitjà de 

comunicació i després truquen aquí per confirmar-ho. Tu ho busques i ho consultes, i transmets la 

informació que pots donar. Per exemple, hi ha informació que no es pot donar, com el nom de la 

víctima, certes dades que puguin permetre reconèixer aquella persona, víctima o negoci.  Hi ha 

informació molt confidencial o delicada i cal vigilar amb el que es diu. 

De vegades, és secret de sumari, el jutge ho ha decretat  i no es pot fer un judici paral·lel. On s’ha 

de jutjar és al jutjat, no als mitjans de comunicació, que de vegades fan veredictes.   

Existeixen les filtracions del jutjat  i, aquí, a Mossos, malauradament, també les tenim. Hi ha 

periodistes que tenen molts contactes i fan amistat amb Mossos, i suposo que els hi passen 

informació, però se l’estan jugant perquè això és revelació de secrets. Com a Mossos tens unes 

obligacions i de la teva feina no pots explicar res. 

Doncs bé, moltes gràcies per tot. 

Per qualsevol dubte, em podeu trucar o enviar correu. 
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ANNEX 20: Entrevista a l’Anna Teixidor. 

Entrevista realitzada a Figueres, Alt Empordà, el 23 d’octubre de 2018 

Què et va portar a  especialitzar-te en gihadisme? 

El maig del 2014, em vaig trobar amb un policia. Habitualment em trobo amb gent com a fonts per 

poder treure temes i aixecar històries. Aquell policia em va dir que s’estaven produint homenatges 

a màrtirs de persones que havien sortit de la demarcació de Barcelona i havien anat a lluitar a 

Síria i que s’estaven homenatjant en alguns punts de l’àrea metropolitana de Barcelona. Allò em 

va cridar molt l’atenció i em va semblar que havíem d’estirar el fil. En el cas del vídeo que 

circulava, era un home que havia sigut comerciant a Barcelona i sortia fent un discurs en una 

plaça de Síria i després se’l veia mort i com ploraven la seva mort, com a màrtir. Em va semblar 

rellevant i en aquell moment vam començar a fer treball de camp, el 2014. Encara era viable fer 

treball de camp perquè no hi havia hagut detencions per gent que se n’anés a Síria. A Catalunya, 

la primera detenció en aquestes circumstàncies és a finals de l’any 2014 i després, el gener del 

2015 ja ve tot el tema de Charlie Abdou. Va començar així.  

He llegit que en el teu llibre Combatents en nom d'Al·là, que ara ha sortit traduït al castellà, 

has buscat les veus de testimonis i casos reals relacionats amb el gihadisme. Què t’ha 

aportat aquesta experiència? 

Vam tenir l’oportunitat de conèixer a persones que estaven patint processos de radicalització a 

Catalunya o a l’estat espanyol, algunes ja se n’havien anat a Síria i vam poder tenir contacte amb 

ells a través del Facebook o via Skype, i amb d’altres els vam conèixer aquí. A nosaltres ens 

interessava verificar que les persones amb qui parlàvem, realment la història que ens explicaven 

des de Síria fos certa i llavors anàvem a veure els seus parents i amics i intentàvem reconstruir el 

seu context, el seu entorn. Perquè clar, a través de les xarxes et poden enredar i és molt important 

la veracitat dels fets.  

El més interessant és poder parlar de tu a tu, amb persones que estan patint processos de 

radicalització, que legitimen la violència en nom d’una visió religiosa, en nom de Déu, i veure quina 

era l’argumentació que ells ens donaven per poder justificar tot això.  

Es pot retornar de la gihad o és impossible sortir-ne’n? 

Abans es parlava de desradicalització, ara ja es parla de desconnexió, ja que s’han adonat que és 

difícil desradicalitzar les persones, però el que poden fer és que desconnectin d’idees molt 

violentes o agressives relacionades amb la mort directa, o de cometre atemptats. Hi ha gent que 

està fent els processos inversos. Que van patir processos de radicalització i van anar a Síria, allà 

no es van trobar el que s’esperaven i van tornar decebuts. Són pocs. També són pocs els que van 

tornar amb la intenció de cometre atemptats, de la gran majoria de persones que hi ha anat. Els 

experts sí que coincideixen que molts dels que tornaran, tornaran decebuts. Només hi haurà una 

minoria disposada a atemptar. El que passa és que en els pròxims anys veurem com tota aquesta 

gent que va marxant a Síria o a Iraq, es poden tornar a integrar socialment a les societats. I si és 

que tornen amb la seva documentació o tornen camuflats o amagats amb altres de falses. És un 

debat que està tenint lloc a la Unió Europea perquè hi ha hagut moltes dones i nens que han 

nascut al Califat o que hi han crescut i que volen tornar a Europa. Cada govern està gestionant 

això de manera individual. 

Et va sorprendre l’atac terrorista a Barcelona? Era previsible o s’hauria pogut evitar? 

Cada vegada que em trobava amb una font que és un policia em deia: “Avui queda un dia menys”. 

Per tant, estava molt clar que hi hauria un atemptat, estava molt clar que un dels punts de mira era 

Barcelona, perquè atrau molts de turistes i perquè té un nom a nivell internacional. Per tant, no 



Som crítics amb el que llegim? 

231 
 

ens va sorprendre. Potser el que ens va sorprendre en aquell moment és que parléssim d’una 

cèl·lula tan articulada, sense fissures d’informació i que ningú hagués delatat ningú. I que a més la 

cèl·lula sorgís de Ripoll. Ja sabíem que en zones rurals hi havia processos de radicalització, però 

que estigués tan articulada i que no hi hagués hagut fugues d’informació dels moviments, denota 

que varen fallar vàries coses de prevenció en el sistema.  

Penses que actualment Catalunya és la comunitat que té major presència d'una xarxa 

vinculada amb la ideologia gihadista? 

El que sabem que tenim a Catalunya és que hi ha més de mig milió de musulmans i per tant, és la 

zona de tot l’Estat Espanyol on hi ha més concentració de musulmans. Dit això, és difícil poder 

quantificar si aquí hi ha xarxes gihadistes més forts que a altres llocs. Sabem, per estudis que 

s’han fet, que els punts on hi ha més punts de radicalització seria Ceuta, Melilla, Madrid i tota la 

zona del llevant, Catalunya i Comunitat Valenciana, històricament. A més, coincideix això amb les 

detencions que hi ha hagut com a prevenció de delictes d’enaltiment i d’adoctrinament. És difícil 

dir-ho. Però sí que és cert que són les zones més vulnerables.  

Normalment els atacs d'Estat Islàmic es realitzen a gran escala o bé són comesos pels 

anomenats llops solitaris. Els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils són nois molt 

joves, que en principi no s’havien format a Síria o Iraq, estaríem parlant d’una nova forma 

d’organització terrorista? 

Mira, el 29 de juny del 2014, es va proclamar el califat, i la consigna era viatjar allà. Si eres 

musulmà, i t’ho creies, tu te n’havies d’anar a viure amb tota la teva família a Síria. Al llarg del 

2015 i 2016, des de Síria i Iraq, el Califa els diu: “No cal que vingueu, podeu fer mal als vostres 

llocs d’origen. Per tant, no migreu al califat, ja que cada vegada és més difícil d’entrar, perquè la 

frontera és més impermeable. Quedeu-vos als vostres llocs d’origen a Occident i atempteu allà”. 

Per tant, la consigna ja no serà anar a Síria sinó quedar-se aquí a atemptar, i és el que ells van 

fer. Sembla que l’imam de Ripoll, deia que era molt arriscat viatjar a Síria, ja que era fàcil que et 

detinguessin i per tant, era millor atemptar aquí. Al principi del 2012 i 2013 era fàcil viatjar a Síria i 

que no t’agafessin. Llavors va començar a haver-hi controls més exhaustius. A nivell europeu va 

haver-hi moltes operacions i molt de control a la frontera turca. Per tant, era millor quedar-se aquí 

a fer mal. 

Ha arribat un punt que un terrorista és pràcticament imperceptible? 

Sí, saps què passa, que cada vegada són més curosos, molts més curosos. Jo ara estic estudiant 

tot això de Ripoll i com es va gestar la cèl·lula, les històries de vida d’aquests nois individualment 

d’abans i de després. Pel que diu la gent que vaig entrevistant, eren uns paranoics de la seguretat. 

Fins i tot no deixaven el mòbil sobre la taula perquè tenien por que algú el tingués monitorat i els 

estigués escoltant. O per exemple, no miraven vídeos d’Estat Islàmic directament d’internet, sinó 

que se’ls descarregaven i se’ls anaven passant en una tauleta. Llavors, si aquests eren molt 

escrupolosos amb les mesures de seguretat, i va funcionar, els que vindran continuaran amb 

aquesta línia.  

De quina manera Estat Islàmic arriba a joves que en principi no pertanyen a entorns 

marginals, al contrari, tenen un entorn més aviat estable? 

Jo crec que està mal entès això. En bin Laden no venia d’un entorn pobre, sinó tot el contrari, 

venia d’una família molt rica d’Aràbia Saudita. I molts dels que es van estavellar a les Torres 

Bessones eren estudiants universitaris i alguns de classe mitjana. Llavors, els nois de Ripoll, 

aparentment no estaven integrats perquè hi havia algun sentiment de pertinença que va fallar. Des 

del moment que van decidir fer això, és perquè hi ha un gran odi al darrere. Però sí que quan 

parles amb alguns amics del grup d’aquests nois, no de tots, diuen que estaven molt integrats amb 
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la vida d’altres nois d’aquí. A Ripoll no hi ha guetos, no hi ha zones molt pobres amb gent 

marginada socialment. No n’hi ha. No hi ha barris perifèrics on s’amuntega la gent més pobra i 

immigrant. Per tant, jo crec que hem de veure més la desafecció en el sentiment de pertinença, en 

el fet de no sentir-se d’aquesta societat. No se senten que formin part d’aquí. És un tema 

d’identitat, més que d’integració. D’identitat en el sentit de no sentir-se identificats en el nostre 

model o projecte de país. Integrat potser ho mirem més en si viuen com nosaltres. És a dir, que 

parlin el català no vol dir que estiguin integrats. Hi ha aspectes en què ells creien que tenien un 

tracte desfavorable, perquè deien que els tractaven com a “moros”. Hi ha un tema de pertinença, 

de no acabar-se de sentir-se d’aquí, tot i tenir una feina com qualsevol altre jove. Hi ha una 

estudiosa que diu que “el terrorista és una persona molt normal”, que no té brots psicòtics, que és 

una persona absolutament normal.  

Qui són les persones més vulnerables a ser sotmeses a un procés de radicalització? 

Jo veig que no és només un tema de marroquins, que és un tema també de conversos. Per tant, 

no crec que es fixin tant en la religió sinó amb el teu sentiment. És a dir, com et sents tu arrelat o 

integrat a la societat o aquest sentiment de pertinença o identitat.  

El que passa és que a França per exemple, coincideixen les banlieues, on hi ha joves de segones 

i terceres generacions d’immigrants, que és on està calant amb més força tot aquest discurs. Això 

depèn del país. A Espanya estem a primeres i segones generacions. A França ja estan a terceres 

i a quartes. Clar, depenent del país, aquests factors van canviant. Però en el nostre cas que estem 

a primeres i segones generacions, jo hi veig sobretot un sentiment de no sentir-se que pertanyen 

aquí.  

En el procés de radicalització, comencen explicant que a Síria els teus germans que són 

musulmans s’estan morint, perquè hi ha un dictador que es diu Bashar Al-Àssad que està matant 

la població civil. Llavors tenim imatges de tots els canals del món que parlen de com Bashar Al-

Àssad mata els nens, mata les dones, etc. El reclutador és el que fa, ensenyar molts vídeos 

d’aquests. I tu com a musulmà què estàs fent per evitar això? Llavors el musulmà va quedant com 

a víctima. En primer lloc és víctima d’Occident, ja que Occident mira cap a una altra banda, que no 

està fent res per evitar-ho. Estats Units està bombardejant Síria, Iraq i Afganistan, i Occident no 

està fent res. Per tant, el segon pas és culpabilitzar a Occident.  

Victimitzar el musulmà, culpabilitzar a Occident i el tercer pas és preguntar-te, què estic fent jo per 

evitar tot això? Has de ser un activista. Has d’anar a matar per reparar el mal que estan fent.  

És molt llarg aquest procés?  

No et pensis. A Ripoll va durar dos anys, i amb els més joves, sis mesos. Però clar, també és 

perquè qui t’està dient això són referents teus, són germans grans, amics grans del teu germà. 

Potser et genera més confiança això. 

Sí, i autoritat, lideratge... Llavors, és complicat. 

Creus que ha canviat la cobertura informativa dels atemptats de l’11-S i de l’11-M respecte 

als del 17-A?  

Clar, jo crec que les cobertures periodístiques depenen de la proximitat, també. Si ens posen una 

fotografia de la plaça de l’Iraq amb morts, potser no ens afecta tant com morts a la Rambla de 

Barcelona. Hi ha estudiants musulmans en instituts de Catalunya, que es van oposar a fer un 

minut de silenci pels morts de Barcelona, ja que van dir: “Per què parem per Barcelona, si no 

parem per d’altres?”. 
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Hauríem de fer un minut de silenci cada dia doncs, per tota aquella gent que mor i no li 

donem la importància que hauria de tenir... 

Primer hi ha això, i segon la repercussió. Els atemptats de l’11 de setembre van ser molt bèsties. 

Al final, l’atemptat de Barcelona ha passat una mica desapercebut amb tot el tema polític, del 

procés. A més, la majoria de víctimes són estrangeres. Davant d’una tragèdia d’aquest tipus, hi ha 

un codi deontològic del Col·legi de Periodistes. Al final és un tema que t’impacta tant, que tots els 

mitjans volen treure la imatge més impactant per sacsejar l’auditori, per vendre i per tenir més 

audiència. Clar, per veure l’evolució, s’hauria de comparar les mateixes capçaleres en aquests 

tres períodes, 11-S, 11-M i 17-A.  

També s’hauria de tenir en compte la cultura anglosaxona, que és diferent de la nostra. Potser ells 

curen més les imatges. Tampoc sabem quin control tenia l’estat de tot aquest material i si va 

haver-hi algun pacte entre l’estat i els mitjans, per no difondre imatges crues. Per exemple, l’Aznar 

va trucar els directors del diari, després de l’11-M per dir que havia estat ETA. A vegades hi ha 

pactes.  

I es compleixen aquests pactes? 

Depèn del pacte. Hi ha hagut vegades que es volia fer parada informativa sobre violència 

domèstica, quan moria una dona. Però no s’ha aconseguit aquest pacte. Aquests pactes depenen 

dels interessos que puguin haver-hi, i de la justificació.  

Aquesta portada que va sortir de la Rambla, probablement els vídeos d’Estat Islàmic la recullen 

com a triomf d’ells, per veure els infidels estesos i morts. Per exemple, el jutge que porta la 

instrucció dels atemptats de Barcelona i Cambrils, va prohibir que es difonguessin les imatges en 

les quals ells surten amb explosiu, amb un cinturó i una armilla. No sé si les has vist. Doncs bé, va 

prohibir aquestes i també les que apareixia la furgoneta entrant pel Carrer Pelai i va per tota la 

Rambla. Ha prohibit que es difonguessin, a part que són crues, perquè els altres no s’ho agafin 

com un triomf i utilitzin aquestes imatges per fer els seus vídeos propagandístics. Però clar, les 

imatges d’aquests nois manipulant explosius ja es van publicar en els diaris.   

Què es pot aprendre després d’un atac terrorista? 

Hi havia un lema que deia “No tinc por”, en una manifestació. Un ferit greu a Cambrils em va dir, 

no, no, deixem-nos estar de romanços. Això fa molta por, i ens ha de fer molta por, i s’ha de 

treballar perquè no torni a ocórrer. Aquí van fallar coses del sistema general, i no es va fer cap 

mena de revisió d’això. I segon, sobretot, perquè no es va detectar? Què va fallar per tal que els 

plans de prevenció no funcionessin, quan estem parlant de nois que encara anaven a l’institut. Hi 

ha un pla, anomenat PRODERAI, que consisteix en un protocol per prevenir la radicalització en els 

joves.  

Per exemple, quan un nen fa una redacció on diu que vol ser gihadista, o bé fa un dibuix molt 

violent i el professor ho detecta, automàticament hi ha una comissió on hi ha Mossos d’Esquadra i 

s’analitza el que hi diu en la redacció o dibuix. Es truca als pares preguntant què passa amb aquell 

nen o nena o amb l’entorn. És a dir, que no s’estiguin donant processos de radicalització al seu 

entorn, o a ell. Llavors, s’intenta evitar que vagi a més. Potser no n’hi havia prou en detectar-ho a 

les aules, potser els pares o les famílies van tenir un paper molt passiu i no es van adonar del que 

estava passant. Pensa que amb els nois de famílies marroquines quan són majors d’edat ja fan el 

que volen, i no hi ha un control exhaustiu d’aquesta mainada. Potser es va barrejar una mica tot.  

A Catalunya sempre s’ha apostat per un model intercultural a l’hora de gestionar la 

diversitat a diferència de models més assimilacionistes com el francès, o segregacionistes 

com l’anglosaxó, per què uns joves que en principi semblava que estaven integrats van 

arribar a cometre els atemptats a Barcelona i Cambrils? 
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Potser no estaven tan aparentment integrats com ens semblava, i hi havia un problema important 

de pertinença i identitat. A part, una persona amb una certa influència i ascendència sobre ells que 

eren molt més joves, com és la figura d’un imam a qui li donaven credibilitat  i autoritat, que es va 

aprofitar de la seva posició per adoctrinar-los. Aquest, un cop arriba a Ripoll a finals del 2014 i 

principis del 2015, de seguida entra en contacte amb un d’aquests nois, i després entra amb els 

altres.  

Com es pot combatre actualment el terrorisme, més enllà de lluitar contra grups 

organitzats? 

Crec que hem de crear una contranarrativa. Quan et ve gent que pateix aquest tipus de processos 

arriba amb tota una retòrica. Hi ha d’haver un discurs que pugui contradir aquesta retòrica i els 

pugui convèncer que les coses no es poden legitimar a través de la violència. Sense aquesta 

contranarrativa és impossible que puguem equilibrar la situació.  

Això per una banda, però per l’altra hi hauria d’haver alguna entitat pública que no fos la policia on 

tu poguessis trucar com a pare, amic, professor... quan veus que una persona està patint un 

procés de radicalització. I que vingui algú amb una certa autoritat i sapiguem bé què passa per 

qüestionar-lo, per contradir-lo i perquè vegi que no és el camí a seguir.  

Nosaltres ens hem trobat, amb els 30 minuts que hem fet, a gent que li feia falta aquest recurs. 

Però, on te’n vas? No pots dir-ho a ningú. Si ho dius a la policia, automàticament vol dir una 

investigació oberta cap aquella persona. Nosaltres tenim clar que si algú ens diu que va cometre 

un atemptat, l’hem de delatar, evidentment. Però una persona que és conservadora amb les seves 

idees, i prou, què has d’anar a denunciar? La llibertat d’expressió i de pensament l’ha de tenir. 

Tothom pot pensar el que vol. Jo crec que has de ser un interlocutor molt vàlid per poder contradir 

les seves narratives. No és tan fàcil. Ells et porten llibres i textos. Llavors ells volen altres llibres i 

textos perquè tu els hi refutis això. És complicat.  

Els mitjans de comunicació col·laboren d’alguna manera en la difusió o protagonisme  de 

l'Estat Islàmic? Si és així, hi ha alguna manera d'evitar-ho? 

La veritat és que ens hem fet ressò de tota la seva propaganda, que era molt acurada. Com a 

periodistes sempre hem de vigilar com exposem aquesta informació i aquestes imatges perquè no 

sigui un enaltiment del que fan. Si agafem els seus materials és per desprestigiar allò que fan i allò 

que legitimen com a bo. Llavors, sí que hem de ser curosos de com ho expliquem i quines imatges 

utilitzem. Ensenyar el moment d’una decapitació, no aporta res. També és veritat, però, que 

ensenyar que tenien una factura tècnica molt acurada t’explica moltes coses. La gent que estaven 

fent aquests vídeos propagandístics, eren gent que s’havien educat i format en universitats 

occidentals. Per tant, també t’està donant informació de qui eren aquesta gent. Però, s’ha de 

vigilar la manera com fem servir les imatges que ells distribueixen en el seu discurs.  

Un dels indicadors que he analitzat en el meu treball de recerca és l’adjectivació del 

terrorisme, de quina manera es pot transmetre informació sense menysprear a cap grup 

social ni generar situacions de discriminació o odi? Penses que en general els mitjans de 

comunicació compleixen aquest principi del codi deontològic del Col·legi de Periodistes? 

En primer lloc, quan exposes les imatges i el discurs, s’ha d’intentar tenir molta cura perquè no 

sembli que els hi estàs fent propaganda, tot el contrari, que a través dels seus arguments els hi 

estàs desmuntant, perquè es vegi quina narrativa i quin relat han construït a favor de la violència.  

Bé, s’han d’evitar els termes acabats en –isme, islamista, islamisme... i a mi també em genera 

molts de dubtes la paraula terrorista. Per què terrorista? I el terrorisme d’Estat? Per als Estats 

Units hi havia combatents a l’Afganistan que eren herois, i en el moment que van passar amb els 

russos, els van considerar terroristes. La consideració del terme terrorista té moltes arestes. La 
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paraula terrorista té unes connotacions tan bèsties i fortes que, a qui diem terrorista? Qui és un 

terrorista?  

A Espanya per exemple hi va haver terrorisme d’estat amb els GAL, i diem que Espanya és 

terrorista? Són les organitzacions que les Nacions Unides decideix que són terroristes perquè van 

en contra dels Estats Units? Llavors la paraula terrorisme, no és només allò que causa terror, sinó 

que té moltes connotacions polítiques. Per tant és una paraula a qüestionar.  

L’altre concepte és gihadisme. Els mateixos musulmans diuen que la gihad no és anar a lluitar, 

sinó un esforç. Per tant, nosaltres utilitzem terrorisme gihadista però tampoc és una definició gaire 

encertada. Amb el terme gihadista estàs legitimant que és per guerra Santa, quan realment no vol 

dir que sigui per guerra Santa, només per alguns estudiosos de l’Islam, i terrorisme perquè té unes 

connotacions que van molt més enllà del terror.  

És complicat escollir el terme adequat, no es tan fàcil. La terminologia que utilitzem té molta 

càrrega ideològica. Potser hauríem de dir només terrorisme, a seques. Això és un acte terrorista, 

perquè volien matar i discriminar la població.  

El mot gihad implica lluita armada? 

Depèn amb qui parlis. Gihad vol dir esforç. Hi ha l’esforç personal de cadascú, i l’esforç gran, la 

guerra, anar a combatre contra els infidels. La paraula guerra Santa es diu que és una invenció 

que hem fet. La Dolors Bramon en parla molt d’això. És la principal referent de l’Islam a Catalunya.  

He llegit a la teva biografia que ets funcionària docent de geografia i història del 

Departament d’Ensenyament i que ara estàs en excedència. Com s’hauria de tractar el tema 

del terrorisme a les aules? 

Jo vaig estudiar Humanitats i després Periodisme. Treballava en una productora, i com que era 

una mica un mal viure, em vaig treure les oposicions de Geografia i Història. Després vaig tenir 

l’oportunitat d’entrar a TV3 i vaig agafar excedència d’Ensenyament.  

El PRODERAI també inclou fer xerrades i jornades, el que passa és que es van equivocar 

d’entrada, perquè haurien d’haver posat prevenció de radicalització extremista, en comptes 

d’islamista. Aquí entra la supremacia dels blancs, l’extrema dreta, etc. Penso que s’haurien de 

tractar tots els extremismes i no només els de l’Islam, perquè si no els musulmans diran: i perquè 

només nosaltres? Això primer, i segon, és urgentíssim parlar el tema de la gihad obertament a 

classe amb gent que n’entengui i en sàpiga. Un professor no crec que sigui capaç de contestar 

preguntes rellevants de gent que estigui realment radicalitzada. Ha d’haver-hi gent ben formada, si 

no els joves no s’ho agafaran prou seriosament.  

Doncs moltes gràcies per tot.  

Qualsevol cosa, em truques i parlem. I envia’m el treball, m’agradarà llegir-lo.  
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ANNEX 21: Entrevista a en Lluís Serrat. 

Entrevista realitzada a Figueres, Alt Empordà, el 22 d’octubre de 2018 

Quina reflexió faries sobre la professió de fotoperiodista? Quins són els problemes més 

importants de la professió?   

Per mi és una professió necessària, sobretot perquè tant el periodisme com el fotoperiodisme, són 

un dels pilars del sistema democràtic.  

A nivell laboral són bastants, i a nivell de realitzar la professió són els impediments legals d’accés 

a diferents llocs, fins al punt on pots arribar en diferents catàstrofes o accidents. Els problemes 

que tens a vegades, és amb les autoritats, que t’impedeixin arribar fins a un lloc o que t’impedeixin 

fer la teva feina.  

Per tant, no ets lliure de fer qualsevol tipus d’imatge? 

Bé, les imatges estan subjectes a un codi deontològic dels mitjans i també al teu propi codi 

deontològic. En principi, la llei no prohibeix fer imatges en espais públics i al carrer. Encara que 

sigui en un edifici, si tu ets periodista, pots prendre imatges. 

Segons la llei, en un espai públic et poden fotografiar sense la teva autorització però, hi 

hauria algun tipus d’impediment? 

Sí, pros tots els que vulguis o impediments de tipus legals, que te’ls trobes constantment. Per 

exemple, no hi ha cap llei que impedeixi fer fotografies d’una estació de tren, d’una façana d’un 

banc o d’una instal·lació militar. Però si la persona que està guardant això, t’impedeix fer 

fotografies, està impedint fer la teva feina, de fet. L’única solució és negociar-ho o avisar-ho 

abans. Quan nosaltres hem de fer fotografies en llocs complicats, el que fem és contactar amb els 

seus gabinets de premsa i així, i demanar el permís pertinent. Per exemple, no fa gaire vaig estar 

fent un reportatge sobre el tema ferrocarrils de rodalies i havia d’entrar a les estacions. Llavors 

vam posar-nos amb contacte amb els gabinets de premsa de RENFE perquè ens donessin 

permisos per fer fotos a les estacions. Amb la qual cosa, si algun guàrdia de seguretat o qualsevol 

persona de l’empresa et demana una acreditació per fer fotos allà, els hi pots ensenyar el permís. 

Tot i això, a vegades si hem de fer una foto d’urgències i sabem que el permís ens serà denegat i 

aquella foto és important, i no estem contravenint grans coses, aleshores també la fem.  

Has de demanar permís a la persona que fotografies? 

Si tu estàs retratant qualsevol fet i no retrates una persona en concret que es pugui sentir ofesa o 

violada la seva intimitat, en principi no hi hauria d’haver cap problema. Per exemple, si fas un pla 

general d’una festa major, ningú pot venir a demandar-te perquè surti ell en aquella foto.  

Clar, llavors això està en el que cada fotoperiodista decideix mostrar. 

Bé, quan vas a fer una feina concreta, el fet d’estar treballant fa que tu treballis aquell tema d’una 

manera determinada. Ja no fas coses que no publicaràs, o a vegades sí. Quan fas això?  

Per exemple en temes trivials com són les rebaixes. Tu procures fer plans generals o fotografies 

on apareguin persones d’esquenes. Si has de fer un primer pla, t’identifiques com a mitjà de 

comunicació. Si hi ha algú que no vol sortir, ja t’ho diu i l’obvies. Com que vas identificat i la gent ja 

veu que estàs treballant, si algú se sent ofès o no vol sortir, ja t’ho dirà. La veritat és que no he 

tingut mai cap problema. Com a mínim no ho recordo, de denúncies i així dic. Ara bé, hi ha hagut 

gent que m’ha demanat que li ensenyés les fotos que havia fet.  
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La policia pot intervenir en les teves fotografies?  

La policia no pot intervenir en el teu material, si ets professional. No et pot requisar la càmera ni et 

pot fer esborrar una imatge. Això qui ho pot fer és un jutge.  

Consideres que la fotografia pot ser una eina per canviar o millorar el món? 

Ostres, això és molt gran. En principi penso que la fotografia de premsa és una professió molt 

important, si no la més important, perquè el món vagi una mica millor o perquè injustícies molt 

grans que es fan, i que se seguiran fent, malgrat la fotografia, malgrat el periodisme i malgrat tot, 

no siguin tan grans com serien si no hi hagués testimonis. Quan no hi ha un testimoni en un acte, 

tothom fa el que vol. Si algú està fotografiant aquell acte, allò es pot minimitzar una mica. Penso 

que les càmeres, moltes vegades, fan que les coses no vagin a més. 

Per això penso que la fotografia és una eina molt important. No canviarà el món segur, però si 

ensenyarà que estan passant coses greus. Estic segur que sense la fotografia de premsa, el món 

seria molt pitjor. Tu creus que una cosa ha passat, quan la veus. Gràcies al fet que hi ha gent que 

es juga la vida pel món, crec que el món no el canviarem, però farem que les atrocitats no siguin 

tan grans i que nosaltres puguem actuar a conseqüència i a consciència.  

Això és el que penso. M’agradaria que a còpia de denunciar les coses que passen, poguéssim 

canviar el món, seria el meu somni. Tot i això seguirem lluitant i denunciant les injustícies.  

És necessari fotografiar el dolor o el patiment? 

A vegades ho hem discutit amb gent de l’entorn i així. Hi ha una pel·lícula que es diu La vida és 

bella que tracta d’un presoner dels nazis que tenia un fill i intentava mostrar-li que no passava res 

dins el camp de concentració, que tot era com un joc.  

Penso que la vida no és bella, la realitat és la que hi ha. És dura pels nens, segurament sí. El 

problema és com s’ha de gestionar. Això es podria enllaçar amb la cultura que nosaltres tenim de 

la mort. Quan es mor un familiar, als nens se’ls evita explicar la veritat. Un dia hauràs de tenir 

consciència de la mort, ja que forma part de la nostra realitat. Algú dirà que si se’ls pot evitar un 

patiment doncs millor. Potser no és ni una cosa ni l’altra.  

Aquí penso que és el mateix. S’ha de mostrar el dolor? Jo crec que sí, però el dolor hi ha moltes 

maneres de mostrar-lo. Per exemple, quan van assaltar la revista còmica Charlie Abdou, totes les 

portades van obrir aquell dia amb un terrorista disparant a un policia. És necessari publicar això? 

És un document gràfic important.  

Jo penso que el dolor, el patiment i el sofriment no s’han d’amagar perquè si no estem donant una 

imatge que no descriu la realitat. De fet, a vegades diem que la fotografia il·lustra la notícia. Quan 

és així, malament, no estem fent la feina correctament. La fotografia ha de parlar de la notícia, ha 

de necessitar un peu de foto que expliqui o complementi. En aquests moments, que jo penso que 

es fa un periodisme bastant nefast amb tot això d’internet, fem molta fotografia il·lustrativa. Fem 

moltes fotos de carrers, de llocs, fotos que no tenen res a veure. Penso que la foto hauria de ser 

un complement de la notícia. Una foto periodística ha de ser la realitat crua i dura. Jo ho veig així. 

Nosaltres no retoquem les imatges, ja per ètica.  

Hi ha una altra cosa, que és molt significativa també. Les notícies esdevenen, més o menys 

importants, depenen de dues coses. En primer lloc, de la proximitat del lloc. En segon lloc, de la 

magnitud de la tragèdia i de la gent que afecta aquesta tragèdia. Per exemple, si s’enfonsa una 

casa aquí al barri, pel diari l’Empordà potser serà portada, per la Vanguardia segurament ni sortirà 

i per El País, El Mundo o així, encara menys. Ara, si s’ensorra el mateix edifici però moren vint-i-

cinc persones, a l’Empordà serà portada, al Diari de Girona i al Punt també, i a la Vanguardia 

potser també. Els diaris de Madrid com a mínim faran un tema de tres o cinc columnes. I et poso 
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el mateix exemple, si s’ensorra un edifici, moren vint-i-cinc persones i un era el ministre 

d’assumptes exteriors americà que venia a  veure el Museu Dalí, després serà portada a les 

agències internacionals. Funciona una mica així.  

Llavors, a vegades no és necessari que surtin morts en les imatges. Si mires el diari el Punt o el 

Diari de Girona, veuràs en accidents i catàstrofes que mai surten cadàvers.  

A través d’una fotografia pots comunicar una notícia sense posicionar-te? Es pot ser 

objectiu? 

Clar, què és objectiu? Objectiu és explicar el que ha passat. Jo potser parlaria més de punts de 

vista. Si vas a fer fotos a una manifestació, pot ser que hi hagi quatre persones, i facis que sembli 

que n’hi ha vint-i-cinc, o al contrari, que n’hi hagi vint-i-cinc  i sembli que n’hi ha quatre. En el tema 

de les manifestacions, també pots remarcar més un tipus d’ideologia.  

Jo crec que sí que pots donar el teu punt de vista però la teva obligació com a periodista és 

explicar la realitat. El que sí que no pots fer, és posar una cosa que no ha passat. És a dir, el que 

tu has retratat, segur que hi era, Si aquell punt de vista és més encertat o no...això depèn de la 

interpretació que en faci la gent o la que el periodista li vulgui donar. Un periodista es pot enviar un 

tema, però nosaltres com a fotoperiodistes, les fotografies no ens les podem inventar. El que hem 

retratat, és el que hi havia.  

Per exemple, l’última manifestació que vaig fotografiar, vaig fer unes imatges dels policies pegant 

als manifestants. El diari em va dir que no les posarien perquè no donaven la idea del que havia 

passat. I és veritat, perquè no va passar res greu. No va haver-hi violència. Llavors van optar per 

posar una imatge de la gent tirant pintura de colors davant la Guàrdia Civil. En aquests casos, 

depèn de quin angle agafes pot ser una imatge violenta. Si mostres a un policia aixecant la porra i 

un nen allà, doncs és una fotografia violenta. Depèn de quina imatge dones, pot semblar que hi 

havia hagut més del que en realitat havia passat.  

Quan un va a fer fotografies, no s’hauria de posar límits. Bé, hi ha hagut tot aquest tema de la llei 

Mordassa on volien restringir molt les manifestacions al carrer. Abans hi havia una certa 

permissibilitat per organitzar manifestacions sense demanar permís. Ara no, no es pot fer cap 

manifestació sense demanar permís prèviament. Està tot molt restringit. Això va tenir molta 

polèmica, ja que limitava molt la llibertat d’expressió. Has de saber, que la llibertat d’expressió i la 

llibertat d’informació és un dret humà i la Constitució cobreix ambdues llibertats. Tu tens un dret a 

rebre informació i jo tinc un dret a donar-te ‘la, i ningú me’l pot vetar. Amb això es basen els pilars 

de la democràcia. Per aquest motiu és molt important el periodisme, perquè aquest dret tan 

fonamental és el que garanteix que la nostra societat sigui una societat democràtica.  

Com ha canviat la professió en els darrers anys amb l’arribada de la revolució digital i com 

la veus en el futur?  

El fet que tothom pugui fer una fotografia amb un mòbil, ha acabat amb nosaltres. Jo crec que sóc 

dels últims de Filipines ja. I com hem arribat fins aquí? Doncs bé, no ho sé. Segurament les coses 

s’han fet malament des del principi i ningú va pensar que si vivim del periodisme i de la fotografia, 

hem de viure. Llavors, si tu dones les coses gratuïtes, no viuràs. Va arribar un moment en què els 

grans mitjans de comunicació es van plantejar fer pàgines web i penjar les notícies gratuïtes a 

Internet. Vam entrar en una cultura, en què a Internet havia de ser tot gratis. Les empreses que 

pagaven als diaris perquè els fessin publicitat, van començar a crear pàgines web interactives. El 

diari es va trobar en un moment donat que no tenia ingressos de publicitat, i van començar a 

tancar o a fer reduccions de plantilla.  

Els gabinets de premsa, una altra cosa que està acabant amb el periodisme. Ara creem un gabinet 

de premsa, i tu només has de trucar, demanar que t’enviïn una roda de premsa i l’únic que has de 
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fer és transcriure-la. Això és periodisme? No, està clar que no. Aquesta persona t’està venent el 

que l’empresa vol que diguis. Periodisme és com vaig començar jo, que sorties amb un redactor i 

un fotògraf, i anaves al lloc i preguntaves a la gent.  

Es contrasten les notícies ara? No. Ara qualsevol persona envia una fotografia d’un conflicte a una 

redacció i ho publiquen. Jo ho veig complicat. Penso que les empreses no haurien d’acceptar 

col·laboracions de gent externa. La gent no contrasta les coses. A tu segurament t’hauran arribat 

un munt de notícies falses, les anomenades fake news que tant estan de moda ara. 

Possiblement, aquesta immediatesa impedeix que tot allò que es publica o es comparteix, 

sigui contrastat.  

Sí, correcte. Una cosa pot ser aquesta, i a vegades pot tenir un perdó. Aquesta immediatesa a no 

poder contrastar les coses, fan que a vegades et precipitis. Això ens fa molt manipulables perquè 

ens venen qualsevol cosa. I sobretot a la gent jove, que veu les coses molt parcialment. Jo penso 

que és molt difícil de posar ordre a tot això. Hauríem de començar de nou, ja que està tot molt 

avançat. Jo crec que al final acabaran quedant els periodistes que fan la feina ben feta. Qualsevol 

persona no és periodista.  

Quin succés que hagis fotografiat t’ha marcat més a nivell personal? 

Jo porto quaranta anys al diari i temes molt forts, no n’hem tingut gaires. El que recordo més 

impressionant és el tema de l’Oca, però jo vaig anar-hi al cap de tres dies a fer una foto de la 

barca quan la treien. 

Personalment, sempre m’ha impactat molt el tema dels accidents, potser perquè n’he fet molts. 

Quan estic treballant, procuro destriar la feina dels sentiments. Al principi és difícil, però després ja 

t’acostumes. Un dia vaig anar a un accident d’un pare que es va matar amb tres nens i realment 

és per plorar. Sempre m’han marcat molt els temes d’accidents.  

Potser l’accident més bèstia que he fet és el d’un autobús que es va estavellar a l’autopista als 

anys noranta. Van morir unes quinze persones i fins i tot, vaig veure com treien a una dona 

embarassada.  

Ara recordo, un accident que va haver-hi a l’autopista, que quan vaig arribar estaven tallant el 

sostre del cotxe i quan van aixecar la tapa, vaig veure tota la família morta dins el cotxe. Vaig fer 

les fotos i quan vaig arribar a la redacció em van preguntar: “Què has retratat?”. La veritat és que 

no ho sé. Tenia fotos molt escabroses i vaig estar dies pensant en allò.  

En fi, he viscut històries bastant fortes però amb el temps et vas acostumant i intentes fer la teva 

feina el màxim de bé possible. Sempre he fet la meva feina i la meva manera de viure. La meva 

feina m’agrada, penso que és útil i no sabria fer una altra cosa.  

Com a fotoperiodista, què s’ha de prioritzar davant d’una situació greu com és un atemptat,  

l’ajuda a les víctimes o la fotografia de l’escena? És a dir, cap a on ha de mirar un 

fotoperiodista?  

El primer que has de fer en aquestes situacions, és la mateixa que en els accidents. Si tu arribes 

el primer en un lloc i et trobes amb algú que necessita atenció, no pots deixar-la allà. Bé, o 

almenys jo no podria. Ara, un cop aquesta gent està atesa, tu has de fer la teva feina i no t’ha de 

saber greu.  

Jo normalment quan arribo als llocs, la gent està atesa i faig la meva feina. Excepte una vegada 

que es va estavellar un cotxe davant meu i el primer que vaig fer és trucar. Un cop havia trucat i 

no podia fer res més, vaig fer la meva feina el més ràpid possible, ja que un cop arriba la policia, 

estableix un cordó de seguretat.  
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Què en penses de la polèmica i el debat que es va generar entorn la professió de  

fotoperiodista arran dels atemptats del 17A? 

Jo crec que aquest debat el vam tenir per proximitat. Quan van haver els atemptats en aquells 

autobusos a Londres, no ens vam qüestionar res.  

Moltes gràcies per compartir amb mi la teva opinió, i a veure si aconseguim no acabar mai 

amb aquesta professió tan valuosa.  

Penso que periodistes i fotoperiodistes en necessitarem sempre, perquè algú ha d’explicar les 

coses. Per tant, seguirem lluitant per canviar el món!  
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ANNEX 22: Proposta didàctica 
 

ACTIVITAT 1 

A continuació pots veure algunes de les portades que es van publicar l’endemà dels atemptats del 

17 d’agost a la Rambla de Barcelona. Si volguessis escollir un diari per informar-te del que va 

passar aquell dia, quin diari compraries? 

  

  

 

1 2 

3 4 
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Organitzeu-vos en grups de quatre persones i parleu sobre quin diari heu escollit cadascun 

de vosaltres i per què.  

Amb l’ajuda de la taula següent, analitzeu els diaris escollits des del punt de vista ètic. Marqueu 

amb un  si esteu d’acord i si no, amb una . 

 DIARI 1 DIARI 2 DIARI 3 DIARI 4 

Apareixen menors en les 
imatges? 

    

La portada transmet el 
dolor mitjançant imatges 

de víctimes?  

    

Es relacionen els 
terroristes amb la religió 

islàmica?  

    

Apareixen imatges de 
víctimes en estat poc 

digne? 

    

Es deixa entreveure 
l’opinió del periodista 

sobre la notícia? 

    

S’utilitza un llenguatge 
sensacionalista que 

pretén alarmar al lector? 

    

 

Compartiu amb la resta de la classe les vostres opinions i feu un debat sobre quines són les 

característiques que ha de reunir una notícia perquè el seu tractament sigui ètic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quines conclusions heu arribat? Un cop fet l’anàlisi, canviarieu la vostra 

elecció?  

 

DIARI 3 

 

A QUINES CONCLUSIONS HEU ARRIBAT? 

 

 

 

 

UN COP FETA L’ANÀLISI, CANVIARIEU LA VOSTRA ELECCIÓ? PER QUÈ? 
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ACTIVITAT 2 

La següent imatge de la Rambla de Barcelona del dia 17 d’agost de 2017 va guanyar el premi 

Ortega y Gasset, uns premis organitzats i gestionats pel diari El País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació fareu grups i haureu de respondre la següent pregunta: 

 

 

 

Cada grup haurà de contestar la pregunta imaginant-se que és una de les següents persones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per últim, penseu que és ètic publicar aquesta imatge en la portada d’un diari? Argumenteu la 

vostra opinió.    

COM ET VAS SENTIR QUAN VAS VEURE AQUESTA IMATGE PUBLICADA EN LES 

PORTADES DELS DIARIS? 

ETS UNA DE LES 

VÍCTIMES DE 

L’ATEMPTAT 

ETS UN DELS 

FAMILIARS DE 

LES VÍCTIMES 

 

ETS EL 

FOTÒGRAF QUE 

VA FER LA 

FOTOGRAFIA 

 

ETS UN POLICIA 

QUE APAREIX EN 

LA IMATGE 
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