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1. Mètode d’estudi
1.1. Objecte d’estudi
Anàlisi de les informacions sobre el tractament informatiu de les detencions
de deu ciutadans d’origen pakistanès el 15 de setembre de 2004.
Concretament, s’analitza per cada cadena:
•

Atenció informativa

•

Adequació de les informacions a les Recomanacions sobre el
tractament informatiu de la immigració

•

Tractament informatiu de les persones i la comunitat pakistanesa:
difusió dels noms dels detinguts, emissió d’imatges de botigues i lesió
dels drets a la intimitat i a la presumpció d’innocència1.

1.2. Univers d ’estudi

Tota la informació emesa en els teleinformatius d’àmbit català (TV3, K3/33,
TVE a Catalunya) i de les emissores locals de Barcelona BTV i Citytv, entre el
15 i el 21 de setembre de 20042 en els dos principals teleinformatius de cada
cadena (migdia i vespre).

1.3. Definició de conceptes

Freqüència d’aparicions
És el nombre de vegades que apareix un actor o terme concret en els
teleinformatius .

1

Segons queixa presentada per Javed Ilyas, president de l’Associació de treballadors pakistanesos, al
Síndic de Greuges el 26/10/04.
2
L’atenció informativa sobre aquest tema s’ha perllongat, amb una intensitat més baixa, durant els
mesos d’octubre i novembre. Aquestes informacions no són objecte d’aquest informe.
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Temps de notícia
És el temps resultant de la suma total de la durada de les notícies referides a
un tema o lloc geogràfic concret.
Actor
Personatge que apareix en el mitjà audiovisual com a representant d’un grup
d’interès, una associació o organització, un partit polític o una institució.
Temps de paraula
És el temps resultant de la suma total de la durada de les seqüències on un
actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció d’imatges i veu d’un
actor polític o no polític, sense que hi intervingui cap mena de locució per part
del mitjà). Per tant, aquest temps mesura la presència directa dels actors,
amb la seva veu i la seva imatge, en l’espai mediàtic.
Agrupacions d’actors
Grans categories que permeten la ubicació, en el seu si, de diversos actors
que s’ajusten als seus criteris definidors. D’aquesta manera, els actors, a més
d’individualment, apareixen en grups i ens permeten conèixer dades referents
a les diverses agrupacions que s’han establert. Les que s’han utilitzat en
aquest estudi són:
•

Agrupacions d’actors polítics institucionals

-

Govern de Catalunya: Formen part d’aquest grup tots els actors que
pertanyin al Govern de la Generalitat de Catalunya, entenent com a tal
tots els llocs de comandament fins al nivell de direcció general o
equivalent, inclòs.

-

Govern de l’Estat: Formen part d’aquest grup tots els actors que
pertanyin al Govern de l’Estat espanyol, entenent com a tal tots els
llocs de comandament fins al nivell de direcció general o equivalent.
Dintre d’aquesta agrupació s’inclouen, a més, les delegacions del
Govern a les comunitats autònomes.
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• Agrupacions d’actors no polítics
-

Actors culturals: inclou els actors del món artístic i cultural

-

Actors econòmics: aplega aquelles persones directives d’empreses i
actors individuals que intervenen com a agents econòmics.

-

Altres: formen part d’aquesta tipologia aquells actors ocasionals que
no estan directament implicats en la notícia.

-

Món associatiu: aplega aquells actors que representen una
associació de qualsevol tipus.

-

Experts: inclou tots aquells actors que aporten un punt de vista
especialitzat sobre algun dels aspectes relacionats amb els fets
(estudiosos, professors universitaris, etc.)

Seqüència informativa
Als efectes d’aquest estudi, s’entén per seqüència informativa la fracció de la
notícia amb una estructura pròpia i diferenciada formalment i/o el contingut
d’altres parts de la mateixa notícia.
Terrorisme
Als efectes d’aquest estudi, es comptabilitzen les referències al terrorisme
quan apareguin, en el discurs, tant el terme concret com el concepte. En
aquest sentit, s’entén com a terme terrorisme totes aquelles paraules o
grups de paraules que inclouen el mot “terrorisme” en qualsevol de les seves
variants (terrorisme, terrorista , grup terrorista , terrorisme internacional,
terrorisme islamista, cèl·lula terrorista, terrorisme a l’Iraq, pràctica terrorista,
etc.); d’altra banda, el concepte terrorisme inclou totes aquelles paraules
que, sense utilitzar el mot “terrorisme”, indueixen l’espectador o espectadora
a pensar en grups armats (grups islamistes radicals, grups fonamentalistes
islàmics, grup relacionat amb Al-Qaeda, grups islamistes, grup radical del
Pakistan, organització de Bin Laden, grups extremistes, etc.).
En el present estudi es tractaran de manera diferent els termes i els
conceptes sobre terrorisme i es comptabilitzaran en taules separades.
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1.4. Operacionalització de les Recomanacions

Als efectes d’aquest estudi, es tenen en compte 14 de les 38 Recomanacions
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu de la
immigració. Són les següents:

Recomanacions adreçades especialment a les empreses audiovisuals

Recomanació número 7
“Cal evitar els desplegaments desproporcionats de mitjans i les estratègies de
sobreatenció que només persegueixen engrandir la dimensió de determinats
esdeveniments o conflictes, directament o indirectament relacionats amb
persones immigrades. Cal tenir present que l'espectacularització artificial
d'esdeveniments sol fomentar les visions tòpiques i simplificadores.”
•

Temps de notícia sobre el tema

Recomanació número 8
“De manera semblant i complementària, convé sovint prescindir d'elements
merament anecdòtics, rutinaris o superflus dels relats d'actualitat que no
incorporen informació significativa i, en canvi, reforçar la reflexió experta que
faciliti la comprensió de les raons profundes d'allò que s'esdevé.”
•

Temps de paraula dels actors

Recomanacions adreçades especialment als professionals de la
informació audiovisual

Recomanació número 1
“Resulta imprescindible, en el tractament informatiu de la immigració, comptar
amb les persones immigrades com a font informativa, per tal de completar el
recurs a altres fonts habituals lligades generalment a l'àmbit policial o judicial.
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El principi de la contrastació, la relativització i la diversificació de les fonts
inclou també les fonts oficials.”
•

Temps de paraula de persones immigrades

Recomanació número 4
“L'aplicació dels drets i dels principis relacionats amb el respecte a la intimitat
de les persones ha de ser escrupolosa en relació amb la informació sobre
immigració. No haurien d'obtenir-se imatges invasives, o plans curts, sense
comptar amb l'autorització expressa dels protagonistes. Les hipotètiques
dificultats afegides de comprensió que puguin produir-se entre els mitjans i
les persones de recent immigració requereixen extremar la cura a l'hora de
garantir que la lliure voluntat d'aquelles no sigui desatesa. Aquesta
recomanació i l'anterior han de ser especialment observades quan hi ha
menors involucrats.”
•

Plans curts, zooms sobre persones implicades en la notícia
(excepte si hi ha un acord manifest)

•

Altres elements d’identificació (carrers, comerços, façanes
d’immobles, portes d’habitatges, i qualsevol referència lèxica o
visual que en permeti la localització)

Recomanació número 5
“Cal evitar l'ús d'un llenguatge discriminador o que incorpori prejudicis
genèrics en el tractament informatiu de la immigració. No s’han d’utilitzar
termes o expressions com il·legal, indocumentat o sense papers, per definir o
qualificar persones en una situació no regularitzada.”
•

Freqüència d’us del termes il·legal, indocumentat o sense
papers
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Recomanació número 6
“En un ordre similar, no és acceptable l'adopció automàtica d'atribucions
tòpiques que comporten valoracions discriminadores. Cal evitar, per exemple,
la caracterització sistemàtica com a fonamentalista d'una única determinada
opció religiosa.”
•

Freqüència d’ús dels conceptes de fonamentalisme i islamisme

•

Freqüència d’ús del concepte de terrorisme

Recomanació número 7
“Convé tenir cura, d’una manera molt especial, amb la terminologia emprada
en els titulars i en els fragments de reclam de les notícies, ja que sovint la
brevetat pot implicar manca de precisió o el foment d'estereotips.”
•

Transcripció de titulars i resums de les notícies

Recomanació número 8
“Resulta recomanable, en el tractament informatiu de la immigració, evitar els
efectes i recursos tècnics i periodístics que persegueixen una funció
preferentment espectacularitzadora.”
•

Elements d’espectacularització visual (zooms, primers plans,
altres recursos)

•

Elements d’espectacularització en el lèxic

Recomanació número 9
“L'emfasització de les referències a qüestions com ara l'origen o el color de la
pell dels protagonistes d'algunes notícies sovint no afegeix informació
rellevant al relat, no és estrictament necessària per a la comprensió del fet i,
en canvi, actua com a reforçament de prejudicis i com a clau implícita
d'interpretació d'intenció negativa o condemnatòria. Convé administrar amb
criteri responsable, ponderat i crític aquesta mena de referències per tal de
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servir estrictament les exigències d'una informació detallada, precisa i
completa.”
•

Freqüència d’ús de referències de nacionalitat, religió i color
de la pell dels detinguts

Recomanació número 10
“De manera semblant, i sense haver de renunciar sistemàticament a les
denominacions col·lectives, no és admissible la identificació d'una minoria
ètnica o d'un col·lectiu concret de persones immigrades amb una determinada
activitat il·legal, que pot acabar sent considerada per l'audiència gairebé com
un atribut o una característica del grup en qüestió.”
•

Freqüència de concurrències en una mateixa seqüència
informativa:
o Concurrència {Pakistan/esos}- {delinqüència}
o Concurrència {Pakistan/esos}- {terrorisme}
En tots dos casos, es té en compte si s’afirma la relació
(+), si es nega (-), o bé si no queda clara la relació o
s’afirma i es nega en la mateixa seqüència (mixta)

Recomanació número 11
“Contextualitzar les notícies relacionades amb la immigració i aportar
documentació sobre la situació dels països d'origen de les persones
immigrades millora la qualitat de la informació, facilita la reflexió de l'audiència
i contribueix a desfer els estereotips.”
•

Elements de contextualització:
o Sobre la immigració en general
o Sobre la comunitat pakistanesa a Catalunya
o Sobre el Pakistan
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Recomanació número 13
“Cal evitar l'emissió reiterada d'imatges d'arxiu per il·lustrar notícies que no es
corresponen amb aquestes imatges. En qualsevol cas, les imatges d'arxiu
que s'emetin han d'anar sempre degudament referenciades i han d'ajustar-se
a criteris de pertinència.”
•

Emissió d’imatges d’arxiu

Recomanació número 14
“També han d'anar sempre degudament i convencionalment referenciades,
amb el seu nom i —si escau— aquella característica professional, cívica o de
qualsevol mena que vulguin com a identificativa, les persones immigrades
que participen en les informacions de qualsevol mitjà de difusió. El mitjà mai
no pot adjudicar condició anònima als seus testimonis, si no és que ells ho
sol·liciten explícitament.”
•

Persones immigrades amb temps de paraula: identificació
que en fa la cadena

Recomanació número 15
“La utilització de citacions textuals o altres expressions o materials de
caràcter racista o discriminador, encara que siguin de caràcter històric o
erudit, han d'estar degudament marcades i atribuïdes, proporcionant fins on
sigui possible referències sobre l'autoria i sobre el context de formulació.”
•

Transcripció de textos, cites i declaracions obertament
racistes.
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2. Anàlisi de les dades
2.1. El tractament informatiu a TV3
2.1.1. Atenció informativa
2.1.1.1 Temps de notícia sobre el tema
Quadre 1. TV3. Temps de notícia sobre el tema per dia i programa
Data

Programa

15/09/04
15/09/04
17/09/04
18/09/04

TN migdia
TN vespre
TN vespre
TN migdia
Total

Temps de notícia
sobre el tema
00:03:19
00:03:51
00:00:34
00:00:35
00:08:19

2.1.1.2. Temps de paraula dels actors
Quadre 2. TV3. Temps de paraula dels actors per dia i programa
Data

Programa

15/09/04

TN migdia

TN vespre

Títol de la notícia
Els pakistanesos del centre islàmic del
Raval reben amb preocupació la notícia
dels detinguts
Detinguts a Barcelona deu presumptes
col·laboradors de grups islamistes
Detinguts a Barcelona deu presumptes
col·laboradors de grups islamistes

Actor

Activitat

Iqbal, Mohamed

Secretari del
Centre Islàmic
Camí de la Pau
Vinyals, Ramon
Veí
González, Míriam Veïna
Mughal, Javid
Director del
setmanari El
mirador dels
immigrants
Sense identificar Veí
Hamshed, Huma
Propietària d'una
agència de viatges

Nombre
d’inserts
1

Temps de
paraula
00:00:32

1
1
1

00:00:14
00:00:06
00:00:17

1
1

00:00:14
00:00:13

Quadre 3. TV3. Temps de paraula dels actors. Tots els programes
Actor

Agrupació

Iqbal, Mohamed
Mughal, Javid
Vinyals, Ramon
Sense identificar
Hamshed, Huma
González, Míriam

Món associatiu
Actors culturals
Altres
Altres
Actors econòmics
Altres

Temps de
paraula
00:00:32
00:00:17
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:06

Nombre
d’inserts
1
1
1
1
1
1
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Quadre 4. TV3. Temps de paraula per agrupació
Agrupació
Altres
Món associatiu
Actors culturals
Actors econòmics
Total

Temps de
paraula
00:00:34
00:00:32
00:00:17
00:00:13
00:01:36

Nombre
d’inserts
3
1
1
1
6

% sobre total
temps de paraula
35,4
33,3
17,7
13,5
100

Quadre 5. TV3. Temps de paraula de persones immigrades i subretolació. Tots els
programes
Actor

Subretolació

Hamshed, Huma
Iqbal, Mohamed
Mughal, Javid

Agrupació

Propietària d'una agència
Actors econòmics
de viatges
Secretari del Centre Islàmic Món associatiu
Camí de la Pau
Director del setmanari El
Actors culturals
mirador dels immigrants

Temps de
paraula
00:00:13

Nombre
d’inserts
1

00:00:32
1
00:00:17
1

2.1.2. Elements de dramatització i espectacularització

2.1.2.1 Respecte a la privadesa de les persones afectades

2.1.2.1.1 Presència de persones identificables
Quadre 6. TV3. Persones identificables

Data
15/09/2004

Programa
TN migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia
Bloc resum

TN vespre

Bloc titulars
Notícia

Bloc resum
17/09/2004

TN vespre

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:32:20
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:35:14
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
15:25:25
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:02:21
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:08:44
Persones d’origen pakistanès
que col·laboren en l'edició d’El
mirador dels immigrants i
llegeixen aquest setmanari
Persones immigrades en una
agència de viatges
Persones immigrades en un pla
general a la Rambla del Raval
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:46:55
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:18:38
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
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2.1.2.1.2 Presència d’altres elements d’identificació
Quadre 7. TV3. Altres elements d’identificació
Data
15/09/2004

Programa
TN migdia

Unitat
informativa
Notícia

Notícia
TN vespre

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:35:14
Lèxic: "aquests baixos del carrer Pare
Pérez del Pulgar (de Trinitat Vella)"; "al
carrer Roig al barri del Raval"
Pla conjunt dels baixos de Trinitat Vella,
primer pla de la porta de la casa
esbotzada amb un zoom al forat cap a
l'habitació on es veu unes prestatgeries i
unes vambes
Pla general de l'interior d'un bar del veïnat
de Trinitat Vella
Pla conjunt de la façana d'entrada a
l’immoble de la Trinitat (amb un zoom a
l'intercomunicador on es llegeix el nom
del carrer i el número) i pla general d'un
carrer del barri en l’stand-up de la
presentadora
Del pis del Raval es veu un pla general
del carrer Roig i primer pla de la porta
d'entrada del pis precintat
14:36:58
Imatges del Centre Islàmic al Raval i del
nom del carrer (Arc del Teatre)
21:08:44
Pla general d'un immoble (en obres) del
carrer Pare Pérez del Pulgar (Trinitat)
Primer pla del rètol del carrer Pare Pérez
del Pulgar
Pla mig de la porta esbotzada pels
mossos del pis dels detinguts al barri de
la Trinitat
Pla mig de l'intèrfon de l'immoble dels
detinguts al barri de la Trinitat on es
llegeix l'adreça Pare Pérez del Pulgar,
núm. 8
Pla mig de la copisteria Copinet, on
s'edita el setmanari El mirador dels
immigrants
Panoràmica de la Rambla del Raval

2.1.2.2 Recursos d’espectacularització visual
Quadre 8. TV3. Recursos d’espectacularització visual

Data
15/09/2004

Programa
TN migdia

Unitat
informativa
Notícia

TN vespre

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:35:14
Porta d'un dels pisos dels
detinguts esbotzada pels
mossos i zoom in pel forat
21:08:44
Porta d'un dels pisos dels
detinguts esbotzada pels
mossos
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2.1.3. Ús del llenguatge
2.1.3.1.

Freqüència

d’ús

dels

termes

i/o

conceptes

fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Quadre 9. TV3. Freqüència d’ús del concepte fonamentalisme

Data
15/09/2004

Programa
TN migdia
TN vespre

Unitat
Hora d’inici de
Nombre de
informativa
la notícia
Referències
referències
Notícia
14:35:14
"grups fonamentalistes "
1
Notícia
21:08:44
"grups fonamentalistes"
1
Bloc resum
21:46:55
" fonamentalistes"
1
Total
3

Quadre 10. TV3. Freqüència d’ús del concepte islamisme

Data
15/09/2004

Programa
TN migdia

TN vespre

18/09/2004

TN migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia
Notícia

Bloc resum
Bloc titulars
notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:32:20
"islamistes radicals"
14:35:14
"radicals islamistes"
14:36:58
"grups integristes
islamistes"
"islamistes vinculats a
grups terroristes"
15:25:25
"islamistes radicals"
21:02:21
"terrorisme islamista"
21:08:44
"cèl·lula de terrorisme
islamista"
"terrorisme islamista"

Bloc resum

21:46:55

Notícia

14:41:43

Nombre de
referències
1
2
1
1
1
1
2
1

“grups radicals
islamistes”
“terroristes islamistes”

1

"cèl·lula de terrorisme
islamista"
"grups radicals
islamistes"

1

Total

1

1
14

Quadre 11. TV3. Freqüència d’ús del terme terrorisme
Data

Programa

15/09/2004

TN migdia
TN vespre

Unitat
informativa
Notícia
Bloc titulars
Notícia

Bloc resum
Total

Hora d’inici de
Referències
la notícia
14:36:58
"grups terroristes"
21:02:21
21:08:44

21:46:55

Nombre de
referències
1

" terrorisme islamista"
"cèl·lula de terrorisme
islamista"
"terrorisme islamista"

1
2

"terroristes islamistes"

1

“cèl·lula de terrorisme
islamista"

1

1

7

20

Quadre 12. TV3. Freqüència d’ús de concepte terrorisme
Data

Programa

15/09/2004

TN migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

TN vespre

17/09/2004
18/09/2004

TN vespre
TN migdia

Hora d’inici de
Referències
la notícia
14:32:20
"islamistes radicals"
"Al-Qaeda"
14:35:14
"radicals islamistes"

Nombre de
referències
1
1
2

" grups fonamentalistes"

1
1

Notícia

14:36:58

Bloc resum

15:25:25

Bloc titulars

21:02:21

"grups integris tes
islamistes"
"islamistes radicals"
"Al-Qaeda"
" grups radicals"

Notícia

21:08:44

"Al-Qaeda”

1
1

Bloc resum

21:46:55

"grups radicals
islamistes”
"grups radicals"

Notícia
Notícia

21:18:38
14:41:43

"Al-Qaeda"
"grups radicals
islamistes"

1
1

Total

1
1
1

1
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Quadre 13. TV3. Freqüència d’ús de les referències de nacionalitat o color
Data

Programa

15/09/04

TN migdia

TN vespre

17/09/04
18/09/04

TN vespre
TN migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

Hora d’inici de
Referència
la notícia
14:32:20
"pakistanesos"
14:35:14
"deu persones d'origen
pakistanès"
"cinc homes d'origen
pakistanès"
Notícia
14:36:58
"pakistanesos del Centre
Islàmic Camí de la Pau”
"la comunitat pakistanesa
vinculada a la mesquita"
Bloc resum
15:25:25
"persones d'origen
pakistanès"
Bloc titulars
21:02:21
"pakistanesos"
Notícia
21:08:44
"d'origen pakistanès"
"set pakistanesos"
"la comunitat pakistanesa
de Barcelona"
"pakistanesos"
Bloc resum
21:46:55
"deu pakistanesos"
Notícia
21:18:38
"deu pakistanesos"
Notícia
14:41:43
"d'origen pakistanès"
Total

Nombre de
referències
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
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Quadre 14. TV3. Freqüència d’ús dels termes i/o conceptes fonamentalisme/islamisme
/terrorisme i referències de nacionalitat i color

Terme/concepte
Fonamentalisme

Termes

"grups fonamentalistes"
" fonamentalistes"
Total referències de fonamentalisme
Islamisme
"terrorisme islamista"
"cèl·lula de terrorisme islamista"
"radicals islamistes"
“grups radicals islamistes”
"islamistes radicals"
"grups integristes islamistes"
"islamistes vinculats a grups
terroristes"
"islamistes radicals"
Total referències d’ islamisme
Terrorisme
Terme
"terrorisme islamista"
"cèl·lula de terrorisme islamista"
"grups terroristes"
Subtotal
Concepte "Al-Qaeda"
"radicals islamistes"
"islamistes radicals"
"grups radicals islamistes”
" grups radicals"
" grups fonamentalistes"
"grups integristes islamistes"
Subtotal
Total referències de terrorisme
Nacionalitat
"pakistanesos"
"persones d'origen pakistanès"
"d'origen pakistanès"
Total referències de nacionalitat i color

Nombre de
termes
2
1
3
3
3
2
2
1
1
1
1
14
3
3
1
7
4
2
2
2
2
1
1
14
21
6
2
2
10
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2.1.3.2. Freqüència de concurrència Pakistan/esos- delinqüència
Quadre 15. TV3. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esos - delinqüència
en una mateixa seqüència informativa
Data
15/09/04

17/09/04

18/09/04

Relació
Pakistan/esos- delinqüència
"S’han detingut deu persones d’origen pakistanès que
podrien estar relacionades amb grups radicals islamistes;
+
s’han fet escorcolls i no s’han trobat armes però sembla que
formen part d‘un grup de delinqüència organitzada"
Els pakistanesos del centre "Els pakistanesos del Centre Islàmic Camí de la Pau del
islàmic del Raval reben
Raval han rebut amb preocupació les informacions de les
amb preocupació la notícia detencions. A primera hora del matí han sabut que els
+
dels detinguts
detinguts se’ls podria relacionar amb l’integrisme islamista;
després es deia que podria ser un cas de delinqüència
comuna, concretament d’una banda de falsificadors.”
TN vespre Bloc titulars
"Cap dels deu pakistanesos detinguts pels mossos
d'esquadra a Barcelona forma part d'una cèl·lula de
+
terrorisme islamista. Es tracta de delinqüents comuns però
podrien tenir alguna relació amb grups radicals".
Detinguts a Barcelona deu "Es tracta de deu delinqüents comuns d'origen pakistanès,
presumptes col·laboradors veïns del Raval i de la Trinitat que presumptament es
+
de grups islamistes
dedicaven a la falsificació de vídeos, DVD i telèfons
mòbils"
Bloc resum
"Cap dels deu pakistanesos detinguts pels mossos
d'esquadra a Barcelona forma part d'una cèl·lula de
terrorisme islamista. Es tracta de delinqüents comuns però
+
podrien tenir alguna relació amb grups radicals. La policia
sospita que enviaven diners a fonamentalistes que operen
fora del territori espanyol."
TN vespre Passen a disposició
"Els mossos d’esquadra van detenir deu pakistanesos que
judicials els deu
inicialment semblava que podien tenir alguna mena de relació
pakistanesos
amb Al-Qaeda; després es va saber que no. En qualsevol
presumptament relacionats cas, serà el jutge qui ho acabi d’aclarir del tot, i en principi ho
amb Al-Qaeda
farà ben aviat perquè aquesta mateixa tarda han passat a
+
disposició judicial tots els detinguts. Els indicis apunten més
aviat que es tractaria de delinqüents comuns. Els mateixos
mossos ho pensen, però tampoc no es descarta alguna mena
de lligam de tipus financer amb grups radicals".
TN migdia Ingressen a presó els deu "Els detinguts, la majoria d'origen pakistanès, estan acusats
detinguts a Barcelona
de falsificació de documents i tinença il·lícita de drogues;
acusats de falsificació i
de moment estan investigant si poden tenir algun tipus de
+
tinença de drogues
relació amb grups radicals islamistes o si són delinqüents
comuns."
Programa
Títol de la notícia
TN migdia Detinguts a Barcelona deu
presumptes col·laboradors
de grups islamistes
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2.1.3.3. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-terrorisme
Quadre 16. TV3. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esos -terrorisme en
una mateixa seqüència informativa
Data
15/09/04

17/09/04

18/09/04

Relació
Pakistan/esos- terrorisme
"Deu persones d’origen pakistanès detingudes a Barcelona.
Els mossos d’esquadra descarten que pertanyin a un grup
Mixta
relacionat amb Al-Qaeda però els vinculen al presumpte
finançament d’islamistes radicals".
Detinguts a Barcelona deu "S’han detingut deu persones d’origen pakistanès que
presumptes col·laboradors podrien estar relacionades amb grups radicals islamistes;
+
de grups islamistes
s’han fet escorcolls i no s’han trobat armes però sembla que
formen part d‘un grup de delinqüència organitzada"
Els pakistanesos del centre "Els pakistanesos del Centre Islàmic Camí de la Pau del
islàmic del Raval reben
Raval han rebut amb preocupació les informacions de les
amb preocupació la notícia detencions. A primera hora del matí han sabut que els
dels detinguts
detinguts se’ls podia relacionar amb l’integrisme islamista;
+
després es deia que podria ser un cas de delinqüència
comuna, concretament d’una banda de falsificadors. Arran de
la confusió, el secretari de l’Associació Islàmica creu que s’ha
d’anar en compte per no crear alarma social"
Bloc resum
"Els mossos d’esquadra detenen a Barcelona deu persones
d’origen pakistanès. Les vinculen amb el presumpte
Mixta
finançament d’islamistes radicals però descarten que
pertanyin a un grup relacionat amb Al-Qaeda.”
TN vespre Bloc titulars
"Cap dels deu pakistanesos detinguts pels mossos
d'esquadra a Barcelona forma part d'una cèl·lula de
Mixta
terrorisme islamista. Es tracta de delinqüents comuns però
podrien tenir alguna relació amb grups radicals".
Detinguts a Barcelona deu "La comunitat pakistanesa de Barcelona ha viscut amb
+
presumptes col·laboradors escepticisme la notícia de la presumpta relació dels set
de grups islamistes
detinguts amb una cèl·lula de terrorisme islamista".
Bloc resum
"Cap dels deu pakistanesos detinguts pels mossos
d'esquadra a Barcelona forma part d'una cèl·lula de
terrorisme islamista. Es tracta de delinqüents comuns però
Mixta
podrien tenir alguna relació amb grups radicals. La policia
sospita que enviaven diners a fonamentalistes que operen
fora del territori espanyol."
TN vespre Passen a disposició
"Els mossos d’esquadra van detenir deu pakistanesos que,
judicials els deu
inicialment, semblava que podien tenir alguna mena de
pakistanesos
relació amb Al-Qaeda; després es va saber que no. En
presumptament relacionats qualsevol cas, serà el jutge qui ho acabi d’aclarir del tot, i en
amb Al-Qaeda
principi ho farà ben aviat perquè aquesta mateixa tarda han
Mixt
passat a disposició judicial tots els detinguts. Els indicis
apunten més aviat que es tractaria de delinqüents comuns.
Els mateixos mossos ho pensen, però tampoc no es descarta
alguna mena de lligam de tipus financer amb grups
radicals".
TN migdia Ingressen a presó els deu "Els detinguts, la majoria d'origen pakistanès, estan acusats
detinguts a Barcelona
de falsificació de documents i tinença il·lícita de drogues, de
acusats de falsificació i
moment estan investigant si poden tenir algun tipus de relació
+
tinença de drogues
amb grups radicals islamistes o si són delinqüents
comuns."
Programa
Títol de la notícia
TN migdia Bloc titulars
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2.1.4. Anàlisi del discurs
2.1.4.1. Transcripció de titulars i resums de les notícies
Quadre 17. TV3. Transcripció dels titulars i resums de les notícies

Data

Programa

15/09/04 TN migdia

TN vespre

Bloc
Canal sonor (transcripció)
informatiu
Bloc titulars “Deu persones d’origen pakistanès
detingudes a Barcelona. Els mossos d’esquadra
descarten que pertanyin a un grup relacionat
amb Al-Qaeda però els vinculen al presumpte
finançament d’islamistes radicals”.
Bloc resum “Els mossos d’esquadra detenen a Barcelona
deu persones d’origen pakistanès. Les
vinculen amb el presumpte finançament
d’islamistes radicals però descarten que
pertanyin a un grup relacionat amb Al-Qaeda.
L’operació l’ha ordenat des de l’Audiència
Nacional el jutge Ismael Moreno”.
Bloc titulars “Cap dels deu pakistanesos detinguts pels
mossos d'esquadra a Barcelona forma part
d'una cèl·lula de terrorisme islamista. Es
tracta de delinqüents comuns però podrien
tenir alguna relació amb grups radicals”.
Bloc resum “Cap dels deu pakistanesos detinguts pels
mossos d'esquadra a Barcelona forma part
d'una cèl·lula de terrorisme islamista. Es
tracta de delinqüents comuns però podrien
tenir alguna relació amb grups radicals. La
policia sospita que enviaven diners a
fonamentalistes que operen fora del territori
espanyol”.

Canal visual
- Adults identificables: Detinguts
coberts amb peces de roba pròpia.

- Adults identificables: Detinguts
coberts amb peces de roba pròpia.

- Adults identificables: Detinguts
coberts amb peces de roba pròpia.

- Adults identificables: Detinguts
coberts amb peces de roba pròpia

2.1.4.2. Elements informatius associats a la notícia
Quadre 18. TV3. Elements informatius associats a la notícia
Data
15/09/04

Programa
TN migdia

TN vespre

Notícia
Els pakistanesos del centre
islàmic del Raval reben amb
preocupació la notícia dels
detinguts

Contingut
La cadena emet un insert d’Iqbal Mohammed
Xaudri, secretari del Centre Islàmic Camí de la
Pau. Aquest pakistanès establert a Barcelona
declara que les informacions que vinculen els
detinguts amb grups islamistes terroristes poden
perjudicar el col·lectiu de persones immigrades
d’origen pakistanès.
Detinguts a Barcelona deu
A la segona part de la notícia, s'explica l'edició
presumptes col·laboradors de d'un setmanari, El mirador dels immigrants,
grups islamistes
d'una tirada de 2.000 exemplars, escrit meitat
en urdú i meitat en català i destinat al públic
pakistanès de Barcelona i rodalies.
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2.2. El tractament informatiu a Canal 33
2.2.1. Atenció informativa
2.2.1.1 Temps de notícia sobre el tema

Quadre 19. Canal 33. Temps de notícia sobre el tema per dia i programa
Data
15/09/04

Programa
La nit al dia
Total

Temps de notícia
sobre el tema
00:02:40
00:02:40

2.2.1.2. Temps de paraula dels actors
Quadre 20. Canal 33. Temps de paraula dels actors per dia i programa
Data

Programa

Títol de la notícia

Actor

15/09/04 La nit al dia Operació antiterrorista frustrada contra
deu pakistanesos presumptament
relacionats amb grups terroristes

Alonso, José
Antonio
Sense identificar

Activitat
Ministre de l'Interior

Nombre
d’inserts
1

Temps de
paraula
00:00:14

1

00:00:13

Veí3

Quadre 21. Canal 33. Temps de paraula dels actors. Tots els programes
Actor
Alonso, José Antonio
Sense identificar

Agrupació

Temps de paraula

Govern de l'Estat
Altres

00:00:14
00:00:13

Nombre
d’inserts
1
1

Quadre 22. Canal 33. Temps de paraula per agrupació
Agrupació
Govern de l'Estat
Altres
Total

Temps de
paraula
00:00:14
00:00:13
00:00:27

Nombre
d’inserts
1
1
2

% sobre total
temps de paraula
51,85
48,15
100

El Canal 33 no inclou cap intervenció de persones immigrades.
2.2.2. Elements de dramatització i espectacularització

2.2.2.1 Respecte a la privadesa de les persones afectades

3

Aquest actor, no identificat al Canal 33, apareix al TN migdia del 15/09/04 identificat com
Ramon Vinyals.
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2.2.2.1.1 Presència de persones identificables
Quadre 23. Canal 33. Persones identificables

Data
15/09/2004

Programa
La nit al dia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
23:03:55
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia (segon pla)
23:25:28

Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia

2.2.2.1.2 Presència d’altres elements d’identificació
Quadre 24. Canal 33. Altres elements d’identificació
Data
15/09/2004

Programa
La nit al dia

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
23:25:28
Molts elements identificables de
l'habitatge de Trinitat Vella: es
diu el nom del carrer (Pare Pérez
Pulgar), amb primer pla del rètol
del carrer.
Pla de conjunt amb panoràmica
vertical de l'habitatge de Trinitat
Vella
Primer pla de la porta esbotzada
del pis de Trinitat Vella amb un
zoom a l'interior

2.2.2.2 Recursos d’espectacularització visual
Quadre 25. Canal 33. Recursos d’espectacularització visual

Data
15/09/2004

Programa
La nit al dia

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
23:25:28
Zoom in a la porta esbotzada
pels mossos d'un dels pisos dels
detinguts

2.2.3. Ús del llenguatge

2.2.3.1.

Freqüència

d’ús

dels

termes

i/o

conceptes

fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Quadre 26. Canal 33. Freqüència d’ús del concepte islamisme
Data
15/09/2004

Programa

La nit al dia

Unitat
informativa
Notícia
Total

Hora d’inici de
la notícia
23:25:28

Referències
"terrorisme islamista”
"radicals islamistes"

Nombre de
referències
2
1
3
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Quadre 27. Canal 33. Freqüència d’ús del terme terrorisme

Data
15/09/2004

Programa
La nit al dia

Unitat
informativa
Bloc titulars

Hora d’inici de
Nombre de
la notícia
Referències
referències
23:03:55
"terrorisme"
2
"operació antiterrorista”
1
“cèl·lula antiterrorista”
1
Notícia
23:25:28
"terrorisme"
2
"terrorisme islamista"
2
"operació antiterrorista"
1
Total
9

Quadre 28. Canal 33. Freqüència d’ús del concepte terrorism e

Data
15/09/2004

Programa
La nit al dia

Unitat
Hora d’inici de
informativa
la notícia
Notícia
23:25:28
Total

Referències
"radicals islamistes"

Nombre de
referències
1
1

Quadre 29. Canal 33. Freqüència d’ús de les referències de nacionalitat o color
Data

Programa

15/09/04

La nit al dia

Unitat
informativa
Bloc titulars

Hora d’inici de
Referència
la notícia
23:03:55
"Deu persones de
nacionalitat pakistanesa"
Notícia
23:25:28
"de nacionalitat
pakistanesa"
"d'origen pakistanès"
Total

Nombre de
referències
1
1
1
3

El Canal 33 no usa el concepte de fonamentalisme en el tractament
informatiu d’aquesta notícia.
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Quadre
30.
Canal
33.
Freqüència
d’ús
dels
termes
i/o
fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Concepte
Islamisme

Termes

"terrorisme islamista"
"radicals islamistes"
Total referències d’ islamisme
Terrorisme
Terme
"terrorisme"
"operació antiterrorista”
"terrorisme islamista"
“cèl·lula antiterrorista”
Subtotal
Concepte "radicals islamistes"
Subtotal
Total referències de terrorisme
Nacionalitat
"Deu persones de nacionalitat
pakistanesa"
"de nacionalitat pakistanesa"
"d'origen pakistanès"
Total referències de nacionalitat i color

conceptes

Nombre de
termes
2
1
3
4
2
2
1
9
1
1
10
1
1
1
3

2.2.3.2. Freqüència de concurrència Pakistan/esos- delinqüència
Quadre 31. Canal 33. Freqüència d’ús de la concurrència
delinqüència en una mateixa seqüència informativa

Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 La nit al dia Bloc titulars

Operació antiterrorista
frustrada contra deu
pakistanesos
presumptivament
relacionats amb grups
terroristes

Pakistan/esos-

Relació
Pakistan/esos- delinqüència
"Una operació frustrada antiterrorista avui dels mossos
d’esquadra per desarticular una presumpta cèl·lula
antiterrorista. I diem frustrada perquè han detingut deu
persones de nacionalitat pakistanesa a qui no s’ha trobat
+
altra vinculació amb el terrorisme que el terrorisme que es fa
contra la propietat intel·lectual: tenien un negoci de
còpies il·legals de DVD".
"Operació antiterrorista frustrada. S'han produït aquesta
matinada diverses detencions tant al barri de la Trinitat com al
barri del Raval. Han estat detingudes deu persones de
nacionalitat pakistanesa però al cap d’unes hores s’ha sabut
que a aquestes persones no se’ls ha trobat armes ni cap
+
indici que els vinculés al terrorisme. En canvi, sí al terrorisme
que atempta contra la propietat intel·lectual, perquè
realment poden ser delinqüents comuns en xarxa que
estiguin dins d’un negoci de falsificació de DVD".
"Cap dels detinguts aquest matí pels mossos d’esquadra
pertanyen a una cèl·lula de terrorisme islamista. Es tracta de
+
deu delinqüents comuns d’origen pakistanès veïns del Raval
i la Trinitat que presumptament es dedicaven a la falsificació
de vídeos, DVD i telèfons mòbils"
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2.2.3.3. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-terrorisme
Quadre 32. Canal 33. Freqüència d’us de la concurrència Pakistan/esos -terrorisme
en una mateixa seqüència informativa
Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 La nit al dia Bloc titulars

Operació antiterrorista
frustrada contra deu
pakistanesos
presumptivament
relacionats amb grups
terroristes

Relació
Pakistan/esos- terrorisme
"Una operació frustrada antiterrorista avui dels mossos
d’esquadra per desarticular una presumpta cèl·lula
antiterrorista. I diem frustrada perquè han detingut deu
persones de nacionalitat pakistanesa a qui no s’ha trobat
altre vinculació amb el terrorisme que el terrorisme que es fa
contra la propietat intel·lectual: tenien un negoci de còpies
il·legals de DVD"
"Operació antiterrorista frustrada. S'han produït aquesta
matinada diverses detencions tant al barri de la Trinitat com al
barri del Raval. Han estat deu persones de nacionalitat
pakistanesa però al cap d’unes hores s’ha sabut que a
aquestes persones no se’ls ha trobat armes ni cap indici que
els vinculés al terrorisme. En canvi sí al terrorisme que
atempta contra la propietat intel·lectual, perquè realment
poden ser delinqüents comuns en xarxa que estiguin dins
d’un negoci de falsificació de DVD".
"Cap dels detinguts aquest matí pels mossos d’esquadra
pertanyen a una cèl·lula de terrorisme islamista. Es tracta
de deu delinqüents comuns d’origen pakistanès veïns del
Raval i la Trinitat que presumptament es dedicaven a la
falsificació de vídeos, DVD i telèfons mòbils"

2.2.4. Anàlisi del discurs
2.2.4.1. Transcripció de titulars i resums de les notícies
Quadre 33. Canal 33. Transcripció dels titulars i resums de les notícies
Bloc
Canal sonor (transcripció)
informatiu
15/09/04 La nit al dia Bloc titulars “Una operació frustrada antiterrorista avui dels
mossos d’esquadra per desarticular una presumpta
cèl·lula antiterrorista. I diem frustrada perquè han
detingut deu persones de nacionalitat pakistanesa
a qui no s’ha trobat altre vinculació amb el
terrorisme que el terrorisme que es fa contra la
propietat intel·lectual: tenien un negoci de còpies
il·legals de DVD.”
Data

Programa

Canal visual

- Privadesa adults:
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia (imatges al fons de
la presentadora, que resta en
primer pla)

2.2.4.2. Elements informatius associats a la notícia
Canal 33 no dóna informació addicional a part de la notícia sobre la detenció
dels deu ciutadans pakistanesos.
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2.3. El tractament informatiu a TVE a Catalunya
2.3.1. Atenció informativa
2.3.1.1 Temps de notícia sobre el tema
Quadre 34. TVE a Catalunya. Temps de notícia sobre el tema per dia i programa
Data

Temps de notícia
sobre el tema
00:01:31
00:00:44
00:01:03
00:00:30
00:01:54
00:02:00
00:01:17
00:08:59

Programa

15/09/04

L'informatiu migdia
L'informatiu vespre
L'informatiu migdia
L'informatiu migdia
L'informatiu migdia
L'informatiu vespre
L'informatiu migdia
Total

16/09/04
17/09/04
20/09/04
21/09/04

2.3.1.2. Temps de paraula dels actors
Quadre 35. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors per dia i programa
Data

Programa

15/09/04 L'informatiu
migdia
16/09/04 L'informatiu
migdia

21/09/04 L'informatiu
migdia

Títol de la notícia

Actor

Detinguts a Barcelona deu presumptes
col·laboradors de grups islamistes
S'investiga si els deu pakistanesos
detinguts a Barcelona tenen algun
antecedent que els vinculi a grups
radicals islamistes
Els mossos identifiquen els deu
pakistanesos detinguts dimecres passat

Activitat

Nombre
d’inserts
1

Temps de
paraula
00:00:14

Sense identificar

Veí

Tura, Monserrat

Consellera
d'Interior

1

00:00:28

Qureshi, Javed

Associació de
treballadors
pakistanesos

1

00:00:48

Quadre 36. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors. Tots els programes
Actor
Qureshi, Javed
Tura, Monserrat
Sense identificar

Agrupació

Temps de paraula

Món associatiu
Govern de Catalunya
Altres

00:00:48
00:00:28
00:00:14

Nombre
d’inserts
1
1
1

Quadre 37. TVE a Catalunya. Temps de paraula per agrupació
Agrupació
Món associatiu
Govern de Catalunya
Altres
Total

Temps de
paraula
00:00:48
00:00:28
00:00:14
00:01:30

Nombre
d’inserts
1
1
1
3

% sobre total
temps de paraula
53,3
31,1
15,6
100
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Quadre 38. TVE a Catalunya. Temps de paraula de persones immigrades i subretolació.
Tots els programes
Actor

Subretolació

Qureshi, Javed

Agrupació

Associació de treballadors
pakistanesos

Món associatiu

Temps de
paraula
00:00:48

Nombre
d’inserts
1

2.3.2. Elements de dramatització i espectacularització

2.3.2.1 Respecte a la privadesa de les persones afectades

Aquesta cadena mostra imatges dels detinguts coberts amb peces de roba
pròpia. Si no és així, i per tal de respectar la privadesa de les persones
afectades,

deixa

fora

del

camp

de

visió

dels

teleespectadors

i

teleespectadores el cap i el rostre dels actors que intervenen en les imatges
de la notícia (detinguts i mossos d’esquadra), excepte en tres ocasions (a
l’Informatiu migdia, en dues ocasions, i a l’Informatiu vespre del dia 20/09, en
una ocasió), en què es pot identificar visualment el rostre d’un detingut.

2.3.2.1.1 Presència de persones identificables
Quadre 39. TVE a Catalunya. Persones identificables

Data
Programa
15/09/2004 L'informatiu
vespre
16/09/2004 L'informatiu
migdia
17/09/2004 L'informatiu
migdia
20/09/2004 L'informatiu
migdia

Unitat
informativa
Notícia
Notícia
Notícia
Bloc titulars
Notícia

20/09/2004 L'informatiu
vespre

Bloc titulars
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
20:06:22
Detinguts coberts amb peces de roba
pròpia
14:06:12
Detinguts coberts amb peces de roba
pròpia
14:08:57
Detinguts coberts amb peces de roba
pròpia
14:01:43
Trasllat d'un arrestat fins al cotxe, amb
la cara descoberta
14:06:52
Detinguts coberts amb peces de roba
pròpia.
Trasllat d'un arrestat fins al cotxe, amb
la cara descoberta
20:03:45
Trasllat d'un arrestat fins al cotxe, amb
la cara descoberta
20:08:30
Detinguts coberts amb peces de roba
pròpia
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2.3.2.1.2 Presència d’altres elements d’identificació
Quadre 40. TVE a Catalunya . Altres elements d’identificació
Unitat
Hora d’inici de
Data
Programa informativa
la notícia
Contingut
15/09/2004 L'informatiu Bloc titulars
14:01:19
Pla de conjunt de la façana de l'edifici on es
migdia
troba el pis dels detinguts al barri de la
Trinitat
Primer pla del rètol del carrer Pare Pérez del
Pulgar
Tràveling des del carrer fins a l'entrada de
l'habitatge del barri de la Trinitat
Zoom out de la porta foradada pels mossos
del pis de la Trinitat
Notícia
14:10:13
Primer pla del comerç Muebles la Decorativa i
rètol del carrer d'en Roig al Raval
Pla general del carrer d'en Roig al Raval
Primer pla de la porta de l'immoble dels
detinguts al Raval
Primer pla de les bústies (mig desmuntades)
de l'immoble dels detinguts al barri del Raval
Primer pla del precinte dels Mossos i un
cadenat a la porta de l'immoble dels detinguts
al barri del Raval
Zoom out del forat de la porta d'entrada al pis
dels detinguts a la Trinitat
Pla general de l'edifici dels detinguts al barri
de la Trinitat
Tràveling des del carrer Pare Pérez del
Pulgar a l'interior de l'entrada de l'habitatge
dels detinguts al barri de la Trinitat
L'informatiu
Notícia
20:06:22
Primer pla de l'intèrfon de l'immoble dels
vespre
detinguts a la Trinitat on es llegeix l'adreça:
Pare Pérez del Pulgar, núm. 9
Primer pla del forat que han fet els mossos a
la porta de l'immoble de la Trinitat, a través
del qual es distingeixen dos parells de
sabates. Zoom out fins a enquadrar la porta
de l'habitatge
Pla general de l'interior de l'escala del pis del
Raval i de la porta, precintada i amb un
cadenat
Primer pla del forat que han fet els mossos a
la porta del pis dels detinguts al barri del
Raval
Primer pla del precinte i del cadenat de la
porta del pis dels detinguts al Raval
17/09/2004 L'informatiu
Notícia
14:08:57
Pla de conjunt amb panoràmica de l'edifici de
migdia
la Trinitat Nova
20/09/2004 L'informatiu
Notícia
14:06:52
Pla de conjunt del replà i la porta del pis del
migdia
Raval
Primer pla de la porta escapçada i del
precinte dels mossos al pis del Raval
Primer pla de la bústia de l’immoble del Raval
on es llegeix: Roig 3-2
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Unitat
Hora d’inici de
Data
Programa informativa
la notícia
Contingut
20/09/2004 L'informatiu
Notícia
20:08:30
Pla mig del replà de l'escala i de la porta del
vespre
pis precintats dels detinguts al Raval
Primer pla del forat que han fet als mossos a
la porta del pis del Raval
Primer pla del precinte i el cadenat dels
mossos a la porta del pis del Raval
Primer pla d'una bústia de l'immoble del pis
del Raval on es llegeix l'adreça: Roig, 3-2
Pla mig de la porta de l'immoble del Raval

2.3.2.2 Recursos d’espectacularització visual
Quadre 41. TVE a Catalunya. Recursos d’espectacularització visual

Data
15/09/2004

Programa
L'informatiu
migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

20/09/2004

L'informatiu
vespre

Notícia

L'informatiu
migdia

Bloc titulars

Notícia

L'informatiu
vespre

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:01:19
Porta d'un dels pisos dels
detinguts rebentada pels mossos
14:10:13
Zoom out des del forat que han
fet els mossos en la porta d'un
dels pisos dels detinguts
Primer pla de les bústies (mig
desmuntades) d'un dels
habitatges dels detinguts
Primer pla del precinte dels
mossos i un cadenat a la porta
d'un dels pisos escorcollats
20:06:22
Zoom out des de l'interior d'un
dels immobles registrats –on es
poden distingir dos parells de
sabates – fins a la porta d'aquest
immoble, a través del forat que
hi han fet els mossos
Primer pla del cadenat i precinte
a la porta d'un dels immobles
dels detinguts
14:01:43
La primera imatge és la del cos
de dues persones (un detingut i
un policia de paisà), una d'elles
posant les manilles a l'altra. Els
caps estan fora del camp de
visió de la persona espectadora
14:06:52
Pla de conjunt dels detinguts
emmanillats i els mossos de
paisà. Els caps estan fora del
camp de visió de la persona
espectadora
20:08:30
Primer pla del forat que han fet
els mossos a la porta d'entrada
dels pisos registrats, cadenat i
precinte
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2.3.3. Ús del llenguatge

2.3.3.1.

Freqüència

d’ús

dels

termes

i/o

conceptes

fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Quadre 42. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús del concepte islamisme

Data
15/09/2004

Programa
L'informatiu
migdia

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

16/09/2004

17/09/2004
20/09/2004
20/09/2004

21/09/2004

L'informatiu
migdia
L'informatiu
migdia
L'informatiu
migdia
L'informatiu
vespre

L'informatiu
migdia

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:01:19
"grups radicals
islàmics"
14:10:13
"grups islamistes
radicals"
"algun grup radical
islamista"
"terrorisme islamista"
14:06:12
"grups radicals
islamistes”
"grups islamistes"

Nombre de
referències
1
1
1
1
1
1

Notícia

14:08:57

"islamisme radical"

1

Notícia

14:06:52

1

Bloc titulars

20:03:45

Notícia

20:08:30

Notícia

14:11:35

"grups islamistes
extremistes"
"organitzacions
islamistes radicals"
"grups islamistes
radicals"
"islamisme radical"

Total

1
2
1
12

Quadre 43. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús del terme terrorisme

Data
15/09/2004

20/09/04

21/09/2004

Programa
L'informatiu
migdia
L'informatiu
vespre
L'informatiu
vespre
L'informatiu
migdia

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:10:13
"terrorisme islamista "

Nombre de
referències
1

Notícia

20:06:22

"cèl·lula terrorista"

1

Notícia

20:08:30

1
1

Notícia

14:11:35

"terrorisme a l'Iraq"
"terrorisme
internacional"
"pràctica terrorista"

Total

1
5
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Quadre 44. TVE a Catalunya. Fre qüència d’ús del concepte terrorisme
Data
15/09/2004

16/09/2004

17/09/2004
20/09/2004

20/09/2004

Programa
L'informatiu
migdia

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:10:13
"grups islamistes
radicals”
“algun grup radical
islamista"
20:06:22
"grups radicals"

1

L'informatiu
vespre
L'informatiu
migdia

Notícia
Notícia

14:06:12

"grups radicals
islamistes"
"grups islamistes"

1

L'informatiu
migdia
L'informatiu
migdia

Notícia

14:08:57

Bloc titulars
Notícia

14:01:43
14:06:52

"islamisme radical"
" grups extremistes "
"grups extremistes"
"grups islamistes
extremistes"
"grups extremistes"

1
1
1
1

Bloc titulars

20:03:45

"organitzacions
islamistes radicals ”
"filmacions no tan sols
de les torres de la Vila
Olímpica, sinó també
del World Trade Center
amb força detalls de
l'estructura, de les
entrades i sortides."
"grups extremistes"
"a més de les torres del
Port Olímpic, l'edifici del
World Trade Center"
"grups islamistes
radicals"
"organització de Bin
Laden"

1

L'informatiu
vespre

Notícia

21/09/2004

Nombre de
referències
1

L'informatiu
migdia

20:08:30

Notícia

14:11:35
Total

1

1

1

1

1
1

1
1
16

Quadre 45. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús de les referències de nacionalitat o color

L'informatiu migdia

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
14:10:13

L'informatiu vespre

Notícia

20:06:22

16/09/04

L'informatiu migdia

Notícia

14:06:12

17/09/04
20/09/04

L'informatiu migdia
L'informatiu migdia

20/09/04

L'informatiu vespre

Notícia
Bloc titulars
Notícia
Bloc titulars

14:08:57
14:01:43
14:06:52
20:03:45

Notícia

20:08:30

Notícia

14:11:35

Data

Programa

15/09/04

21/09/04

L'informatiu migdia

Total

Referència
"les deu persones
detingudes, que
podrien ser del
Pakistan"
"homes d'origen
pakistanès"
"ciutadans
pakistanesos"
"deu pakistanesos"
"pakistanesos"
"pakistanesos"
"ciutadans
pakistanesos"
" pakistanesos”
"grup de
pakistanesos”
"comunitat i persona
pakistanesa"

Nombre de
referències
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
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TVE a Catalunya no usa el concepte fonamentalisme en el tractament
informatiu d’aquesta notícia.

Quadre 46. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús dels termes i/o
fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color

Concepte

Termes

Islamisme

"grups islamistes radicals"
"islamisme radical"
"algun grup radical islamista"
"terrorisme islamista"
"grups radicals islamistes”
"grups islamistes"
"grups islamistes extremistes"
"organitzacions islamistes radicals"
"grups radicals islàmics"
Total referències d’islamisme
Terrorisme
Terme
"cèl·lula terrorista"
"terrorisme islamista "
"terrorisme a l'Iraq"
"terrorisme internacional"
"pràctica terrorista" [denúncia de l'insert]
Subtotal
Concepte
"grups extremistes"
"grups islamistes radicals”
“algun grup radical islamista"
"grups radicals"
"grups radicals islamistes"
"grups islamistes"
"islamisme radical"
"grups islamistes extremistes"
"organitzacions islamistes radicals”
"filmacions no tan sols de les torres de
la Vila Olímpica, sinó també del World
Trade Center amb força detalls de
l'estructura, de les entrades i sortides"
"a més de les torres del Port Olímpic,
l'edifici del World Trade Center"
"organització de Bin Laden" [denúncia de
l'insert]

Subtotal
Total referències de terrorisme
Nacionalitat
"pakistanesos"
"ciutadans pakistanesos"
"homes d'origen pakistanès"
"deu pakistanesos"
"les deu persones detingudes, que
podrien ser del Pakistan"
"grup de pakistanesos”
"comunitat i persona pakistanesa"
Total referències de nacionalitat i color

conceptes

Nombre de
termes
3
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
21
3
2
1
1
1
1
1
10
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2.3.3.2. Freqüència de conc urrència Pakistan/esos-delinqüència
Quadre 47. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esosdelinqüència en una mateixa seqüència informativa
Relació
Pakistan/esos- delinqüència
"Segons els mossos, les deu persones detingudes, que
+
podien ser del Pakistan, formen part d'una banda de
delinqüència organitzada."
"A Barcelona, els mossos d'esquadra han detingut deu
+
homes d'origen pakistanès acusats de formar part d'un grup
de delinqüència organitzada."
"Ha ordenat que investiguin si els deu ciutadans
pakistanesos detinguts ahir a Barcelona tenen o no algun
antecedent que els vinculi a grups radicals islamistes. Els tres
cossos de policia analitzen a hores d’ara tota la documentació
que van trobar en l’escorcoll de dos pisos: els van trobar
+
passaports i targetes bancàries falses. També miren
d’esbrinar on han anat a parar els diners que obtenien amb
les seves activitats delictives, encara que segons la
consellera d’interior encara és massa aviat per saber si
servien per finançar grups islamistes".
20/09/04 L'informatiu Bloc titulars
"Destacarem nous detalls dels deu pakistanesos detinguts la
migdia
setmana passada a Barcelona. Detalls coneguts per
+
l’Informatiu que confirmarien la sospita que, amb les seves
activitats delictives, es dedicaven a finançar grups
extremistes i a subministrar-los informació”
Els pakistanesos detinguts "Segons fonts de la investigació, la hipòtesi que cobra més
a Barcelona havien gravat força és que el grup de pakistanesos detinguts dimecres
en vídeo l'hotel Arts i la
formaven una cèl·lula que podria haver finançat grups
torre Mapfre
extremistes. També es dedicava a extorquir altres
+
pakistanesos als qui obligaven a col·laborar. [...] També els
van decomissar 200 grams d’heroïna pura, amb un valor al
mercat de 360 mil euros i tot sembla indicar que n’hi havia
hagut molta més.”
21/09/04 L'informatiu Els mossos identifiquen els "Les informacions sobre els detinguts que dóna la policia
migdia
deu pakistanesos detinguts sobre activitats delictives no poden recaure sobre tota la
dimecres passat
comunitat i persona pakistanesa. L'acusació de relació
amb l'organització de Bin Laden confusa (pot plantejar
qüestions com droga i falsificació de documents) estableix
un vincle amb la pràctica terrorista que considerem no
s'ajusta a la realitat, ni tant sols les deu persones inculpades"
Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 L'informatiu Detinguts a Barcelona deu
migdia
presumptes col·laboradors
de grups islamistes
L'informatiu Detinguts a Barcelona deu
vespre
presumptes col·laboradors
de grups islamistes
16/09/04 L'informatiu S'investiga si els deu
migdia
pakistanesos detinguts a
Barcelona tenen algun
antecedent que els vinculi a
grups radicals islamistes
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2.3.3.3. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-terrorisme
Quadre 48. TVE a Catalunya. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esosterrorisme en una mateixa seqüència informativa
Relació
Pakistan/esos- terrorisme
"Segons els Mossos, les deu persones detingudes, que
podien ser del Pakistan, formen part d'una banda de
delinqüència organitzada. La policia investiga si en algun
+
moment podrien haver col·laborat amb algun grup radical
islamista fora d'Espanya."
S'investiga si els deu
"Ha ordenat que investiguin si els deu ciutadans
pakistanesos detinguts a
pakistanesos detinguts ahir a Barcelona tenen o no algun
Barcelona tenen algun
antecedent que els vinculi a grups radicals islamistes. Els
antecedent que els vinculi a tres cossos de policia analitzen a hores d’ara tota la
grups radicals islamistes
documentació que van trobar en l’escorcoll de dos pisos: els
Mixta
van trobar passaports i targetes bancàries falses. També
miren d’esbrinar on han anat a parar els diners que obtenien
amb les seves activitats delictives, encara que segons la
Consellera d’Interior encara és massa aviat per saber si
servien per finançar grups islamistes."
Els deu pakistanesos
"Els deu pakistanesos detinguts abans d’ahir per investigar
detinguts a Barcelona
si estan implicats en el finançament de l’islamisme radical,
+
hauran de declarar a
hauran d’anar a declarar a l’Audiència Nacional."
l'Audiència Nacional
Bloc titulars
"Destacarem nous detalls dels deu pakistanesos detinguts la
setmana passada a Barcelona. Detalls coneguts per
+
l’Informatiu que confirmarien la sospita que, amb les seves
activitats delictives, es dedicaven a finançar grups
extremistes i a subministrar-los informació."
Els pakistanesos detinguts "Cada vegada hi ha més evidències que el grup de
a Barcelona havien gravat pakistanesos detinguts la setmana passada a Barcelona es
+
en vídeo l'hotel Arts i la
dedicava a finançar grups islamistes extremistes i també a
torre Mapfre
donar-los informació."
"Segons fonts de la investigació, la hipòtesi que cobra més
força és que el grup de pakistanesos detinguts dimecres
+
formaven una cèl·lula que podria haver finançat grups
extremistes"
Bloc titulars
"De mica en mica es van sabent més detalls de la detenció de
deu ciutadans pakistanesos a Barcelona la setmana
passada, i cada cop hi ha més indicis que es tractava d'un
grup que es dedicava a finançar i a passar informació a
+
organitzacions islamistes radicals. Així, per exemple, entre
els vídeos trobats per la policia hi havia filmacions no tan s ols
de les torres de la Vila Olímpica, sinó també del World Trade
Center"
Els pakistanesos detinguts "El cas dels pakistanesos detinguts la setmana passada a
a Barcelona havien gravat Barcelona. A les cintes de vídeo confiscades, surt, a més de
+
en vídeo l'hotel Arts i la
les torres del Port Olímpic, l’edifici del World Trade Center. I
torre Mapfre
la policia sospita que els detinguts es dedicaven a passar
informació a grups islamistes radicals i a finançar-los."
"La hipòtesi que cobra més força és que el grup de
pakistanesos detinguts dimecres formaven una cèl·lula que
podria haver finançat grups extremistes; també es dedicava
a extorquir altres pakistanesos, als qui obligaven a
+
col·laborar.[...] Segons les mateixes fonts, el grup no estava
preparat per atemptar però sí que podia facilitar o vendre
informació a qualsevol altre grup.”
Els mossos identifiquen els "Les informacions sobre els detinguts que dóna la policia
deu pakistanesos detinguts sobre activitats delictives no poden recaure sobre tota la
dimecres passat
comunitat i persona pakistanesa. L'acusació de relació amb
l'organització de Bin Laden confusa (pot plantejar qüestions
com droga i falsificació de documents) estableix un vincle
amb la pràctica terrorista que considerem no s'ajusta a la
realitat, ni tant sols les deu persones inculpades"

Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 L'informatiu Detinguts a Barcelona deu
migdia
presumptes col·laboradors
de grups islamistes

16/09/04 L'informatiu
migdia

17/09/04 L'informatiu
migdia

20/09/04 L'informatiu
migdia

L'informatiu
vespre

21/09/04 L'informatiu
migdia
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Data

Programa

Títol de la notícia

Pakistan/esos- terrorisme
"Les associacions de pakistanesos estan preocupades
perquè les notícies sobre els deu detinguts investigats per la
policia per presumpte finançament de l’islamisme radical
perjudiquin la imatge del col·lectiu"

Relació
Mixta

2.3.4. Anàlisi del discurs
2.3.4.1. Transcripció de titulars i resums de les notícies
Quadre 49. TVE a Catalunya. Transcripció dels titulars i resums de les notícies
Bloc
Canal sonor (transcripció)
informatiu
15/09/04 L'informatiu Bloc titulars Els mossos detenen a Barcelona deu persones que
migdia
formaven una banda de delinqüència organitzada. Les
detencions s'han fet per ordre de l'Audiència Nacional,
que investiga si en algun moment han donat suport a
grups radicals islàmics.
Data

Programa

Canal visual

- Altres elements
d’identificació:
Pla de conjunt de la façana
de l'edifici on es troba el pis
dels detinguts al barri de la
Trinitat.
Primer pla del rètol del
carrer Pare Pérez del
Pulgar.
Tràveling des del carrer fins
a l'entrada de l'habitatge del
barri de la Trinitat.
Zoom out de la porta
foradada pels mossos del
pis de la Trinitat.
- Espectacularització
visual:
La porta d'un dels pisos
dels detinguts rebentada
pels mossos.
20/09/04 L'informatiu Bloc titulars Destacarem nous detalls dels deu pakistanesos
- Privadesa persones:
migdia
detinguts la setmana passada a Barcelona. Detalls
- Trasllat d'un arrestat fins
coneguts per l’Informatiu que confirmarien la sospita que, al cotxe, amb la cara
amb les seves activitats delictives, es dedicaven a
descoberta.
finançar grups extremistes i a subministrar-los
- La cadena intenta deixar
informació. A una de les cases escorcollades, per
fora del camp de visió el
exemple, es va trobar vídeos amb imatges de les torres cap dels detinguts.
del Port Olímpic i del World Trade Center de Barcelona. - Espectacularització
visual:
La primera imatge és la del
cos de dues persones (un
detingut i un policia de
paisà), una d'elles posant
les manilles a l'altra. Els
caps estan fora del camp
de visió de la persona
espectadora.
L'informatiu Bloc titulars De mica en mica es van sabent més detalls de la
- Privadesa persones:
vespre
detenció de deu ciutadans pakistanesos a Barcelona la - Trasllat d'un arrestat fins
setmana passada, i cada cop hi ha m és indicis que es
al cotxe, amb la cara
tractava d'un grup que es dedicava a finançar i a passar descoberta.
informació a organitzacions islamistes radicals. Així,
- La cadena intenta deixar
per exemple, entre els vídeos trobats per la policia, hi
fora del camp de visió el
havia filmacions, no tan sols de les torres de la Vila
cap dels detinguts.
Olímpica, sinó també del World Trade Center, amb força
detalls de l'estructura i de les entrades i sortides.
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2.3.4.2. Elements informatius associats a la notícia
Quadre 50. TVE a Catalunya. Elements informatius associats a la notícia
Data
Programa
Notícia
21/09/2004 L'informatiu Els mossos identifiquen els
migdia
deu pakistanesos detinguts
dimecres passat

Contingut
Aquesta notícia es fa ressò de la roda de
premsa convocada per algunes associacions de
pakistanesos de Barcelona, per mostrar la seva
preocupació perquè les notícies sobre els deu
detinguts investigats per la policia per
pres umpte finançament de l'islamisme radical
no perjudiquin la imatge del col·lectiu
pakistanès. En aquest sentit, declaren que la
relació establerta pels mitjans no s'ajusta a la
realitat, ni del col·lectiu pakistanès, ni dels deu
detinguts.
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2.4. El tractament informatiu a BTV
2.4.1. Atenció informativa
2.4.1.1 Temps de notícia sobre el tema
Quadre 51. BTV. Temps de notícia sobre el tema per dia i programa
Data
15/09/04
16/09/04
17/09/04
18/09/04
20/09/04
21/09/04

Programa
Info 1
Infonit
Info 1
Infonit
Info 1
Infonit
Info 1
Infonit
Info 1
Infonit
Info 1
Total

Temps de notícia
sobre el tema
00:02:08
00:01:57
00:01:42
00:00:40
00:01:03
00:00:33
00:00:53
00:00:33
00:02:21
00:01:38
00:02:29
00:15:57

2.4.1.2. Temps de paraula dels actors
Quadre 52. BTV. Temps de paraula dels actors per dia i programa
Data

Programa

15/09/04 Info 1
Infonit

17/09/04 Info 1
21/09/04 Info 1

Títol de la notícia

Actor

Activitat

Detinguts a Barcelona deu presumptes Maragall, Pasqual President de la
col·laboradors de grups islamistes
Generalitat de
Catalunya
Detinguts a Barcelona deu presumptes Sense identificar No identificada però,
col·laboradors de grups islamistes
pel que explica, se
suposa que és veïna de
la Trinitat Nova. Parla
d'esquena a la càmera
Maragall, Pasqual President de la
Generalitat de
Catalunya
Tura diu que els detinguts al Raval
Tura, Monserrat
Consellera d'Interior
pertanyen a una banda de
delinqüència comuna
Quatre associacions pakistaneses de Ilyas, Javed
Associació de
Barcelona protesten per les
treballadors
vinculacions amb grups terroristes
pakistanesos

Nombre
d’inserts
1

Temps de
paraula
00:00:17

1

00:00:18

1

00:00:14

1

00:00:34

1

00:00:22
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Quadre 53. BTV. Temps de paraula dels actors. Tots els programes
Actor
Tura, Monserrat
Maragall, Pasqual
Ilyas, Javed
Sense identificar

Temps de
paraula
00:00:34
00:00:31
00:00:22
00:00:18

Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Món associatiu
Sense identificar

Nombre
d’inserts
1
2
1
1

Quadre 54. BTV. Temps de paraula per agrupació
Agrupació
Govern de Catalunya
Món associatiu
Sense identificar
Total

Temps de
paraula
00:01:05
00:00:22
00:00:18
00:01:45

Nombre
d’inserts
3
1
1
5

% sobre total
temps de paraula
61,9
21,0
17,1
100

Quadre 55. BTV. Temps de paraula de persones immigrades i subretolació. Tots els
programes
Actor
Ilyas, Javed

Subretolació
Associació de treballadors
pakistanesos

Agrupació
Món associatiu

Temps de
paraula
00:00:22

Nombre
d’inserts
1

2.4.2. Elements de dramatització i espectacularització

2.4.2.1 Respecte a la privadesa de les persones afectades

Per tal de respectar la privadesa de les persones afectades, BTV sempre
utilitza el difuminat dels rostres dels mossos d’esquadra que intervenen en les
imatges de la notícia. Amb la mateixa finalitat, aquesta cadena recull les
imatges d’un testimoni que, per no ser reconegut, es mostra d’esquena a la
càmera.
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2.4.2.1.1 Presència de persones identificables

Quadre 56. BTV. Persones identificables

Data
15/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

16/09/2004

Info 1

Notícia

16/09/2004

Infonit

Notícia

20/09/2004

Info 1

Notícia

Infonit

Notícia

Info 1

Bloc titulars

21/09/2004

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:01:15
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:04:02
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:15:14
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:50:06
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:03:45
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
21:41:16
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:01:20
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia
14:04:53
Representants de les
associacions de pakistanesos
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia

2.4.2.1.2 Presència d’altres elements d’identificació
Quadre 57. BTV. Altres elements d’identificació
Data
15/09/2004

16/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:04:02
Pla general d'un carrer del Raval

Infonit

Notícia

21:44:18

Info 1

Notícia

14:15:14

Pla mig del replà de l'escala del
pis dels detinguts al Raval
Pla mig de l'escala a l'entrada de
l'immoble del Raval
Pla de conjunt de les bústies de
l'entrada del pis del Raval
Primer pla del precinte de la
porta del pis dels detinguts al
Raval i pla mig de la porta
L’off diu que els dos pisos estan
situats a la Trinitat Vella i al
Raval
Pla mig de l'escala interior,
primer pla de les bústies i primer
pla de la porta del pis del Raval
Pla general del carrer Roig (barri
del Raval); s'indica amb una
sobreimpressió: c/ del Roig, el
Raval, ahir.
Primer pla de l'intèrfon de
l'immoble del barri del Raval.
Primer pla de les escales de
l'entrada de l'immoble del Raval.
Pla mig de la porta del pis del
barri del Raval mig esbotzada i
precintada pels mossos
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Data

Programa

Unitat
informativa

Hora d’inici de
la notícia

16/09/2004

Infonit

Notícia

21:50:06

20/09/2004

Info 1

Notícia

14:03:45

Infonit

Notícia

21:41:16

21/09/2004

Info 1

Notícia

14:04:53

Contingut
Primer pla de la bústia del pis del
Raval on es llegeix l'adreça:
Roig, nº 3-2
Pla general de l'interior de
l'entrada de l'immoble del barri
del Raval
Pla general de les bústies de
l'immoble del barri del Raval
Pla mig del replà i l'escala del pis
dels detinguts al Raval
Pla general del replà del pis del
Raval
Pla general d'un carrer del Raval
Pla general del carrer Roig, al
Raval
Primer pla de l’intèrfon del pis
dels detinguts al Raval
Pla conjunt de la porta d’entrada
al pis del Raval i del replà
Primer pla de la bústia del pis
dels detinguts al Raval on es
llegeix clarament l’adreça: Roig
3-2
Pla de conjunt de la porteria del
pis dels detinguts al Raval
Pla de conjunt del carrer de
Roig, al Raval
Primer pla de la bústia del pis
dels detinguts al Raval on es
llegeix clarament l'adreça.
Pla de conjunt del replà i porta
del pis del Raval
Pla de conjunt de la porteria del
pis del Raval amb tràveling de
les bústies de l’immoble
Pla general del carrer Roig del
Raval, amb la sobreimpressió:
c/ Roig, Barcelona, 15 de
setembre passat
Primer pla d'una bústia de
l'immoble del Raval on es llegeix
Roig, nº 3-2
Primer pla d'unes escales de
l'immoble del Raval
Pla mig de la porta del pis del
Raval mig esbotzada i
precintada pels mossos
Pla general de l'entrada i de les
bústies de l'immoble del Raval
Pla general del replà de l'escala
del pis dels detinguts al Raval
Pla general d'un carrer del Raval
Primer pla d'una bústia de
l'immoble de Raval on es llegeix:
Roig, nº 3-2
Pla mig de l'escala que duu al
replà del pis dels detinguts al
Raval
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2.4.2.2 Recursos d’espectacularització visual
Quadre 58. BTV. Recursos d’espectacularització visual

Data
15/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Notícia

15/09/2004

Infonit

Notícia

16/09/2004

Info 1

Notícia

Infonit

Notícia

Info 1

Notícia

Infonit

Notícia

20/09/2004

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
14:04:02
Primer pla d'un guant de plàstic
abandonat a terra
Primer pla del precinte que els
mossos han posat a la porta d'un
dels pisos dels detinguts
21:44:18
Primer pla del precinte dels
mossos a la porta d'un dels pisos
dels detinguts
Primer pla d'un guant de plàstic
abandonat a terra
14:15:14
Primer pla d'un guant de plàstic
abandonat a terra de l'escala
d'un dels pisos dels detinguts
21:50:06
Imatges del pis dels detinguts,
en estat deficient, situat al Raval
14:03:45
Imatges del pis dels detinguts
situat al Raval: primer pla de la
bústia on es llegeix l'adreça; pla
de conjunt del replà i la porta del
pis; pla de conjunt de la porteria i
la bústia del pis del Raval
21:41:16
Porta d'un dels habitatges dels
detinguts foradada i precintada
pels mossos

2.4.3. Ús del llenguatge
2.4.3.1.

Freqüència

d’ús

dels

termes

i/o

conceptes

fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Quadre 59. BTV. Freqüència d’ús del concepte fonamentalisme

Data
15/09/2004

16/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Notícia

Infonit

Notícia

Info 1

Notícia

Infonit

Notícia
Total

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:04:02
"grups fonamentalistes
islàmics"
21:44:18
"grups fonamentalistes
islàmics"
14:15:14
"grups fonamentalistes
islàmics"
21:50:06
"grups de fonamentalistes islàmics"

Nombre de
referències
3
1
1
1

6
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Quadre 60. BTV. Freqüència d’ús del concepte islamisme

Data
15/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

Infonit

Bloc titulars
Notícia

16/09/2004

17/09/2004

Info 1

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:01:15
"grups islamistes
radicals"
14:04:02
"grups fonamentalistes
islàmics"
21:31:57
"grups islamistes
radicals"
21:44:18
"grup radical islamista"

14:15:14

Infonit

Notícia

21:50:06

Info 1
Infonit

Notícia
Notícia

14:16:38
21:43:08

18/09/2004

Info 1

Bloc titulars
Notícia

14:02:14
14:06:30

20/09/2004

Infonit
Info 1

Notícia
Bloc titulars

21:42:09
14:01:17

Notícia

14:03:45

21/09/2004

Infonit

Notícia

21:41:16

Info 1

Bloc titulars
Notícia

14:01:20
14:04:53

"grups fonamentalistes
islàmics"
"grups fonamentalistes
islàmics"
"grups radicals
islàmics”
"grups de
fonamentalistes
islàmics"
"terrorisme islàmic"
"cèl·lula terrorista
islàmica"
"grups radicals
islàmics"
"grups islamistes"
"possible vinculació
amb el finançament de
grups islamistes"
"grups islamistes"
"grups islamistes
radicals"
"grups radicals
islamistes"
"grups islamistes
radicals"
"grups islamistes
radicals"
"radicals islamistes"
"bandes radicals
islamistes";
"grups radicals
islamistes"

Total

Nombre de
referències
1
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

23

Quadre 61. BTV. Freqüència d’ús del terme terrorisme

Data
15/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Bloc titulars

17/09/2004

Infonit
Info 1
Infonit

Notícia
Notícia
Notícia

21:44:18
14:16:38
21:43:08

Info 1

Bloc titulars
Notícia

14:01:20
14:04:53

21/09/2004

Total

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:01:15
"grups terroristes"
"cèl·lula terrorista"
"terrorisme islàmic"
"cèl·lula terrorista
islàmica”
"grups terroristes"
"terrorisme
internacional"

Nombre de
referències
1
1
1

1
1
1
6
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Quadre 62. BTV. Freqüència d’ús del concepte terrorisme

Data
15/09/2004

Programa
Info 1

Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia

Infonit

Bloc titulars
Notícia

16/09/2004

17/09/2004

Info 1

Infonit

Notícia

Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Referències
14:01:15
"grups islamistes
radicals"
14:04:02
"grups fonamentalistes
islàmics"
21:31:57
"grups islamistes
radicals"
21:44:18
"allà s'hi han trobat
llibres relacionats amb
el líder d'Al-Qaeda
Ossama Bin Laden"
14:15:14
"grups fonamentalistes
islàmics”

21:43:08

18/09/2004

Info 1

Bloc titulars
Notícia

14:02:14
14:06:30

20/09/2004

Infonit
Info 1

Notícia
Bloc titulars

21:42:09
14:01:17

Notícia

14:03:45

Infonit

21/09/2004

Info 1

Notícia

21:41:16

Bloc titulars
Notícia

Total

14:01:20
14:04:53

Nombre de
referències
1
3
1
1

1

"grups radicals
islàmics"

1

"vídeos i llibres, un
d'ells sobre el líder d'AlQaeda, Ossama Bin
Laden"
"relacionada amb AlQaeda"
"grups radicals
islàmics"
"grups islamistes"
"possible vinculació
amb el finançament de
grups islamistes"
"grups islamistes"
"grups islamistes
radicals"
"grups radicals
islamistes"
"grups islamistes
radicals"
"grup radical del
Pakistan”
"grup radical del
Pakistan"
"grups islamistes
radicals"
"radicals islamistes"
"grups radicals"

1

"grups radicals
islamistes"

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
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Quadre 63. BTV. Freqüència d’ús de les referències de nacionalitat o color
Unitat
informativa
Bloc titulars
Notícia
Bloc titulars
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
14:01:15
14:04:02
21:31:57
21:44:18

Info 1

Notícia

14:15:14

Infonit

Notícia

21:50:06

Info 1
Infonit
Info 1

Notícia
Notícia
Bloc titulars
Notícia

14:16:38
21:43:08
14:02:14
14:06:30

Infonit

Notícia

21:42:09

Info 1

Bloc titulars
Notícia
Notícia

14:01:17
14:03:45
21:41:16

Bloc titulars
Notícia

14:01:20
14:04:53

Data

Programa

15/09/04

Info 1
Infonit

16/09/04

17/09/04
18/09/04

20/09/04

Infonit
21/09/04

Info 1

Total

Referència
"la majoria pakistanesos"
"d'origen pakistanès"
"pakistanesos"
"pakistanesos"
" d'origen pakistanès"
"pakistanesos"
"d'origen pakistanès"
"persones d'origen
pakistanès"
"pakistanesos"
"ciutadans pakistanesos"
"pakistanesos"
"d'origen pakistanès"
"pakistanesos"
"d'origen pakistanès"
“pakistanesos"
"pakistanesos"
"pakistanesos"
"grup de pakistanesos"
"pakistanesos"
"pakistanesos"
"associacions de
pakistanesos"
"pakistanesos"
"entitats pakistaneses"
"comunitat pakistanesa"

Nombre de
referències
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
28

49

Quadre 64. BTV. Freqüència d’us dels termes i/o conceptes fonamentalisme/islamisme
/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Concepte
Fonamentalisme

Termes

"grups fonamentalistes islàmics"
"grups de fonamentalistes islàmics"
Total referències de fonamentalisme
Islamisme
"grups islamistes radicals"
"grups fonamentalistes islàmics"
"grups radicals islàmics”
"grups islamistes"
"grups radicals islamistes "
"grup radical islamista"
"grups de fonamentalistes islàmics"
"terrorisme islàmic"
"cèl·lula terrorista islàmica"
"possible vinculació amb el
finançament de grups islamistes"
"radicals islamistes"
"bandes radicals islamistes"
Total referències d’islamisme
Terrorisme
Terme
"grups terroristes"
"terrorisme internacional"
"cèl·lula terrorista"
"terrorisme islàmic"
"cèl·lula terrorista islàmica”
Subtotal
Concepte "grups islamistes radicals"
"grups fonamentalistes islàmics"
"grups radicals islàmics"
"grups islamistes"
"grups radicals islamistes"
"grup radical del Pakistan"
"allà s'hi han trobat llibres relacionats
amb el líder d'Al-Qaeda, Ossama Bin
Laden"
"vídeos i llibres, un d'ells sobre el líder
d'Al-Qaeda, Ossama Bin Laden"
"relacionada amb Al-Qaeda"
"possible vinculació amb el
finançament de grups islamistes"
"radicals islamistes"
"grups radicals"
Subtotal
Total referències de terrorisme
Nacionalitat
"pakistanesos"
"d'origen pakistanès"
"la majoria pakistanesos"
"persones d'origen pakistanès"
"ciutadans pakistanesos"
"grup de pakistanesos"
"associacions de pakistanesos"
"entitats pakistaneses"
"comunitat pakistanesa"
Total referències de nacionalitat i color

Nombre de
termes
5
1

6
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

23
2
1
1
1
1
6
5
4
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
23
29
16
5
1
1
1
1
1
1
1
28

50

2.4.3.2. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-delinqüència
Quadre 65. BTV. Freqüència d’us de la concurrència Pakistan/esos - delinqüència
en una mateixa seqüència informativa
Pakistan/esos- delinqüència
"Els mossos d'esquadra detenen a Barcelona deu persones
relacionades amb la delinqüència comuna que estan
vinculades a grups islamistes radicals. Se sospita que els
delinqüents, la majoria pakistanesos, haurien finançat i
donat suport a grups terroristes a l'estranger."
Detinguts a Barcelona deu "Els deu són d'origen pakistanès i presumptament pertanyen
presumptes col·laboradors a una banda de delinqüents comuns que podrien haver
de grups islamistes
finançat o tingut relació am b grups fonamentalistes islàmics
fora d'Espanya."
Detinguts a Barcelona deu "Els mossos d'esquadra analitzen la documentació
presumptes col·laboradors intervinguda arran de la detenció a Barcelona d'un grup de
de grups islamistes
delinqüents comuns, la majoria d'ells pakistanesos."
"Els mossos d’esquadra han detingut a Barcelona deu
persones relacionades amb la delinqüència comuna i que
presumptament haurien finançat i donat suport logístic a
grups fonamentalistes islàmics de fora d’Espanya. Aquest és
el moment en què els detinguts, d’origen pakistanès,
entraven als furgons policials".
Els mossos diuen que no es "Els detinguts, d'origen pakistanès, presumptivament
poden vincular els
formaven part d'un grup de delinqüència comuna."
pakistanesos detinguts ahir
amb Bin Laden
Els mossos diuen que no es "Les deu persones d’origen pakistanès detingudes ahir a
poden vincular els
Barcelona passaran demà a disposició judicial. Els mossos
pakistanesos detinguts ahir d’esquadra estan investigant si tenen o no algun tipus de
amb Bin Laden
lligam amb grups fonamentalistes islàmics. La consellera
d’Interior, Montserrat Tura, ha certificat que formen part d’un
grup de delinqüència comuna."
Tura diu que els detinguts "La consellera Montserrat Tura va parlar ahir a Fora de
al Raval pertanyen a una
Control de la detenció dels deu pakistanesos a Ciutat Vella i
banda de delinqüència
al Raval. Tura va dir que els detinguts pertanyen
comuna
presumptament a una banda de delinqüència comuna."
Traslladats a l'Audiència
"Aquesta tarda han traslladat a l'Audiència Nacional els deu
Nacional els detinguts
ciutadans pakistanesos detinguts el passat dimecres a
islàmics a Barcelona
Barcelona com a presumptes integrants d'una xarxa de
falsificació de targetes de crèdit."
Bloc titulars
"L'Audiència Nacional ordena presó per als deu
pakistanesos detinguts a Barcelona dimecres passat per la
seva presumpta relació amb grups islamistes. De moment, el
jutge els acusa de falsificació de documents públics i
tinença il·legal de drogues."
El jutge ordena l'ingrés a
"El jutge de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha ordenat
presó dels deu detinguts a avui l’ingrés a la presó dels deu detinguts dimecres a
Barcelona per falsificació de Barcelona en la seva majoria d’origen pakistanès. Els deu
documents
pakistanesos, que van ser traslladats ahir a Madrid, estan
acusats de falsificació de documents i tinença il·lícita de
drogues.”
El jutge ordena l'ingrés a
"Els deu pakistanesos, que van ser traslladats ahir a Madrid,
presó dels deu detinguts a estan acusats de falsificació de documents i tinença
Barcelona per falsificació de il·lícita de drogues."
documents
Es troben vídeos gravats de "Recordem que els deu pakistanesos van ser detinguts a
les torres Mapfre al pis dels dos pisos del Raval i la Trinitat com a presumptes membres
deu pakistanesos detinguts d'una banda de delinqüents i per la seva possible relació
amb grups radicals islamistes."

Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 Info 1
Bloc titulars

Infonit

16/09/04 Info 1

Infonit

17/09/04 Info 1

Infonit

18/09/04 Info 1

Infonit

20/09/04 Info 1
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Relació

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Data

Programa

Títol de la notícia

Relació
Pakistan/esos- delinqüència
"Entre el material que els mossos d’esquadra van trobar als
dos pisos on van ser detinguts els deu pakistanesos hi ha un
vídeo amb imatges dels dos gratacels de Barcelona. [...]
Els detinguts es troben a la presó i se sap que un d’ells va
tenir relació en el passat amb un grup radical del Pakistan.
+
Recordem que en els pisos de Trinitat Vella i el Raval no es
van trobar armes ni explosius i que els detinguts,
delinqüents comuns, de moment només estan acusats
d’estafa. Unes estafes que, presumptament, els
proporcionava grans quantitats de diners que podrien anar a
parar a grups islamistes radicals."

2.4.3.3. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-terrorisme
Quadre 66. BTV. Freqüència d’us de la concurrència Pakistan/esos -terrorisme en
una mateixa seqüència informativa
Pakistan/esos- terrorisme
" Se sospita que els delinqüents, la majoria pakistanesos,
haurien finançat i donat suport a grups terroristes a
l'estranger."
Detinguts a Barcelona deu "Els deu són d'origen pakistanès i presumptament pertanyen
presumptes col·laboradors a una banda de delinqüents comuns que podrien haver
de grups islamistes
finançat o tingut relació amb grups fonamentalistes
islàmics."
Bloc titulars
"Detinguts a Barcelona deu pakistanesos sospitosos d’haver
finançat grups islamistes radicals."
Detinguts a Barcelona deu "La majoria d'ells pakistanesos. En un primer moment, s'ha
presumptes col·laboradors apuntat la possibilitat que formessin part d'una cèl·lula
de grups islamistes
terrorista a Catalunya, extrem que s'ha descartat. Ara, però,
s'investiga si han donat suport o finançat algun grup radical
islamista fora d’Espanya”
"Els mossos d’esquadra han detingut a Barcelona deu
persones relacionades amb la delinqüència comuna i que
presumptament haurien finançat i donat suport logístic a
grups fonamentalistes islàmics de fora d’Espanya. Aquest
és el moment en què els detinguts, d’origen pakistanès,
entraven als furgons policials".
Els mossos diuen que no es "No es pot confirmar, de moment, la vinculació dels deu
poden vincular els
pakistanesos detinguts ahir a dos pisos de la Trinitat Vella i
pakistanesos detinguts ahir el Raval amb grups fonamentalistes islàmics."
amb Bin Laden
Els mossos diuen que no es "Les deu persones d’origen pakistanès detingudes ahir a
poden vincular els
Barcelona passaran demà a disposició judicial. Els mossos
pakistanesos detinguts ahir d’esquadra estan investigant si tenen o no algun tipus de
amb Bin Laden
lligam amb grups fonamentalistes islàmics. La consellera
d’Interior, Montserrat Tura, ha certificat que formen part d’un
grup de delinqüència comuna."
Tura diu que els detinguts "La consellera Montserrat Tura va parlar ahir a Fora de
al Raval pertanyen a una
Control de la detenció dels deu pakistanesos a Ciutat Vella i
banda de delinqüència
al Raval. Tura va dir que els detinguts pertanyen
comuna
presumptament a una banda de delinqüència comuna.
Segons Tura encara s'ha d'aclarir si aquest grup ha finançat
bandes de terrorisme islàmic amb la quantitat de diners
que els presumptes falsificadors han aconseguit mitjançant
diferents estafes."

Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 Info 1
Bloc titulars

Infonit

16/09/04 Info 1

Infonit

17/09/04 Info 1
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Relació
+

+

+

Mixta

+

-

Mixta

Mixta

Data

Programa
Títol de la notícia
Infonit
Traslladats a l'Audiència
Nacional els detinguts
islàmics a Barcelona

18/09/04 Info 1

Bloc titulars

El jutge ordena l'ingrés a
presó dels deu detinguts a
Barcelona per falsificació de
documents

20/09/04 Info 1

Bloc titulars

Es troben vídeos gravats de
les torres Mapfre al pis dels
deu pakistanesos detinguts

20/09/04 Infonit

Els pakistanesos detinguts
a Barcelona havien gravat
en vídeo l'hotel Arts i la
torre Mapfre

21/09/04 Info 1

Bloc titulars

Relació
Pakistan/esos- terrorisme
"Aquesta tarda han traslladat a l'Audiència Nacional els deu
ciutadans pakistanesos detinguts el passat dimecres a
Barcelona com a presumptes integrants d'una xarxa de
falsificació de targes de crèdit. Tot i que la policia ha
Mixta
descartat que formin part d'una cèl·lula terrorista islàmica
relacionada amb Al-Qaeda, el magistrat ha demanat
interrogar-los, ja que continua encara oberta la investigació
sobre possible finançament a grups radicals islàmics."
"L'Audiència Nacional ordena presó per als deu
pakistanesos detinguts a Barcelona dimecres passat per la
seva presumpta relació amb grups islamistes. De moment,
+
el jutge els acusa de falsificació de documents públics i
tinença il·legal de drogues."
"El jutge de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha ordenat
avui l’ingrés a la presó dels deu detinguts dimecres a
Barcelona en la seva majoria d’origen pakistanès. Els deu
pakistanesos, que van ser traslladats ahir a Madrid, estan
Mixta
acusats de falsificació de documents i tinença il·lícita de
drogues. [...] Encara resta, però aclarir la seva possible
vinculació amb el finançament de grups islamistes."
"Recordem que la setmana passada els mossos van detenir
deu pakistanesos al Raval i la Trinitat, entre altres coses per
+
la seva presumpta vinculació amb grups islamistes
radicals."
"Recordem que els deu pakistanesos van ser detinguts a
dos pisos del Raval i la Trinitat com a presumptes membres
+
d'una banda de delinqüents i per la seva possible relació amb
grups radicals islamistes"
"Entre el material que els mossos d’esquadra van trobar als
dos pisos on van ser detinguts els deu pakistanesos hi ha un
vídeo amb imatges dels dos gratacels de Barcelona [...] Els
detinguts es troben a la presó i se sap que un d’ells va tenir
relació en el passat amb un grup radical del Pakistan.
Recordem que en els pisos de Trinitat Vella i el Raval no es
+
van trobar armes ni explosius i que els detinguts, delinqüents
comuns , de moment només estan acusats d’es tafa. Unes
estafes que, presumptament, els proporcionava grans
quantitats de diners que podrien anar a parar a grups
islamistes radicals."
"No se sap per què el grup de pakistanesos detingut la
setmana passada a Barcelona havia gravat en vídeo l'hotel
Ars i la torre Mapfre. Les imatges les haurien captat l'any
Mixta
2002, pocs mesos després dels atemptats als Estats Units;
ho ha publicat avui el diari La Vanguardia que tot i això no
s'han trobat indicis que la xarxa planegés cap atemptat."
"Entre el material que els mossos d'esquadra van trobar als
dos pisos on van ser detinguts els deu pakistanesos hi ha un
vídeo amb imatges dels dos gratacels de Barcelona:
l'Hotel Ars i la torre Mapfre"; [...] tot i això, no s’ha trobat cap
Mixta
indici ni prova que faci pensar que els detinguts volien
atemptar contra algun d’aquests edificis. [...] Els detinguts es
troben a la presó i se sap que un d'ells va tenir relació en el
passat amb un grup radical del Pakistan".
“Quatre associacions pakistaneses de Barcelona han
protestat davant les darreres informacions aparegudes als
mitjans i que fan referència a la possible vinculació dels deu
pakistanesos detinguts la passada setmana, amb grups
Mixta
radicals islamistes. Ho han fet avui, al Col·legi de
Periodistes de Barcelona, on han assegurat que de moment
no es pot afirmar que els detinguts hagin col·laborat amb
grups terroristes tot i les imatges que es van gravar dels dos
gratacels de Barcelona.”
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Data

Programa

Títol de la notícia
Quatre associacions
pakistaneses de Barcelona
protesten per les
vinculacions amb grups
terroristes

Pakistan/esos- terrorisme
"Quatre associacions de pakistanesos han protestat avui per
les informacions aparegudes als mitjans de comunicació que
vinculen els deu pakistanesos detinguts la setmana passada
amb bandes radicals islamistes. Davant la informació dels
mitjans de comunicació en què es va saber que els detinguts
van gravar en vídeo dos gratacels barcelonins , els
pakistanesos demanen moderació i respecte."

Relació

Mixta

2.4.4. Anàlisi del discurs
2.4.4.1. Transcripció de titulars i resums de les notícies
Quadre 67. BTV. Transcripció dels titulars i resums de les notícies
Data

Programa

15/09/04 Info 1

Infonit

18/09/04 Info 1

20/09/04 Info 1

21/09/04 Info 1

Bloc
Canal sonor (transcripció)
informatiu
Bloc titulars Els mossos d'esquadra detenen a Barcelona deu
persones relacionades amb la delinqüència comuna
que estan vinculades a grups islamistes radicals. Les
detencions s'han fet en locals i pisos de Ciutat Vella i de
la Trinitat, on s'ha trobat nombrosa documentació. Se
sospita que els delinqüents, la majoria pakistanesos,
haurien finançat i donat suport a grups terroristes a
l'estranger.
Bloc titulars Detinguts a Barcelona deu pakistanesos sospitosos
d’haver finançat grups islamistes radicals. L’operació
s’ha fet als barris del Raval i Trinitat Vella. Els mossos
han incautat documentació.
Bloc titulars L'Audiència Nacional ordena presó per als deu
pakistanesos detinguts a Barcelona dimecres passat
per la seva presumpta relació amb grups islamistes. De
moment, el jutge els acusa de falsificació de
documents públics i tinença il·legal de drogues.
Bloc titulars Són imatges de la torre Mapfre i de l’hotel Arts de
Barcelona, els mateixos gratacels que els deu
pakistanesos detinguts dimecres passat van gravar a
principis de l’any 2002. Segons informa avui el diari La
Vanguardia, en un dels vídeos decomissats pels mossos
d’esquadra durant la detenció, es poden veure imatges
de les entrades i les sortides d’aquests edificis.
Recordem que la setmana passada els mossos van
detenir deu pakistanesos al Raval i la Trinitat, entre altres
coses per la seva presumpta vinculació amb grups
islamistes radicals.
Bloc titulars Quatre associacions pakistaneses de Barcelona han
protestat davant les darreres informacions aparegudes
als mitjans i que fan referència a la possible vinculació
dels deu pakistanesos detinguts la passada setmana,
amb grups radicals islamistes. Ho han fet avui, al
Col·legi de Periodistes de Barcelona, on han assegurat
que de moment no es pot afirmar que els detinguts hagin
col·laborat amb grups terroristes tot i les imatges que
es van gravar dels dos gratacels de Barcelona. El
col·lectiu també ha demanat que no es criminalitzi el
conjunt de persones pakistaneses que viuen a la ciutat i
han anunciat futures mobilitzacions de protesta.

Canal visual
- Privadesa adults:
Detinguts coberts amb
peces de roba pròpia

- Sistemes de privadesa:
BTV tapa els ulls dels
mossos d'esquadra del
furgó mitjançant la tècnica
del difuminat
∅

∅

- Privadesa adults:
Detinguts coberts amb
peces de roba pròpia
- Sistemes de privadesa:
BTV tapa els ulls dels
mossos d'esquadra del
furgó mitjançant la tècnica
del difuminat
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2.4.4.2. Elements informatius associats a la notícia
Quadre 68. BTV. Elements informatius associats a la notícia
Data
Programa
21/09/2004 Info 1

Notícia

Contingut
Es mostra la protesta de quatre associacions
pakistaneses davant les darreres informacions
aparegudes als mitjans que fan referència a la
Bloc titulars
possible vinculació dels deu pakistanesos
detinguts amb grups radicals islamistes. Es
difonen imatges de la roda de premsa
convocada.
Informació sobre la roda de premsa
organitzada per quatre comunitats
Quatre associacions
pakistaneses de Barcelona per protestar per
pakistaneses de Barcelona
les informacions aparegudes als mitjans que
protesten per les vinculacions vinculen els deu detinguts amb bandes radicals
amb grups terroristes
islamistes. Demanen moderació i respecte.
Consideren que es criminalitza tot el col·lectiu i
anuncien futures mobilitzacions.
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2.5. El tractament informatiu a Citytv
2.5.1. Atenció informativa
2.5.1.1 Temps de notícia sobre el tema

Quadre 69. Citytv. Temps de notícia sobre el tema per dia i programa
Data
15/09/04

Programa
Notícies 10
Total

Temps de notícia
sobre el tema
00:00:28
00:00:28

2.5.1.2. Temps de paraula dels actors

Citytv no inc lou inserts de cap actor.
2.5.2. Elements de dramatització i espectacularització

2.5.2.1 Respecte a la privadesa de les persones afectades

2.5.2.1.1 Presència de persones identificables
Quadre 70. Citytv. Persones identificables

Data
15/09/2004

Programa
Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
20:26:49
Detinguts coberts amb peces de
roba pròpia

2.5.2.1.2 Presència d’altres elements d’identificació
Quadre 71. Citytv. Altres elements d’identificació

Data
15/09/2004

Programa
Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
20:26:49
Façana d'un dels immobles
escorcollats i imatges de l'interior
de l'immoble
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2.5.2.2 Recursos d’espectacularització visual
Quadre 72. Citytv. Recursos d’espectacularització visual

Data
15/09/2004

Programa
Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
Contingut
20:26:49
Primer pla de la porta esbotzada
pels mossos

2.5.3. Ús del llenguatge
2.5.3.1.

Freqüència

d’ús

dels

termes

i/o

conceptes

fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Quadre 73. Citytv. Freqüència d’ús del concepte islamisme

Data
15/09/2004

Programa
Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
20:26:49

Referències
"grups islàmics"
"islamistes radicals"

Total

Nombre de
referències
1
1
2

Quadre 74. Citytv. Freqüència d’ús del concepte terrorisme

Data
15/09/2004

Programa
Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia

Hora d’inici de
la notícia
20:26:49

Referències
"islamistes radicals"
"cèl·lula d'Al-Qaeda"

Total

Nombre de
referències
1
1
2

Quadre 75. Citytv. Freqüència d’ús de les referències de nacionalitat o color
Data

Programa

15/09/04

Notícies 10

Unitat
informativa
Notícia
Total

Hora d’inici de
Referència
la notícia
20:26:49
“persones d'origen
pakistanès”

Nombre de
referències
1
1

Citytv no usa el concepte de fonamentalisme en el tractament informatiu
d’aquesta notícia.
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Quadre
76.
Citytv.
Freqüència
d’ús
dels
termes
i/o
fonamentalisme/islamisme/terrorisme i referències de nacionalitat i color
Concepte
Islamisme

Termes
"grups islàmics"
"islamistes radicals"

Total referències d’islamisme
Terrorisme
Concepte "islamistes radicals"
"cèl·lula d'Al-Qaeda"
Total referències de terrorisme
Nacionalitat
“persones d'origen pakistanès”
Total referències de nacionalitat i color

conceptes

Nombre de
termes
1
1
2
1
1
2
1
1

2.5.3.2. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-delinqüència
Quadre 77. Citytv. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esos- delinqüència
en una mateixa seqüència informativa

Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 Notícies 10 Detinguts a Barcelona deu
presumptes col·laboradors
de grups islamistes

Pakistan/esos- delinqüència
"Els mossos d'esquadra han detingut a Barcelona deu
persones d'origen pakistanès per presumpta relació amb
grups islàmics fora de l'Estat. Als arrestats se'ls considera
delinqüents comuns que haurien donat suport financer o
logístic a islamistes radicals, però en cap cas formen part
d'una cèl·lula d'Al-Qaeda."

Relació

+

2.5.3.3. Freqüència de concurrència Pakistan/esos-terrorisme
Quadre 78. Citytv. Freqüència d’ús de la concurrència Pakistan/esos-terrorisme en
una mateixa seqüència informativa
Data
Programa
Títol de la notícia
15/09/04 Notícies 10 Detinguts a Barcelona deu
presumptes col·laboradors
de grups islamistes

Relació
Pakistan/esos- terrorisme
"Els mossos d'esquadra han detingut a Barcelona deu
persones d'origen pakistanès per presumpta relació amb
grups islàmics de fora de l'Estat. Als arrestats se'ls
considera delinqüents comuns que haurien donat suport
+
financer o logístic a islamistes radicals, però en cap cas
formen part d'una cèl·lula d'Al-Qaeda. S'han confiscat vídeos
i llibres, alguns d'ells relacionats amb Bin Laden."
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2.5.4. Anàlisi del discurs
2.5.4.1. Transcripció de titulars i resums de les notícies
Citytv no inclou en cap bloc titulars ni bloc resum les informacions sobre la
detenció dels ciutadans pakistanesos.

2.5.4.2. Elements informatius associats a la notícia
Citytv no dóna informació addicional a part de la notícia sobre la detenció dels
deu pakistanesos.
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3. Síntesi
3.1. Verificació del respecte a les Recomanacions del Consell de l’Audiovisual sobre el tractament informatiu de la
immigració que són d’aplicació en aquest informe

Verificació de les Recomanacions adreçades a les empreses audiovisuals

Recomanació amb
incidència detectada

7. “Cal evitar els
desplegaments
desproporcionats de mitjans i
les estratègies de
sobreatenció [... ]”

TV3

TVE a Catalunya

BTV

Citytv

Programes:
- 1 edició de La nit al dia

Programes:
- 5 edicions de
L’informatiu migdia
- 2 edicions de
L’informatiu vespre

Programes:
- 6 edicions d’Info 1
- 5 edicions d’Infonit

Programes:
- 1 edició de Notícies 10

9 unitats informatives:
- 2 blocs titulars
- 2 blocs resum
- 5 notícies

2 unitats informatives:
- 1 bloc titulars
- 1 notícia

10 unitats informatives:
- 3 blocs titulars
- 5 notícies

16 unitats informatives:
- 5 blocs titulars
- 11 notícies

1 unitat informativa:
- 1 notícia

Temps notícia: 00:08:19

Temps notícia: 00:02:40

Temps notícia: 00:08:59

Programes:
- 2 edicions de TN Migdia
- 2 edicions de TN Vespre

(Vegeu quadre 1)
8. “[...] convé sovint prescindir
d’elements merament
anecdòtics, rutinaris o
superflus [...] i reforçar la
reflexió experta que faciliti la
comprensió [...]”

Canal 33

No es registra la
intervenció de cap expert

(Vegeu quadre 19)
No es registra la
intervenció de cap expert

(Vegeu quadre 34)
No es registra la
intervenció de cap expert

Temps notícia: 00:15:57

Temps notícia: 00:00:28

(Vegeu quadre 51)

(Vegeu quadre 69)

No es registra la
intervenció de cap expert

No es registra la
intervenció de cap actor.
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Verificació de les Recomanacions adreçades als professionals dels mitjans

Recomanació amb
incidència detectada
1. “Resulta imprescindible, en
el tractament informatiu de la
immigració, comptar amb les
persones immigrades com a
font informativa, [...]

4. “[...] No haurien d’obtenir-se
imatges invasives, o plans,
curts, sense comptar amb
l’autorització expressa dels
protagonistes. [...]”

5. “Cal evitar l’ús d’un
llenguatge discriminador o
que incorpori prejudicis
genèrics en el tractament
informatiu de la immigració.
[...]”

TV3
Es registren 3
intervencions de 3
persones immigrades (50%
del nombre d’inserts i
64,6% del temps de
paraula)
(Vegeu quadre 5)
En 7 de les 9 unitats
informatives analitzades,
s’emeten imatges dels
detinguts coberts amb
peces de roba pròpia

Canal 33

TVE a Catalunya

BTV

Citytv

No es registren
intervencions de persones
immigrades.

Es registra 1 intervenció
d’1 persona immigrada
(33,3% del nombre
d’inserts i 53,3% del temps
de paraula)

Es registra 1 intervenció
d’1 persona immigrada
(20% del nombre d’inserts i No es registren
20,9% del temps de
intervencions de persones
paraula)
immigrades.

En les 2 unitats
informatives analitzades,
s’emeten imatges dels
detinguts coberts amb
peces de roba pròpia.

(Vegeu quadre 38)
En 5 de les 10 unitats
informatives analitzades,
s’emeten imatges dels
detinguts coberts amb
peces de roba pròpia.

(Vegeu quadre 55)
En 8 de les 16 notícies
analitzades, s’emeten
imatges dels detinguts
coberts amb peces de roba
pròpia.

En la unitat informativa
analitzada, s’emeten
imatges dels detinguts
coberts amb peces de roba
pròpia.

En 3 ocasions dins d’una
mateixa unitat informativa,
s’inclouen imatges d’altres
persones immigrades
identificables.
(Vegeu quadre 6)
En 3 de les 9 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència
d’altres elements
d’identificació.
(Vegeu quadre 7)

No s’emeten imatges
d’altres persones
immigrades identificables.

En 3 de les 10 unitats
informatives analitzades,
s’emeten imatges de la
cara descoberta d’uns dels
detinguts.
(Vegeu quadre 23)
(Vegeu quadre 39)
En 1 de les 2 unitats
En 6 de les 10 unitats
informatives analitzades,
informatives analitzades,
es registra la presència
es registra la presència
d’altres elements
d’altres elements
d’identificació.
d’identificació.
(Vegeu quadre 24)
(Vegeu quadre 40)

En 1 de les 10 unitats
informatives analitzades
s’inclouen imatges de
persones immigrades
identificables.
(Vegeu quadre 56)
En 7 de les 16 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència
d’altres elements
d’identificació.
(Vegeu quadre 57)

No s’emeten imatges
d’altres persones
immigrades identificables.

No s’usa en cap ocasió el
concepte il·legal,
indocumentat o sense
papers.

No s’usa en cap ocasió el
concepte il·legal,
indocumentat o sense
papers.

No s’usa en cap ocasió el
concepte il·legal,
indocumentat o sense
papers.

No s’usa en cap ocasió el
concepte il·legal,
indocumentat o sense
papers.

No s’usa en cap ocasió el
concepte il·legal,
indocumentat o sense
papers.

(Vegeu quadre 70)
En la unitat informativa
analitzada, es registra la
presència d’altres elements
d’identificació
(Vegeu quadre 71)
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Recomanació amb
incidència detectada
6. “ [...] Cal evitar [...] la
caracterització sistemàtica
com a fonamentalista d’una
única determinada opció
religiosa.”

7. “Convé tenir cura, d’una
manera molt especial, amb la
terminologia emprada en els
titulars i els fragments de
reclam de les notícies, [...]”

TV3

Canal 33

No s’inclou cap referència
S’inclouen 3 referències al
al concepte
concepte fonamentalisme.
fonamentalisme.
(Vegeu quadre 9)
S’inclouen 14 referències
al concepte islamisme.
(Vegeu quadre 10)
En les 4 unitats
informatives analitzades
(les emeses en els blocs
de titulars i de resum) es
registra la presència
d’imatges dels detinguts
coberts amb peces de roba
pròpia.

S’inclouen 3 referències al
concepte islamisme.
(Vegeu quadre 26)
En la unitat informativa
analitzada (emesa en els
blocs de titulars i de
resum), es registra la
presència d’imatges (en
segon pla) dels detinguts
coberts amb peces de roba
pròpia.

En les 4 unitats
informatives analitzades,
s’usen referències a la
nacionalitat dels detinguts,
al concepte d’islamisme i al
de terrorisme.

En la unitat informativa
analitzada, s’usa una
referència a la nacionalitat
dels detinguts i 3
referències al concepte de
terrorisme.

TVE a Catalunya

(Vegeu quadre 33)

Citytv

No s’inclou cap referència
al concepte
fonamentalisme.

S’inclouen 6 referències al No s’inclou cap referència
concepte fonamentalisme. al concepte
(Vegeu quadre 59) fonamentalisme.

S’inclouen 12 referències
al concepte islamisme.
(Vegeu quadre 42)
En 2 de les 3 unitats
informatives analitzades
(les emeses en els blocs
de titulars i de resum), es
registra la presència
d’imatges que afecten la
privadesa d’un dels
detinguts (cara
descoberta). També es
registra la presència
d’altres elements
d’identificació en una unitat
informativa analitzada i
elements d’espectacularització visual en 2 més.

S’inclouen 23 referències
al concepte islamisme.
(Vegeu quadre 60)
En 2 de les 5 unitats
informatives analitzades
(les emeses en els blocs
de titulars i de resum) es
registra la presència
d’imatges dels detinguts
coberts amb peces de roba
pròpia. S’usa la tècnica del
difuminat per preservar la
identificació dels mossos
d’esquadra.

En 2 de les 3 unitats
informatives analitzades,
s’usen referències a la
nacionalitat dels detinguts,
i al concepte d’islamisme.
S’usen referències al
terrorisme a totes 3.
(Vegeu quadre 17)

BTV

(Vegeu quadre 49)

S’inclouen 2 referències al
concepte islamisme.
(Vegeu quadre 73)
Citytv no inclou en cap bloc
titulars ni bloc resum les
informacions sobre la
detenció dels ciutadans
pakistanesos.

En les 5 unitats
analitzades, s’usen
referències a la nacionalitat
dels detinguts, al concepte
d’islamisme i al de
terrorisme.

(Vegeu quadre 67)
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Recomanació amb
incidència detectada

TV3

Canal 33

TVE a Catalunya

En 2 de les 9 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència de
recursos d’espectacularització visual En
ambdós casos es mostren
imatges amb zoom del
forat que han fet els mssos
a la porta d’un dels pisos
dels detinguts.

En 1 de les 2 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència de
recursos d’espectacularització visual. En
aquest cas es mostren
imatges amb zoom in del
forat que han fet els
mossos a la porta d’un dels
pisos dels detinguts.

En 6 de les 10 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència de
recursos d’espectacularització visual. Així,
s’inclouen primers plans i
zoom in dels forats que
han fet els mossos a les
portes dels pisos dels
detinguts, dels cadenats i
precintes que hi han posat,
i de les bústies dels
immobles. A més,
s’inclouen imatges de
l’emmanillament dels
acusats en una ocasió.

(Vegeu quadre 8)

(Vegeu quadre 25)

8. “[...] evitar els efectes i
recursos tècnics i periodístics
que persegueixin una funció
preferentment espectacularitzadora.”

No s’inclou discurs
espectacularitzador.

No s’inclou discurs
espectacularitzador.

BTV

En 6 de les 16 unitats
informatives analitzades,
es registra la presència de
recursos d’espectacularització visual. Així,
s’inclouen primers plans i
zoom in dels forats que
han fet els mossos a les
portes dels pisos dels
detinguts, dels cadenats i
precintes que hi han posat,
i de les bústies dels
immobles. En 3 ocasions
s’inclou un primer pla d’un
guant de plàstic abandonat
a terra que els mossos han
utilitzat per a l’escorcoll.
S’inclouen imatges de
l’immoble del Raval, en un
considerable estat de
degradació.
(Vegeu quadre 41)
(Vegeu quadre 58)

No s’inclou discurs
espectacularitzador.

No s’inclou discurs
espectacularitzador.

Citytv
En la unitat informativa
analitzada, es registra la
presència de recursos
d’espectacularització visual
Així, s’emeten primers
plans de la porta d’un dels
pisos dels detinguts
esbotzada pels mossos.

(Vegeu quadre 72)

No s’inclou discurs
espectacularitzador.

9. “L’emfasització de les
Es registren 14 referències Es registren 3 referències Es registren 10 referències Es registren 28 referències Es registra 1 referència de
referències a qüestions com
de nacionalitat
de nacionalitat
de nacionalitat
nacionalitat
ara l’origen o el color de la pell de nacionalitat
dels protagonistes [...] no
(Pakistan/esos)
(Pakistan/esos)
(Pakistan/esos)
(Pakistan/esos)
(Pakistan/esos)
afegeix informació rellevant al
relat. [...] Convé administrar
amb criteri responsable,
(Vegeu quadre 13)
(Vegeu quadre 29)
(Vegeu quadre 45)
(Vegeu quadre 63)
(Vegeu quadre 75)
ponderat i crític aquesta mena
de referències [...]”

63

Recomanació amb
incidència detectada

TV3
Es registren 7 concurrències {Pakistan/esos} {delinqüència}. Totes són
relacions afirmatives.

Canal 33
Es registren 3 concurrències {Pakistan/esos} {delinqüència}. Totes són
relacions afirmatives.

TVE a Catalunya
Es registren 6 concurrències {Pakistan/esos} {delinqüència}. Totes són
relacions afirmatives,
excepte 1 que és en sentit
negatiu.

BTV
Es registren 13 concurrències {Pakistan/esos} {delinqüència}. Totes són
relacions afirmatives.

Citytv
Es registra 1 concurrència
{Pakistan/esos} {delinqüència}. És una

relació afirmativa.

10. “[...] no és admissible la
identificació d’una minoria
(Vegeu quadre 77)
ètnica o d’un col·lectiu concret
(Vegeu quadre 15)
(Vegeu quadre 31)
(Vegeu quadre 47)
(Vegeu quadre 65)
de persones immigrades amb Es registren 9 concurEs registren 3 concurEs registren 11 concurEs registren 18 concurEs registra 1 concurrència
una determinada activitat
{Pakistan/esos} – {terrorisme}
rències {Pakistan/esos} rències {Pakistan/esos} rències {Pakistan/esos} –
rències {Pakistan/esos} –
il·legal [...]”
{terrorisme}:
{terrorisme}:
{terrorisme}:
{terrorisme}:
4 relacions afirmatives
5 de mixtes

11. “Contextualitzar les
notícies relacionades amb la
immigració [...]”

(Vegeu quadre 16)
S’inclouen dos elements
informatius associats a la
notícia:
insert del secretari
del Centre Islàmic
Camí de la Pau
informació sobre
l’edició del
setmanari El
mirador dels
immigrants
(Vegeu quadre 18)

13. “Cal evitar l’emissió
reiterada d’imatges d’arxiu per
No s’emeten imatges
il·lustrar notícies que no es
d’arxiu
corresponen amb aquestes
imatges. [...]”

totes les relacions en sentit 8 relacions afirmatives
negatiu.
1 de negativa
2 de mixtes.
(Vegeu quadre 32)
(Vegeu quadre 48)
S’inclou un element
informatiu associat a la
notícia:
roda de premsa
El Canal 33 no dóna
organitzada per 4
informació addicional a
associacions
part de la notícia sobre la
pakistaneses que
detenció dels deu
mostren el
pakistanesos.
desacord amb el
tractament
informatiu dels
fets.
(Vegeu quadre 50)

8 relacions afirmatives

No s’emeten imatges
d’arxiu

No s’emeten imatges
d’arxiu

No s’emeten imatges
d’arxiu

1 de negativa
9 de mixtes.
(Vegeu quadre 66)
S’inclou un element
informatiu associat a la
notícia:
roda de premsa
organitzada per 4
associacions
pakistaneses que
mostren el
desacord amb el
tractament
informatiu dels
fets.
(Vegeu quadre 68)

1 relació afirmativa
(Vegeu quadre 78)

Citytv no dóna informació
addicional a part de la
notícia sobre la detenció
dels deu pakistanesos.

No s’emeten imatges
d’arxiu
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Recomanació amb
incidència detectada
14. “[...] han d’anar sempre
degudament i convencionalment referenciades, [...] les
persones immigrades que
participen en les
informacions... [...]”
15. La utilització de citacions
textuals o altres expressions o
materials de caràcter racista o
discriminador [...] han d’estar
degudament marcades i
atribuïdes [...]”

TV3

Canal 33

TVE a Catalunya

BTV

Citytv

Es registra la intervenció
de 3 persones immigrades No es registren
convencionalment
intervencions de persones
referenciades segons la
immigrades.
seva activitat.
(Vegeu quadre 5)

Es registra la intervenció
d’1 persona immigrada
convencionalment
referenciada segons la
seva activitat.
(Vegeu quadre 38)

Es registra la intervenció
d’1 persona immigrada
No es registren
convencionalment
intervencions de persones
referenciada segons la
immigrades.
seva activitat.
(Vegeu quadre 55)

No s’emet cap tipus de
text, citació o declaració
obertament racista.

No s’emet cap tipus de
text, citació o declaració
obertament racista.

No s’emet cap tipus de
text, citació o declaració
obertament racista.

No s’emet cap tipus de
text, citació o declaració
obertament racista.

No s’emet cap tipus de
text, citació o declaració
obertament racista.
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3.2. Sobre els temes objecte de la sol·licitud d’intervenció del Síndic de
Greuges feta pel senyor Javed Ilyas, president de l’Associació de
treballadors pakistanesos

En data 26 d’octubre de 2004, la Sindicatura de Greuges manifesta que el
senyor Javed Ilyas, president de l’Associació de treballadors pakistanesos,
posava de manifest “la seva disconformitat amb el tractament, per part del
mitjans de comunicació, d’una notícia relacionada amb la detenció d’una
desena de ciutadans pakistanesos”.

En concret, l’escrit adreçat a la Sindicatura de Greuges manifesta que s’havia
difós “els seus noms [dels detinguts], les imatges de les seves botigues” i
manifestava que “en tot moment han estat lesionats els seus drets a la
intimitat i a la presumpció d’innocència”.

A més afirmava que “la comunitat pakistanesa a Catalunya i l’Estat espanyol
ha estat criminalitzada pels mitjans de comunicació”.

Respecte d’aquests punts, de l’estudi es desprenen les conclusions següents:
Dret a la intimitat dels detinguts
1. Durant el període i en els programes analitzats, cap emissora ha difós
el nom de cap dels detinguts.
2. Totes les emissores ofereixen imatges dels detinguts coberts amb
peces de roba per amagar-ne el rostre.
3. TVE a Catalunya emet tres vegades imatges d’un dels detinguts en
què se’n pot veure el rostre descobert (L’informatiu migdia i
L’informatiu vespre del 20/09/04).
4. Totes les emissores emeten elements d’identificació dels habitatges
dels detinguts als carrers Roig (Raval) i Pare Pérez del Pulgar
(Trinitat).
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Presumpció d’innocència
5. Totes les emissores estableixen, en algun moment i de manera
majoritària, una relació entre els detinguts i la comissió d’actes
delictius.
6. Excepte el Canal 33, totes les emissores estableixen en algun moment
una relació entre els detinguts i la pertinença o col·laboració amb grups
terroristes i/o grups d’ideologia radical.
Criminalització de la comunitat pakistanesa
7. Totes les emissores informen de la nacionalitat d’origen dels detinguts.
8. TV3 (64,6% del temps total de paraula), TVE a Catalunya (53,3%) i
BTV (20,9%) inclouen inserts de persones immigrades. Canal 33 dóna
veu únicament a persones no immigrades i Citytv no inclou cap insert.
9. TV3,

TVE

a

Catalunya

i

BTV

inclouen

informacions

de

contextualització de la notícia de les deu detencions.
Així, TV3 emet un microreportatge amb informacions sobre l’edició del
setmanari El mirador dels immigrants i intervencions del director de la
publicació i de la propietària d’una agència de viatges així com un
insert del secretari del Centre Islàmic Camí de la Pau. TVE a
Catalunya i BTV van informar sobre la roda de premsa organitzada per
quatre associacions pakistaneses que mostraven el desacord pel
tractament informatiu dels fets.
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Cost d’elaboració de l’informe

El cost d’elaboració d’aquest informe ha estat de 176 hores de treball.
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