
Com informem de les migracions 
Les migracions de persones a la Mediterrània occidental són tema ineludible

dels mitjans de comunicació des de fa més de dues dècades. Ja no són novetat

com ho eren als anys noranta i avui dia nous i clàssics temes d’abast

internacional reben molta atenció, com per exemple l’extremisme violent, la

presidència nord-americana o la inestabilitat al Pròxim Orient. 

Fins i tot amb l’anomenada “crisi de refugiats” del 2015 i la persistència de

migracions irregulars a través de la Mediterrània, sembla predominar la

percepció que els mitjans parlen sobretot de les migracions a través de fets

espectaculars i dramàtics, com els naufragis o els rescats, o bé d’informacions

estadístiques periòdiques amb recomptes d’arribades a Europa i víctimes

mortals. Sense oblidar, la cobertura de reunions i decisions sobre la qüestió a

nivell d’estats o de la UE. 

Però les migracions internacionals són un fenomen complex que té un gran

impacte sobre qüestions econòmiques, socials i de seguretat cabdals per a la

vida diària en un món cap cop més interconnectat.  Les xifres ajuden a posar

de relleu la seva magnitud. Segons l’OIM, entre 1990 i 2015 Europa ha rebut

35 milions d’immigrants procedents d’altres regions (Àfrica, Sud-Amèrica, Àsia),

mentre que el Magreb, tot i ser sobretot una regió de trànsit de les migracions,

també acull a dia d’avui una important població d’immigrants internacionals

(més de 770.000 a Líbia, més de 450.000 a Egipte), i països tradicionalment

d’origen i trànsit, com el Marroc, són avui país de destí.  
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Si ens centrem en un dels aspectes més mediatitzats de les migracions, les

arribades irregulars a través del Mediterrani, les xifres també parlen per si soles.

L’any 2016 més de 360.000 persones van entrar a territori europeu creuant el

mar.  L’any 2017 van ser 186.000 i enguany ja ho han fet 7.700. En els tres

anys, més de 7.300 han mort intentant-ho. Mentre, al Nord d’Àfrica 1.400

immigrants van morir durant 2016 a causa de la dures condicions del viatge,

per mort violenta o per malaltia o fam.

La gestió restrictiva que es fa des d’Europa de les migracions és obertament

criticada, especialment des de l’acord de la UE amb Turquia l’any 2016 per

contenir els fluxos migratoris al mar Egeu o per l’incompliment de les quotes

de refugiats i immigrants que els països europeus s’havien compromès a acollir.

Tot plegat passa a més en un continent envellit per al qual els experts subratllen

els beneficis que hi podria aportar la immigració. Sobre què passa al Nord

d’Àfrica amb els immigrants internacionals que hi arriben sembla haver-hi menys

informació. 

Què fan doncs els mitjans de comunicació davant aquest panorama? És només

una falsa percepció que només parlen de migracions en cas de naufragis, grans

cimeres o quan toca fer un recompte fatal de víctimes al cap de l’any? És capaç

el periodisme d’oferir una visió completa de les migracions amb sentit crític,

que no criminalitzi els immigrants i expliqui la seva contribució a les societats?

Com se n’informa tant als mitjans europeus com als del Nord d’Àfrica? Quines

dificultats afronten per posar cares a la immigració? O per relatar les històries

dels immigrants que creuen el Sahel o que malviuen a Líbia o al mont Gurugú

a Marroc? Hi ha aspectes desconeguts per a l’opinió pública que el periodisme

d’investigació podria revelar? 

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Associació de Periodistes

Europeus de Catalunya (APEC), amb el suport de la Fundació “la Caixa” i el

Col·legi de Periodistes de Catalunya, volen respondre aquestes qüestions en

la 1a edició del seu programa Connecting Med’ Journalists. Getting the Full
Story. Una iniciativa que neix amb la voluntat d’analitzar en comú els reptes del
periodisme a la regió i emetre propostes per a un millor exercici professional al

mateix temps que promou vincles entre periodistes d’una i altra riba de la

Mediterrània occidental.  

www.iemed.org/thefullstory
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9.30 h Inauguració
Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed
Ramón Vilaró, president de l’Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) 

Carles Macian, adjunt al Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya

9.45 h El relat sobre la immigració 
Quina és la imatge que els mitjans de comunicació estan donant avui dia als

seus públics sobre la immigració? Quines diferències hi ha entre Europa (destí)

i el Magreb (origen i/o trànsit)? Quins efectes té sobre fenòmens com el racisme

o la islamofòbia? Hi ha un tractament sensacionalista de la immigració? Estan

assumides les bones pràctiques desenvolupades pels col·lectius de periodistes

en els darrers anys? Quins efectes sobre l’opinió pública? 

Presideix i modera
Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor 

Ponents 
Monia Ben Hamadi, redactora en cap d’Inkyfada i membre de l’associació
de periodistes Al Khatt (Tunísia) 

Hassan Bentaleb, periodista a Libération, especialitzat en migracions
(Maroc) 

Lurdes Vidal, directora de l’àrea Món Àrab i Mediterrani (IEMed), redactora
en cap de la revista afkar/ideas i codirectora de l’Observatori de la
Islomofòbia als Mitjans. 

Carles Solà, periodista a Televisió de Catalunya, vicepresident de la Mesa
per la Diversitat i director del programa “30 minuts” 

Debat

Pausa cafè

3

9.30 h

9.45 h

11.30 -11.45 h

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE DE 2018



11.45 Nous enfocaments per informar sobre la immigració 
Davant de les restriccions pressupostàries que imposa un model canviant dels

mitjans de comunicació, com fer periodisme sobre la immigració? Quin suport

institucional i amb quins recursos periodístics?  Existeix periodisme

d’investigació sobre la qüestió? Quins són els reptes informatius sobre el tema

als respectius països? 

Presideix i modera
Marc Vidal, periodista a Catalunya Ràdio i excap de la secció d’Internacional
del diari ARA.

Ponents
Omar Radi, periodista independent (Marroc) 
Leïla Beratto, cofundadora de 15-38 Méditerranée i corresponsal a Algèria
de RFI (Algèria) 

Cristina Mas, redactora d’Internacional del diari ARA 
Oriol Puig, doctor en Antropologia Social i periodista especialitzat en
migracions. 

Debat 

Conclusions i cloenda
Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed
Ramón Vilaró, president de l’Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) 
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