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A mitjan 2008 ACSUR LAS SEGOVIAS va posar en marxa la tercera edició del programa VEU DONA 
SUD, per promoure la visió i les veus de dones del sud immigrades a Catalunya, com a agents clau 
en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen com en la societat catalana. En 
aquest marc s’inscriu aquest document d’aproximació als discursos de la premsa escrita catalana 
sobre les dones immigrades.

La inmigració és un tema present gairebé cada dia en els mitjans de comunicació de l’Estat. Les veus 
que sobre aquest tema escoltem des de la televisió, la ràdio i mitjançant el diari, vénen carregades de 
molts i diversos matisos que ens porten a qüestionar qui o qui diuen què, per què i des d’on ho diuen, 
i la manera com aquests missatges repercuteixen en les opinions i actituds de la població.

Està més que clara i comprovada la influència dels mitjans de comunicació en la formació de l’opinió 
pública i com això, al seu torn, marca les nostres creences i el reconeixement que fem de persones i 
grups en el nostre entorn i fora d’ell.

Aquesta aportació nostra pretén respondre a algunes d’aquestes preguntes, des del respecte als drets 
humans de dones i d’homes, i des de la convicció de la importància que tenen la informació, el debat 
i el diàleg en la construcció de societats respectuoses de les identitats, qualitats i capacitats de les 
persones que les conformen.

Volem sumar les nostres idees a les d’altres persones i grups que des de diversos àmbits, com les 
organitzacions de desenvolupament, l’acadèmia i les institucions, faciliten eines per comprendre 
millor fenòmens com el de la immigració.

En aquesta anàlisi, partim de diversos treballs realitzats en els últims anys i que han estat fonamen-
tals en la visibilització de les experiències de dones immigrades, ja que encara que les estadístiques 
parlen de la feminització d’aquest fenomen, es segueix pensant i reconeixent des de tòpics mascu-
lins.

Avui volem reflexionar, parlar i escriure sobre dones bolivianes i marroquines, ja que a més de ser dos 
països en què des de fa molts anys ACSUR Les Segovias desenvolupa diversos projectes, es tracta de 
dues de les nacionalitats més demogràficament representades a Catalunya.

La nostra aportació vol ser també un reconeixement a aquestes dones, a les seves lluites i aportacions 
diàries; i una invitació a les qui vulguin sumar-se i donar suport en la difusió, nítida i a molt alt volum, 
de les seves veus i paraules.

Presentació
“… com a dona no tinc pàtria. Com a dona no vull pàtria.
Com a dona la meva pàtria és el món sencer”  (Virginia Woolf)
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SOBRE LES INVESTIGADORES

Apareixen les dones immigrades a la premsa catalana? Quan i com?, van ser les nostres primeres preguntes en 
iniciar este análisis. Van ser les nostres primeres preguntes en iniciar aquesta anàlisi. Motius per involucrar-nos en 
la recerca de resposta a aquestes preguntes ens en sobraven. Primer –i potser la qüestió més important–, diverses 
de les integrants del grup investigador som dones immigrants residents a Catalunya.

Segon, tenim diferents professions i ocupacions, i l’enfocament multidisciplinari ens va atreure, així com l’interès 
comú per introduir-nos en el polèmic tema de la immigració i fer-ho utilitzant les ulleres de gènere, des de les 
nostres diverses vinculacions amb el feminisme.

Encara que aquest document no tracta sobre les persones que l’elaborem, considerem important presentar-nos 
com a dones immigrants, de dins i fora de l’Estat espanyol, i dones catalanes, per l’empremta que les nostres iden-
titats hagin pogut deixar en aquestes pàgines. Dones feministes, reunides des del respecte i el reconeixement de 
la diversitat, i les ganes d’aportar les nostres primeres reflexions a aquest debat sobre la immigració. I per fer-ho, 
ACSUR LAS SEGOVIAS ens ha brindat l’espai ideal.

Durant l’elaboració d’aquest document, vam participar en diversos esdeveniments sobre immigració a Barcelona, fet 
que ens va donar moltes bones oportunitats per conèixer gent que actualment, des de la investigació, analitza més 
profundament diversos aspectes del fenomen immigratori. Moltes d’aquestes persones van compartir idees i textos 
amb nosaltres i els volem agrair la seva col·laboració, especialment a Asun García i al grup Multigen de la Universitat 
de Barcelona, a Teun Van Dijk, Jessica Retis i Àngels Ramírez.

Aquest document pretén aportar idees ràpides i pràctiques respecte a les dones immigrants com a protagonistes en 
els discursos mediàtics. Més enllà d’això, aquestes pàgines han significat un espai de trobada, reflexió i aprenentatge 
per a les persones que hi hem participat. De ben segur que ho repetirem.

POR QUÈ ESCRIVIM SOBRE DONES IMMIGRADES

Aquesta investigació té com a principal objectiu promoure la visió i les veus de dones del sud immigrades a Catalun-
ya, com a agents clau en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen com en la societat catalana.

Escrivim sobre dones bolivianes i marroquines perquè, a més de ser dos països en els quals des de fa anys ACSUR LAS 
SEGOVIAS i organitzacions locals desenvolupen projectes de diversos àmbits, es tracta de dues de les nacionalitats 
demogràficament més representades a Catalunya.

Diversos estudis de les últimes dues dècades a l’Estat espanyol, tracten sobre la immigració, però són pocs els treballs 
que combinen les categories de dones, immigrants i mitjans de comunicació. A Catalunya, algunes investigacions des 
de la Universitat confirmen la invisibilitat i l’exotisme des del qual es construeixen les imatges de les dones immigra-
des, segons el seu país o regió d’origen, els seus trets físics i diversos aspectes culturals, entre altres qüestions.

Una altra dada d’estudis anteriors indica que l’escassa informació que la premsa difon sobre dones immigrades, les 
ubica en els seus rols tradicionals de gènere (mare, mestressa de casa i cuidadora), en situacions delictives (com a 
víctimes i com a delinqüents) i des de l’exotisme (per les seves vestimentes i trets físics).

En la revisió bibliogràfica no trobem estudis publicats sobre dones bolivianes residents a Catalunya –encara que com-
provem que s’estan realitzant diverses investigacions – la qual cosa podria deure’s a que fins fa un parell d’anys, la 
població boliviana no destacava en les estadístiques d’immigració en l’Estat espanyol. Però a partir de finals de 2006, 

mesos abans de l’entrada en vigència del visat europeu per a aquesta nacionalitat, aquestes i aquests 
ciutadans van començar a ser notícia per la seva arribada “massiva”: la premsa parla de l’ingrés diari de 

fins a un miler de bolivianes i bolivians per l’aeroport de Barajas, a Madrid.
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En el cas de les dones marroquines, sí existeixen diversos estudis, molts d’ells en clau d’exotisme, a partir de les 
diferents polèmiques suscitades per l’ús del vel a l’Estat espanyol i altres països de la Unió Europea.

Identifiquem la premsa gratuïta com un nou element clau en la formació de l’opinió pública, no només catalana. 
Les xifres oficials parlen soles: el diari de distribució gratuïta 20 minuts, ha superat amb escreix a molts dels diaris 
de referència.

A continuació, presentem els principals conceptes teòrics de què partim per a aquesta anàlisi, així com les dades 
específiques pel que fa a la metodologia emprada, i finalment, les conclusions preliminars a què hem arribat.

Pel que fa a les aportacions d’aquesta anàlisi, són:

•	 Reconèixer i caracteritzar els temes relacionats amb dones bolivianes i marroquines en la premsa catalana de 
referència i gratuïta (quantitatiu i qualitatiu).

•	 Identificar els principals debats i temes a través dels quals, la premsa escrita catalana visibiliza dones bolivia-
nes i marroquines.

•	 Reconèixer els estereotips i rols de gènere utilitzats per representar les dones bolivianes i marroquines en la 
premsa catalana.

•	 Analitzar el grau de protagonisme que les dones bolivianes i marroquines tenen en les notícies que la premsa 
catalana difon sobre elles. 

•	 Analitzar si existeixen diferències en el tractament de la informació pel que fa a dones immigrades entre els 
diaris de pagament i els diaris gratuïts.



1 Nash, Mary (2005b): “La doble alteridad en la comunidad imaginada de las mujeres inmigradas”, en Nash, M., Benach N., y Tello, 
R., eds., Inmigración, género y espacios urbanos. Bellaterra.
2 Nash, Mary (2005b:29)
3 Romero, C. (2007:186)
4 Nash, M. (2007:61)
5 Dijk, T. A. Van (1997): “Racismo y análisis crítico de los medios”. Paidós, Barcelona.

En la cerca bibliogràfica trobem que són pocs els treballs publicats i que tractin sobre dones im-
migrades i mitjans de comunicació. En aquest sentit, ens van inspirar molt les aportacions de Mary 
Nash pel que fa a la doble alteritat de les dones immigrades, que es refereix a la doble condició mar-
cada pel gènere i per la seva condició d’immigrant . I és des d’allà que es construeix la seva imatge, 
amb una mirada etnocentrista, tractada com a minoria, com a diferent del més autòcton; i des d’un 
model masculí, malgrat que les estadístiques insisteixen en la feminització del fenomen migratori.

També d’aquesta autora rescatem el concepte del mirall i la manera com les persones immigrants 
transmeten el reflex de la societat autòctona; per això, destacar els aspectes negatius o conflictius 
d’aquestes persones, permet a la societat receptora ressaltar els seus aspectes positius. És una forma de 
dir ‘que bons i bones som rebent aquesta gent, que segur viurà millor en el nostre país’.

Els mitjans de comunicació sí influeixen, i quant!

Les dones immigrades simbolitzen “l’altre”, el diferent, així escrit en masculí. La mirada androcèn-
trica les segueix relegant al pla domèstic i negant-li el paper actiu en el seu propi procés i projecte 
migratori.2

La premsa crea fronteres, marcant les diferències entre ‘ells’ i ‘nosaltres identificant cossos i identifi-
cant-los com a cossos propis de ciutadans i cossos mateixos d’estranys3. D’aquí les imatges de dones 
immigrades en la premsa, com a símbol de la seva comunitat, com a “portadora del col·lectiu”.4 

Coincidim amb Nash quant que els mitjans de comunicació, més que un reflex, són propostes de 
lectura de la realitat. Van Dijk resumeix amb molta precisió la importància del discurs mediàtic:

La major part del nostre coneixement social i polític, així com les nostres creences sobre el món, 
emanen de les desenes d’informacions que llegim o escoltem cada dia. És molt probable que no 
existeixi cap altra pràctica discursiva, a part de la conversa quotidiana, que es practiqui amb tanta 
freqüència i per tanta gent com són el seguiment de notícies en premsa i televisió.5

Idees claus
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6 Nash, 2005b: 61
7 Nash, 2005b:109
8 Nash, 2005b: 60
9 Nash, 2005b: 106

Les dones no volen rols assignats

En vàries investigacions sobre la representació de les dones immigrades en els mitjans de comunicació, Nash as-
senyala la doble alteritat de les dones immigrades: per un costat, des del pensament etnocèntric, com a “portado-
res del col·lectiu, quant que reproductores biològiques i simbòliques de la comunitat”6; és a dir, que són les dones 
–en especial les musulmanes- les que porten als seus cossos i a la seva vestimenta, el símbol de la diferència.

La doble alteritat també fa referència als estereotips que, des del pensament androcèntric, encasellen a les dones en 
els espais que suposadament li corresponen per ser dones, és a dir, assignant-los rols de gènere (mare, filla, dona…). 
Més endavant, en l’anàlisi de la premsa veurem l’ús recurrent d’imatges i paraules que confirmen aquesta teoria.

Les dones decideixen soles

La premsa es mou en el discurs tradicional de gènere, reconeixent a les dones immigrades a partir de la seva funció 
reproductora i cuidadora de la família, reproduint una imatge de dona dependent (d’un home, d’un pare, d’una 
família). Al respecte, Nash afirma que “…es dóna una contínua definició de les dones immigrades des del prisma 
de la domesticitat. En la mesura en que es destacava la figura d’una dona immigrant, s’accentuava el seu estatus 
familiar”.7 

I està de més assenyalar que aquestes imatges, victimistes i passives, no corresponen i no són representatives del 
que realment ocorre i per la qual cosa es parla de la immigració com un fenomen amb cara de dones. Les dones són 
artífexs i agents actives del seu procés migratori i en grans percentatges, decideixen la migració i realitzen el viatge, 
soles. Nash aporta: “Les dones immigrades, encara que no reconegudes, exerceixen com a agents econòmics autò-
noms i en cap cas des de la subalteritat transmesa de forma predominant en el discurs periodístic”.8

 

Les dones es mostren

Un altre aspecte a tenir en compte és com els mitjans de comunicació invisibilitzen les dones immigrades en per-
petuar un model migratori masculí, que desconeix les rutes i els projectes migratoris propis de les dones, que ofereix 
una visió esbiaixada dels contextos de sortida i de recepció d’immigrants i que, com indica Nash, nega la feminització 
actual de la immigració.

La invisibilització de les dones immigrades en la informació transmesa pels mitjans de comunicació, té un efecte 
directe en la seva invisibilització en l’opinió pública general, el qual dificulta el reconeixement social d’aquestes com 
agents de la migració, de les seves aportacions a la societat receptora i transmeten una “visió de les dones immigrades 
com a col·lectiu social sense identitat mateixa ni projecció futura en la societat d’acollida”.9

Les ‘noies dolentes’

Una doble marginalitat és una altra dualitat presentada pels mitjans de comunicació sobre les dones immigrades. 
D’una banda, els mitjans reprodueixen constantment la imatge de la immigració com amenaça, trobant constantment 
titulars en els diaris que mostren aquesta idea en parlar de l’arribada d’immigrants com una allau, com una invasió 
del territori per part de persones extres comunitàries. Així doncs, els mitjans reprodueixen la imatge de la il·legalitat 
dels i les dones immigrades en titllar-les de sense papers, il·legals, indocumentades.
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10 Van Dijk, 2005:40
11 Tello, 2008:49

12 Nash, 2005b:61
13 Tello, 2008:20

Dins d’aquella il·legalitat, les dones immigrades són generalment encasellades en activitats com la prostitució, la 
delinqüència, l’estafa o el narcotràfic. En aquest punt és important anotar les paraules de Van Dijk10, pel que fa a 
que les notícies dels mitjans mostren una preferència pels temes que emfatitzen les seves males accions –les dels 
i les immigrants - i les nostres bones accions –les de les societats receptores-.

Les dones no són totes iguals (tampoc les immigrants)

Els mitjans de comunicació presenten una imatge homogènia de les dones immigrades, que crea una falsa re-
presentació cultural com un nucli homogeni unitari. Aquesta imatge homogènia es filtra a través de la mirada de 
l’exotisme, per exemple equiparant i reduint a dones immigrades de diversa procedència sota la imatge de la dona 
musulmana: “La reducció del col·lectiu de dones immigrades a dones de religió islàmica va íntimament relaciona-
da amb la representació d’aquesta religió com a element que defineix de manera genèrica i negativa relacions de 
gènere en la cultura originària de la població immigrada, sigui quina sigui la procedència”.11   

Aquesta idea és reforçada per Mary Nash quan afirma que “l’heterogeneïtat de la composició de les dones immigra-
des és evident, encara que els registres informatius es centren sobretot en una visió uniforme, d’homogeneïtzació 
cultural, que evoca un estereotip de dona immigrant sobretot des de la imatge de l’altredat ètnica i cultural que 
prioritza la figura de la immigrant musulmana”.12 

Recorrem a paraules de Tello per a resumir: “Habitualment, el discurs mediàtic ha generat un camp de significats a 
partir del silenci que invisibilitza les dones immigrades, que ha creat un corrent d’opinió pública que minimitza la 
seva presència i les seves aportacions a la societat en què decideixen viure. Aquests registres culturals dificulten el 
seu reconeixement social.

És evident el desfasament que existeix entre les formulacions discursives dels mitjans de comunicació i l’important 
paper econòmic que exerceixen les dones immigrades i les seves estratègies en el context de la migració que des de 
fa temps han constatat les ciències socials.”13 



Mitjans de comunicació i immigració

Aquest document és el resultat d’unes reflexions que parteixen de la importància que els mitjans 
de comunicació tenen en la construcció i reproducció de discursos i imaginaris socials i en la trans-
missió de valors, actituds i judicis pel que fa al nostre entorn social, cultural, econòmic, polític, etc.  
En paraules de Mary Nash, els mitjans de comunicació, més que un reflex, són propostes de lectura 
de la realitat.15

Diverses investigacions realitzades sobre el tema16 indiquen la importància d’aquests en la producció 
d’estereotips i en la construcció d’opinió pública pel que fa a qüestions com la immigració. Els mitjans 
juguen un paper vital en la construcció, reproducció i legitimació de la identitat nacional i per això 
de la identitat de l’altre, de l’immigrant. Així doncs, els mitjans consoliden una comunitat imaginada 
on s’estableixen clarament els límits entre nosaltres i els altres, i s’estableixen i legitimen pràctiques 
quotidianes que exclouen o inclouen les poblacions immigrants i les dones immigrades.17

Cal anotar que la imatge que els mitjans de comunicació reprodueixen sobre les experiències de les i 
els immigrants, estan estretament relacionades amb la imatge que sobre el tema manega el discurs 
polític-institucional18. Així doncs, el discurs dels mitjans de comunicació es troba en consonància 
amb el discurs públicament acceptat i legitimat sobre la immigració, el qual construeix a l’immigrant 
des d’una perspectiva asimètrica, jerarquitzada i marginal, i el concep com un subjecte menys civi-
litzat i inadaptat social, cultural, política i econòmicament.

Chichab aporta la idea que “es parla de migrants no sols per parlar de migrants sinó també per par-
lar de nosaltres. Els migrants juguen un rol instrumental ideològic a nivell econòmic, tothom ho sap. 
Si s’observa qui treballa en els restaurants, qui treballa en el sector públic. En gairebé tots el països 
europeus ocupen treballs en les capes més sensibles.

Però també es parla d’aquest rol instrumental en la producció de comunicació de la nostra societat en 
relació amb els nostres problemes. En definitiva, existeix una debilitat de la participació dels migrants 
en la construcció de la comunicació de què és objecte. Això vol dir que, per un costat, els migrants 
parlen poc dels propis migrants, però sobretot que ells no són mai qui posen sobre la taula la qüestió 
de la migració. La manera de què parlem de la migració no està mai definida pels migrants. El marc del 
debat és definit per les institucions”.19

14 Van Dijk, 2005
15 Nash, Mary (2005:?)
16 Ver Nash, 2005a, 2005b; Van Dijk, 2005; Retis, 2006a
17 Nash, 2005a, 2005b
18 Tello, 2008
19 Chichab, 2006

Marc teòric
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20 Tello, 2008:30
21 Nash, 2005b: 61

22 Nash, 2005b:109
23 Nash, 2005b: 60

Representacions culturals

Stuart May considera les representacions culturals com a processos capaços d’induir pràctiques socials perquè, 
transmetent valors compartits, donen significat a la cultura; construeixen concepcions i imatges de col·lectius 
diferents i delimiten les seves identitats a través d’imatges, rites i múltiples dispositius simbòlics que expressen les 
respectives diferències i les confirmen, en la mesura en que indueixen pràctiques socials de subalteritat.

“Les representacions culturals constitueixen un component crucial de les dinàmiques socioculturals i tenen un 
paper decisiu en l’articulació identitària i en la construcció de l’alteritat. Possibiliten el desenvolupament, tant de 
discursos de legitimació mateixa com de subalteritat de determinats sectors socials, com ara minories ètniques o 
dones.”20 

Les cares femenines de la immigració

A continuació anotarem algunes idees sobre les imatges i estereotips que els mitjans de comunicació reprodueixen 
sobre les dones immigrades, que s’han trobat no només en les investigacions sobre el tema sinó en les notícies dels 
diaris seleccionats per a l’estudi.

•	La	doble	alteritat	de	les	dones	immigrades.
En diverses investigacions sobre la representació de les dones immigrades en els mitjans de comunicació, Nash su-
ggereix la doble alteritat: per un costat, es trobaria el pensament etnocèntric postcolonial sobre la immigració, el 
qual recau de la mateixa manera tant en homes com en dones ubicant-los en una posició subordinada dins d’unes 
relacions de poder marcades per la diferència cultural, per l’altredat de la minoria ètnica. Les dones immigrades 
seran a més considerades com a “portadores del col·lectiu, quant que reproductores biològiques i simbòliques de 
la comunitat”21. Així doncs, són abordades des de l’exotisme i és sobre qui recau amb més gran pes la imatge i els 
estereotips sobre la immigració.

Per altra banda, es troba un pensament androcèntric que sumeix les dones immigrades sota estereotips tradicionals 
de gènere. Aquest punt constitueix una altra de les imatges que els mitjans de comunicació utilitzen per a representar 
les dones immigrades i es veurà més detallat a continuació.

•	 Discurs	tradicional	de	gènere.
Com es va anotar línies a dalt, els mitjans de comunicació presenten una imatge de la dona immigrant emmarcada 
en un discurs tradicional de gènere. D’aquesta manera, les situen en el pla de la reproducció i la família, repro-
duint una imatge de dona dependent, submisa, casada, passiva, limitada a l’espai domèstic i amb una única ruta 
migratòria que seria la de la reagrupació familiar. Seguint Nash, “…es dóna una contínua definició de les dones 
immigrades des del prisma de la domesticitat. En la mesura en que es destacava la figura d’una dona immigrant, 
s’accentuava el seu estatus familiar”.22

Tanmateix, aquesta imatge no correspon amb l’actual feminització de la migració, ni amb la realitat de moltes dones 
que són artífexs i agents actives del seu procés migratori i amb el fet que en nombroses ocasions són elles soles qui 
el duen a terme.23

D’una altra part, els estudis anoten com els mitjans de comunicació invisibilitzen les dones immigrades en perpetuar 
un model migratori masculí, que desconeix les rutes i els projectes migratoris propis de les dones, que ofereix una visió 
esbiaixada dels contextos de sortida i de recepció d’immigrants i que, com indica Nash, nega la feminització actual 
de la immigració.
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•	 Doble	marginalitat.
Una doble marginalitat és una altra dualitat presentada pels mitjans de comunicació sobre les dones im-
migrades. D’una banda, els mitjans reprodueixen constantment la imatge de la immigració com amenaça, 
trobant constantment titulars en els diaris que mostren aquesta idea en parlar de l’arribada d’immigrants 
com una allau, com una invasió del territori per part de persones extres comunitàries. Així doncs, els mitjans 
reprodueixen la imatge de la il·legalitat dels i les dones immigrades en titllar-les de sense papers, il·legals, 
indocumentades.  

Per altra banda, dins d’aquella il·legalitat, les dones immigrades són generalment encasellades en activitats com 
la prostitució, la delinqüència, l’estafa o el narcotràfic. En aquest punt és important anotar les paraules de Van 
Dijk24, pel que fa a que les notícies dels mitjans mostren una preferència pels temes que emfatitzen les seves males 
accions –las dels i les immigrants - i les nostres bones accions –las de les societats receptores-. Precisament d’allà 
surt el títol d’aquest document, d’aquest joc de miralls i reflexos, entre el nosaltres (moderns, civilitzats, progressis-
tes, demòcrates…) i l’ells –o en el nostre cas, l’elles - (endarrerits, primitius, masclistes, desorganitzats…). 

Es tracta d’un nou racisme, subtil i simbòlic, que es sol negar o suavitzar, que apareix en converses quotidianes (de 
vegades s’inicia amb un “jo no sóc racista, però…”), en debats polítics i en mitjans de comunicació, els quals “curio-
sament” no solen tractar el tema del racisme en l’Estat espanyol (llevat de quan es produeixen fets violents). 



Quinze de cada cent persones residents a Catalunya, tenen nacionalitat estrangera. Les xifres in-
closes en el document del Pacte Nacional per a la Inmigració mostren que la població immigrant va 
pujar de 13,5 a 15% entre 2007 i 2008, en la comunitat catalana, xifra final que equival a 1,138.427 
persones.

La mateixa font indica que a gener de 2008, la comunitat immigrant amb més població a Catalunya 
és la d’origen marroquí, seguida per l’equatoriana, la romanesa, la boliviana i la colombiana.

Elaboració pròpia. Font: Document de Bases del Pacte Nacional per a la Immigració (2009)

Si desagreguem per sexe les dades per a les dues nacionalitats que formen part d’aquesta anàlisi, 
tenim que la població marroquina immigrada té més presència masculina (de cada 10 persones, 6 
són homes i 4, dones; mentre que la boliviana és un exemple de perquè es parla de la feminització 
de la immigració (57% dones i 43% homes).

 

Elaboració pròpia. Font: Document de Bases del Pacte Nacional per a la Immigració (2009)

Si li posem cares femenines a aquestes estadístiques, trobem que gairebé el 38% de la població ma-
rroquina, empadronada a Catalunya, està conformada per dones, mentre que en el col·lectiu bolivià, 
les dones constitueixen el 58% i amb la qual cosa podem parlar de feminització de la immigració, 
malgrat que es segueix considerant la migració com un fenomen amb perfil masculí.

País de procedència Nº d’habitants residents a Catalunya (Gener 2008)

Algunes dades sobre 
la immigració a Catalunya
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Poques vegades es reconeix la presència majoritària o gairebé paritària de dones immigrades, i a més, amb projec-
tes de vida pròpia i que no sempre, com es sol creure, arriben com a acompanyants d’una parella masculina. 

Les anteriors dades indiquen diferències entre les rutes migratòries seguides per homes i dones del Marroc i 
Bolívia. Tradicionalment, la immigració marroquina a l’Estat espanyol s’ha caracteritzat per ser un procés mas-
culinitzat, en el qual l’home és qui inicia el procés migratori i posteriorment s’efectua la reagrupació familiar, 
encara que en els últims anys comença a visibilitzar-se la immigració de dones marroquines soles i amb projectes 
migratoris propis.

Pel que fa a la immigració boliviana, les estadístiques mostren a les dones com protagonistes. Al respecte, Retis 
assenyala que aquests processos i rutes migratòries, tant per al cas de Marroc com per al cas de Bolívia, han de ser 
analitzats tenint en compte un marc global i prenent en compte les condicions socioeconòmiques i polítiques dels 
països expulsors i els països receptors25. Tanmateix i encara que l’anàlisi resultaria interessant i de vital importància 
per a completar el panorama sobre el fenomen de la immigració, no és objecte d’aquest estudi.



Els resultats del Baròmetre de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), 
en el seu informe del 26 de juny de 2008, assenyalen els diaris més llegits a Catalunya:

Aquestes dades mostren la importància de la premsa gratuïta actualment, per l’elevat nombre de 
lectors, tant en la comunitat catalana com a la resta de l’Estat espanyol. Al respecte, Migracom 
assenyala: “Aquesta premsa va més allà del sensacionalisme amb el qual se la qualifica i que com-
pleix, a la vegada, un important paper social i dinamitzador de la ciutadania i en particular de la 
immigració”.26 A això hem d’agregar que durant la revisió bibliogràfica no trobem cap anàlisi que 
prengui com a referència aquest tipus de premsa. 

D’altra banda i com a justificació a l’elecció d’aquest suport escrit, tenim que la premsa escrita és el 
mitjà que dedica un percentatge més alt al tractament de la immigració extracomunitària i exerceix 
al seu torn com a font d’informació per a altres mitjans com la televisió i la ràdio.27

La premsa escrita Catalana

26 Migracom. Análisis de la prensa 2006
27 Retis, 2006a

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

20 minutos

El Periódico de Catalunya 

(edición en castellano)

El Periódico de Catalunya 

(edición en catalán)

ADN

El País

736.000 ((incloent les edicions en català i castellà)

575.000

442.000

411.000

338.000

314.000

230.000



La següent informació l’hem obtinguda mitjançant l’anàlisi de contingut, una tècnica d’investigació 
(proposta per Bernard Berelson i enriquit per diversos autors més) molt utilitzada en l’àmbit de la 
comunicació, ja que permet revisar els continguts informatius quantitatius i qualitativament. En 
el nostre cas, hem prioritzat els aspectes qualitatius, encara que també hem recorregut al compte 
de paraules per acostar-nos al discurs des del qual s’aborda les dones immigrades en la premsa 
catalana.

L’anàlisi de contingut es realitza mitjançant una descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa i 
proporciona suficients elements de judici que ens ajuden a contestar a moltes de les preguntes que 
ens fem dia a dia quan llegim la premsa.
Considerant que la majoria d’estudis trobats prenen mostres de diaris de referència, vam decidir in-
cloure la premsa de distribució gratuïta en aquest estudi. Posteriorment, i prenent en compte alguns 
suggeriments de persones involucrades en la investigació feminista, vam decidir analitzar dos diaris de 
referència i dos gratuïts per detectar similituds i diferències en el tractament informatiu.

És així que vam decidir treballar sobre els quatre diaris més llegits a Catalunya: El Diari i La Vanguar-
dia (de referència o de pagament), 20 minuts i ADN (gratuïts).

• Conjuntures
Després d’una primera i ràpida revisió de notícies que visibilitzessin dones bolivianes i marro-
quines immigrants, vam acordar partir de determinades conjuntures o debats socials específics 
difosos per la premsa catalana.

En el cas de la migració boliviana, vam identificar un període significatiu entre l’última setmana de 
març i la primera d’abril de 2007, moment en què va entrar en vigència l’exigència del visat per a 
l’ingrés a la Unió Europea. Aquest fet va motivar l’arribada massiva de ciutadanes i ciutadans boli-
vians a l’Estat espanyol, situació que va tenir força repercussió en la premsa nacional.

Altres notícies en què la premsa catalana reflecteix l’aparició de dones bolivianes és la violència de 
gènere, ja que durant el període abans assenyalat, es registra l’assassinat de dues dones d’aquesta 
nacionalitat, ocorregudes en diferents poblacions de les comunitats de Barcelona i Madrid.

Pel que fa a les dones marroquines, destaquem dues conjuntures. La primera va ocórrer l’octubre de 
2007 i va significar una llarga polèmica al voltant de l’ús del vel islàmic a l’escola, per part de Shaima 
Saidani, una nena marroquina resident a Girona, Catalunya; ocorregut l’octubre de 2007.

Un altre tema que considerem important per analitzar la presència de les dones marroquins en la 
premsa catalana, va ser el fet que una escriptora d’origen marroquí i resident a Catalunya des de nena, 
rebés el principal premi de la literatura catalana, per una obra en què exposa, entre altres qüestions i 
partint de la seva família, el masclisme de la societat musulmana de què prové.

•	Període
Tanmateix, una primera aproximació a les bases de dades electròniques dels diaris seleccionats, va 
evidenciar que en fer una revisió exclusiva d’aquests debats, es quedaven fora diverses notícies que 
resultaven molt significatives per identificar i caracteritzar de quina forma són representades les 
dones immigrades en la premsa. Així es va decidir fer l’anàlisi d’un període més ampli –de gener de 

La metodologia
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2007 a juny de 2008-, per tal d’abordar i visibilizar les diferents imatges i discursos que transmeten els mitjans 
de comunicació seleccionats.

•	 Formats
Per a l’anàlisi de les notícies, vam prendre en compte els següents formats: notícies (principals, secundàries i 
breus), reportatges, entrevistes, articles d’opinió i les editorials del diari..

•	 Revisió
Prenent en compte uns altres estudis similars, vam decidir recórrer als arxius electrònics en les pàgines Web 
dels diaris, per identificar les notícies relacionades amb les conjuntures assenyalades, així com tot el que po-
guéssim trobar en la premsa, relacionat amb dones bolivianes i marroquines.

Per a la cerca de notícies vam introduir paraules claus en els cercadors dels arxius digitals, com ‘bolivianas’, 
‘mujeres+bolivianas’, ‘mujeres+marroquíes’ i unes altres que vam anar identificant com a pertinents: ‘marroquines’, 
‘marroquís’ i ‘musulmanas’, entre altres, tant en singular com en plural. Cal aclarir que en incloure aquests últims 
termes, apareixien milers de referències, però prenent en compte que aquest diagnòstic apunta a aspectes més 
qualitatius (i factors com el temps programat), no es va revisar la totalitat de notícies trobades. A més, perquè no 
precisament es refereixen a notícies que involucrin a dones.

Considerem necessari destacar que durant la revisió digital observem que moltes de les notícies identificades en el 
Web no apareixien en l’edició impresa que es difon a Catalunya, en el cas dels diaris gratuïts, ja que aquests tenen 
edicions diferents segons la comunitat autònoma en què es distribueixen.

Per això, una vegada identificades les notícies en el Web, vam consultar l’edició impresa per comprovar si realment 
apareixia, amb la qual cosa, el nostre nombre d’unitats d’anàlisi es va reduir considerablement. A més, perquè el Web 
d’aquests diaris (inclosos els de referència) inclouen moltes més notícies que les que  publiquen en les seves edicions 
impreses.

Una vegada verificades les notícies tal com apareixen impreses, vam elaborar una fitxa (veure annex 1) per a recollir 
la informació textual i gràfica.

Durant aquest període de revisió, ens vam veure en la necessitat d’ajustar alguns detalls per a no complicar o sobreca-
rregar aquesta fase de l’anàlisi, tenint en compte que els seus objectius són de tipus qualitatiu. I encara que en aquest 
cas l’anàlisi de contingut conté alguns components quantitatius, no ens vam cenyir a la rigidesa numèrica.



En 18 mesos i prenent en compte quatre diaris, vam identificar 176 notícies amb referències –de 
text i/o imatge - a dones bolivianes i/o marroquines, vistes com a immigrants en l’Estat espanyol i, 
en alguns casos, en situacions en els seus països d’origen.

Si separem les nacionalitats, més de tres quartes parts (134 articles) corresponen a dones marroqui-
nes; i 42 contenen referències a dones bolivianes. Si separem per diari, obtenim el següent quadre:

Si convertim aquests percentatges, tenim:

Dones protagonistes

Pel que fa al protagonisme de les dones en les notícies, el 30% (40 articles) dels ADM i el 26% dels 
ADB (11 articles) tracta principalment sobre elles. La resta, és a dir, la majoria de les notícies, al·ludeix 
o reflecteix les dones d’alguna forma, encara que no per això tracta precisament sobre elles o recorre 
a elles com a fonts. I en alguns casos, només apareixen en les fotos, encara que de cap forma siguin 
preses en compte en el tractament de la notícia.

28 Per a fer més àgil la lectura, hem arrodonit els percentatges dels gràfics.

Fullejant la premsa28

NOTA: A partir d’aquí, i per agilitzar la lectura, utilitzarem sigles per referir-nos als 
articles en què apareixen dones marroquines –ADM - i dones bolivianes –ADB.

La Vanguardia

El Periódico

20 Minutos

ADN
9%

14%

35%

42%

Percentatge ADB per diaris

ADN
16%

51%

30%

Percentatge ADM per diaris

La Vanguardia

El Periódico

20 Minutos

El Periódico La Vanguardia 20 minutos ADN TOTAL

68

21

41

7

21

9

4

5

134

42

AMM

AMB
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Això ho observem en diversos articles que tractaven sobre qüestions polítiques als països d’origen, i que apa-
reixien a la secció Internacional, encara que en el cos de la notícia no hi havia cap menció a les dones marroqui-
nes o bolivianes. Per tant, l’aparició de dones en aquests articles té una funció gairebé decorativa, ja que la seva 
presència o absència no afecta el tractament informatiu.

 

 

Fonts

Una altra dada que nega el protagonisme d’aquestes dones a la premsa catalana és que, en molts casos, encara que 
el cos de l’article les esmenta o apareixen en fotografies, no són consultades per qui elaboren o redacten la notícia. 
És a dir, no són fonts oficials encara que el tema els concerneixi. La revisió de la premsa va demostrar que, en el cas 
dels ADB, la Policia és la font més recurrent, i en els ADM, les principals fonts són institucions públiques i personatges 
de la política estatal i autònoma.

Una marroquí camina davant dels cartells
electorals, ahir a Rabat. (El Periódico 06/09/07)

Una jove islamista del PJD (dreta) regala banderetes a 
altres dones en el centre de Casablanca, ahir. (El Periódico 07/09/07)

Una dona protesta a l’altre costat
de la frontera ceutí. (20 minutos 06/11/07)

Altres

Fonts - ADB

Dona Immi.

21%

16%
País d’origen

Personatge Púbic

15%

10%
19%

7%

Home Immi.

Policia

Institució
Pública

Assoc.	ImmigrantsOrganització Civil

Altres

Fonts - ADM

Dona Immi.

28%

13%

País d’origen

Personatge
Públic

17%

13%

8%

Home	Immi.

Policia

Institució
Pública

Assoc.	ImmigrantsOrganització Civil
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Això ens suggereix que, en general, el tractament del tema de la immigració es fa des de la ‘legalitat’ i potser amb 
la intenció de ‘tranquilitzar’ la població pel que fa a aquest fenomen, encara que permanentment es difonguin 
missatges alarmistes pel que fa a les onades, allaus i tot el referent a l’ingrés massiu –de manera regular o irre-
gular - de persones d’altres països.

Per als ADM també es van consultar organitzacions civils (d’atenció a persones immigrades, de drets humans, de 
cooperació internacional) tant en l’Estat espanyol com al Marroc; i associacions de persones immigrades a Cata-
lunya i l’Estat espanyol.

Una altra font recurrent és el país d’origen, això, degut a que els diaris de referència compten amb periodistes 
corresponsals en el cas del Marroc –la qual cosa garanteix l’aparició contínua de notícies sobre aquest país-; i en 
el cas de Bolívia, els successos ocorreguts arran del visat imposat a les persones d’aquesta nacionalitat, van fer que 
el tema prengués importància i es veiés la necessitat d’enviar periodistes a aquest país, per a explicar les històries 
des de l’altre costat.

Particularment, les dones marroquines són utilitzades com a símbol de la religió musulmana. Les imatges així ho 
mostren i també la recurrent aparició de l’Alcorà i la Bíblia com a fonts de consulta per al treball periodístic, o 
persones que representen algunes d’aquestes religions. En aquest sentit, és important ressaltar que la imparcialitat 
no existeix, i que la selecció de fonts no és casual, ja que segons a qui i com se li pregunti, tindrem més o menys les 
respostes que esperem trobar, acords a les ideologies de cada empresa periodística.

Dones en portada

El fet d’aparèixer en la premsa no implica que es consideri aquestes dones actives ni protagonistes. Considerant que 
en la primera pàgina els diaris seleccionen i presenten el material que consideren el més important del dia, observem 
les portades i va resultar que el 18% dels ADM va tenir una menció en la primera pàgina del diari, mentre que els 
ADB, malgrat la seva menor quantitat, van aparèixer molt més: un 28,5%.

Entre les portades, destaquem les que es refereixen a Shaima, una nena marroquina, resident a Girona (Catalunya), 
que es va negar a assistir a l’escola sense el vel musulmà (també anomenat ‘hiyab’). La polèmica mediàtica va ser en-
cesa per la decisió de les autoritats catalanes de permetre la seva assistència a les aules amb el vel, primant el dret a 
l’educació per sobre tota la resta. La Vanguardia (03/10/07) li dedica la seva foto principal a aquest tema, 
amb el següent titular:

ADM en portada de diaris

80%

20%
Apareixen

No apareixen

ADB en portada de diaris

67%

33%
Apareixen

No apareixen
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•	 El	Govern	intervé	en	el	debat	del	vel	en	les	aules
•	 Per	primera	vegada,	Educació	pren	partit	en	obligar	a	un	centre	a	acceptar	l’hijab
•	 	La	Conselleria	no	posa	pegues	a	formes	de	vestir	si	no	impedeixen	la	comunicació

En	el	peu	de	foto	es	llegeix:	Shaima,	coberta	amb	vel	islàmic,	torna	al	col·legi.	La	nena,	de	8	anys,	va	acudir	al	
centre	Annexa	de	Girona	després	de	l’ordre	d’Educació	d’escolaritzar-la	

La Vanguardia (03/10/07)

En la mateixa data, El Diari publica una foto petita, un primer pla de la cara de la nena, amb el següent text: Shaima 
torna a classes amb mocador i el cas obre un debat en el Govern.

Una altra dona d’origen marroquí va ocupar portades, l’1 de febrer de 2008. Najat l’Hachmi va obtenir el principal 
reconeixement de la literatura catalana i la premsa el va considerar l’esdeveniment del dia, almenys, a nivell gràfic 
(ADN i El Diari el van incloure com a foto principal). En revisar els titulars, ens van sorgir preguntes relacionades amb 
l’èmfasi que la premsa li va donar al fet que l’escriptora fos marroquina. Més endavant analitzarem els discursos que 
la premsa va utilitzar al voltant d’aquest fet.

El Periódico 01/02/08   ADN 01/02/08
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Seccions

La secció que la premsa prefereix per a presentar, tant els ADB com els ADM, és Societat. En altres casos, alguns 
diaris han escollit seccions definides a partir del lloc on ocorren els fets, com Barcelona	i	Catalunya.	I també tro-
bem la secció anomenada Actualitat i Tendències (apareix només a La Vanguardia).

En el cas dels ADB, després de	Societat,	Actualitat és la secció a què més es recorre, així com Tema del dia, que sol 
ocupar les primeres pàgines –dues, almenys - del Diari. En els ADM també prevalen Tendències, Opinió i Interna-
cional. Salta a la vista l’alt percentatge d’ADM en Opinió. Gran part de la producció informativa d’aquesta secció –i 
també en format d’opinió - està relacionada amb la polèmica per l’ús del vel a una escola de Girona.

ADN 22/05/08

Observant els diaris per separat, veiem que al 20 minutos, tant 
els ADM com els ADM apareixen més en les seccions Actualitat 
i	Catalunya; a ADN, les seccions més emprades per a presentar 
aquest tipus d’informació són Vida i	Barcelona; a El Periódico, 
Societat,	Internacional	i	Opinió; i a La Vanguardia, Tendències, 
Societat,	Cultura	i	Opinió.

També respecte les seccions, notem que mentre un bon percen-
tatge d’ADM apareix en la secció Cultura (de tres dels diaris ana-
litzats), no passa així amb cap ADB.

Altres

Seccions - ADB

Actualitat

Vida 13,3%

37,8%
Societat

Opinió 2,2%

15,6%

6,7%

11,1%

11,1%

Barcelona

Internacional

Successos 2,2%

Altres

Seccions - ADM

Actualitat

Vida 3,8%
10,5%

13,5%

Societat

Opinió

6,8%

18% 9,8%

12%

Barcelona 3,0%

Internacional

Política 3%
13,5%

Tendències

Cultura

Catalunya

6%
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Temes

Pel que fa als temes, els ADB tracten sobre immigració irregular –l’ingrés nombrós de dones i homes bolivians 
abans de l’entrada en vigència del visat-; violència de gènere –tres bolivianes assassinades en el territori espanyol, 
durant el període analitzat-; i uns altres, com a successos polítics a Bolívia, i accidents amb víctimes d’aquesta 
nacionalitat.

Els ADM van resultar més complexos d’analitzar a l’hora de definir els temes recurrents, ja que en casos com la 
polèmica sobre l’ús del vel, i el premi de literatura català atorgat a una escriptora d’origen marroquí, el tractament 
informatiu incorpora variats i diversos aspectes que, més enllà de l’educació i la literatura, i pel llenguatge i els 
judicis de valor emprats, tenen a veure amb integració, religió i drets humans.

Per això, la majoria dels ADM tracten sobre integració, religió, cultura, violència de gènere –quatre dones marro-
quines van ser assassinades durant el període analitzat - i uns altres temes que en el plantejament inicial de l’anàlisi 
no van ser establerts, com la reagrupació familiar, el terrorisme, accidents, moda, esport, empreses, fets polítics al 
Marroc i cooperació internacional, entre d’altres.

Formats

Finalment, veurem els principals formats en que són presentats els articles. Seguint els gràfics de sota, veiem que la 
majoria són notícies principals, és a dir, són la notícia més gran de la pàgina, encara que no precisament de la secció; 
i en general porten fotografia. La notícia secundària és la que li segueix en mida i rellevància.

   
Com ja vam assenyalar abans, en el cas dels ADM destaca el gran percentatge d’articles en format d’opinió. I és que 
els diaris solen comptar amb col·laboradors que periòdicament escriuen sobre les principals conjuntures, és a dir, sobre 
els temes al que més importància dóna la premsa cada dia.

Breu

Notícia
Ppal.

Editorial
10%

54%

24%

Formats - ADB

10%

Notícia
Secundària

Reportatge

Crònica

Notícia
Ppal.

Breu
9%

8%

18%

Formats - ADM

19%

Notícia Secundària

Reportatge

34%

7%

Opinió

Entrevista

Editorial
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Molt podríem analitzar sobre els discursos d’aquestes persones a les quals s’anomena col·laboradors, que solen 
ser escriptors/as o persones amb cert reconeixement en el seu entorn. Com no és precisament el nostre objectiu, 
direm que aquestes opinions varien segons la tendència ideològica del diari. En general, aquestes veus es presen-
ten com a progressistes, també perquè pretenen guiar l’opinió pública. Però no és el que hem observat, ja que en 
el rerefons de diversos d’aquests discursos detectem algunes característiques d’aquest nou i subtil racisme que 
esmentàvem abans.

També observem que la forma de presentar certes opinions (col·locant-ne dues sobre el mateix tema, en la mateixa 
pàgina, amb tendències contràries) cerca la confrontació. És el que observem a l’edició del 4 d’octubre de 2007 
d’El Periódico, en la pàgina titulada El	mocador	islàmic	a	l’escola.	En la meitat esquerra escriu Pilar Rahola, un 
article titulat De	bombera	a	piròmana;	i en l’altre costat, Dolors Bramon titula Vel sí, vel no. Ambdues apareixen 
en diverses ocasions per opinar sobre el cas del vel a l’escola de Girona.

Per acabar-ho d’adobar, en la pàgina es col·loca un dibuix al centre, titulat La	polèmica	pel	‘hiyab’,	amb els perfils 
enfrontats d’una nena de cabells rossos i ulls blaus, i una altra amb els cabells i els ulls negres; ambdues amb el cap 
cobert. Llavors, ens preguntem, és aquesta la manera més respectuosa i enriquidora de debatre sobre integració, 
cultura, educació?

De	què	es	parla	quan	es	parla	de	dones	immigrades

Dins de l’anàlisi de contingut, vam definir algunes paraules per comprovar si els articles sobre dones immigrades es 
construïen utilitzant termes vinculats a estereotips i als suposats rols de gènere. Això va ser el que vam trobar:

   
La premsa escrita catalana vincula les dones bolivianes amb termes com família, immigrants, fills/es, mare, parella, 
marit, marit i víctima; mentre que les dones marroquines són vistes des de l’ús del vel musulmà, bàsicament, encara 
que també s’informa sobre elles utilitzant termes com família, fills/as i mare.

A continuació, presentem les notícies considerades més rellevants per a aquest estudi.

Paraules recurrents en ADB
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Violència	de	gènere	i	il·legalitat	

Les dones bolivianes, igual que les dones marroquines 
també estan poc representades en la premsa escrita 
analitzada. Les imatges a través de les quals es visibilit-
zen passen per la domesticitat i la violència de gènere, 
arribant fins a la delinqüència i la il·legalitat.

Després de la revisió preliminar es va trobar que una de 
les imatges més recurrents per definir les dones bolivianes 
és la imatge de la dona víctima de violència domèstica. 
D’aquesta manera, la dona boliviana és definida com una 
dona submisa, dependent, com a “dona” o “parella” abans 
que dona, i com a víctima d’unes relacions afectives ca-
racteritzades pel conflicte i la violència. 

En aquest punt és important anotar que, encara que els 
mitjans seleccionats també transmeten notícies sobre 
violència de gènere i violència domèstica on la dona 
agredida és espanyola o comunitària, quan es tracta 
d’una dona immigrant la notícia és abordada des d’una 
perspectiva etnocèntrica on es recalca la inferioritat i 
el salvatgisme dels altres, es presenten els fets d’una 
forma sensacionalista i s’emfatitza en les condicions 
precàries o conflictives en que vivia la dona immigrant 
víctima de la violència.

Una altra imatge relacionada amb la reproducció de rols 
tradicionals de gènere, és la de dones bolivianes exercint tas-

ques domèstiques i de cura de nens i nenes i de gent gran. Cal anotar que aquesta imatge és comú 
per a moltes dones llatinoamericanes i no exclusivament per a dones de Bolívia.

Per altra banda, les dones bolivianes són vistes des de la perspectiva de la il·legalitat i la delinqüència, 
especialment relacionada amb el trànsit de narcòtics del seu país d’origen a l’Estat espanyol. Articles 
trobats indiquen com la dona boliviana és protagonista de les notícies, en la mesura en que realitzi o 
sigui part d’activitats il·legals com prostitució, robatori o narcotràfic. 

En el mateix sentit, els mitjans s’encarreguen de reforçar un imaginari de la immigració boliviana com 
una amenaça, en destacar contínuament la presència de persones irregulars, il·legals o sense papers 
en la societat catalana i, en el cas de les dones a més del que és anterior, en indicar l’alta presència de 
bolivianes immigrants en l’economia submergida –i per descomptat il·legal - dedicades especialment 
al sector dels serveis i la cura.

Dones Bolivianes immigrades

20 minutos 20/11/08



 UNA ApROximAció...

2529 La lletra negreta és nostra.

Les nouvingudes

Les estadístiques oficials indiquen que entre 2006 i 2007, la població boliviana immigrada a Catalunya va créixer 
notablement. Com assenyalàvem abans, va tenir molt a veure l’entrada en vigència del visat d’ingrés al territori 
europeu per a persones amb nacionalitat boliviana.

Precisament, aquest va ser el tema que va concentrar l’atenció de la premsa –a nivell estatal - durant els dies 
previs a la imposició d’aquest visat, l’1 d’abril de 2007. Per aquest motiu seleccionem aquesta conjuntura per a 
aquesta anàlisi, partint de la hipòtesi que les dones serien invisibles, cosa que es mostra en l’ús permanent del 
genèric masculí ‘bolivians’ en la redacció dels articles.

La portada del Diari, el 30 de març de 2007, és la més representativa i destaca l’ingrés “massiu” de bolivians/es, 
ressaltant la dada del cens, que assenyala que la població boliviana es va multiplicar per més de 100. Encara que 
això toca deduir-ho després de revisar tota la pàgina, ja que el titular “Des de gener 15.000 cada mes” no especifica 
si la xifra es refereix precisament a persones o maletes. Aquest és el titular de la portada:

Èxode	bolivià
Any	1998:	1.249			a	Any	2006:	139.802	(censats	a	Espanya)
Des	de	gener	15.000	cada	mes
•	Milers	de	ciutadans	tracten	de	sortir	del	país	abans	que	Espanya	exigeixi	visat	diumenge	
•	La	fallida	de	la	companyia	LAB	agreuja	el	col·lapse	als	aeroports	de	Bolívia

El Periódico 30/03/07

En obrir aquesta mateixa edició del Diari trobem 
un especial de dues pàgines com a tema del dia 
(que inclou a un periodista com a enviat especial 
a Bolívia), amb aquest titular:

Èxode	 dramàtic	 per	 la	 nova	 regulació	 eu-
ropea
Milers	de	bolivians	esgoten	 la	seva	última	
oportunitat	d’entrar	a	Espanya

Del segon paràgraf de la notícia principal, extraiem:

Un	mínim	de	200.000	bolivians	s’han	instal·lat	en	els	últims	tres	anys	a	Espanya	després	de	la	profunda	crisi	en	
la	qual	havia	caigut	el	país	andí.	L’INE tenia registrats 2.217 l’1 de gener del 2000 i sis anys després eren ja 
140.00029. Encara	que	no	hi	ha	dades	oficials,	les	estimacions	fetes	a	partir	de	les	arribades	a	Barajas	situen	la	
població	actual	en	aquest	mínim	de	200.000.
 

Per la seva part, La Vanguardia, el 28 de març de 2007, cita a l’ambaixada espanyola a La Paz, la qual “estima que ja 
viuen a Espanya no menys de 200.000 bolivians, encara que només consten 52.587 amb targeta de residència i uns 
139.800 empadronats”. Aquest mateix diari, en la seva edició del dia anterior, titula:
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El	Govern	confirma	que	entren	per	Barajas	una	mitjana	de	530	bolivians	al	dia

L’1 d’ abril, El Periódico confirma:
El	visat	converteix	els	bolivians	en	la	segona	comunitat	llatina
•	 Els	emigrants	del	país	andí,		arribats	en	massa	des	de	l´octubre,	igualen	en	número	als	colombians
•	 Familiars	de	viatgers	de	l’últim	vol	abans	de	ser	necessari	el	paper	viuen	hores	de	tensió	a		Barajas

En revisar els articles que els diaris analitzats van publicar sobre aquest tema, trobem que les dones bolivianes 
apareixen principalment en la fotografia. Criden l’atenció dues fotografies en particular, que permeten analitzar 
diversos aspectes de l’ús de la imatge femenina en certs discursos: en una, la dona plora en el retrobament amb 
el seu fill; en l’altra, probablement la vestimenta va pesar més a l’hora de prendre la fotografia, ja que les dones 
apareixen d’esquena.

El Periódico 31/03/07

 

El Periódico 30/03/07

També constatem que en general, les dones boli-
vianes van ser presentades com a mare, filla, ger-
mana o familiar d’algú que, en aquest cas, resideix 
o vol ingressar a territori espanyol, amb la qual 
cosa confirmem l’ús d’estereotips tradicionals de 
gènere. Aquestes frases ens fan costat:

Prisa	estava	allà,	amb	els	seus	7	anys	i	un	
aneguet	groc	que	abraçava	i	cuidava	amb	
cura,	de	la	mateixa	manera	que--suposava	
Carla,	 la	seva	tieta--	una	hostessa	vetlla-
ria	per	 la	nena	fins	que	arribés	a	Barajas.	
Prisa	no	 veu	als	 seus	 pares	 des	 del	 2005.	
El	pare	treballa	de	missatger.	La	mare	cui-
da	gent	gran	i	fa	tasques	de	neteja.	Aquest	
és,	segons	el	diari	La	Razón	de	Santa	Cruz,	
el	gran	“somni	espanyol”	que	els	empeny	a	
viatjar	com	sigui.	(La Vanguardia 31/03/07)
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Totes les frases a continuació són extretes del Diari (01/04/07)

El	temor	era	ben	visible	en	cares	com	la	de	Marlene	Cruz,	que	esperava	impacient	l’arribada	de	les	seves	dues	
nétes	de	5	i	6	anys.

Marlene	confessava	emocionada	que	se’ls	havia	fet	“molt	dur”	haver	estat	tres	anys	sense	veure	les	petites.

La	por	de	Marlene	era	la	mateixa	que	afligia	les	prop	de	200	persones	que	esperaven	l’arribada	d	els	seus	
familiars	amuntegats	rere	la	barana	de	la	sortida.

La	mare	que	demanava	que	 la	 truquessin	 ràpid.	L’àvia	que	es	 resistia	a	deixar	els	seus	néts.	 (Pel	que	fa	a	
l’agitació	en	un	aeroport	bolivià,	per	la	partida	de	l’últim	avió	cap	a	Espanya,	abans	de	l’entrada	en	vigència	
del	visat)

I aquests són alguns dels testimonis inclosos –amb fotografia - en el mateix article:

“Estic molt contenta d’estar a Espanya, on he vingut per treballar en el que agafi perquè a Bolívia l’economia 
està malament”

“Després d’haver-ho passat tan malament per a venir, li agraeixo a Déu i a vostès d’haver-nos permès ingressar 
en el seu país”

La Vanguardia 31/03/07
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El ‘creuer pastera’

Probablement, el cas del ‘creuer pastera’ –així el va batejar la premsa - va ser el que va alertar als mitjans de 
comunicació sobre l’ingrés de bolivians i bolivianes a l’Estat espanyol. Es tracta del creuer Simfonia (que va par-
tir del Brasil el 13 de març, amb destinació final a Itàlia) i el 27 va arribar al port de Cadis, on es va impedir el 
desembarcament de 86 persones amb nacionalitat boliviana, argumentant la “sospita” que pretenien ingressar 
irregularment a territori espanyol.

En aquest moment, les autoritats espanyoles van assenyalar que a les i els viatgers bolivians “els hi mancava la do-
cumentació necessària”, malgrat que en aquest moment encara no es necessitava un visat per a l’ingrés. El drama 
dels familiars d’aquests viatgers/as va tenir ressò en la premsa, la qual durant dies va seguir el recorregut del creuer, 
que prèviament havia atracat a les Illes Canàries i posteriorment, a València.

En el port valencià, les autoritats espanyoles van decidir deportar la majoria d’aquestes persones (quatre van ser 
portats a l’aeroport, ja que portaven bitllets d’avió per al trajecte París-Rio de Janeiro). Cal ressaltar que només La 
Vanguardia (en la seva edició del 28/03/07) va especificar que d’aquests 82 passatgers deportats, 50 eren dones i 
36, homes.

A més de mostrar-les en alguna fotografia –també plorant per no haver pogut retrobar-se amb els seus familiars-, 
la premsa va recollir alguns testimonis de dones bolivianes que esperaven notícies en el port valencià.

El Periódico 29/03/07

Destaquem algunes frases:
Les	fonts	van	informar	que	la	sospita	que	els	
passatgers	 poguessin	 pretendre	 quedar-se	 a	
Espanya	de	manera	 irregular	va	partir	del	fet	
que	 entre	 la	 majoria	 dels	 bolivians,	 50	 d’ells	
dones,	no	hi	ha	parentesc	algun.		
La Vanguardia 28/03/07

Miriam	Clara	va	omplir	ahir	de	llàgrimes	el	moll	
del	port	de	València	en	què	durant	10	hores	va	
romandre	atracat	el	creuer	Simfonia.	Reclinat	en	una	de	les	baranes	de	coberta,	sense	poder	sortir	de	la	seva	
presó	d’or,	el	seu	gendre,	el	bolivià	José	Luis	Casia,	li	cridava	a	pulmó	que,	almenys,	li	mostrés	una	fotografia	del	
seu	fill	Álex.	“Fillet	no	te	l’heportat,	si	jo	pensava	endur-te	a	casa	amb	ell”.	El Periódico 29/03/07

…era	l’única	possibilitat	que	tenia	Loana	de	veure	un	dels	membres	de	la	seva	família	que	transportava	el	vaixell;	
perquè	no	es	tractava	només	de	la	seva	germana.	“Amb	ella	va	la	meva	nebodeta,	de	dos	anys”,	subratllava.		
La Vanguardia 29/03/07

Miriam	Claros,	una	dona	boliviana	que	confiava	en	el	miracle,	 es	 va	desesperar.	Havia	arribat	des	d’Alacant,	
acompanyada	d’altres	familiars,	amb	la	il·lusió	de	veure	baixar	del	vaixell	al	seu	gendre	(…)	“La	meva	filla	té	un	
nenet	i	aquí	tinc	els	papers	del	cole	perquè	estem	en	regla”,	anunciava	mentre,	efectivament,	ensenyava	als	perio-
distes	aquests	papers	com	si	d’ells	depengués	que	el	seu	gendre	pogués	trepitjar	sòl	valencià.	“Un	nen	necessita	
al	seu	pare,	porten	molt	temps	separats”,	afegia	abans	d’exposar	la	seva	irritació	(...)	Amb	els	nervis	a	flor	de	
pell,	incapaç	d’acceptar	l’evidència		que	aquest	vaixell	que	ara	estava	a	pocs	metres	d’ella	anava	a	salpar	en	les	

següents	hores	amb	el	seu	familiar	a	bord,	va	recordar:	“El	meu	gendre	ha	suat	molt	per	arribar	aquí,	li	va	
costar	3.000	euros	el	bitllet,	una	fortuna,	perquè	fa	falta	molts	dinerets	per	anar	en	aquest	vaixell”.

La Vanguardia 29/03/07
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La Vanguardia 28/03/07

 La Vanguardia 29/03/07

I encara que no corresponen als objectius del 
nostre estudi, ens permetem destacar unes frases 
més de l’article del Diari (29/03/07) perquè con-
siderem que permeten moltes reflexions sobre el 
tractament informatiu pel que fa a la immigració 
i demostren l’ús d’estereotips30:

“No	 era	 un	 grup	 normal.	 Sempre	 junts	 i	
amb	 prou	 feines	 fent	 vida	 social.	 Penseu	
que	som	1.500	i	en	dues	setmanes	ja	som	
amics.	En	canvi,	ells	no	van	compartir	els	
espais	comuns	i	esperaven	que	es	buides-
sin	 els	 menjadors	 per	 agafar	 menjar	 en	
safates	i	portar-les	a	les	cabines”,	va	relatar	Soledad	Gómez,	una portenya de talons vermells	que	va	ser	de	les	
poques	que	es	va	oferir	a	lliurar	algun	tros	de	paper	amb	tres	paraules	que	diversos	familiars	van	escriure	als	
reclosos.

Roberto,	un	amabilíssim italià de	la	tripulació,	es	va	reunir	discretament	després	d’una	columna	de	recepció	amb	
un	grup	de	familiars.	En	pocs	minuts,	aquella	gent	va	reunir	1.920	euros	i	se’ls	van	confiar	perquè	se’ls	lliurés	als	
retinguts.	“Són	bona	gent,	ja	veurem	què	passa	a	Gènova”,	destí	final	després	d’unes	altres	33	hores	de	navegació.
Oficialment,	Roberto	no	podia	parlar,	però	va	explicar	als	 familiars	que	difícilment	 Itàlia	acceptarà	el	 trànsit	
d’aquests	82	bolivians	i	que	seria	la	companyia	la	que	assumiria	els	costos	d’avió	fins	a	Madrid	per	a,	des	d’allà,	
ser repatriats.

Quan	l’embarcació	va	fer	escala	a	Rio	de	Janeiro,	Salvador	de	Bahía,	Maceiao	i	Fortalesa,	la	majoria	de	bolivians	
no	van	baixar	del	vaixell.	“Estaven atemorits”, va	dir	Juan	Carlos	Valví,	un	altre	argentí,	addicte	als	creuers	i	ofès	
pel	tractament	de	pastera	de	luxe	que	s’està	donant	a	la	Simfonia:	“Té	casino,	piscina,	jacuzzi	i	pista	de	ball”.

El	‘SIMFONIA’	és	un	temple	flotant	de	l’hedonisme	en	què	conflueixen	jubilats,	amants	furtius	i	recent	casats.	Té	
casino	i	fins	a	un	simulador	de	joc	de	golf.
El Periódico 01/04/07

…milers	de	ciutadans	es	lamenten	amb	amargor	en	la	capital	del	país	andí	perquè	la	fallida	de	l’aerolínia	Lloyd	
Aeri	Bolivià	els	ha	deixat	sense	diners	i	sense	opcions	d’assolir	el	somni	del	Primer	Món.	
La Vanguardia 31/03/07



Entre la domesticitat i l’exotisme

Com ja ho assenyalen uns altres estudis, són poques les notícies que donen compte de la presèn-
cia de dones immigrades de procedència marroquina en la societat catalana. Les notícies trobades 
mostren que les dones marroquines immigrants a Catalunya, són abordades des d’una mirada que 
reprodueix rols tradicionals de gènere (mares, dones o familiars) i que emfatitza les seves caracterís-
tiques ètniques i religioses.

És important anotar que encara que moltes de les notícies no tracten directament sobre dones 
d’aquesta nacionalitat, els textos solen aparèixer “decorats” amb imatges i fotografies de dones que 
vesteixen el vel islàmic (hijab) i que poc o res no tenen a  veure amb el fet que narra la notícia, però 
que actuen com a símbols de la diferència cultural i del reconeixement dels altres i les altres.

El vel, voluntad o imposició.
Apassionat debat a 

l’Institut Dexeus sobre 
els avenços i els límits de 

la dona en el món islàmic.

Una dona amb vel a un carrer del barri barce-
loní del Raval. La Vanguardia 19/05/07

Les representacions de les dones immigrades marroquines passen per la doble alteritat que esmen-
tàvem línies a dalt. D’una banda, des de la mirada androcèntrica les notícies trobades destaquen el pa-
per de les marroquines com a mestresses de casa, mares i dones, en acompanyar les notes amb imatges 
de dones vestides amb l’hijab	i en activitats quotidianes com la realització de la compra, l’espera dels 
fills i filles davant les escoles, etc. Així mateix, es van trobar notícies en què la dona marroquina era 
protagonista pel fet d’haver estat assassinada a mans de la seva parella, cosa que reforça l’imaginari 
de la dona marroquina com dependent i submisa.

Per altra banda, des d’una mirada etnocèntrica, les notícies trobades recorren freqüentment a les imat-
ges de dones amb hijab,	convertint-les d’aquesta manera en representants simbòliques de la diferència 
cultural entre les ‘societats modernes del Nord’ i les ‘societats inferiors i salvatges del Sud’.

Les dones marroquines són representades llavors a través del filtre del que és exòtic i es converteixen 
al centre del debat sobre la identitat nacional i la identitat de	l’immigrant, tal com s’observa en la 
polèmica suscitada pel cas de Shaima Saidani, la nena marroquina resident a Girona, que volia assistir 
classes usant el vel islàmic.

Dones immigrades 
Marroquines
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Les notícies defineixen principalment l’ús de	l’hijab com una pràctica cultural i religiosa masclista, que coarta la 
llibertat de les dones i que no permet el seu desenvolupament individual i personal. Tanmateix, com indica Abella, 
aquesta idea ha de ser matisada, ja que encara que en molts casos l’ús de l’hijab es deu a una imposició familiar, 
també hi ha moltes dones que el porten per convicció personal i com a part d’una estratègia de reivindicació de 
la seva identitat cultural o d’oposició política a la imatge “neutra” i “homogènia” pretesa per occident.

L’afany de treure’ls el vel

El mocador musulmà és el símbol a través del qual la premsa identifica les dones marroquines a l’Estat espanyol. 
Pel que fa a la premsa catalana, la nostra anàlisi de text i d’imatges, també l’assenyala. Per bé que el mocador no 
només l’utilitzen les dones marroquines, sinó també les musulmanes d’altres nacionalitats, la imatge de les dones 
amb el vel és recurrent en la premsa per parlar, no només del món àrab, sinó del fenomen migratori en general.

Entrevista amb Saida Harrak 
Agent d’assegurances 

i musulmana practicant
“És molt dur portar vel a Catalunya”

Sense mocador Saida Harrak, el dimarts, 
en el passeig de Sant Joan. El Periódico 15/02/07

Són diverses les històries relacionades amb l’ús del vel en les aules, que han originat polèmiques en els mitjans de 
comunicació en els últims anys, en l’Estat espanyol. Durant el període que hem analitzat, salta a la vista el cas de 
Shaima, una estudiant a Girona, qui es negava a assistir el col·legi sense el vel, i davant la negativa de l’establiment 
d’acceptar-la –argument que el reglament intern prohibia-, va passar una setmana sense anar a classes.

El 2 d’octubre de 2007, la premsa publicava la decisió de la Conselleria d’Educació, que obligava el col·legi a readmetre 
a l’estudiant. Al dia següent, els mitjans de comunicació mostraven a la nena –La Vanguardia va difuminar la seva 
cara; 20 minuts i El Diari la van mostrar de cara, i ADN va optar per fotografiar-la d’esquena - tornant a classes.

Durant els dies següents, molta tinta va córrer i diversos van ser els enfocaments, encara que sí considerem que el 
rerefons era similar pel que fa al tractament informatiu: més que un debat sobre educació o sobre el dret a la mateixa, 
es va parlar de religió i, especialment, de la ‘integració’ (o no) de les persones immigrants. En la majoria dels articles, es 
va plantejar el ‘retrocés’ que la decisió de les autoritats significava per a la societat autòctona, pel que fa al mocador 
com a símbol religiós, cultural i sexista.

Una mostra d’això va ser la proliferació d’estudis que la premsa va realitzar per demostrar que la majoria de la pobla-
ció –no sempre s’especificava si era catalana o de l’Estat espanyol - no està d’acord amb l’ús del vel a les aules.
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Encara que comptem amb molt material sobre aquest tema –El Diari va publicar notícies sobre el tema durant 
gairebé un mes, i La Vanguardia, durant gairebé dues setmanes-, hem seleccionat el material més rellevant:

Obliguen a admetre a una alumna vetada per portar un mocador islàmic
La petita va passar una setmana sense anar a classe. Immigrants faran cursos d’acollida perquè sàpiguen català 
o coneguin Catalunya. (20 minutos 02/10/07)

Del titular anterior, val la pena ressaltar la vinculació que es realitza, en un mateix article, entre el cas del vel en 
l’aula i els cursos d’acollida per a les persones immigrades a Catalunya. A continuació, més textos:

Torna a l’escola la nena amb el mocador islàmic
L’alumna és molt religiosa i demanava anar coberta a classe. Els pares anaven a portar-se-la al Marroc.
La mare de la petita, que ahir es va entrevistar amb el director del centre, va assegurar que va ser la menor qui va 
decidir portar el mocador, assistida per la seva profunda educació islàmica, inculcada per la seva àvia del Marroc, 
on la petita ha residit fins fa dos anys. (20 minuts 03/10/07)
Shaima reobre el debat de l’ús del vel en l’escola
La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha obligat al centre a readmetre-la fent prevaldre el dret d’escolarització 
de la nena marroquina, que no ha volgut deixar d’usar el ‘hiyab’. (ADN 03/10/07)

Incloem també la pàgina publicada per ADN el 4 d’octubre de 2007, en què s’observa, a més d’un pla general de la 
nena utilitzant un mocador, camí al col·legi, unes altres imatges de dones amb vels. A la part inferior, un sondeig 
amb representants de diversos àmbits: autoritats d’Educació, Migració, i el president de la Confederació Espanyola 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.

En la seva edició del 3 d’octubre de 2007, El Diari incloïa una foto de la nena al costat del seu pare, i en el text, una 
entrevista amb ella i alguns comentaris de la seva mare, la qual és sancionada per qui redacta la notícia, en aclarir:

Noama, la mare de la petita, que no es va deixar fotografiar encara que sí es va oferir a que es captessin imatges 
de la seva filla…
La dona, que també es cobria amb el mocador islàmic…

En l’article, el president del Partit Popular a Catalunya, assenyalava: “Si el col·legi té unes normes, és bo que tots els 
nens les compleixin. Avui és el vel, però demà pot ser una altra cosa”.

Aquest ‘altra cosa’ permet moltes interpretacions, però en aquest punt ens permetem la llicència d’apuntar al discurs 
hegemònic i recordar les vinculacions que permanentment es fan, des de diverses esferes, entre el món àrab i el te-
rrorisme, i com les dones àrabs acaben sent a qui s’ha de ‘salvar’.

El 4 d’octubre, El Diari publicava el següent gràfic, amb aquest titular secundari:

La deriva conservadora estén l’ús del ‘hiyab’ en tot el món islàmic

En general, aquest va ser el corrent 
que va marcar el discurs informatiu 
pel que fa al que va ocórrer a Girona.

HYAB
Es el pañuelo
más extendido
en Occidente.
Sólo cubre
la cabeza.
En árabe 
significa
“protección”

NIQAB
Tela fina que
cubre la cara
y el cuello
desde la nariz,
y aveces la 
frente. Deja 
los ojos 
al descubierto

CHADOR
Es una tela negra
que cubre el
cabello
y todo el cuerpo.
En Irán es
obligatorio su
uso en público

ABAYA
Versión saudí
del burka
o del chador,
de cuerpo
entero, que
cubre la cara

BURKA
El régimen
talibán
de Afganistán lo
hizo obligatorio.
Los hay que
muestran parte
del rostro

LOS SIGNOS MUSULMANES
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Una qüestió d’identitat

Considerem que el cas de Najat l’Hachmi ofereix bones entrades per analitzar temes com la identitat. Crida 
l’atenció que en la majoria de les entrevistes que li fan, després de guanyar el Premi Ramon Llull, màxim reco-
neixement de la literatura catalana, les preguntes cerquen ressaltar el seu origen marroquí, malgrat que ella repe-
teix una i una altra vegada que no es considera immigrant, sinó catalana, tema que ja aborda en la seva primera 
obra i que a més es titula ‘Jo també sóc catalana’. La premsa també transmet el desig de l’escriptora de no ser 
convertida en un símbol de la integració vinculada a la immigració.

El Periódico 1/02/08

Tanmateix, la mateixa premsa, en alguns moments, recupera a aquesta escriptora com una autòctona, assenyalant-la 
com l’autora	de	Vic	(…) una catalana que va néixer el 1979 a Nador	(Marroc)	(El Periódico 01/02/08); una catalana 
nascuda al Marroc (El Periódico 02/02/08) i com l’escriptora	catalana (El Periódico 13/04/08). A continuació, seleccio-
nem algunes frases dels articles, així com els titulars, apareguts l’1 de febrer de 2008 en els quatre diaris analitzats. 

En el cas d’ADN, en un sol article (de 1.007 paraules) trobem 10 referències a que l’escriptora és d’origen estranger; 
en El Periódico, en dos articles observem 13 referències similars; a La Vanguardia, 6, i en 20 minuts, 3; aquests dos 
últims amb un article sobre el tema, cada un:

20 minutos
•	 Una escriptora d’origen marroquí guanya el Ramon Llull (titular en portada)
•	 L’escriptora d’origen marroquí Najat L’Hachmi, que porta a Catalunya 20 dels seus 28 anys…
•	 Nascuda a Nador i criada a Vic, encara que ara viu a Granollers… 

ADN 
•	 Una autora desconeguda, d’origen marroquí… 
 (titular secundari)
•	 …l’autora, que viu des dels vuit anys a Catalunya.
•	 L’autora, nascuda a Nador (Marroc)…
•	 Una escriptora entre dos mons paral·lels (titular secundari)
•	 Nascuda a Nador (Marroc) el 1979, Najat l’Hachmi Buhhu va 

arribar a Catalunya amb amb prou feines vuit anys gràcies al 
reagrupament familiar, que va permetre al seu pare reunir la 
seva família novament a Vic.

•	 L’Hachmi, amb la nacionalitat espanyola des de fa any i mig, 
està separada i té un fill de vuit anys, Rida.

•	 L’autora d’origen marroquí, ahir a Andorra (peu de foto)

La Vanguardia 1/02/08
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El Periódico
•	Una jove marroquina guanya el premi de novel·la en català (titular en portada)
•	L’escola de Vic. Najat l’Hachmi va arribar a Catalunya als 8 anys, parla amazig amb els seus pares i català amb 

el seu fill. La seva obra, ‘L’últim patriarca’, és un ajust de comptes amb la tirania paterna (text en portada)
•	Una immigrant marroquina guanya el més gran premi de novel·la en català (titular article)
•	L’autora de Vic Najat l’Hachmi aconsegueix el Ramon Llull amb un relat sobre el xoc de tradicions.
•	Najat l’Hachmi, una catalana que va néixer el 1979 a Nador (Marroc) i viu des dels 8 anys a Vic…
•	… parla en l’amazig del Rif amb la seva família i en català amb el seu fill i té el DNI espanyol des de fa un 

any i mig.
•	La seva professora a l’institut recorda que als 17 anys va guanyar un concurs amb una història sobre la vio-

lació d’una marroquina
•	A poc a poc, la vida quotidiana en el seu entorn magribí i la confrontació amb les seves arrels s’han convertit 

per a ella en tema literari.

La Vanguardia
•	Un Llull amb accent marroquí (titular d’article)
•	…l’escriptora d’origen marroquí –i, des de fa poc més d’un any, de nacionalitat espanyola…
•	Per primera vegada aquest guardó, el millor dotat de les lletres catalanes, amb una borsa de 90.000 euros, recau 

en una autora nascuda al Marroc.
•	El Llull recau per primera vegada en una autora d’origen magribí
•	…des de fa un any i mig ha recuperat el cognom de la seva mare, Buhhu. Des de llavors té també la nacionalitat 

espanyola.
 

Les opinions

El que ha passat a Girona, pel que fa a l’ús del vel a les aules, va omplir moltes pàgines de diaris, i pel que fa a la 
nostra anàlisi, va ser el tema sobre el qual més articles es van escriure en els quatre diaris revisats, i sobre el qual més 
editorials i opinions van aparèixer.

En El Periódico i La Vanguardia, la meitat dels articles 
publicats sobre aquest tema (7 i 6, respectivament), 
van ser d’opinió. Entre els diaris gratuïts, només 20 
minuts va incloure una opinió 3/10/07), de la qual 
ressaltem el paràgraf a continuació:

Obligar a l’escola a acceptar que el porti (el vel) 
és la manera d’integrar-la en una societat que 
cerca la paritat i l’equitat entre homes i dones? 
No és l’escola pública un espai laic al nostre 
país? Si una nena no vol anar a l’escola “per 
voluntat pròpia” La deixarem?

El Periódico 4/10/07
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Volem cridar l’atenció sobre aquests espais d’opinió, en què cada diari compta amb certes persones col·laboradores, 
que solen ser escriptors/es o persones amb algun reconeixement en el seu entorn. Aquestes opinions, en general, 
segueixen la tendència ideològica del diari. En general, aquestes veus es presenten com a progressistes, també 
perquè pretenen guiar l’opinió pública. Però no és el que hem observat, ja que en el rerefons de diversos d’aquests 
discursos detectem trets d’aquest nou i subtil racisme.

Es tracta de discursos que pretenen camuflar-se però que no aconsegueixen amagar la manca de respecte per les 
persones ‘diferents’, per les altres cultures, que creuen en les imposicions més que en el diàleg, i que no prenen en 
compte l’opinió d’aquelles a les quals veuen com a víctimes.

També observem que la forma de presentar certes opinions (col·locant dues sobre el mateix tema, en la mateixa 
pàgina, amb tendències contràries) cerca la confrontació. És el que observem en l’edició del 4 d’octubre de 2007 
del Periódico, en la pàgina titulada El	mocador	islàmic	a	l’escola.	En la meitat esquerra escriu Pilar Rahola, un ar-
ticle titulat De	bombera	a	piròmana; i en l’altre costat, Dolors Bramon titula Vel sí, vel no. Ambdues apareixen en 
diverses ocasions per opinar sobre el cas del vel a l’escola de Girona.

Al centre de la pàgina col·loquen un dibuix titulat La polèmica pel ‘hiyab’, amb els perfils enfrontats d’una nena 
cabells rossos i ulls blaus, i una altra amb els cabells i els ulls negres; ambdues amb el cap cobert. Llavors, ens pre-
guntem, és aquesta la manera més respectuosa i enriquidora de debatre sobre integració, cultura i/o educació?



En decidir analitzar la premsa gratuïta, partíem de molts supòsits. Ja en el processament de les 
dades vam observar que pot existir una relació entre el nombre de pàgines del diari –reduït en 
comparació amb els de pagament - i la disponibilitat per incloure formats que exigeixen més espai 
i preparació, com a entrevistes i reportatges.

Només per a tenir-ho en compte, els diaris de referència com El Periódico i La Vanguardia publiquen 
entre 56 i 84 pàgines diàriament, mentre que els dos gratuïts tenen entre 18 i 20 pàgines, i a més no 
es publiquen els caps de setmana. Encara que sí trobem un article d’opinió en l’edició del 3 de febrer 
de 2007 de 20 minuts, pel que fa al cas de Shaima.

Si comparem entre els diaris analitzats, observem que el fet de ser un diari gratuït, amb una mitjana 
menor de pàgines publicades diàriament en comparació dels diaris de referència, és relatiu. És cert que 
trobem molts menys articles en els diaris gratuïts, però això no significa que per això, la premsa de 
referència ofereixi un millor tractament dels temes que avui analitzem.

Per bé que El Periódico i La Vanguardia van produir més articles referents a dones marroquines (68 i 
41, respectivament), la comparació no guarda proporció amb les característiques dels diaris de difu-
sió gratuïta, ja que 20 minuts va publicar 21 notícies i ADN, 4. També constatem que, encara que a 
primera vista queda la sensació que aquests diaris ofereixen la informació ‘encapsulada’, és a dir, en 
formats breus, també recorren al format de notícia principal i notícia secundària.

Només en un cas trobem un article en format opinió, emmarca en la polèmica per l’ús del vel. I pel 
que fa a reportatges i entrevistes, no trobem cap, ni en ADN ni en 20 minuts. Segurament, això sí 
tingui vinculació amb la mida reduïda de pàgines que publiquen.

Pel que fa als temes, la violència de gènere i les qüestions relacionades amb la immigració, tenen 
garantit l’espai, si se’ns permet utilitzar aquesta expressió. No ocorre així amb altres conjuntures que 
van obtenir cobertura significativa de la premsa de referència.

Un altre d’aquests supòsits ens va portar a pensar que la majoria dels articles que es publicava en 
aquests diaris provenia d’agències de notícies, cosa que fa que la mateixa notícia –quant a enfo-
cament, format i text - es repeteixi en diversos mitjans. Però no va ser així. Només per esmentar el 
cas d’ADN, dels 5 ADB, només un correspon a una agència. La resta va ser cobert per redactors de la 
plantilla d’aquest diari.

A continuació, alguns apunts:

•	 20 minuts
Hem trobat que en el cas del diari 20 minuts, el tema des del qual es van visibilitzar a dones bolivianes 
va ser la violència de gènere (5 articles d’un total de 9 ADB trobat). En el cas dels ADM, sí és palés que 
els temes que escullen tenen molt a veure amb la seva natura de successos, és a dir, accidents, delictes 
i, per exemple, resultats d’estudis amb xifres que permeten molt joc.

És el cas de la notícia apareguda el 12 de juny de 2007, que assenyala:
Les immigrants no coneixen la píndola del dia després

Sobre la premsa gratuïta
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La notícia –que també va aparèixer en portada - assegura que “gairebé la totalitat de les dones immi-
grades que viuen a Barcelona no coneixen l’anticoncepció d’emergència, popularment coneguda com la 
píndola del dia després”.

 
20 minutos 12/06/07

Més endavant assenyala que en dos anys de posada en 
marxa d’un programa de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, per reduir embarassos no desitjats, es van 
atendre 200 dones, 122 de les quals són immigrants que 
volen controlar quan tenir fills –gran part de les quals, 
són marroquines, segons l’article. I cita a l’encarregada 
del programa: “Pràcticament totes elles desconeixien 
l’existència de la píndola del dia després”. 

Clarament s’observa que la periodista extrapola la dada 
que li han proporcionat i s’atreveix a dir que la majo-
ria de les dones immigrada no coneix l’anticoncepció 

d’emergència. I encara que ens agradaria mesurar els efectes que aquestes generalitzacions perilloses tenen en les i 
els lectors, no és l’objectiu del nostre estudi.

•	 ADN
Aquest és el diari en què menys articles (relacionats amb dones bolivianes i marroquines) trobem. Per a la primera 
nacionalitat, només identifiquem cinc articles, tots emmarcats com ‘successos’ (un accident, el naixement d’un bebé 
en el carrer, el naixement del primer bebé de l’any i dos casos de violència de gènere). Pel que fa als ADM, trobem un 
article sobre l’escriptora d’origen marroquí, que va rebre el més gran reconeixement de la literatura catalana, i tres 
articles sobre la polèmica del vel a Girona. 

De l’article	Home	a	la	via (ADN 01/10/07) destaquem el se-
güent paràgraf: 

Només vol saber què va ocórrer la nit del passat 4 de 
febrer, quan el seu marit Irineo caminava ebri per les 
vies de l’estació de metre d’Artigues, a Badalona: “Vull 
saber què és el que va passar”, explica Maria Elena, la 
seva vídua. Irineo deixa una dona i una nena de poc 
més d’un any. El jove, d’origen bolivià, va ser atrope-
llat per un tren mentre caminava per les vies en estat 
d’embriaguesa, tal com s’observa en unes imatges que 
van ser captades per les càmeres de seguretat del me-
tro. 

 ADN 1/01/07



31 Nash (2005a) 

Es pot pensar en l’exercici d’un periodisme sense estereotips?

Considerem que existeixen molts recursos per avançar cap a això, entenedores de que les i els pe-
riodistes juguen un paper estratègic en la convivència pacífica i respectuosa, amb igualtat d’accessos 
i oportunitats per a dones i per a homes.

Al respecte, Mary Nash31 assenyala que “la manera de nomenar les persones és decisiva en la invoca-
ció identitària i la seva percepció popular, i els mitjans han estat crucials en el discurs que actualment 
s’utilitza per a parlar sobre immigració”.

Precisament per això i tants altres motius, és clau que el tractament informatiu relacionat amb la mi-
gració, sigui respectuós, reconegui les diferències, visibilitzi els seus protagonistes reals i transmeti les 
seves veus; i tot això ha de fer-se en clau de gènere, reconeixent la situació i les necessitats diferèn-
cies entre dones i homes, visibilitzant les seves aportacions com a ciutadanes i ciutadans.

El contrari a això apunta a aquest nou racisme, del qual parla Van Dijk. A diferència del racisme 
tradicional, aquesta nova expressió no considera les minories inferiors des del punt de vista biolò-
gic, sinó des del cultural, atorgant-li un matís diferent del fet de ser “diferents”; a més, pretén ser 
democràtic, respectable i, per tant, nega que sigui racisme.

La premsa ha de tenir en compte aquests aspectes, i per a això són molts els recursos que des 
d’espais diversos s’han elaborat, pel que fa a guies d’estil i manuals de bones pràctiques, útils per a 
qui estan involucrats en el tractament informatiu d’aquesta temàtica. En la següent secció presen-
tem una selecció dels més rellevants que hem trobat.

Creiem també que la premsa pot millorar l’exercici respectuós d’acostament a col·lectius no tradicio-
nals	o	no	oficials, com les associacions de dones i homes immigrats. Actualment, existeixen diverses 
publicacions que sistematitzen i recopilen informació actual de contacte, d’aquestes organitzacions.

Podem afirmar que la premsa catalana té encara molts prejudicis a superar i unes altres barreres que 
enderrocar per reconèixer millor a les dones com subjectes actives en el tema immigratori.

La bona notícia és que permanentment a Catalunya es realitzen esdeveniments i es difonen materials 
per millorar el treball periodístic. La pregunta que queda penjant és: participen en aquests esdeveni-
ments les persones involucrades en la jornada periodística; les i els periodistes de les àrees socials, des 
de les quals es dóna cobertura al tema de la immigració?

Pel que fa a la premsa gratuïta, reconeixem el seu abast i considerem que és un mitjà amb molt 
potencial per a la informació i sensibilització de la població pel que fa a temes relacionats amb la 
immigració.

Conclusions i Recomanacions
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Pensem que la qualitat, més enllà de l’espai i la quantitat de personal disponible, té ha veure amb la sensibilitat 
del o la periodista, amb la seva ètica professional i amb la importància que se li dóna a certs temes en la planifi-
cació de la jornada diària; tot això incideix en l’interès per cercar les fonts i l’enfocament adequat.

Durant un dels esdeveniments sobre immigració a Catalunya en què vam participar, vam escoltar una dona 
preguntar-se: Quant de temps he de viure aquí abans que deixin de dir-me immigrant? Ella explicava que portava 
20 anys a Barcelona, que tenia dos fills catalans, que ella i tota la seva família parlen català permanentment, però 
ella no deixava de sentir-se com a nouvinguda. O almenys, les mirades en el carrer la feien sentir-se així. Perquè, 
clar, ella és negra. I el seu cos sempre ‘parla’ abans que ella. És com la seva targeta de presentació.

En el cas de les dones immigrades, caldrà preguntar-los a elles si realment els interessa aparèixer en la premsa amb 
aquesta etiqueta, o no.

Considerem que aquest acostament a la premsa catalana ens brinda pistes per seguir el recorregut que ens espera 
amb el programa VEU DÓNA SUD. La nostra pretensió és arribar als i les qui desenvolupen la tasca periodística, i 
acostar-los al moviment associatiu de dones i homes immigrats/des a Catalunya.



Observatoris sobre migració
www.migracat.cat (Observatori de la Immigració a Catalunya)
migracom.com (Observatori i Grup d’Investigació sobre Migració i Comunicació de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona)
www.mugak.eu/gunea/obsmedios (Centre d’Estudis i Documentació sobre Racisme i Xenofòbia 
de SOS Racisme/SOS Arrazakeria)
www.inmigradas.org Observatori de les dones immigrades
www.observatoridelesdones.org (Observatori de les dones en els mitjans de comunicació)

Comunicació alternativa amb perspectiva de gènere
www.mujeresperiodistas.net (XarxaEuropea de Dones Periodistes)
www.adpc.cat (Associació de Dones Periodistes)
www.cimacnoticias.com (Periodisme amb perspectiva de gènere)
www.artemisanoticias.org (Periodisme de gènere per a dones i homes)
www.nodo50.org/ameco (Agència de notícies. Informació per a la igualtat)

Espais
www.cac.cat (Consell de l´Àudiovisual de Catalunya)
www.ub.es/multigen/multigen/menu.htm 
(Grup de Recerca Consolidat de Multiculturalisme i Gènere)
http://giim.wordpress.com/category/articulos-giim/ 
(Grup Interdisciplinari d’ Investigador@s Migrants)

Recursos deontològics
En els següents enllaços trobaran manuals d’estil i diverses guies d’estil i recomanacions per al trac-
tament informatiu sobre la immigració.

www.periodistes.org (Col·legi de Periodistes de Catalunya)
www.consensosocial.org (Consens social sobre migracions - Document sobre els mitjans de co-
municació davant la immigració)
http://www.oberaxe.es/files/datos/47a1fb590da0f/decalologo.pdf Manual recopilatori de bo-
nes pràctiques periodístiques. Coordinadora de ONGDs de Euskadi de apoyo a inmigrantes.
http://www.periodistasvascos.com/imagenes/inm.pdf Manual de estilo periodístico (Foro de la 
Inmigración - Euskadi)

Nous materials
Eines per a la diversitat (Material produït per la Unió Europea de Radiodifusió) Més informació al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Manual sobre comunicació i immigració. Varis autors i autores. Editorial Gakoa Liburuak/San 
Sebastián, 2008

Enllaços útils per a periodistes



32 Extraído del glosario elaborado por la Comisión Nacional de la Mujer, México, 1999.

Gènere
Conjunt d’idees, creences, representacions i atribucions socials construïdes en cada cultura 
prenent com a base la diferència sexual. Aquestes característiques s’han traduït en desigualtats 
i marginació per a la majoria de les dones i en la subordinació dels seus interessos com a persona 
als dels altres.

Estereotip
Imatge mental molt simplificada (en general) d’alguna categoria de persones, institució o esdeve-
niment, que és compartida en les seves característiques essencials per un gran nombre de persones. 
Freqüentment els estereotips van acompanyats de prejudicis, això és, d’una predisposició favorable 
o desfavorable cap a qualsevol membre de la categoria en qüestió.

Estereotips de gènere
Aquests són també referits com a estereotips sexuals i reflecteixen les creences populars sobre les 
activitats, els rols, trets, característiques o atributs que caracteritzen i distingeixen els homes de 
les dones. D’aquesta manera, s’espera que els nens practiquin més la bicicleta que les nenes, o que 
aquestes siguin més ordenades que els nens.

Rol
Conjunt d’expectatives sobre els comportaments socials considerats apropiats per a les persones 
que posseeixen un sexe determinat. Format pel conjunt de normes, principis i representacions 
culturals que dicta la societat sobre el comportament masculí i femení, això és, conductes i ac-
tituds que s’esperen tant de les dones com dels homes.

Valoració social del que és masculí i el femení
Els grups humans, a partir de les diferències biològiques, construeixen els conceptes de masculi-
nitat i feminitat i atribueixen simbòlicament característiques, possibilitats d’actuació i valoració 
diferent de les dones i els homes, produint en la majoria de les societats sistemes socials no equi-
tatius.
La valoració d’una dona, la seva feminitat, està entreteixida amb el seu acompliment com a mare, 
dona i mestressa de casa, i no com treballadora o ciutadana. La valoració de l’home es dóna jus-
tament al revés: la seva masculinitat depèn dels seus èxits laborals o públics i el seu acompliment 
com a pare o mestre de casa no compta. Aquest desequilibri té costos per a ambdós i, sobretot, per 
a les filles i els fills, perquè impedeixen el seu ple desenvolupament com a éssers humans.

Treball reproductiu
Es refereix a les estratègies de supervivència familiar, assignades a les dones en el model patriarcal, 
com són la transmissió de la cultura, criança i cura d’infants, procuració alimentària i de salut, 
administració de recursos, entre d’altres.
No obstant això la seva importància, al treball reproductiu no se li dóna el mateix valor que al 
productiu, cosa que es reflecteix en el fet que no es reconeix com a treball real ni implica ingressos 
econòmics per a les dones que el realitzen.

Glossari feminista32
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El familisme
S’identifica a la dona-persona humana amb la dona família. Això significa que es considera que el paper de la 
dona dins del nucli familiar determina la seva existència i per tant defineix les seves necessitats i la forma en 
què se li pren en compte. Aquest gravíssim error té conseqüències molt negatives per a les dones. Les invisibi-
liza, les emmarca en el nucli familiar i no pren en compte les seves pròpies necessitats, les seves aspiracions ni 
els seus drets com a membres d’una societat determinada.

Androcentrisme
És prendre a l’home com a mesura de totes les coses. Es dóna quan un estudi, anàlisi o investigació s’enfoca des 
de la perspectiva masculina únicament, presentant l’experiència i les necessitats dels homes, com a centrals a 
l’experiència humana (com vàlida per a ambdós sexes) i per tant l’única rellevant, l’única important. Els estudis 
que es fan del sexe femení són presos en compte si estan en relació amb les necessitats, experiències i/o preocu-
pacions del sexe masculí que és el dominant.

Patriarcat
És el poder dels pares: un sistema familiar, social, ideològic i polític mitjançant el qual els homes, per la força, 
utilitzant la pressió directa o per mitjà de símbols, rites, tradicions, lleis, educació, l’imaginari popular o incons-
cient col·lectiu, la maternitat forçada, l’heterosexualitat obligatòria, la divisió sexual del treball i la història 
robada, determinen quines funcions podem o no exercir les dones. Sempre està subordinat al grup, casta o classe 
composta per homes, encara que pugui ser que una o diverses dones tinguin poder, fins i tot molt poder, com les 
reines o primeres ministres o, que totes les dones exerceixin cert tipus de poder.

Perspectiva de gènere
Eina d’anàlisi que ens permet identificar les diferències entre homes i dones per establir accions tendents a pro-
moure situacions d’equitat.

Empoderament
Terme encunyat pels moviments feministes i de dones per descobrir el procés de presa de consciència de gènere, 
la seva conseqüent presa de posició respecte al poder exercit per les societats patriarcals i l’accionar personal i 
col·lectiu, per apropiar-se i, assumir l’exercici del poder , reconstruint les seves formes actuals i la cerca de formes 
alternatives de concepció i exercici.

33 Poder, entès com a “poder fer” no com a “autoritat sobre”.
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