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Informar 
amb llibertat I  nformar amb llibertat, fàcil de 

dir i d’escriure, però cada cop 
més difícil de fer. Cada any, quan 
publiquem l’Anuari Mèdia.cat 
dels Silencis Mediàtics, insis-

tim en la paradoxa que suposa el fet que 
cada cop tinguem més mitjans de comu-
nicació i més fonts d’informació i, alhora, 
cada cop tinguem més la sensació de no 
estar ben informats. La xarxa, que molts 
defensen com el gran tòtem de la llibertat 
i de la transparència, sembla que no està 
acabant de triomfar en la batalla contra 
els silencis mediàtics. Ha assolit victò- 
ries importants, certament. I està mar-
cant el camí a la televisió, a la ràdio i al 
paper, certament també. Però la xarxa no 
és aliena al sistema. I el problema dels si-
lencis mediàtics és que són sistèmics.

El refranyer diu que el dimoni en sap 
més per vell que per dimoni. I el sistema 
és vell, molt vell, capaç d’engolir-ho tot, 
ja sigui en paper, tele, ràdio o digital. És 
tan vell que ens podem arribar a identi-
ficar amb textos del segle xvii! Un exem-
ple: “Una notícia és notícia pel fet d’estar 
publicada, sigui o no sigui nova: mentre 
estigui escrita, encara que sigui falsa, és 
una notícia”. Això és el que diu el perso-
natge periodista recreat per Ben Jonson 
a la seva sàtira El comerç de les notícies, 
escrita el 1626. Una obra clarivident, 
sagnant i punyent que ens deixa refle-
xions com la següent: “És la impremta 
el que fa noves les notícies per a la gran 
majoria de la gent que, per descomptat, 
no creurà res que no estigui imprès. Per 
això tinc moltes plomes al meu servei i, 
si cal, d’aquí a uns quants anys torno a 
imprimir exactament la mateixa notícia, 
però canviant-ne la data, i resultarà ab-
solutament convincent”. Pim-pam! 1626 
i encara som allà mateix. O no: potser 
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estem pitjor! Perquè al segle xvii tot girava al voltant de la im-
premta, mentre que ara ens resulta impossible escapar-nos de 
la teranyina que fan la impremta, afegida a la ràdio, afegida a 
la tele i, sobretot, afegida a la xarxa. Tot plegat forma un mag-
ma dens i alhora accelerat del qual resulta gairebé impossible 
escapar-se’n per respirar una mica i pensar amb el cap fred si 
allò que estàvem llegint, escoltant o veient era o no era real-
ment una notícia. 

Per això fem l’Anuari Mèdia.cat, per lluitar contra aquesta 
teranyina televisiva, radiofònica, impresa i digital que fa que 
només existeixi allò que hi surt, per molt real, rellevant o fins 
i tot transcendental que sigui allò que no hi surt. I cada any 
hi ha moltes notícies que no surten a la teranyina, al magma. 
Cada any hi ha milers de silencis mediàtics. De fet, cada mes 
n’hi ha. Cada setmana. Cada dia. Cada hora. Si els haguéssim 
de recollir tots, no donaríem l’abast. I, com passa a la xarxa, 
l’allau d’informació acabaria esdevenint soroll, que és l’altra 
cara del silenci. És per això, per trencar el silenci però alhora 
també per fugir del soroll, que aquest any ens centrem en dot-
ze temes silenciats. Dotze temes, un per a cada mes de l’any, 
que tractem amb profunditat, fent periodisme reposat, sense 
presses, sense cap més pressió que la de fer-ho amb rigor, in-
dependència i esperit crític, que són els pilars que defensem el 
Grup de Periodistes Ramon Barnils.

A més a més, aquest any, fem un salt qualitatiu augmen-
tant les infografies, posant-hi més color i, també, calendarit-
zant i contextualitzant tots i cadascun dels silencis mediàtics. 
Tot plegat, fet des de la més absoluta independència, perquè 
l’Anuari només surt al carrer i es penja a la xarxa si vosaltres 
ho voleu, si vosaltres el feu possible. L’única servitud, l’única 
lleialtat, l’única obediència de l’Anuari Mèdia.cat, sou vosal-
tres. Aquesta és la seva força, la vostra força!

DAVID 
BASSA
PRESIDENT 
DEL GRUP DE 
PERIODISTES 
RAMON  
BARNILS



Per un 
periodisme 

independent 
i rigorós

 

A  quest és el segon any 
que, des de la Fundació 
Catalunya, patrocinem 
l’Anuari dels Silencis 
Mediàtics i el portal web 

Mèdia.cat. Fem aquesta aposta d’acord 
amb els nostres principis fundacionals, 
que se centren en la defensa dels drets 
nacionals dels catalans, tant individuals 
com col·lectius, i especialment els reco-
neguts per la Declaració Universal dels 
Drets Humans de les Nacions Unides, de 
10 de desembre de 1948.

És un goig per a nosaltres poder con-
tribuir a posar el focus sobre 12 temes 
que tenen prou interès i envergadura 
per sortir en portada als grans mitjans 
i que, en canvi, s’han vist marginats, en 
el millor dels casos, a unes línies de no-
tícies breus.

En un moment com l’actual, carac-
teritzat per la retallada de llibertats i la 
pèrdua de drets, aquesta és una aposta 
més necessària que mai. A hores d’ara, 
l’activitat dels grans mitjans de comu-
nicació és notícia pel fet d’acomiadar 
periodistes per motius ideològics; per 
tertúlies d’actualitat poc plurals; pel fet 
de crear redaccions paral·leles en mit-
jans públics; pel fet de censurar articles 
incòmodes. És molt necessari garantir 
el dret a la informació d’una banda i, de 
l’altra, el dret a la llibertat d’opinió i d’ex-
pressió i el que l’exercici d’aquests drets 
comporta: no ser molestat a causa de les 
pròpies opinions i poder cercar, rebre i 
difondre les informacions i les idees per 
qualsevol mitjà i sense límit de fronteres, 
tal com reconeix la Declaració Universal 
dels Drets Humans en l’article 19.

En els últims 10 anys, el fet d’acce-
dir a infinitud de fonts informatives a 
través de dispositius de butxaca ha can- 
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viat substancialment el món de la comu-
nicació. Aquesta facilitat per publicar 
informació té l’avantatge de permetre 
esquivar els efectes de la censura i té 
l’inconvenient de contribuir a una so-
brecàrrega informativa, que paradoxal-
ment provoca desinformació. I aquí és 
on es constata la necessitat d’un perio-
disme compromès que ajudi a interpre-
tar aquesta realitat. Cal un periodisme 
independent, un periodisme de dades 
i d’investigació que vagi més enllà de 
processar notes de premsa institucio-
nals i de construir notícies a partir de 
publicacions en blogs i xarxes socials 
procedents de personatges rellevants. 
Aquesta és la funció que compleixen els 
reportatges de l’Anuari dels Silencis Me-
diàtics i l’observatori crític dels mitjans 
Mèdia.cat: donar veu als silencis i ofe-
gar el soroll.

El fet de donar suport a l’Anuari i 
participar juntament amb els membres 
del Grup de Periodistes Ramon Barnils 
en la selecció dels temes ens ha permès 
constatar que és un projecte molt parti-
cipatiu, on les propostes surten de plu-
ges d’idees i les decisions es prenen de 
manera col·lectiva. Aquest és un reflex 
de la independència del projecte, garan-
tida també gràcies als mecenes que hi 
donen suport a través del micromece-
natge amb Verkami.

XESCA  
OLIVER
PRESIDENTA DE 
LA FUNDACIÓ 
CATALUNYA
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La Casa Reial dictava  
notícies a ‘La Vanguardia’
Una filtració dels correus d’Iñaki Urdan-
garín relacionats amb el cas Nóos va 
revelar un cas de dictat de notícies de la 
Casa Reial espanyola a La Vanguardia. 
Una “nota per parlar amb Godó”, signada 
per Carlos García Revenga –secretari de 
les infantes i també encausat–, demanava 
al diari un reportatge presentant el 
matrimoni Cristina Borbó-Iñaki Urdangarín 
com “una parella normal que s’hipoteca”. 
Dit i fet: l’hemeroteca confirma que aquest 
va publicar-se pocs dies després.

GENER

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 167 9

Silenci dels col.laboradors ‘mediàtics’  
d’‘El Periódico’ sobre l’amenaça de 
retallada salarial de la plantilla
Els treballadors del Grupo Zeta –El Periódico i Sport– van fer 
una vaga de signatures de quasi un mes en protesta per una 
amenaça de retallada salarial del 33%. La seva petició de 
solidaritat a les signatures “estrella” del diari –moltes d’elles 
icones progressistes– va rebre significatius silencis com a 
resposta. D’altres van fer públic el suport.

3
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Els periodistes 
reprodueixen el comunicat 
policial en informar de la 
detenció d’antifeixistes a 
Barcelona
La detenció de sis persones i l’escorcoll 
del centre social okupat Can Vies al barri 
barceloní de Sants, en relació amb una 
presumpta agressió a membres de l’ex-
trema dreta, va ser coberta, en un primer 
moment, emprant de manera exclusiva 
els comunicats policials. Així, les notícies 
oblidaven especificar l’afiliació d’extrema 
dreta dels denunciants i que en el mo-
ment dels fets els 
mateixos mitjans 
no havien parlat 
d’“agressió”, sinó 
de “batussa”.

‘Levante’ censura un 
columnista per criticar ONO
Després de setze anys de col·laboracions 
setmanals, Levante va decidir prescindir de 
la columna de l’escriptor Manel Rodríguez-
Castelló. El conflicte va esclatar després 
que el diari censurés un article en què es 
criticava la política comercial d’ONO, citant 
el nom de l’empresa. Quan Rodríguez-
Castelló va publicar el text al seu blog i va 
denunciar la censura, Levante va eliminar 
definitivament la columna de l’escriptor 
adduint “deslleialtat”.

GENER

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3127 29

Els noms de Mango i Carceller no  
surten a les notícies que els afecten
Tot i que The New York Times va situar en portada un reportatge 
sobre la vinculació de Mango amb les tragèdies a la indústria textil 
de Bangla Desh, la premsa catalana va ometre aquesta informa-
ció. També va “oblidar” la relació de la família Carceller –propie-
tària de Damm i una de les grans fortunes catalanes vinculades a 
l’era franquista– amb l’escàndol de Sacyr i la construcció del nou 
canal de Panamà.
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EL PASTÍS  
PUBLICITARI DE 
‘LA VANGUARDIA’

Empresa % Sector
Viatges El Corte Inglés 5,08% Turisme

El Corte Inglés 4,15% Centres comercials

Generalitat de Catalunya* 3,20% Institucions

Mèmora (funerària) 3,10% Serveis

Repsol 3,03% Energia

Línea Directa 2,59% Serveis

Govern espanyol** 2,53% Institucions

Ajuntament de BCN 2,37% Institucions

Audi 2,27% Automoció

Endesa 2,22% Energia

Ofiprix 2,17% Centres comercials

Abertis 2,15% Serveis

Jaguar 2,00% Automoció

Matratzen 1,96% Centres comercials

Comprem or i plata 1,53% Altres

La Caixa 1,47% Banca

Nautàlia 1,46% Turisme

Ibèria 1,43% Turisme

Barceló Viatges 1,40% Turisme

Don Piso 1,25% Immobiliària

Font: elaboració prò-
pia a partir del buidat-
ge de La Vanguardia 
del mes de gener de 
2014.

*inclou Corporació 
Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

**inclou Renfe i el 
Consorci de la Zona 
Franca.

Les 20 empreses 
que més  
s’anuncien a  
‘La Vanguardia’ 



Gas Natural  
i el metà de 
Cosa Nostra
 

RUBEN  
MIR  

UGOLINI 

La justícia italiana investiga des de fa un any les 
connexions amb la màfia siciliana de quatre filials 
de la companyia catalana

El 23 de maig de 2014, la justícia italiana va intervenir cau-
telarment quatre filials de Gas Natural. L’objectiu: investigar 
possibles connexions de la companyia amb la màfia siciliana. 
Sis mesos després, la mesura va ser prorrogada un any. Els 
fets arrenquen l’any 2004, quan Gas Natural compra l’empre-
sa siciliana Gas Spa, una societat propietat del Grup Lapis i el 
Grup Brancato. Durant els anys posteriors, la justícia va inter-
venir als dos grups el patrimoni obtingut de la venda de Gas 
Spa, després d’acreditar la seva suposada relació amb Cosa 
Nostra. Gas Natural assegura que en el moment de realitzar 
la compra desconeixia l’origen mafiós de Gas Spa i afirma que 
col·labora amb la justícia per esclarir els fets. Tot i això, la Fis-
calia de Palerm assenyala que la companyia catalana va man-
tenir durant dos anys al consell d’administració d’una de les 
seves filials Monia Brancato, filla d’Ezio Brancato, propietari 
original del grup mort l’any 2000 i que suposadament hauria 
estat testaferro d’un cap mafiós. La Fiscalia de Palerm també 
ha acreditat que Monia Brancato manté una relació i compar-
teix una empresa i propietats amb Julio Quintas Casellas, un 
advocat català que ha treballat per a Gas Natural. La justícia 
ha decomissat 48 milions del patrimoni dels Brancato a Itàlia 
i Catalunya. La companyia de Salvador Gabarró ha ensopegat 
amb el metà de Cosa Nostra. 

GENER
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La història de Gas Natural a Itàlia comença l’any 
2002, quan inicia el comerç del metà en ter-
ritori transalpí. Però no és fins dos anys més 
tard, el 2004, que estableix una xarxa d’explo-
tació i distribució de gas al centre i al sud del 

país, amb l’adquisició per més de 100 milions d’euros de la 
companyia italiana Gasdotti Azienda Siciliana S.p.A., conegu-
da per Gas Spa. Els inicis de Gas Spa es remunten a l’any 1981, 
quan un funcionari sicilià, Ezio Brancato, i un acadèmic vin-
culat a la socialdemocràcia, Gianni Lapis, constitueixen una 
societat que va estendre durant els anys següents el procés de 
metanització al sud del país, fins a pràcticament monopolit-
zar el sector del gas en aquest territori. 

Durant els anys posteriors a la venda de Gas Spa a Gas Na-
tural, però, la justícia italiana va descobrir els lligams dels pro-
pietaris originals de l’empresa amb la màfia siciliana. Segons 
les investigacions judicials, Gas Spa hauria estat afavorida i 
gestionada ocultament pels alts comandaments de Cosa Nos-
tra, que n’haurien facilitat l’expansió durant els anys vuitanta i 
noranta. L’Anuari Mèdia.cat ha tingut accés a l’ordre de deco-
mís de béns a la família Brancato emesa pel tribunal de Palerm 
l’any 2013, on a partir de la informació recopilada pel Grup In-
vestigador sobre el Crim Organitzat (GICO) de la policia fiscal 
italiana, la justícia considera que tota l’activitat empresarial 
de Gas Spa (i de les empreses associades) “ha estat disposició 
de Cosa Nostra, que hi ha pogut operar i treure’n profit només 
gràcies a aquesta relació privilegiada”. 

La investigació sobre les vinculacions mafioses de Gas Spa 
ha tingut dues fases. En una primera operació, l’any 2005, la 
justícia italiana va confiscar un patrimoni de 60 milions d’eu-
ros a Gianni Lapis. Lapis hauria actuat, segons la justícia italia-
na, com a testaferro Vito Ciancimino, alcalde de Palerm durant 
els anys setanta i i un dels caps de Cosa Nostra. Després de 
la mort de Ciancimino l’any 2002, Lapis hauria passat a ser 
testaferro del seu fill i hereu Massimo, qui també va ser con-
demnat. En una segona fase l’any 2013, i després de múltiples 
investigacions, la justícia italiana va decomissar cautelarment 
48 milions d’euros a les hereves d’Ezio Brancato. La sentència 
del cas Brancato està prevista pel maig de 2015. Ambdues in-
tervencions judicials estan directament relacionades amb la 
venda de Gas Spa: en els escrits de la fiscalia queda constància 
que els diners obtinguts “són il·lícits” a causa del vincle amb 
Cosa Nostra.  

GAS NATURAL 
VA ADQUIRIR 
LA COMPANYIA 
SICILIANA GAS 
SPA L’ANY 
2004. AMB 
POSTERIORITAT, 
LA JUSTÍCIA VA 
DECOMISSAR EL 
PATRIMONI DELS 
PROPIETARIS 
ORIGINALS 
PER SUPOSATS 
VINCLES AMB LA 
MÀFIA



Arran dels fets investigats, al maig de 2014 el tribunal de 
Palerm va dictar l’administració judicial temporal de qua-
tre filials de Gas Natural que operen al sud d’Itàlia: Gasdotti 
Azienda Siciliana S.p.A., Gas Natural Italia S.p.A., Gas Natu-
ral Vendita Italia i Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. Tot 
i això, la multinacional catalana nega qualsevol vincle amb 
organitzacions mafioses. Fonts oficials de la companyia, a 
preguntes de l’Anuari, expliquen que el que està investigant 
la Fiscalia de Palerm són “possibles infiltracions de la màfia 
a través de contractistes amb els quals treballem”. Aquestes 
fonts remarquen que “la justícia italiana no ha assenyalat en 
cap moment Gas Natural”. “Nosaltres hi hem col·laborat en 
tot moment, ja que ens sentim víctimes d’aquesta situació”, 
al·leguen. 

Arran de l’ordre d’administració judicial de les filials itali-
anes de Gas Natural, el 21 d’octubre de 2014 va comparèixer 
davant la comissió d’investigació parlamentària sobre el feno-
men de les màfies Dario Scaletta, fiscal de Palerm. Segons la 
seva declaració, les societats adquirides per Gas Natural l’any 
2004 “van confiar des d’un principi per a la realització d’obres, 
per a la gestió i per al manteniment de les xarxes en les matei-
xes empreses en les quals confiava la companyia anterior, Gas 
Spa”. A més, el fiscal destaca que aquestes societats “van passar 
a confiar aquests compromisos a noves empreses, les quals es 
verifica que pertanyien a fills, parents o testaferros dels matei-
xos subjectes que en aquell moment estaven sent investigats 
per la justícia”. 

UNA COMPRA AMB CERTIFICAT ANTIMÀFIA
La venda de Gas Spa a Gas Natural es va formalitzar el 13 de 
gener de 2004. La companyia catalana va emetre una nota de 
premsa on definia aquesta compra com “un punt de partida 
per ampliar la presència del grup al mercat de la distribu-
ció de gas a Itàlia, on preveu tenir 300.000 clients a finals de 
2004”. Fonts de Gas Natural expliquen que la compra de Gas 
Spa es va efectuar mitjançant una due diligence, una auditoria 
prèvia amb la qual un comprador potencial avalua l’empre-
sa objectiu de cara a l’adquisició. Així mateix, el registre de 
l’empresa va obtenir el certificat antimàfia obligatori, un do-
cument emès per la Cambra de Comerç, amb control previ de 
la Prefectura italiana. “Vam complir totes les qüestions legals, 
però en aquell moment desconeixíem què hi podia haver dar-
rere del Grup Brancato”, asseguren fonts de Gas Natural.

LA MULTINACIONAL 
CATALANA 

RECALCA QUE 
HA COL·LABORAT 
AMB LA JUSTÍCIA  

“EN TOT MOMENT” 
I QUE NOMÉS ÉS 
“VÍCTIMA DE LA 

SITUACIÓ”
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El mateix Dario Scaletta mostra cautela a l’hora de vincular 
Gas Natural amb Cosa Nostra, manifestant que la mesura cau-
telar d’administració judicial “afecta l’activitat d’una empresa 
segurament no mafiosa”. “Si fos una empresa mafiosa —afir-
ma Scaletta—, l’instrument jurídic hauria estat el decomís i 
la posterior confiscació”. Segons Scaletta, però, la intervenció 
és adequada perquè cal tenir en compte “el context ambien-
tal, que és el de la proliferació de Cosa Nostra”. Passats els sis 
mesos de la mesura cautelar, la Fiscalia de Palerm va decidir 
prorrogar la intervenció fins al maig de 2015. Gas Natural la-
menta la decisió: “Desconeixem els motius de la pròrroga de 
la intervenció, però cal destacar que la justícia encara no ha 
trobat res. Val a dir, però, que no és gens còmode treballar sota 
control judicial”, asseveren fonts de la companyia catalana.

LA CONNEXIÓ DE GAS NATURAL I ELS BRANCATO
Tot i que Gas Natural es desmarca dels Brancato, el cert és que 
la companyia va mantenir la filla i hereva d’Ezio Brancato, Mo-
nia, al consell d’administració de Gas Natural Rigassificazione 
Italia  SpA fins al juny de 2006. Aquesta continuïtat del vincle la 
confirma el fiscal Scaletta davant de la comissió parlamentària 
sobre màfies. A preguntes de l’Anuari Mèdia.cat, Gas Natural ni 
confirma ni desmenteix aquest fet, però recalca que, en tot cas, 
es tractaria d’“un procediment normal” per afavorir la transició. 

Es dóna el cas, però, que el mateix any de la venda de Gas 
Spa a Gas Natural Monia Brancato va començar una relació 
amb un advocat d’origen català, Juli Quintas Casellas. Així ho 
relata el fiscal Scaletta en la seva compareixença, on també 
afirma que Quintas és “un dels administradors delegats de 
Gas Natural” a Itàlia. L’advocat no figura en cap societat de 
Gas Natural a l’Estat espanyol, però sí com a administrador 
de Reiko Asociados 21 SA, empresa oficial proveïdora de la 
multinacional catalana. A més, Quintas era l’any 2003 delegat 
de Gas Natural al País Valencià, segons consta en una informa-
ció publicada pel butlletí municipal de l’Ajuntament de Carlet.

Fonts pròximes a la investigació confirmen que Julio 
Quintas ha estat treballador de Gas Natural, però que va dei-
xar d’estar-hi vinculat professionalment fa deu anys i no va 
ocupar mai cap càrrec d’alt executiu a la companyia. Segons 
aquesta font, “en el moment de la compra de la distribuïdora 
italiana, Quintas treballava en una delegació a Espanya i no 
tenia cap relació amb l’activitat de Gas Natural a Itàlia”. Se-
gons aquesta font, l’advocat “no va intervenir en cap moment 

LA FISCALIA 
AFIRMA QUE 
GAS NATURAL 
VA MANTENIR 
DURANT DOS 
ANYS AL DAVANT 
D’UNA FILIAL 
LA FILLA D’UN 
DELS MAFIOSOS 
INVESTIGATS



en l’operació de compra ni va exercir cap càrrec de conseller 
en la matriu del grup, Gas Natural SDG, que es l’empresa que 
va fer la compra”. 

Monia Brancato i Quintas Casellas no solament compartei-
xen relació sentimental: també empreses i propietats a Cata-
lunya i a l’Estat espanyol. Brancato és apoderada de la immo-
biliària Soproac XXI, actualment extingida i on també figura 
Quintas Casellas com a administrador únic. Segons l’ordre de 
decomís del patrimoni de la família Brancato, a la qual ha tin-
gut accés l’Anuari, aquesta societat consta entre els béns inter-
vinguts en el marc de la investigació judicial per la relació de 
la família amb les activitats de Cosa Nostra. Els investigadors 
consideren que els Brancato haurien pogut desviar diners de 
les seves activitats mafioses a través d’aquesta societat. 

En la relació de béns confiscats a Monia Brancato també hi 
figura un pis de 255 metres quadrats al carrer de Ganduxer de 
Barcelona, un mas a la Bisbal del Penedès amb diverses hec-
tàrees de terreny valorat en 1,3 milions d’euros i de propietat 
compartida al 50% amb Quintas Casellas, dos Mercedes-Benz 
i diversos comptes corrents a Caixa Laietana i a Fibanc. 

UNA VENDA PER SOTA DEL PREU DE MERCAT
Coneixia Gas Natural les implicacions amb la màfia del Grup 
Brancato o ha estat, com afirmen els seus responsables, víc-
tima de la situació? Un dels punts clau de tot aquest cas és la 
quantia total de la venda de Gas Spa, encara avui sota sospita. 
El gener de 2004, Gas Natural va fer públic que l’import de 
la compra ascendia “aproximadament a 100 milions d’euros”. 
En la comissió parlamentària sobre màfies, el fiscal Scaletta 
constata que, el 2004, les societats de Gas Spa són cedides a 
Gas Natural per 104 milions. “Aquesta és la suma que resulta 
documentada formalment, ja sigui contractualment o a través 
de fluxos economicofinancers”. El mateix Scaletta, però, expli-
ca que en la investigació de la trama mafiosa “està emergint 
que molt probablement el valor d’aquestes societats era supe-
rior a aquesta xifra”. En aquesta mateixa línia, l’ordre judicial 
que confisca el patrimoni dels Brancato afirma que “el preu 
obtingut per la venda de Gas Spa —que es considera d’origen 
il·lícit— hauria estat dispersat o ocultat”. 

Una font rellevant és Giovanna Livreri, antiga advocada de 
Gas Spa. Livreri ha explicat a la premsa local de Sicília que “hi 
hauria una part del patrimoni derivat de la venda de Gas Spa 
que encara es desconeix”. Segons Livreri, “l’any 2002, el grup

L’HEREVA DELS 
BRANCATO MANTÉ 

UNA RELACIÓ 
SENTIMENTAL I 
TÉ PROPIETATS 

CONJUNTES AMB 
UN ADVOCAT 

CATALÀ VINCULAT 
A GAS NATURAL



17

AN
UA

RI
 M

ÈD
IA

.C
AT

va ser avaluat en 500 milions d’euros. Tot i això, sense que 
s’esdevingués cap fet que pogués perjudicar aquest valor, els 
socis de Gas Spa, en aparença de manera imprudent, decidei-
xen vendre el grup pel mòdic preu de 100 milions d’euros”. 

POLÍTICA, JUSTÍCIA, MÀFIA I GAS
El periodista italià Giulio Ambrosetti, col·laborador de diver-
sos mitjans sicilians i que ha seguit el cas de Gas Spa des dels 
seus inicis, afirma que “és evident que el Grup Brancato ha 
amagat els veritables números”. També perquè, al seu parer, 
“es van posar d’acord amb els espanyols. S’ha de saber que 
existeix un lligam fort entre la màfia siciliana i Espanya”. Se-
gons el periodista, “l’expansió de Gas Spa durant els anys vui-
tanta i noranta no hauria estat possible sense Cosa Nostra”. 
Segons Ambrosetti, des dels inicis, l’alcalde de Palerm i cap 
mafiós, Vito Ciancimino, “va garantir concessions d’obra a les 
empreses que formaven part de Gas Spa. Sense Ciancimino, 
aquestes empreses haurien tingut grans dificultats”. Tot i això, 
fonts oficials de Gas Natural insisteixen que “no s’ha de bar-
rejar el procés judicial de la família Brancato amb el de Gas 
Natural; són casos diferents”. 

Una font judicial italiana consultada per l’Anuari i que vol 
mantenir el seu anonimat per por de represàlies afirma que 
“en aquest cas s’entrelliguen les més altes esferes de poder: 
política, justícia i màfia s’han beneficiat dels negocis amb el 
sector del gas”. Un bon exemple, segons aquesta font, és el de 
Piero Grasso, que en un principi va assumir la investigació 
dels grups Lapis i Brancato en qualitat de fiscal de la Repúbli-
ca de Palerm. Grasso, segons afirma aquesta font, “era íntim 
amic de Giustino Sciacchitano, magistrat de la Direcció Nacio-
nal Antimàfia i sogre de Monia Brancato en el moment de les 
investigacions. D’aquesta manera, la Fiscalia no va procedir 
envers la família Brancato, quan posteriorment s’ha demos-
trat que també hi estaven implicats”. Des de maig de 2013, 
Piero Grasso és el president del Senat d’Itàlia. En aquest con-
text, mitjans locals sicilians com La Sicilia Web han informat 
que l’operació de compra de Gas Spa “hauria estat afavorida 
per la distribució de suborns a polítics italians”. 

POCA PRESÈNCIA ALS MITJANS
La història de l’expansió de Gas Natural a Itàlia resulta, si 
més no, controvertida. Malgrat això, l’única notícia respecte a 
aquest cas la trobem el 23 de maig de 2014, quan la justícia 



italiana va intervenir “temporalment” l’administració de qua-
tre filials de Gas Natural per investigar possibles infiltracions 
de la màfia. Una informació que provenia de les agències Efe 
i Europa Press, on només apareixia la versió de la companyia 
catalana. De la pròrroga, ni una paraula.

Jesús Carrión, del col·lectiu Respostes a les Transnacionals 
(RETS), afirma que “Gas Natural i Unión Fenosa tenen un llarg 
historial de transaccions econòmiques amb dictadures i po-
ders fàctics dels territoris on han estès els seus negocis”. L’ac-
tivista econòmic argumenta que “Gas Natural, potser pel fet 
de tenir origen català, s’ha preocupat sempre més de l’estètica 
que de l’ètica; per això procura controlar les informacions que 
giren al voltant dels seus negocis”. “El silenci mediàtic al vol-
tant d’aquest cas pot explicar-se per la influència de La Caixa 
sobre els mitjans de comunicació. No hem d’oblidar que és la 
primera accionista de Gas Natural Fenosa”, subratlla Carrión.

A la banda italiana, en canvi, diversos professionals de 
l’àmbit del periodisme i de la justícia han investigat aquest cas 
en els últims anys. Tot i això, moltes de les fonts amb les quals 
ha contactat l’Anuari Mèdia.cat per a l’elaboració d’aquest 
reportatge han decidit romandre en silenci després de ser 
consultades. Algunes han justificat no respondre per haver-ne 
abandonat el seguiment. D’altres, per por de represàlies. “És 
per això que hi ha un gran silenci al voltant d’aquest cas, per-
què els mateixos que van beneficiar-se de la metanització del 
sud d’Itàlia ara ocupen llocs de poder, i, evidentment, volen 
que no se’n parli gens. Són molts els professionals que han 
abandonat les seves investigacions en topar-se amb aquest 
tema”, conclou la font judicial consultada. 

JESÚS CARRIÓN: 
“EL SILENCI AL 

VOLTANT DEL CAS 
POT EXPLICAR-

SE PER LA 
INFLUÈNCIA DE 

LA CAIXA SOBRE 
ELS MITJANS 

CATALANS”
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RUBEN  
MIR  
UGOLINI  
(CALELLA, 1987) 

Llicenciat en Periodis-
me per la Universitat 
de Vic, va realitzar 
un Erasmus Estudis 
a Torí (2010) i un 
Erasmus Pràctiques 
a Bolonya (2012). 
Entre el 2010 i el 
2012 recorre Cuba i 
Europa per desenvo-
lupar una investigació 
comparada dels seus 
sistemes universitaris 
segons el seu context 
socioeconòmic, a par-
tir de la qual elabora el 
reportatge multimèdia 
experimental Uni- 
CubaEuropa. Actual-
ment cursa un màster 
en Disseny Multimè-
dia, on treballa en la 
producció d’un llibre 
interactiu multimèdia 
de relats propis.
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El ‘TN’ amaga el conflicte entre els 
treballadors i la direcció de TV3
Enmig d’un fort conflicte laboral a la CCMA i els treballadors 
ocupant el despatx del president de l’ens, Brauli Duart, el  
Telenotícies que s’emetia just en aquell moment va dedicar  
només 32 segons i cap imatge al final de l’informatiu per  
explicar-ho. 

FE-
BRER

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 145 10

L’informe del relator de l’ONU  
sobre desaparicions forçades  
no arriba a cap portada
El relator de les Nacions Unides sobre desaparicions forçades, Pa-
blo de Greiff, va visitar l’Estat espanyol i va fer un extens informe 
sobre els 45.000 desapareguts que encara hi ha des de la Guerra 
Civil, però cap diari ho va col·locar en la portada impresa i només 
dos diaris a la digital.

4
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‘Libération’ fa una portada 
informant de la lluita dels 
seus treballadors
Als antípodes dels mitjans catalans o 
espanyols, els periodistes de la capçalera 
francesa van “ocupar” la portada del diari 
per protestar per les intencions de l’em-
presa de convertir el diari en un complex 
multiserveis, incloent-hi la restauració i un 
viver d’empreses  

Les protestes durant el 
Mobile World Congress 
(MWC) obliguen a negociar 
el preu del transport públic
Després d’una campanya mediàtica 
alertant que les protestes durant el MWC 
serien inútils i contraproduents (sobretot 
la campanya contra la pujada del preu 
del transport públic), cap diari va voler 
destacar que va ser precisament llavors 
quan l’ATM va avenir-se a dialogar amb la 
plataforma opositora.

De fet, un cop acabat el MWC també 
van tancar-se les negociacions sense cap 
acord, així que va ser justament llavors 
l’únic moment en què les protestes van 
obtenir algun resultat.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2825



1ª   versió -

La Guàrdia Civil no actua

2ª   versió -

GC dispara fogueig

3ª  versió -

Material antiavalots

4ª  versió
A la zona no hi ha 

càmeres Material antiavalots

5ª  versió
Sí que hi ha càmeres 
però no hi ha imatges

-

6ª  versió -

Material antiavalots

CEUTA
El 5 de febrer de 
2014 van morir 
15 immigrants 
subsaharians a la 
platja del Tarajal, 
a Ceuta. La feina 
de les ONG i mit-
jans alternatius va 
ser clau per des-
muntar el discurs 
oficial al voltant 
de la tragèdia. El 
Ministeri espa-
nyol d’Interior va 
oferir fins a sis 
versions dife-
rents dels fets. En 
aquesta infografia 
en constatem 
l’evolució.

CÀMERES
ACTUACIÓ 
POLICIAL

Canvi  
de versió

FEBRER

LES VERSIONS 
OFICIALS DE

Font: elaboració pròpia, 
a partir de l’article 
Mentiras oficiales: las 
1001 versiones sobre 
la tragedia de Ceuta, 
publicat a la secció 
Desalambre d’eldiario.es 
el 07/02/2014.
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Sense entrades Sense violència
Els immigrants  

agredeixen Ofegats

Sense entrades No actuació GC 
Els immigrants  

agredeixen Ofegats i aixafats

Sense entrades No actuació GC
Els immigrants  

agredeixen Ofegats i aixafats

- - - -

Hi va haver entrades 
però no compten  

(devolucions en calent) Sí actuació GC
Els immigrants  

agredeixen Ofegats i aixafats

TANCA
VIOLÈNCIA 
POLICIAL

AGRESSIÓ PER 
IMMIGRANTS

MOTIU DE  
LA MORT



Gilead:  
el preu de curar 
l’hepatitis C
 
MATILDE  

GORDERO
L’empresa que comercialitza un dels medicaments més 
eficaços contra el virus que provoca aquesta malaltia 
quadruplica els seus beneficis nets en un any

El febrer de 2014, la farmacèutica Gilead Sciences presentava 
els resultats econòmics del 2013, amb uns ingressos nets de 
3.100 milions de dòlars. Un any després, aquest xifra s’havia 
multiplicat pràcticament per quatre. El motiu d’aquest incre-
ment es diu Sovaldi, que és el nom comercial del sofosbuvir, 
un medicament contra el virus de l’hepatitis C que es va 
aprovar a Europa al gener de 2014. A Catalunya i a la resta de 
l’Estat, està disponible des del novembre. El seu alt preu ha 
obligat els sistemes públics de salut a buscar estratègies per 
no renunciar-hi sense comprometre els seus pressupostos. Els 
experts coincideixen a destacar que, per primera vegada en la 
història, existeix la possibilitat d’eradicar el virus de l’hepati-
tis C i la infecció que causa. Al món, afecta uns 150 milions de 
persones, segons l’Organització Mundial de la Salut. A l’Estat 
espanyol, s’estima que hi ha 760.000 persones que porten el 
virus, uns 136.000 de les quals, a Catalunya. Alguns conside-
ren que Gilead ha fet una “jugada mestra”, ja que va absorbir 
l’empresa que estava desenvolupant el sofosbuvir, i la patent, 
i l’ha posat al mercat, tot creant unes grans expectatives de 
beneficis per als seus accionistes. En un context de lliure com-
petència, els medicaments també tenen un preu de mercat. 

FEBRER
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És molt gran, això que hem fet”, afirma Raymond 
Schinazi, investigador i professor de l’Emory 
University, a Atlanta, als Estats Units. I hi afe-
geix: “El més important és salvar vides, curar la 
maledicció de l’hepatitis C. Els diners per fer-ho 

es poden buscar. Fer recerca és molt car”. 
Schinazi és el fundador de Pharmasset, l’empresa que 

va desenvolupar el sofosbuvir, un medicament contra el vi-
rus de l’hepatitis C. El 2011, Gilead va absorbir Pharmasset  
i, amb aquesta, la patent del sofosbuvir, que comercialit-
za com a Sovaldi. Es va aprovar a Europa al gener de 2014.  
A l’Estat espanyol, està disponible des del novembre. A Cata-
lunya, el Departament de Salut assegura que a l’agost havia 
començat a importar-lo. “Ens vam avançar perquè vam veure 
que arribava un canvi de paradigma”, explica Antoni Gilabert, 
director de la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut).

Sovaldi és un dels anomenats antivirals d’acció directa 
i és el primer d’un nou grup de fàrmacs altament eficaços a 
aprovar-se a Europa. Són una nova generació de medicaments 
contra l’hepatitis C que ataquen directament el virus que la 
provoca, que afecta el fetge i que provoca complicacions greus 
a llarg termini com ara cirrosi, quan aquest òrgan deixa de 
funcionar correctament. A Espanya i a la Unió Europea, l’he-
patitis C és la principal causa de càncer i de trasplantament 
de fetge.

“És la primera vegada que podem eliminar un virus i, amb 
aquest, la infecció que causa”, diu Schinazi. Malgrat la seua 
eficàcia, ni Sovaldi ni els medicaments que s’han aprovat des-
prés no poden administrar-se tots sols. Combinats entre si o 
amb uns altres medicaments, però, la seua efectivitat voreja el 
90%. Són tan eficaços, com alts els seus preus.

Sovaldi “és eficaç en un nombre major de variants del virus, 
i això fa més difícil que apareguin resistències”, explica Ramon 
Planas, cap de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol. Tampoc no se n’han descrit efectes secundaris. 
“És el company ideal d’altres medicaments”, assegura, però 
aclareix que “no existeix la pastilla miraculosa”. Es poden com-
binar entre si o amb ribavirina o interferó, fins fa alguns anys, 
els únics medicaments disponibles contra l’hepatitis, l’eficàcia 
dels quals vorejava el 50%.

En 2011, el sofosbuvir començava la fase tres de l’assaig 
clínic, la darrera abans d’aprovar-se. “Els resultats eren enco-

S’ESTIMA QUE 
GILEAD HA 
RECUPERAT EN 
NOMÉS UN ANY  
EL COST 
D’ABSORBIR 
PHARMASSET  
I LA PATENT DEL 
SOFOSBUVIR



ratjadors, però encara hi havia un cert risc que no funcionés 
com s’esperava”, recorda Schinazi. És quan Pharmasset, que 
cotitzava en borsa, va presentar el sofosbuvir a Alemanya da-
vant les grans companyies farmacèutiques. En la subhasta, Gi-
lead va adquirir Pharmasset per uns 11.000 milions de dòlars. 
“Deu haver guanyat aquesta quantitat en un any”, diu Schinazi. 

John Martin era i és el president de la junta d’accionistes de 
Gilead, el seu màxim representant. La seua seu és a Califòrnia i 
opera en més de 30 països al món. A l’Estat espanyol, hi és des 
del 2004 i Maria del Río és la directora general. 

ELS INGRESSOS ES MULTIPLIQUEN
Segons els darrers resultats financers corresponents a un 
any sencer, el 2014, els ingressos totals de Gilead van ser de 
24.900 milions de dòlars, més del doble que el 2013, d’11.200 
milions. D’aquesta quantitat, els ingressos nets van ser de 
12.100 milions, enfront dels 3.100 de 2013. 

La venda de productes el 2014 va ser de 24.500 milions, 
enfront dels gairebé 11.000 de 2013. Pel que fa a la venda 
d’antivirals, com Sovaldi, les vendes van ser de 22.800 mi- 
lions, gairebé el triple que el 2013, 9.300 milions.

En el comunicat de resultats de la companyia, Gilead afir-
mava que l’augment al darrer trimestre i en general en tot el 
2014 “és degut principalment a les vendes de Sovaldi i d’Har-
voni”, que es va llançar als Estats Units a l’octubre de 2014. 
En el moment del tancament de l’Anuari Mèdia.cat, era previst 
que Harvoni arribés a Espanya l’1 d’abril. Aquest nou medica-
ment de Gilead conté dos fàrmacs en una única píndola: sofos-
buvir i ledipasvir, un altre antiviral d’acció directa.

Gilead té fortes connexions amb l’Administració dels Estats 
Units. Un dels exemples més clars és probablement el càrrec 
de president de la companyia que va ocupar del 1997 al 2001 
Donald Rumsfeld, que va ser secretari de Defensa del Govern 
de George Bush des d’aquell mateix any i fins al 2006. El 2005, 
arran de l’alarma mundial de la grip aviària, molts governs van 
fer una petició massiva de Tamiflu, entre els quals, els Estats 
Units, per preparar-se per a una pandèmia. Tamiflu va néixer 
a Gilead i la farmacèutica Roche el va adquirir el 1996, tot i 
que el 2005, i després d’anys de lluites legals, van arribar a un 
acord perquè Gilead continués beneficiant-se de Tamiflu.

“No me’n penedesc, d’haver venut Pharmasset”. Schinazi 
respon així a la pregunta sobre si lamenta haver renunciat als 
guanys de Gilead. “No va ser la meua decisió, sinó la decisió de 

ELS INGRESSOS 
NETS DE GILEAD 
VAN PASSAR DE 

3.100 MILIONS  
DE DÒLARS  

L’ANY 2013 A 
12.100 MILIONS 
L’ANY SEGÜENT
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la junta d’accionistes de Pharmasset, que en aquell moment 
estava valorada en 3.000 milions de dòlars, i ells ens van posar 
més d’11.000 milions damunt la taula”. 

“Som davant d’un bon producte protegit per una patent, i 
es vol treure benefici de la invenció i de la innovació”. Guillem 
López-Casasnovas és catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i fundador del Centre de Recerca en Economia 
i Salut (CRES). També va ser president de l’associació mundial 
d’economistes de la salut (iHEA, per la sigla en anglès) entre 
el 2007 i el 2013. “El cas de Gilead és peculiar, perquè compra 
una cosa que havia fet un altre i ho posa al mercat d’una ma-
nera esplèndida. Una jugada mestra que va fer que l’empresa 
pugés com l’espuma. No és el món ideal, però és el que tenim”.

A això s’hi afegeix, com descriu Casasnovas, que al mercat 
de la Unió Europea no pot haver-hi gaire diferència de preus. 
“Per què no són molt més baixos en països com Espanya o 
Grècia? Perquè pot donar peu al comerç paral·lel i que el pro-
ducte que s’ha negociat, posem per cas, a Espanya, acabi a An-
glaterra a un preu molt més baix que el que s’ha fixat allà”. A 
més, s’espera que aviat s’aprovin nous medicaments. “Vénen 
alternatives que faran abaixar el cost. Els accionistes esperen 
dividends i l’empresa vol recuperar la inversió”.

Però, quin és el preu de Sovaldi? Quan un medicament es 
registra en un Estat, la comissió interministerial, dependent 
del Ministeri de Sanitat, negocia amb el laboratori i fixa un 
preu màxim. Seran després les comunitats autònomes, però, 
qui compren els medicaments, ja que les competències en sa-
nitat estan transferides. 

Segons el Departament de Salut, el tractament amb Sovaldi 
costa uns 8.000 euros el mes per pacient. És a dir, uns 25.000 
per un tractament de 12 setmanes. La durada varia, però, se-
gons l’estat i l’evolució de la persona afectada i de la combi-
nació amb altres fàrmacs. “En el cas del daclatasvir, un altre 
antiviral d’acció directa, la capsa per a un mes en costa 6.000. 
El preu de tots dos per a 12 setmanes s’apropa als 50.000”, 
informa Gilabert, del CatSalut.

Pel que fa a la despesa total en tractaments, en 2014 a Ca-
talunya, segons dades del CatSalut, “l’hepatitis C ha suposat 
30 milions d’euros, enfront dels 141 milions del VIH o dels 
165 del càncer”. Totes tres dades, però, no es poden comparar, 
perquè “els nous medicaments contra el virus de l’hepatitis C 
s’hi han començat a introduir al llarg del 2014”. Si mirem els 
imports per pacient, l’hepatitis ha suposat 14.000 euros de 

EL TRACTAMENT 
AMB SOVALDI 
COSTA UNS 
8.000 EUROS  
AL MES PER 
PACIENT,  
SEGONS EL 
DEPARTAMENT  
DE SALUT



despesa en tractaments per persona; el VIH, 6.000, i el càn-
cer, 6.400. “Això es dispararà el 2015, perquè tractarem més  
pacients”, pronostica Gilabert.

A Catalunya, segons les xifres del CatSalut, actualment hi 
ha unes 9.000 persones candidates a tractament amb antivi-
rals d’acció directa. A Espanya, són unes 51.000 persones. La 
xifra d’afectats, però, és major. Es considera que es declaren 
aproximadament el 20% dels casos d’hepatitis. La infecció pot 
passar inadvertida durant molt de temps i les primeres fases, 
tot i el diagnòstic, es tracten només en casos puntuals. El 30% 
elimina el virus de forma natural.

EL MINISTERI IMPROVISA
Les persones entrevistades coincideixen que el Ministeri ha 
improvisat. López-Casasnovas assenyala un risc afegit: “Finan-
çar nous tractaments separadament, amb una partida extra-
ordinària, pot establir un precedent, obre una dinàmica peri-
llosa”, explica. “Si el Ministeri destina una borsa específica per 
a aquests tractaments, la indústria podrà demanar una nova 
borsa amb cada innovació”. 

Aquest especialista en farmacoeconomia és membre del 
Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i del Departament 
de Salut. El dia abans de la dimissió d’Ana Mato, l’anterior mi-
nistra del ram, hi havia programada una reunió periòdica del 
consell assessor, que, conta López-Casasnovas, es va anul·lar. 
“Contràriament a allò que caldria esperar en una situació com 
aquesta, des que Alfonso Alonso, el nou ministre, va prendre 
possessió del seu càrrec, no ens han fet cap consulta”.

A finals de 2014, el Ministeri de Sanitat va presentar una 
estratègia de tractament de l’hepatitis C molt restrictiva pel 
que fa als nous medicaments, i va espantar científics, metges 
i afectats. Les crítiques, però, van fer rectificar el Govern espa-
nyol. En el moment de tancar l’Anuari Mèdia.cat, era previst 
aprovar el Pla estratègic per a l’abordatge de l’hepatitis C el 26 
de març, que ha liderat el català Joan Rodés. “És una estratègia 
modèlica”. Així ho qualifica Rafael Esteban, cap d’Hepatologia 
de l’Hospital Vall d’Hebron, coordinador del consens de l’Asso-
ciació Espanyola d’Estudis del Fetge (AEEH). Es va presentar al 
febrer, i coincideix amb les noves recomanacions del Ministeri. 
Inclou la recomanació de tractar amb aquests antivirals “paci-
ents amb malaltia avançada (fases 3 i 4 de la fibrosi) i aquells 
la patologia dels quals es pugui convertir en avançada (fase 2 i 
situacions especials de les fases 0 i 1)”.

A CATALUNYA, 
UNES 9.000 

PERSONES 
PODRIEN REBRE EL 
NOU TRACTAMENT 

CONTRA 
L’HEPATITIS
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El Ministeri preveu concedir un crèdit a les comunitats au-
tònomes, que tenen les competències transferides, a 10 anys i 
sense interessos. Des del CatSalut, Gilabert explica que estan 
“expectants per veure com s’acaba resolent aquest tema”. “Si 
el Ministeri aprova una nova prestació, com en aquest cas, ha 
d’anar acompanyada d’una millora del finançament”.

“Passarem de no tenir cap pla, a tenir-ne 18: el del Minis-
teri i un per a cada comunitat autònoma, que haurà de decidir 
com adapta les recomanacions estatals”, opina Josefina Gar-
cia, secretària de l’Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis 
(ASSCAT). Respecte a l’aplicació de les noves mesures, des  
de l’ASSCAT ho resumeixen així: “S’està fent? Sí. S’està fent de 
manera equitativa i igualitària? No. Ens agrada l’esborrany del 
pla? Sobre el paper, sí. Però ara la pilota està en mans de les 
comunitats”.

Hi ha altres vies més enllà del sistema públic, i des de l’ASS-
CAT en tenen constància: la sanitat privada o Andorra. L’ASS-
CAT té constància que a la farmàcia Meritxell d’Andorra, al 
desembre, una capsa de Sovaldi, que equival a un mes de trac-
tament, es va pagar a 18.990 euros. 

Noèlia, nom fictici d’una voluntària de l’ASSCAT que vol 
mantenir-se en l’anonimat, ho té clar: “Quan es va aprovar el 
sofosbuvir, vaig reservar una part dels meus estalvis. Quan faci 
60 anys, vull tractar-me. Espero poder fer-ho a la sanitat públi-
ca, però no esperaré”. Ella encara no rep tractament, tot i estar 
en fase 2. Està pendent de la propera visita al seu metge, a un 
hospital de referència, per saber si li prescriuran els nous an-
tivirals. “He conegut casos en què, malgrat que els tractaments 
han estat efectius i han eliminat el virus, la lesió al fetge estava 
tan avançada que no s’hi ha pogut fer res. No m’arriscaré”.

“És un moment meravellós”, afirma Rafael Esteban, de 
la Vall d’Hebron, que descriu així la sensació que li produeix 
poder disposar dels nous tractaments, entre els quals hi ha 
el sofosbuvir per a les fases més avançades. Per a Planas, del 
Germans Trias, “és una revolució”. Opina que el sofosbuvir “ha 
tingut més campanya mediàtica, i la gent arriba a la consulta 
amb retalls de diari demanant-lo”. Per a Planas, però, les mobi-
litzacions dels malalts són “pel tractament, no pel sofosbuvir”. 
“És difícil dir: senyor, vostè té el virus de l’hepatitis C, però s’ha 
d’esperar a estar en una fase avançada, ja que, en algunes fases, 
podem esperar”. 

El consens sobre l’eficàcia de Sovaldi, i dels antivirals d’ac-
ció directa aprovats el 2014, és generalitzat. El cost, però, és 

EL MINISTERI 
PREVEU CONCEDIR  
UN CRÈDIT  
A LES COMUNITATS 
AUTÒNOMES  
PER FINANÇAR  
ELS MEDICAMENTS



la principal barrera per facilitar l’accés al tractament amb els 
fàrmacs d’una empresa que ha multiplicat els seus resultats. 
En paraules de l’economista López-Casanovas, “cal prioritzar 
els recursos, com ho faríem a casa nostra”. Per a Gilabert, del 
CatSalut, “és una qüestió de fases”. Ara, tractar els més greus, 
“a qui no pot esperar amb la intenció de, amb el pas del temps 
i la rebaixa del cost, ampliar el nombre d’afectats que rebin els 
nous tractaments i ampliar també la detecció”.

Noèlia, de l’ASSCAT, explica que els emociona que la seua 
causa “s’hagi situat, per fi, en l’agenda política”. Creu, però, que 
esperar a introduir els tractaments més efectius en les fases 
més avançades pot tenir conseqüències, com ara la transmis-
sió del virus. També, que cal descartar les combinacions amb 
interferó, amb moltes contraindicacions i efectes secundaris. 

Els metges, les autoritats sanitàries, les persones implica-
des en el desenvolupament dels medicaments i els afectats 
coincideixen: per primera vegada, es pot eradicar l’hepatitis C. 
Els falta, però, posar-se d’acord també en el com i en el quan.

EL COST ÉS 
LA PRINCIPAL 
BARRERA PER 

GENERALITZAR 
EL TRACTAMENT 

CONTRA 
L’HEPATITIS
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MATILDE  
GORDERO  
(VALÈNCIA, 1984) 

És periodista. Ha  
treballat a RNE-Ràdio 
4 i té una àmplia expe-
riència en comunica-
ció en organitzacions; 
els darrers anys, en 
l’àmbit de la ciència  
i de la salut a l’Institut 
de Recerca de la Sida 
IrsiCaixa. Actualment 
treballa com a respon-
sable de continguts 
i premsa a ABD, 
Associació Benestar i 
Desenvolupament;  
i col·labora en campa-
nyes de comunicació 
de salut global en 
congressos interna-ci-
onals. És membre del 
Grup Barnils i opina al 
portal Mèdia.cat.



6 8

El procés català arriba a l’ONU  
i és ignorat als mitjans
La cita del cas català per part de l’ambaixador de Rússia al Con-
sell de Seguretat de l’ONU ha estat, segurament, el moment quan 
aquest ha arribat més amunt en la diplomàcia internacional. Però 
sorprenentment la notícia va ser ignorada pels mitjans, no només 
aquells de tendència unionista, sinó també pels sobiranistes. 

MARÇ

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16

La CCMA crea un concurs a mida  
del Grup Godó per privatitzar el 
departament comercial
Els treballadors de la CCMA van denunciar que la privatització del 
departament comercial de TV3 –que funciona de forma eficient– 
es feia de manera que només pogués recaure en mans del Grupo 
Godó, propietari de 8TV, competidor directe de TV3. La seva 
pressió va impedir que l’operació arribés a bon port.

4
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El 69% dels titulars de 
portada de la premsa 
madrilenya sobre el  
procés són negatius
Un informe de Mèdia.cat, analitzant dos 
anys de portades dels diaris impresos a 
Madrid, demostra com el 69% dels titulars 
relacionats amb el procés són negatius, 
per un 30% de neutrals i només un 1% de 
positius. L’estudi també conclou com la 
corrupció als Països Catalans interessa 
de manera molt diferent segons el territori 
afectat i el diari analitzat.

CGT, l’únic sindicat  
que es nega a signar  
l’acord de l’ERO de RTVV
Finalment, una assemblea de treballadors 
de RTVV molt dividida decidia acceptar 
l’ERO que liquidava l’empresa i així poder 
cobrar les indemnitzacions, mentre una 
important minoria demanava continuar 
la lluita. CGT, però, seguint el criteri dels 
seus afiliats, es desmarcava d’aquesta 
postura i impugnava judicialment l’acord, 
rebent una allau de crítiques i pressions 
polítiques i mediàtiques, però també d’al-
tres treballadors.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3124 27 28

Els mitjans magnifiquen  
els insults a les xarxes 
contra Puyol i Shakira
Els suposats “linxaments virtuals” contra  
el jugador del Barça Carles Puyol i la 
cantant Shakira en realitat van ser mínims 
i van ser magnificats pels mitjans. En el 
primer cas, els atacs eren per posar a la 
seva filla un nom en castellà, i en el segon 
per cantar una cançó en català.



1947 (17 de febrer) 
Neix a Sabadell, en un 
barri obrer.

1956 
Al col·legi té  
de professor Pere 
Casaldàliga, que el  
marca profundament.

1965 
Col·labora amb 
publicacions 
locals. Presenta 
un programa a 
Radio Juventud 
de Sabadell.

1969
És nomenat 
corresponsal 
a Barcelona 
de Gaceta 
Universitaria. 
Entra de 
redactor al 
Diario de 
Sabadell.

1973-1974
Acaba la 

diplomatura a 
l’Escola Oficial 
de Periodisme.

1974
A Mundo Diario 
i El Correo 
Catalán escriu 
sobre la impuni-
tat de l’extrema 
dreta.

1975 (9 de juliol)
Atemptat ultra a casa seva amb 
un artefacte incendiari. 

1976 (febrer)
Cobreix la vaga 
general obrera de 
Sabadell, base 
del llibre Quan els 
obrers van ser els 
amos (2012).

1978
Entra a 
Interviú, el 
setmanari 
més venut a 
Espanya. En 
total, hi publica 
140 reportatges 
fins al 1993.

1979 (novembre- 
desembre)

Publica tres reportatges so-
bre la guerra bruta de l’Estat 

a Euskadi i les connexions 
amb la ultradreta, basats en 
la confessió d’un expolicia.

1980 (gener)
ETA assassina 
dues persones 
que sortien als 
reportatges  
d’Interviú. Un jut-
ge inicia accions 
contra ell. Comen-
ça un primer exili 
a París i Londres. 

1980 (4 de juny)
Un escamot ultra assalta casa 
seva a Barcelona i hi fa destros-
ses i pintades amenaçadores.

1980 (17 de desembre)
Es presenta voluntàriament a l’Au-
diència Nacional. Ingressa a presó, 
però queda en llibertat condicional 
amb fiança d’un milió de pessetes.

El març 2014 va fer trenta anys de l’in-
dult del Govern espanyol del PSOE a Xa-
vier Vinader, que li va permetre sortir de 
la presó després de ser condemnat per 
“imprudència en l’exercici del periodis-
me”. Vinader, un referent del periodisme 
català, ens va deixar el 9 d’abril de 2015, 
als 68 anys.

1976
És coautor, amb 
Martí Gómez i 
Ramoneda, d’un 
llibre d’entrevis-
tes a Gregorio 
López Raimundo, 
secretari general 
del PSUC.

1976
A Mundo i Arreu 
publica reportat-
ges sobre la Inter-
nacional feixista 
i l’extrema dreta 
espanyola.

MARÇ

AMB V DE  
VINADER  
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1981  
(13 de novembre)
És jutjat a l’Audiència 
Nacional.

1981 (17 de novembre)
Li cauen 7 anys de presó per 
“imprudència temerària en 
l’exercici del periodisme” i una 
multa multimilionària. Vinader 
és a Londres treballant i deci-
deix no tornar.

1981-1982
Intensa campanya de suport 
a tot l’Estat: manifestacions 
i actes públics per la llibertat 
d’expressió.

1984 (8 de febrer)
Arriba a un acord d’indult 
amb el govern del PSOE i 
torna a Madrid, on ingressa 
a presó.

1984  
(21 de març)
És indultat pel Govern 
i surt en llibertat. 1984-1998

Continua treballant a Interviú 
i col·laborant amb altres 
mitjans, com ara El Temps.

1990-1993
Presideix la secció 
internacional de Repor-
ters sense Fronteres.

1999
Publica el llibre 

Operación Lobo: 
memorias de un 

infiltrado en ETA”

2007  
La Generalitat li 
atorga la Creu 
de Sant Jordi.

2008
Dóna el seu arxiu 
personal al Centre 
d’Estudis Històrics 
Internacionals (CEHI) 
de la UB.

2010 (gener)
Apareix un llibre 
amb textos seus, 
editat per Jaume 
Busqué.

2003
Presenta un programa cultu-
ral setmanal a COM Ràdio.

2004
Fa el documental 

Sans cagoules 
 (Sense caputxes) 

sobre ETA per a 
Canal+ França. 

2011  
(9 de novembre)

L’Ajuntament de Sabadell 
li concedeix la Medalla al 

Mèrit Periodístic.

2015 (febrer)
TV3 emet el 

reportatge Xavier 
Vinader, periodista. 

Contra la guerra bruta, 
d’Àngel Leiro i Xavier 

Montanyà, dins l’espai 
Sense ficció.

2015 
(9 d’abril)

Mor als 68 anys 
a causa d’una 

pneumònia.

Font: elaboració prò-
pia a partir de Xavier 
Vinader i Sanchez: pe-
riodisme i compromís 
(M. Busqué i Barceló, 
ed. Afers, 2009).



Líders en 
destrucció 
d’ocupació 
pública 

BLANCA  
APARISI  

GALÁN

La Generalitat Valenciana ha despatxat més de 2.500 
persones en 2014 i encara arrossega un 36,5% del PIB 
de deute públic

El País Valencià capitaneja la destrucció de llocs de treball 
per extinció d’entitats públiques des del 2013. Al març de 
2014, els treballadors de Canal 9 acceptaven les condicions 
del preacord de l’ERO resultant de l’extinció de la cadena. 
Quatre mesos després, però, l’últim informe d’Hisenda 
preveia l’acomiadament d’un total de 2.519 persones per 
l’eliminació de 61 entitats públiques. Tot i les mesures de 
reestructuració del sector, que pressuposaven la reducció 
de la despesa incontrolada en cada comunitat autònoma, la 
Comunitat Valenciana es manté, a hores d’ara, com la més 
endeutada, amb un 36,5% del PIB. Els partits de l’oposició 
i els sindicats denuncien polítiques de contractació irregu-
lars i dèficits estructurals en alguns ens, al llarg dels 20 anys 
de Govern del Partit Popular. L’Anuari Mèdia.cat ha parlat 
amb treballadors i sindicalistes que expliquen les causes i 
les conseqüències de les retallades de personal en el sector. 

MARÇ
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Javier Armesto reposa els seus ulls blaus al da-
vant. Inspira, aguanta la respiració cinc segons, 
i expira. Enfront de les consignes revolucionà-
ries que envolten la seu de Comissions Obre-
res, els seus llavis fan una petita ganyota de re-

signació. L’altre dia al supermercat escoltà una dona que deia 
que els treballadors del sector públic vivien amb salaris prou 
alts i que ja estava bé de tant abellot treballant: ja era hora 
de retallar. Fa un profund bufit i es recol·loca a la cadira. Con-
fessa que a Vaersa, l’empresa pública a la qual pertany i que 
representa sindicalment, fa tres anys que estan anímicament 
malament. Gent contractada des dels anys vuitanta que han 
perdut la feina. Alguns, fins i tot, el subsidi d’atur. 

Els treballadors acomiadats de Vaersa, l’empresa pública 
que actua en matèries de medi ambient, agricultura i pesca, 
formen part dels 2.519 empleats despatxats en 2014. És la 
principal conseqüència de l’extinció de 61 entitats públiques 
valencianes. En 2012, mentre les comunitats veien com els 
seus ingressos tributaris davallaven pel context de crisi, el 
mercat financer es tancà. Desconfiava de la capacitat de les 
institucions per pagar. Al quart trimestre d’aquell any, el País 
Valencià era la primera comunitat més endeutada en termes 
relatius, amb un 30,6% del PIB. La seguien Castella-la Manxa, 
amb un 26,7% del PIB; Catalunya, que arrossegà un 26,4% del 
PIB, i les Illes Balears, amb un 23,4% del PIB, segons el Banc 
d’Espanya. 

En aquesta situació, el Ministeri d’Hisenda decidí oferir un 
Fons de Liquiditat Autonòmica a canvi d’un compromís: re- 
duir el seu dèficit. Des d’aleshores s’han implementant de-
crets llei que aventuren la liquidació d’empreses públiques o 
la seva redimensió. En el cas valencià, s’ha promès la destruc-
ció de 71 de les 166 entitats que componien el sector públic, 
una xifra d’entitats sis vegades inferior a la de Catalunya, cinc 
a la d’Andalusia o la meitat de la de les Illes Balears abans de la 
reestructuració. Avalat per la reforma laboral i pels seus suc-
cessius retocs, el sector públic valencià s’està desmantellant. 

Segons Fran Ferri, diputat de Coalició Compromís, la  
creació d’empreses públiques s’hauria d’orientar a la presta-
ció de serveis necessaris que redistribueixen la riquesa entre 
la ciutadania. No obstant això, aquesta raó d’existència es pot 
pervertir. Tot depèn de com s’empre. L’Institut Valencià de la 
Vivenda (Ivvsa), que buscava garantir el dret constitucional a 
l’habitatge fa més de 25 anys, ocasionà 131,7 milions de deute 

ABANS DE LA 
REESTRUCTURACIÓ, 
AL PAÍS VALENCIÀ  
HI HAVIA 166 
EMPRESES 
PÚBLIQUES,  
UNA XIFRA SIS 
VEGADES INFERIOR 
A LA DE CATALUNYA 
I LA MEITAT DE LA DE  
LES ILLES BALEARS



públic. En els darrers 10 anys, l’Ivvsa es dedicà “a les grans 
promocions, a activitats especulatives amb projectes que 
s’han quedat parats”, apuntà Ignacio Blanco, candidat autonò-
mic per Esquerra Unida del País Valencià.  

L’ENDEUTAMENT ENDÈMIC
Com l’Ivvsa, les empreses finançades majoritàriament amb 
diners públics es constituïren “per evitar els controls admi-
nistratius corresponents, tant de despesa com de contracta-
ció”, segons apunta Rafa Rubio, diputat del Partit Socialista del 
País Valencià (PSPV). El mateix Javier Armesto nega que s’haja 
aplicat un fort règim de control sobre els balanços de Vaersa: 
“L’empresa ha rebut ordres del Consell de deixar factures dels 
ajuntaments als calaixos. Ha hagut de demanar línies de crèdit 
per pagar els treballadors. És ací on comencen les pèrdues de 
les empreses públiques”. En l’any 2012 i l’any 2013, va coste-
jar més d’un milió d’euros per interessos financers dels deutes 
que ha sumat amb la Generalitat Valenciana. 

Des de l’any 1995, la despesa pública ha anat creixent a poc 
a poc. La bombolla urbanística va generar ingressos conjun-
turals a les arques públiques. L’Administració valenciana co-
mençà a finançar monumentals projectes de caràcter turístic,  
guiats per horitzons electorals. Són símbols del malbaratament 
valencià la Societat de Projectes Temàtics, creada en 1996, que 
arrossegà 650 milions de deute, i la Ciutat de la Llum, el com-
plex cinematogràfic que va rebre de forma il·legal 264,96 mili-
ons d’euros del Govern valencià, segons va sentenciar al juliol 
el Tribunal General de la Unió Europea després de la petició de 
reemborsament de les subvencions per part de la Comissió Eu-
ropea en 2012, i la compra del qual es disputa ara entre Francis 
Ford Coppola i un conglomerat xinès. L’exemple paradigmàtic 
és l’aeroport de Castelló, que va costar 136,8 milions d’euros i 
es preveu que, després de cinc anys pràcticament inactiu, Rya-
nair iniciï dos línies aèries a Bristol i Londres. 

L’informe sobre el finançament de la Comunitat Valen- 
ciana i les seves conseqüències econòmiques de l’Institut Va-
lencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i de l’Associació 
Valenciana d’Empresaris de 2012 assenyalava que la despesa 
en aquests grans projectes comportà més de 2.600 milions 
d’euros, un 12% del deute públic valencià en eixe any. L’infra-
finançament i la caiguda generalitzada de recursos tributaris 
explicaria la resta del percentatge, segons Francisco Pérez, 
catedràtic d’anàlisi econòmica de la Universitat de València 

“LES EMPRESES 
PÚBLIQUES 

VALENCIANES ES 
CONSTITUÏREN 

PER EVITAR 
ELS CONTROLS 

ADMINISTRATIUS 
DE DESPESA I DE 

CONTRACTACIÓ”, 
AFIRMA EL 

DIPUTAT DEL PSPV 
RAFA RUBIO
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i director de recerca de l’IVIE. Entre els balafiaments no es 
comptabilitzà el deute de Construccions i Infraestructures 
Educatives de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), que en 2012 
sumava més de 2.100 milions d’euros, ni el de Radiotelevisió 
Valenciana (RTVV).

La creació de les dos cadenes de ràdio i tres de televisió 
públiques proporcionà l’escenari adequat per allotjar gent 
del mateix color polític que el del Govern. El Partit Popular 
valencià “va obviar els principis constitucionals de lliure ac-
cés i els criteris de mèrits, capacitat i igualtat”, assegura Rafa 
Rubio. Així, va teixir “una xarxa clientelar”, segons constata 
Fran Ferri. No solament a RTVV. El grup parlamentari que li-
dera Mònica Oltra ha denunciat que la meitat d’empleats de 
les oficines de la Generalitat Jove i del programa EmprenJove 
són regidors o càrrecs de Noves Generacions del PP.

COM TEIXIR UNA XARXA CLIENTELAR
Manuel Castañeda, representant en el Comitè d’Empresa 
d’RTVV, va dimitir com a cap dels informatius de la nit de Rà-
dio 9 per “negar-se que la voluntat política preponderés per 
damunt dels interessos públics”, explica. “Vaig viure com es 
creaven places a la mesura de persones concretes, sobretot 
durant els 15 anys sota les ordres de Vicente Sanz, entre el 
1995 i el 2010”. 

D’acord amb els pressupostos oficials, els nous canals su-
posaven l’increment progressiu de la plantilla: amb el llan-
çament de Punt 2 en 1995 s’incorporaren al voltant de 400 
treballadors a les 809 persones que tenia l’ens, tal com ocor-
regué amb Sí Ràdio en 2002, per a la qual contractaren quasi 
240 treballadors més. En 2009, amb el Canal 24 hores, es re-
petia la situació, incorporant més de 300 llocs nous. Les no-
ves cares arraconaven els professionals de llarga trajectòria, 
que passaren a realitzar programes sense rellevància infor-
mativa. El primer expedient de regulació d’ocupació (ERO), 
declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV), volia dur a terme “la neteja ideològica 
definitiva”, segons denunciaren Castañeda i els treballadors 
més antics.

El mateix representant sindical va explicar que, mentre es 
premiava els fidels transmissors de les consignes del partit 
en el Govern amb promocions o augments de sou, es contrac-
tava periodistes com a guionistes. La fórmula del “periodista 
guionista”, ideada per Sanz, els permetia saltar-se l’obligació 

LA GENERALITAT 
VALENCIANA  
PREVEIA  
L’ACOMIADAMENT 
DE 9.000  
TREBALLADORS  
EN 2014, ENTRE 
ELIMINACIONS 
D’ENTITATS, 
REDUCCIONS  
DE PLANTILLA  
I  ALTRES REES-
TRUCTURACIONS



de passar per la borsa de treball i per processos públics i 
transparents amb lliure concurrència i reduir un 25% el sa-
lari global del periodista.

Més enllà de la forma d’accés o la sintonia política, a l’edi-
fici de Canal 9 fa més d’un any i mig que no s’encenen les cà-
meres. A l’altra banda de les pantalles, la ciutadania ha perdut 
el dret a estar informada en la llengua pròpia. La Generalitat 
preveu l’extinció de l’Ivvsa, de Ciegsa, de la Societat de Pro-
jectes Temàtics, de la Ciutat de la Llum i de 57 entitats més. 
Si a l’extinció d’entitats se sumen els quasi 6.490 treballadors 
per reduccions de plantilla i altres procediments de reestruc-
turació, la xifra ascendeix a més de 9.000 persones que ani-
ran a l’atur. Tot un seguit de dictàmens polítics que aspiren a 
aconseguir la rendibilitat econòmica, amb independència de 
la raó de ser de cada entitat i dels mateixos empleats. “Per 
a l’Administració, els treballadors són mers números, menys 
cost en termes pressupostaris”, sentencia Aurelio Sánchez, co-
ordinador del servei jurídic de la UGT. 

Tanmateix, els tancaments o les reduccions han implicat 
costos addicionals. El TSJCV ha dictaminat a favor dels sindi-
cats de les empreses públiques en almenys 17 ocasions per 
acomiadaments improcedents. Les indemnitzacions dels 46 
despatxats de Vaersa en 2014 han suposat 800.000 euros. 
En l’empresa que gestionava el transport públic, l’Agència Va-
lenciana de Mobilitat, el tribunal declarà nul·la l’extinció dels 
contractes de 31 de les 39 persones que la integraven, amb 
una indemnització de 20 dies per any treballat i l’ordre de re-
incorporar-les a l’empresa. 

Tampoc no és cert que fóra insostenible RTVV, segons Cas-
tañeda: “La sobredimensió fou una gran mentida, formulada pel 
Govern, que pretenia tapar les causes, associades amb corrup-
teles, del forat econòmic que deixà el tancament”. El mitjà públic 
es va clausurar en 2013 amb 1.628 professionals, un nombre 
inferior a les 2.100 persones de la televisió pública catalana i 
a les 430 de Catalunya Ràdio d’aquest mateix any. La fi de les 
emissions ha comportat l’absorció de més d’un milió de deute, 
més de 144 milions per costos laborals i d’assessoria jurídica 
i més de 200.000 euros pel manteniment anual de les infraes-
tructures. La Generalitat Valenciana destinarà, aquest any, més 
de 90 milions d’euros per a RTVV, entre les despeses de fun-
cionament i les aportacions com a únic accionista per pagar el 
deute comercial i financer i la segona part de l’ERO.

RTVV TANCÀ  
L’ANY 2013 
AMB 1.628 

TREBALLADORS, 
900 MENYS 

DELS QUE TENIEN 
LLAVORS TV3 I 

CATALUNYA 
RÀDIO
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BLANCA  
APARISI  
GALÁN 
(VALÈNCIA, 1993) 

Estudiant de Periodis-
me de la Universitat 
de València. Guanya-
dora del premi “Ernest 
Breva” a l’Excel·lència 
Acadèmica per a 
l’estudiantat de Grau 
2012/2013 en la UJI. 
Becària a l’Agència 
EFE en 2014. Ha 
col·laborat amb el pe-
riòdic de la Universitat 
Jaume I (Vox UJI)  
i amb el Levante-EMV. 
Ha realitzat distints 
reportatges fotogràfics 
com Mujeres en el 
poder en Flickr i d’in-
vestigació a internet.
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RAC1 decideix no emetre la 
falca publicitària d’Òmnium 
a favor de la consulta
RAC1 va negar-se a emetre unes falques 
publicitàries a favor d’una consulta sobre 
la independència pagades per Òmnium 
Cultural. Des de la ràdio van adduir que el 
format de la falca –amb veu del presenta-
dor de RAC1 Xavier Pérez Esquerdo– po-
dia “confondre l’oient”. Però en canvi, en 
altres ocasions, aquesta emissora no ha 
rebutjat anuncis comercials protagonitzats 
per altres periodistes del mitjà.  

ABRIL
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Els mitjans catalans silencien que la 
querella que ha dut els manifestants  
del Parlament a l’Audiència Nacional  
és obra de Manos Limpias
Els mitjans catalans acostumen a ser molt crítics amb les querelles 
del grupuscle ultradretà Manos Limpias, però en el cas dels indig-
nats detinguts pel bloqueig al Parlament del 15 de juny del 2011 
van optar per no informar del fet i avalar, implícitament, l’operació 
judicial per l’anomenat “setge al Parlament”.
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Canvis de llenguatge segons  
el bàndol al conflicte ucraïnès
Les mobilitzacions per derrocar el Govern de Víktor Ianukóvitx, 
definit com a “prorús”, va comptar amb moltes simpaties als grans 
mitjans, que van emprar paraules com “règim repressiu” i “dicta-
dura” per referir-s’hi, mentre que els manifestants eren “opositors 
proeuropeus”. En canvi, quan les protestes van ser contra el nou 
Govern –no validat a les urnes–, aquest escometia “operacions 
antiterroristes”.

‘El Mundo’ critica la 
concessió de llicència  
a El Punt Avui TV mentre  
manté diversos canals de 
TDT en precari
L’obertura d’El Punt Avui TV va suposar 
una intensa campanya de denúncia per 
part d’El Mundo, que acusava la Generali-
tat d’otorgar les llicències radioelèctriques 
per tal de fer propaganda de la causa 
sobiranista. Es dóna el cas que el rotatiu 
d’Unidad Editorial té freqüències concedi-
des a altres autonomies de manera irregu-
lar i incomplint els plecs de condicions de 
la cessió.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3015 22

Els treballadors de l’FNAC 
trenquen el silenci mediàtic 
gràcies a les xarxes socials
Els treballadors de l’FNAC van aconseguir 
difondre els motius i el seguiment de la 
seva vaga gràcies a les xarxes socials, on 
van rebre l’ajuda de tot tipus d’activistes 
i ciutadans davant el silenci pel qual van 
optar la gran majoria de mitjans.

16



REBENTANT  
AUDÍMETRES

1r

2n

3r

4t

5è

Audiència 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lliga de 
Campions: 

Barça  
- At. Madrid  

TV3 

1.339.000  
espectadors

El Príncipe  
Telecinco 614.000  

espectadors

APM? 
TV3

608.000  
espectadors

Moto GP:  
Mundial Las Américas  

Telecinco 

698.000  
espectadors

The amazing  
Spider-man  

LA 1 

580.000  
espectadors

TN cap de  
setmana vespre  
TV3
624.000  
espectadors

Polònia
TV3

682.000  
espectadors

TN migdia  
TV3 

657.000  
espectadors

ABRIL
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Quins són els programes de televisió que més miren els catalans? Futbol, infor-
matius i sèries encapçalen les preferències de la majoria de ciutadans a l’hora de 
seleccionar la dieta televisiva. En aquesta infografia podeu veure quins van ser els 
formats amb més audiència cada dia del mes d’abril, així com els 15 programes més 
vistos de tot el mes a Catalunya. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Esports  Docusèrie / documental

Sèries  Cinema

Informatius  Concurs

Entreteniment Reality show

Copa  
del Rei: 
Barça -  

R. Madrid 
LA 1 

1.913.000  
espectadors

TN vespre  
TV3  

669.000  
espectadors

Crackòvia 
TV3

581.000  
espectadors

Zona Champions 
TV3 

596.000  
espectadors

.Cat: Artur Mas  
TV3

582.000  
espectadors

TN cap de  
setmana migdia  
TV3 

634.000  
espectadors

Champions: 
Bayern Munic - 

At. Madrid  
LA 1 

863.000  
espectadors

Font: elaboració pròpia.



Petromiralles 
expulsa 600 
camperols a 
Guinea Bissau

ANNA  
MATEUS

Una empresa de l’òrbita de la petroliera fa fora les 
comunitats per conrear arròs de manera intensiva

Diverses comunitats que cultivaven arròs al llarg de 660 
hectàrees al nord de Guinea Bissau van ser expulsades l’abril 
de 2010 per Agrogeba, una empresa de la petroliera catala-
na Petromiralles. El projecte preveia implantar a la zona un 
model d’agricultura industrial intensiva, amb una inversió de 
4 milions d’euros i la complicitat del Govern del país. Infor-
mes de les ONG Aliança per la Solidaritat i Oxfam Intermón 
denuncien que es tracta d’un cas clar d’acaparament de terres 
amb un impacte social i ambiental greu, incloent-hi la violació 
de diversos drets humans i de la legislació local. El document 
detalla com l’empresa va contractar treballadors de manera 
irregular i utilitza productes químics perillosos per a la salut, 
cosa que ha incrementat l’escassetat alimentària entre les co-
munitats i ha fet augmentar malalties com la malària. Quatre 
anys després, el cas ha arribat al Parlament Europeu.

ABRIL
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A l’abril del 2010, 600 persones van ser des-
plaçades de les terres que conreaven a Gui-
nea Bissau. Agrogeba, una empresa agrícola 
dedicada al conreu d’arròs, hi arribava amb 
un projecte de desenvolupament entre mans 

i 4,5 milions d’euros per invertir-hi. Ningú no va avisar els 
camperols de la regió de Bafatá que es trobarien la maquinà-
ria d’Agrogeba a les seves terres, amb plena voluntat de que-
dar-s’hi.

El projecte compta amb la complicitat del Govern de Gui-
nea Bissau, que cedeix a l’empresa tres terrenys per un im-
port d’uns 1.000 euros anuals i per un període de 99 anys. 
Les negociacions es duen a terme al febrer de 2010 directa-
ment amb el primer ministre, Carlos Gomes Júnior, i el gabinet 
de ministres, i avancen ràpidament. La principal inversió de 
l’empresa se centra a condicionar unes instal·lacions d’una 
antiga fàbrica de processament d’arròs i a adquirir la ma-
quinària, proporcionada per l’empresa Agromay, amb seu a 
Madrid. A l’abril del mateix any, la maquinària arriba als ter-
renys, a punt per sembrar.

Agrogeba talla el pas als camins i contracta guàrdies ar-
mats per evitar que ni les persones ni els animals tornin a  
creuar els cultius d’arròs on havien treballat des de sempre. 
Ni tan sols toleren que les vaques dels camperols entrin als 
seus conreus, i el 2013 n’havien matat quatre i n’havien se-
grestat 14 més, per les quals demanen un rescat als propieta-
ris de 40.000 francs CFA (uns 60 euros). 

L’empresa promet diferents compensacions i paga els po-
bles que conreen dues de les finques. Ho accepten: malgrat 
considerar-ho insuficient, veuen l’arribada de l’empresa com 
una oportunitat de llocs de treball i maquinària agrícola.  
En una altra finca, les comunitats s’hi resisteixen: “Aquesta 
terra ens pertany, encara que ens costi la vida”, afirma a Abc 
un home de la comunitat Bidjini. Reclamen al governador 
regional i viatgen a Bissau, on aconsegueixen entrevistar-se 
amb el president de la República. En un primer moment, 
aconsegueixen fer retrocedir la maquinària. 

Ho explica un informe de l’ONG Aliança per la Solidaritat 
del gener del 2014 (Marca España. Inversiones españolas que 
generan pobreza), elaborat a partir d’un treball de camp dut a 
terme a l’agost del 2013 a petició explícita d’Agrogeba i amb 
la col·laboració d’una xarxa d’ONG de Gàmbia, de Guinea Bis-
sau, del Senegal, de Mali i de Burkina Faso. La iniciativa sor-



geix després d’un primer informe d’Oxfam Intermón de 2013, 
L’empresa espanyola i els drets humans, que ja apunta aquest 
cas. “Agrogeba, després [del segon informe], decideix trencar 
els contactes amb nosaltres i amb les altres ONG que hi col-
laboren”, explica Almudena Moreno, coordinadora del Progra-
ma de desenvolupament sostenible d’Aliança per la Solidaritat.

L’IMPACTE DE LA INVERSIÓ
Guinea Bissau ocupa el lloc 177 de 187 quant a Índex de Des-
envolupament Humà de l’ONU. L’analfabetisme voreja el 45% 
de la població, la majoria rural, que treballa en la producció 
alimentària. 

L’arribada d’Agrogeba suposa el pas d’una agricultura 
camperola a un model de producció industrial intensiva, cosa 
que el Govern considera una “fita en el procés de modernit-
zació del país”. L’acord entre l’empresa i les autoritats, però, 
no reflecteix el compromís que l’augment de la producció es 
destini a abastir el mercat local, no estableix cap limitació 
mediambiental en l’ús de productes químics ni tampoc regula 
compensacions socials per a les comunitats afectades. 

El fet que el Govern guineà “vengui” la terra a Agrogeba 
no respecta la pròpia Llei de la terra, que estableix que les 
finques són de qui les treballa; per tant, de les comunitats que 
hi cultivaven arròs fins que hi va arribar l’empresa. “El con-
cepte de pertinença de terra és molt diferent del que tenim 
nosaltres. Allà, en teoria, el propietari de les terres és l’Estat. 
A la pràctica i segons la tradició, és una cosa ancestral que va 
de generació en generació”, explica Xènia Domínguez, investi-
gadora en desenvolupament i cultura a l’Àfrica subsahariana. 

Les ONG han constatat que l’augment de la producció d’ar-
ròs no ha beneficiat les comunitats locals. Malgrat que l’agri-
cultura que practica Agrogeba permeti produir molt més ar-
ròs del que ho feia la pràctica tradicional, la majoria se’n va 
fora de Bafatá, on es ven a tercers; i la quantitat d’arròs per a 
la gent de la regió és deficitària. 

L’empresa ha contractat homes de les comunitats per 
conrear les seves plantacions, però els sous (d’uns 3 euros  
diaris segons les últimes comprovacions sobre el terreny) no 
els permeten mantenir les famílies. Aliança per la Solidaritat 
també detecta que no tenen contracte ni estan donats d’alta a 
la Seguretat Social, hi ha retards en els pagaments i de vega-
des són en espècies, sense que això s’hagi acordat prèviament 
amb els mateixos treballadors.

EL PROJECTE 
PREVEU UNA 
INVERSIÓ DE 

4 MILIONS 
D’EUROS I TÉ LA 

COMPLICITAT DEL 
GOVERN DEL PAÍS
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A això s’hi afegeix un canvi en el model d’organització social. 
Abans eren les dones de les comunitats qui cultivaven l’arròs, 
i ara es veuen obligades a buscar altres terrenys menys fèrtils 
fora de les plantacions d’Agrogeba on cultivar més arròs o bé 
anacard per complementar els ingressos de la família. Abans, 
una família podia fer 40 sacs cada any; ara només en són cinc. 
“Les dones, que eren qui conreaven l’arròs abans, s’han hagut 
de desplaçar a una zona més seca, menys fèrtil, que produeix 
molt menys arròs que abans”, explica Almudena Moreno. 

Per desenvolupar el projecte, no es fa cap estudi ambiental. 
Els productes agroquímics són agressius i s’utilitzen a poca 
distància del lloc on viu la gent, cosa que fa augmentar la con-
taminació de l’aire i de l’aigua. Es fumiga amb una avioneta 
sense control, segons Aprodel, una ONG guineana que treballa 
a la zona des del 2001. Això representa un risc per a la salut 
de les persones i dels seus animals i també fa augmentar el 
nombre de mosquits a les zones properes. La malària afecta 
fins al 65% de les dones en zones properes a les plantacions, 
mentre que en regions no afectades per l’activitat d’Agrogeba 
se situa en el 15%.

EL HÒLDING CATALÀ DEL COMBUSTIBLE
Agrogeba és una empresa liderada per quatre socis, tres dels 
quals resideixen a Igualada, mentre que el quart, Jaume Pons, 
director general de la companyia, s’estableix el 2010 a Guinea 
Bissau.

El 2 gener de 2014, Pons va ser nomenat Ambaixador 
d’Igualada, un “reconeixement simbòlic atorgat per l’Ajunta-
ment” als igualadins i igualadines que viuen fora de la ciutat. 
Després de l’aparició de l’informe que denuncia l’acapara-
ment de terres, algunes persones van demanar explicacions 
a l’alcalde, però actualment Jaume Pons segueix constant a la 
llista d’ambaixadors de la ciutat.

El capital d’Agrogeba, però, gira al voltant del hòlding pe-
trolier català Petromiralles, SL, tal com s’anuncia en la matei-
xa web del grup. L’empresa, una de les principals companyies 
del sector, va tancar l’any 2010 amb unes vendes de 1.150 
milions de litres. Ocupa 120 treballadors, a la seu ubicada 
al poble que va veure-la néixer: Santa Maria de Miralles, un 
municipi de la comarca de l’Anoia de només 140 habitants, 
segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La petroliera, propietat dels germans Josep Maria i Pere 
Torrens, va néixer el 1995 seguint el negoci familiar, la gasoli-
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nera que tenien els seus pares des del 1967. Set anys després, 
el 2002, Petromiralles s’estableix com a operador petrolier 
amb empreses paral·leles a la gasolinera, fins que el 2011 
s’agrupen i creen el hòlding que són avui, format per set em-
preses diferents. 

La relació de Petromiralles amb Guinea Bissau va més en-
llà d’Agrogeba. Al novembre de 2010 forma una societat amb 
l’operadora aèria Saicus Air, que aconsegueix un contracte 
per gestionar l’aeroport internacional Osvaldo Vieira, a la ca-
pital del país. L’acord, valorat en 30 milions d’euros, és per un 
període de 30 anys, prorrogable a 15 anys més, segons un in-
forme del projecte “Perspectives econòmiques per a l’Àfrica”, 
format pel Banc de Desenvolupament Africà, l’Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmic i el Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament. El projecte suposava 
l’entrada de Petromiralles en el negoci de l’aviació i era el pri-
mer contracte de gestió d’aeroports firmat per una empresa 
de l’Estat espanyol al continent africà, segons recollia el diari 
Expansión. La societat esperava aconseguir uns ingressos de 
30 milions d’euros en els 10 anys següents, però el desembre 
de 2010, amb poc més d’un any de vida, Saicus Air presentava 
un concurs de creditors i suspenia les seves operacions. 

El nom de Petromiralles va associat també amb una pre-
sumpta trama, destapada l’any 2013, que hauria defraudat 
més de 100 milions d’euros de la facturació de l’IVA en la 
compravenda de combustible. Això li hauria permès reben-
tar preus i fer competència deslleial, segons fonts de la Guàr-
dia Civil recollides per diversos mitjans de comunicació en 
aquell moment. Al juny del 2013, els dos màxims responsa-
bles de la petroliera, els germans Pere i Josep Maria Torrens, 
són detinguts i posteriorment alliberats amb càrrecs. Josep 
Maria, que en aquell moment era alcalde de Santa Maria de 
Miralles per CiU, dimiteix el càrrec. Actualment, segueix com 
a regidor al consistori i el procés continua obert a l’Audiència 
Nacional.

El mateix Josep Maria també ha estat esquitxat pel cas 
d’Info-Cobro, una financera de Palafrugell que va presentar un 
concurs de creditors. Petromiralles hauria endossat a la finan-
cera una sèrie de crèdits per valor de 6 milions d’euros, que 
hauria concedit a empreses participades per la petroliera que 
passaven dificultats. Malgrat els diversos intents de l’Anuari 
Mèdia.cat per recollir la versió de Petromiralles, l’empresa ha 
declinat participar-hi.

PETROMIRALLES 
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Agrogeba consta com a empresa guineana, però les auto-
ritats espanyoles al país africà n’estan al corrent. “En el con-
cepte ‘Marca España’ és complicat fer-hi incidència, perquè 
totes les inversions cap a l’estranger són símbol de fortalesa 
econòmica”, hi afegeix Moreno. “Quan els mitjans donen ressò 
a aquests temes, sembla que posin pals a les rodes a la inver-
sió estrangera”, hi afegeix Lourdes Benavides, responsable de 
Justícia Econòmica d’Oxfam Intermón. “Són molt cautelosos”, 
explica Moreno, i hi afegeix que “TV3 va mostrar-se favorable 
a explicar-ho, però a l’últim moment va fer-se enrere”. 

INVERSIONS ESTRANGERES SOTA DUBTE
Les inversions poden acabar sent una via fàcil perquè els em-
preses puguin establir-se en terra fèrtil sense tenir en compte 
les conseqüències en l’entorn local. Gustavo Duch, coordina-
dor de la revista Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Cul-
turas, apunta que qualsevol inversió estrangera és benvin-
guda: “La versió oficial és que representa més ingressos per 
al país, reactivar l’economia. La realitat és que els mateixos 
membres del Govern en reben beneficis econòmics”.

En aquest context es produeix l’anomenat “acaparament 
de terra”, que la Coalició Internacional d’Accés a la Terra de-
fineix com una adquisició de terres on es dóna almenys un 
d’aquests factors: es desposseeix algú d’una terra violant els 
drets humans; no hi ha consentiment lliure previ i informat 
dels usuaris de la terra afectats; no hi ha cap avaluació dels 
impactes socials, econòmics i ambientals; no hi ha contractes 
transparents de les activitats, del treball o dels beneficis, o no 
hi ha una planificació democràtica eficaç, una supervisió in-
dependent i una participació significativa.

La terra fèrtil s’ha convertit en un bé molt preuat a escala 
global, després que l’esclat de la crisi immobiliària del 2007 
empenyés els especuladors a buscar alternatives més segures 
on invertir. La terra fèrtil és el seu nou objectiu: s’hi poden 
produir des d’aliments fins a biocombustible, que comença 
a ser font de negoci: “Si s’han de complir les directives de 
Brussel·les sobre biocombustible, des d’ara fins al 2020 es 
necessitaran 5,2 milions d’hectàrees de terra, i tres quartes 
parts seran fora d’Europa”, explica Benavides. Arran d’aques-
ta especulació, augmenta el preu dels aliments a escala mun-
dial i l’any 2008 esclata la crisi alimentària, que deixa més 
de 1.000 milions de persones en risc de desnutrició, segons 
Oxfam Intermón. Molta de la gent que passa gana prové de 
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països l’economia dels quals es basa en l’agricultura, però la 
majoria dels cultius se’n van amb les empreses que exploten 
la terra. 

L’acaparament de terres és difícil de quantificar, perquè 
sovint és invisible. Queda molta feina per fer: només a Guinea 
Bissau hi ha més de 150 casos d’acaparament de terra docu-
mentats. Almudena Moreno hi insisteix: “No es tracta només 
de denunciar. Cal pressionar perquè hi hagi canvis; però, si les 
empreses no reaccionen, cal persistir en la denúncia”.

El 2014, el cas d’Agrogeba arriba al Parlament Europeu, 
amb les preguntes dels eurodiputats Willy Meyer, d’Esquer-
ra Unida, i Iñaki Irazabalbeitia, d’Aralar. La Comissió Europea 
nega que Agrogeba es pugui beneficiar d’un projecte europeu 
de cooperació a la zona, anomenat AINDA (Actions Intégrées 
en Nutrition et Développement Agricole), pressupostat en 
10,4 milions d’euros i que té com a objectiu obtenir una anà-
lisi de la situació en matèria de seguretat alimentària i nutri-
cional a Guinea Bissau. Tot i això, el projecte inclou un estudi 
sobre la cadena de valor de la producció d’arròs a la zona on 
opera Agrogeba, que inclourà contractes, normes, relacions 
de poder i comunicacions entre proveïdors, productors, co-
merciants, transformadors, distribuïdors i prestadors de ser-
veis. Si es confirmen les al·legacions d’apropiació de terres, la 
UE ho traslladarà a les autoritats guineanes.

Mentrestant, alguns aspectes de la relació entre Agrogeba 
i els camperols han millorat: en l’última visita d’Aliança per la 
Solidaritat, ja hi havia alguns contractes de treball i el sou es 
pagava en metàl·lic. Des de fa tres mesos tampoc no es coneix 
cap cas de segrest de vaques. A més, el futur de Guinea Bissau 
passa pel nou Govern, i la gent ho veu de manera optimista. 
Després de les eleccions de l’abril del 2014, el panorama po-
lític s’està estabilitzant, i les reformes i les noves lleis tenen 
com a punt de mira la regulació de la terra, tenint en compte 
la llei tradicional.
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La CCMA, obligada a tancar 
un múltiplex mentre el Grup 
Godó en té un d’infrautilitzat
El Govern espanyol va decidir retirar un dels 
dos múltiplexs que tenia la CCMA, decisió 
que posava en perill alguns dels canals de 
l’ens públic. La polèmica política posterior 
va oblidar que el Grup Godó disposava d’un 
múltiplex en exclusiva, la major part d’espai 
del qual està rellogat a altres empreses.

MAIG

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 1611

Prohibides les bales de goma  
després de les denúncies  
i investigacions dels mitjans alternatius 
Les bales de goma es prohibien finalment a Catalunya. Darrere 
aquesta decisió política hi pesava en gran manera la investigació 
que diferents mitjans alternatius –i en especial la Directa– van 
fer sobre l’acció policial en què Esther Quintana va perdre un ull, 
impedint que la primera versió oficial tanqués el cas.
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Es pot demanar el boicot  
a actors per les seves idees 
polítiques?
Quan l’humorista Toni Albà va anunciar que 
no aniria a veure l’obra de Carmen Machi 
que poc abans havia signat un manifest 
contra el dret de Catalunya a l’autodetermi-
nació, va generar-se una forta polèmica i 
una allau de crítiques a Albà per no accep-
tar la diferència.

Poc després, però, una campanya con-
tra Coca-cola per contractar un actor basc 
solidari amb els drets dels presos no va 
tenir pràcticament cap veu crítica.

El canvi de mètode  
de Metroscopia queda  
en evidència amb els 
resultats electorals
A l’agost del 2013, l’empresa d’enquestes 
de PRISA, Metroscopia, canviava sense 
explicacions aparents el seu mètode de 
càlcul per atorgar a la suma del PP i PSOE 
més del 60% dels vots. Les eleccions euro-
pees, però, van donar un resultat molt més 
similar al que l’enquestadora oferia abans 
del canvi, ja que els dos partits majoritaris 
van quedar-se per sota del 50%.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 3120 2726

Els Mossos trenquen els vidres  
de la redacció de la ‘Directa’
Agressió sense precedents dels Mossos d’Esquadra contra un 
mitjà de comunicació. Agents antiavalots del cos van trencar els 
vidres de la porta d’entrada de la redacció del setmanari Directa 
enmig dels aldarulls que van seguir el desallotjament del centre 
social Can Vies, al barri de Sants de Barcelona.

22
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setmanes de 2014

PODEM VS.  
INDEPENDÈNCIA
Font: Tendències de cerca de Google (www.google.com/trends). 
El gràfic representa les cerques a Google durant l’any 2014 a 
Catalunya, per setmanes, no en valors absoluts sinó en relació 
amb la posició més alta del gràfic (el nombre de cerques totals de 
“Podemos” durant la setmana del 25 al 31 de maig representa el 
valor 100).
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25 - 31 DE MAIG  
Podem aconse-

gueix per sorpresa 
5 eurodiputats a les 
eleccions europees

MAIG
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3 - 9 D’AGOST
El Centre d’Investiga-
cions Sociològiques 

(CIS) situa Podem 
per davant del PSOE 

en intenció de vot 
directa

2 - 8 DE NOVEMBRE
Podem seria la força 
més votada amb el 
27% dels sufragis, 

segons una enquesta  
d’El País

7 - 13 DE SETEMBRE
La V aplega a Barce-
lona 1,8 milions de 
persones que recla-
men el dret a votar 

9 - 15 DE NOVEMBRE
2,3 milions de per-
sones participen a 
la consulta sobre la 

independència



Endesa i 
les ombres  
del Fòrum
 

CLARA  
SOTERAS

La Sindicatura de Comptes assenyala que el secretari del 
Fòrum de les Cultures de Barcelona era alhora apoderat 
de la companyia elèctrica, principal patrocinadora de 
l’esdeveniment

Deu anys després de la celebració del Fòrum Universal de les 
Cultures, que va tenir lloc a Barcelona el maig de 2004, un in-
forme de la Sindicatura de Comptes encarregat pel Parlament 
de Catalunya ha detectat nombroses irregularitats en la gestió 
comptable, les despeses, els contractes i els convenis de la 
societat administradora de l’esdeveniment. La Sindicatura fa 
especial menció del cas de la companyia elèctrica Endesa, que, 
com la resta de patrocinadors, va gaudir d’importants exemp-
cions fiscals gràcies a la seva aportació. L’informe assenyala 
que el secretari del Consorci del Fòrum, Julio Molinario, va 
compatibilitzar aquest càrrec amb el d’apoderat d’una de les 
societats de la companyia elèctrica en el moment en què van 
formalitzar-se els convenis de patrocini de l’esdeveniment, un 
fet que “podia comprometre la seva imparcialitat”.

MAIG
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V  int grans empreses formen la llista de socis i 
patrocinadors del Fòrum Universal de les Cul-
tures. En total, els patrocinadors hi van fer 
aportacions per volum de gairebé 68 milions 
d’euros. Endesa, amb 15 milions aportats, en-

capçala la llista. Per tal d’atreure la inversió privada al Fòrum, 
les diferents administracions implicades (la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol) 
van impulsar una sèrie de modificacions legals per establir un 
règim d’incentius fiscals especialment generós. Aquestes mo-
dificacions es van incloure en una llei aprovada pel Congrés 
espanyol l’any 2000, que preveia bonificacions d’un 15% de 
l’impost de societats per a les empreses patrocinadores.

Gràcies a aquesta xifra, Endesa va poder deduir 36 milions 
d’euros en impostos. Així queda palès en l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes sobre la gestió del Fòrum, fet públic al 
mes de juliol passat. Empreses com Telefónica, El Corte Inglés 
o Leche Pascual també van aconseguir elevades exempcions 
fiscals. En total, els socis i patrocinadors hi van aportar 68 
milions d’euros en concepte de patrocini i se’n van estalviar 
116,8 en impostos.

En el cas d’Endesa, la quantitat deduïda no inclou només 
les aportacions de patrocini sinó la inversió realitzada per a 
la construcció d’una central tèrmica de cicle combinat a l’àrea 
del Besòs, valorada en un total de 195,4 milions d’euros. La 
inversió en aquesta infraestructura, gràcies al règim espe-
cial del Fòrum, va donar dret a Endesa a deduir 29,3 milions 
d’euros més en l’impost de societats. Es dóna el cas que el 
reglament de la llei excloïa específicament les bonificacions 
per inversions realitzades en la construcció de nous equipa-
ments elèctrics en l’àrea afectada, però el Tribunal Suprem 
va declarar nul aquest precepte el 2004. Així, la bonificació 
final d’Endesa ha acabat sent molt més gran que la que hauria 
tingut si s’hagués comptabilitzat tan sols la seva inversió en 
patrocini directe.

APODERAT D’ENDESA I SECRETARI DEL CONSORCI
L’informe de la Sindicatura també assenyala que el secreta-
ri del Consorci del Fòrum, Julio Molinario, va compatibilitzar 
aquest càrrec amb el d’apoderat d’una de les societats d’En-
desa. En concret, segons consta al Registre Mercantil, Molina-
rio, advocat de l’Estat i històric militant d’Unió Democràtica, 
va ser apoderat d’Endesa Desarrollo i d’Endesa Distribución 
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fins a l’any 2009. Segons l’informe de la Sindicatura, Molina-
rio “era una persona especialment relacionada i propera a 
Endesa com a apoderat d’una de les empreses del grup” i això 
“podia comprometre la seva imparcialitat”. Molinario, amb ex-
periència en la gestió de grans esdeveniments, va ser director 
del gabinet jurídic dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.

Tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Cata-
lunya i l’Administració General de l’Estat participaven a parts 
iguals en el Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004. El Consorci, entitat pública, es va 
constituir el 18 de maig de 1999. Nou dies després es va crear 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Aquesta 
nova forma jurídica estava justificada a través dels estatuts 
del Consorci, que facultaven l’entitat pública per utilitzar 
qualsevol forma de gestió de serveis prevista a la llei.

Tot i que la creació de la societat anònima va presentar-se 
com una mera formalitat, el tràmit no és menor. Segons un 
expert en dret administratiu de la UAB consultat per l’Anua-
ri Mèdia.cat i que prefereix mantenir-se en l’anonimat, l’ús 
d’una forma jurídica privada fa que la societat es regeixi pel 
dret mercantil i no pel dret públic, i permet certs avantatges 
que d’altra forma no tindria. És el que es coneix per “fugida 
del dret públic”: amb la utilització del dret mercantil s’aconse-
gueix evitar la normativa de contractació pública; per exem-
ple, la celebració de concursos per a l’obtenció de places. 

UN NOMENAMENT “PRÀCTICAMENT INDEFENSABLE”
Aquest apunt és rellevant en el cas de Julio Molinario, que va 
ser designat secretari del Fòrum el 27 de maig de 1999, la 
data d’inici de tot el projecte. En un primer moment, Molina-
rio va ser nomenat secretari a l’Assemblea General del Con-
sorci, com diuen els estatuts, que també diuen que hauria de 
desenvolupar la mateixa tasca a la Comissió Executiva i a la 
Comissió Permanent, ambdues divisions de la governació de 
l’entitat pública. Tot i així, els estatuts de la societat anònima 
gestora del Fòrum establien que el secretari dels òrgans de 
govern havia de ser el mateix que el del Consorci. D’aquesta 
manera, Julio Molinario es va convertir en secretari per nome-
nament de l’entitat pública i de la privada, així com de tots els 
seus òrgans existents.

L’expert en dret consultat per l’Anuari Mèdia.cat afirma 
que el Consorci tenia dues opcions per nomenar el secretari: 
escollir un lletrat i assessor de qualsevol de les administra-
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cions implicades —“procediment habitual i recomanat”— o 
convocar un concurs públic per contractar serveis jurídics, 
en el qual cal preservar els principis de publicitat, concur-
rència i igualtat. 

Molinario era advocat general de l’Estat, però l’any 1999 
no podia dur a terme aquesta funció pública, ja que estava 
en període d’excedència voluntària. Així consta al BOE del 18 
de març de 1997 i del 23 de desembre de 1999. Així doncs, 
segons afirma l’expert en dret administratiu consultat per 
l’Anuari, Molinario no hauria d’haver estat contractat com 
a secretari, sinó que caldria haver aplicat la segona opció, el 
concurs públic. El professor de la UAB explica que el nomena-
ment “podria haver estat considerat nul de ple dret, ja que es 
van vulnerar les regles elementals de l’ordenament jurídic”. 

Aquesta font hi afegeix que “és pràcticament indefensable 
la legalitat del nomenament del lletrat que serveix l’entitat 
Endesa i que passa a servir també un consorci públic i una so-
cietat mercantil de titularitat exclusivament pública”. A més, 
“cal contemplar la possibilitat que aparegués un conflicte 
d’interessos entre les dues societats, aspecte que implica la 
incompatibilitat del càrrec”. 

PATROCINIS CONDICIONATS A LLICÈNCIES
L’informe de la Sindicatura de Comptes també qüestiona la 
formulació dels convenis del consorci organitzador del Fòrum 
amb Endesa. En el primer d’aquests acords, signat l’any 1999, 
s’estableix que les aportacions de l’empresa al Fòrum esta-
rien condicionades a l’obtenció d’una sèrie de llicències per a 
la posada en marxa de nous traçats aeris d’alta tensió a la llera 
del Besòs i a la construcció de la nova central de cicle combi-
nat en la mateixa àrea. Segons la Sindicatura, “la vinculació 
que s’estableix entre el pagament de determinades quantitats 
i l’obtenció de llicències no és adequada”, perquè vincula la 
concessió de les autoritzacions administratives “al pagament 
d’una quantitat i no al compliment de les condicions i els ter-
mes fixats per la normativa per obtenir la llicència”.

En total, segons el conveni, Endesa va destinar 2.280 mi-
lions de pessetes a aquest projecte, 1.500 dels quals es van 
aportar al Fòrum en concepte de patrocini. Els 780 milions 
restants es justificaven com a contrapartida pel dret de pas 
per les canalitzacions futures per al soterrament de l’alta ten-
sió, que serien propietat dels governs locals de Sant Adrià del 
Besòs, de Santa Coloma de Gramenet i de Barcelona. 
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A PATROCINI I 
780 PEL DRET DE 
PAS DE LÍNIES 
D’ALTA TENSIÓ 



La central tèrmica que Endesa volia construir a la zona 
del Besòs apareix citada en el calendari de pagament que 
estableix el conveni. El Fòrum i Endesa van acordar que els 
fons que la companyia aportava per patrocinar l’esdeveni-
ment es repartirien en tres pagaments de 500 milions de 
pessetes. El primer es faria en el moment de l’obtenció de 7 
llicències municipals relatives a la central de cicle combinat 
del Besòs. En el primer termini també s’incloïa la posada en 
disposició de les galeries a l’empresa. El segon tindria lloc 
en el moment d’obtenir la llicència municipal per construir 
la central i l’última data quedaria marcada al calendari en 
complir-se 18 mesos del darrer pagament o en el moment 
d’aconseguir totes les llicències municipals necessàries per 
a la construcció de la central. 

Pel que fa als 780 milions de pessetes referents al dret de 
pas, l’acord establia també terminis de caràcter similar. Els 
primers 280 milions es farien efectius en el mateix moment 
que el primer pagament del patrocini i la resta estaven deter-
minats per l’últim d’aquests pagaments. 

Tot i que la Sindicatura qüestiona la idoneïtat de les lli-
cències, l’expert en dret administratiu consultat per l’Anuari 
afirma que la redacció del conveni no condiciona la concessió 
d’aquestes, perquè utilitza l’expressió “el moment en el qual” 
i, per tant, “és legalment correcte”. Segons aquest professor, el 
conveni “no compromet la potestat dels ajuntaments a donar 
les llicències”, ja que els consistoris poden denegar-les i dei-
xar de rebre la quantitat econòmica estipulada. 

SOTERRAR LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ 
Josep Puig, enginyer industrial, regidor a Barcelona del 1995 
al 1999 i antic professor de la UAB, afirma que el pacte d’En-
desa amb els consistoris no va ser explicat de la mateixa ma-
nera a través dels mitjans de comunicació: “Es va vendre que 
Barcelona va aconseguir soterrar les línies d’alta tensió del 
Besòs” i no es va relacionar en cap moment amb la construc-
ció d’una nova central. Puig també explica que el director de 
Barcelona Regional i arquitecte cap de l’Ajuntament de Bar-
celona el 2004, Josep Anton Acebillo, “no coneixia les carac-
terístiques de les centrals de cicle combinat i va perdre una 
oportunitat d’or per a la ciutat” per demanar quelcom més a 
Endesa. Acebillo no consta al conveni, però sí que hi apareix 
Xavier Casas, vicepresident del Consell d’Administració de 
l’empresa pública.

L’INFORME DE LA 
SINDICATURA 

DE COMPTES NO 
HA SUPOSAT 

L’OBERTURA DE 
CAP INVESTIGACIÓ 

SOBRE LA GESTIÓ 
DEL FÒRUM
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Tant Puig com José María Baldasano, doctor en ciències quí- 
miques i catedràtic d’enginyeria ambiental amb docència a la 
UPC, coincideixen en la millora del rendiment de les centrals 
de cicle combinat, que arriben al 55% per contra del 30% de 
les tradicionals. Baldasano hi afegeix que cal una autorització 
del Ministeri de Medi Ambient, però també de la Generalitat 
i que, per a aquesta última, és necessari tenir atorgades les 
llicències municipals estipulades al conveni. 

L’Anuari s’ha posat en contacte amb Jaume Sodupe, qui 
aleshores era conseller delegat de la societat del Fòrum i va 
signar l’acord amb Endesa abans de ser destituït el 2001, 
però ha declinat participar en el reportatge. Els informes de 
la Sindicatura de Comptes no han suposat l’obertura de cap 
investigació per les activitats que es van dur a terme durant 
els 5 anys de preparació del Fòrum Universal de les Cultures. 

CLARA  
SOTERAS 
(ARGENTONA, 
1993) 

A punt de graduar-se 
en Periodisme amb 
menció de ciberpe-
riodisme i noves plata-
formes (UAB), acaba 
la seva formació als 
informatius de BTV. 
Coedita i copresenta 
l’informatiu de Ràdio 
Cabrera de Mar i 
dirigeix la revista Saps 
que... Ha col·laborat 
en diverses televisions 
locals com M1TV i 
Televisió d’Argentona 
i ha participat al debat 
Citizens’ Corner d’Eu-
ranet, l’emissora de 
ràdio oficial de la Unió 
Europea.
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Quanta gent hi cap,  
a la plaça Catalunya?
Les concentracions republicanes amb 
motiu de l’abdicació van fer-se al mateix 
escenari que la tradicional unionista del 
Dotze d’Octubre, ocupant força més espai. 
Tot i això, l’atenció informativa no només 
va ser molt menor, sinó que molts diaris 
van publicar xifres d’assistència fins a deu 
vegades inferiors.

JUNY

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 142

La versió oficial 
emblanquinada de 
l’abdicació reial
Joan Carles I abdicava per sorpresa i en 
contra del que sempre havia declarat, però 
davant aquesta notícia històrica els grans 
mitjans es limitaven a repicar la versió 
oficial: una biografia acrítica, motivacions 
únicament de salut, menystenir el creixent 
descrèdit de la institució i realçar la prepa-
ració del futur Felip VI. Les xarxes socials 
i la premsa internacional van anar, un cop 
més, molt més enllà.

3 6
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Es filtren les condicions 
secretes del TTIP  
però ningú ho publica
La filtració d’un dels documents mantinguts 
més en secret de l’any, les condicions amb 
les quals treballava la comissió negocia-
dora del Tractat de Lliure Comerç entre 
els EUA i la UE (TTIP, per les seves sigles 
angleses) no va ser considerat prou relle-
vant per cap gran mitjà de l’Estat espanyol. 
Sorprenentment, la filtració no va passar de 
les xarxes socials i els mitjans alternatius.

Vergonyosa i homogènia 
cobertura de la coronació  
de Felip VI
La cobertura en directe de la cerimònia de 
coronació de Felip VI va suposar una de 
les fites més vergonyoses del periodisme 
espanyol. L’homogeneïtzació de les línies 
informatives, l’exageració de les dades 
d’assistència, l’ocultació de les protestes i 
les mentides sobre la repressió policial van 
deixar en evidència els límits del periodis-
me crític als grans mitjans. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 3016

Ricardo Rodrigo, un  
exguerriller que volia  
salvar la monarquia
La censura d’una portada de El Jueves crí-
tica amb la monarquia va destapar l’autènti-
ca cara de RBA, una editorial considerada 
“progressista” i fundada per un exguerriler 
argentí que assegura haver lluitat al costat 
del Che Guevara.

19
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10
MENTIDES
CORONACIÓ

DE  
LA

Tres files d’espectadors en els 
millors punts del passeig i una 
plaça d’Orient que no vessava 
pot considerar-se un èxit?

Assistència

4
3

Les retransmissions destacaven “les hores 
d’espera sota el sol” per ser a primera fila. 
Les xarxes socials, però, eren plenes d’imat-
ges dels carrers buits poc abans de l’inici.

Hores d’espera

Els comentaristes més cínics van destacar la inexistència 
de banderes republicanes en tot el recorregut, oblidant 
mencionar que aquestes van ser prohibides en una decisió 
jurídicament molt qüestionable.

Manca de banderes republicanes

La repressió a la bandera tricolor va arribar fins i tot als balcons particu-
lars. Els diferents casos denunciats en què la policia va obligar a retirar 
banderes o pancartes contra la monarquia no van ser citats en totes les 
hores de retransmissió de la coronació.

Balcons uniformes

JUNY

Font: elaboració pròpia a partir de l’article L’abdicació del perio-
disme: 10 mentides, tergiversacions i silenciaments en la cobertu-
ra en directe de la coronació, publicat a Mèdia.cat el 19/06/2014.
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9
8
7
6
5Un tertulià va assegurar que “pràctica-

ment no hi havia seguretat”. La xifra ofi-
cial parlava de 4.000 agents i una filera 
de policies que cobria tot el recorregut.

Proximitat reial

Només La Sexta va informar de les deten-
cions i agressions policials a persones que 
van intentar mostrar simbologia republicana 
o d’esquerres.

Repressió

A pesar de l’extensa cobertura no va sentir-se cap 
crítica a la figura del Rei. Tampoc mencions a les 
recents manifestacions republicanes o a la crei-
xent desafecció ciutadana envers la monarquia.

Absència de crítiques

Els mitjans van lloar la sensibilitat del nou monarca cap 
a la “pluralitat lingüística espanyola”, però en tot el seu 
discurs, Felip VI va limitar-se a dir “gràcies” en català, 
basc i gallec.

Pluralitat lingüística

La coronació va coincidir amb el 307è ani-
versari de la crema de Xàtiva per Felip V. La 
dada no va mencionar-se en cap moment.

Xàtiva

El rumor fals escampat per les xarxes que el cotxe que s’em-
praria a la cerimònia havia estat un regal de Hitler a Franco va 
arribar a Telecinco. A ningú li va semblar estrany que el dictador 
alemany regalés un Rolls Royce, cotxe fabricat al Regne Unit.

L’anècdota de l’errada



Purins, 
situació límit 

PAU  
GONZÀLEZ

La clausura de les plantes de tractament de purins ha 
incrementat la contaminació amb 675.000 metres cúbics 
més de dejeccions porcines a Catalunya

El delicat equilibri entre cabanya porcina i sostenibilitat 
ambiental cada cop és més fràgil. La situació s’ha agreujat 
especialment després que una ordre ministerial del juny de 
2014 provoqués el tancament de les plantes de tractament 
de purins, i també amb l’aparició de macrogranges que mul-
tipliquen la població porcina en algunes zones de Catalunya. 
Algunes d’aquestes macrogranges, com les que Casa Tarra-
dellas ha instal·lat al Lluçanès i a la Noguera, s’ubiquen en 
zones que la Generalitat ha declarat com a vulnerables per 
l’excés de nitrats. Precisament a Balaguer i comarca, per 
exemple, hi viuen prop de 40.000 habitants, però la zona té 
una cabanya porcina de més de 900.000 porcs. Quins meca-
nismes permeten garantir que tots els purins són gestionats 
correctament i no acaben en abocaments incontrolats?

JUNY
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A  Catalunya hi ha més de 6,5 milions de porcs, 
gairebé tants com habitants, distribuïts prin-
cipalment entre Osona i Ponent, i connectats 
a través de l’Eix Transversal (o eix dels porcs, 
com es coneix des del sector ramader). La 

complexa gestió de les seves dejeccions va empènyer la Ge-
neralitat a delimitar les anomenades zones vulnerables: 12 
zones del territori que, a causa de la sobrefertilització pro-
cedent de fonts ramaderes i agràries, tenen les aigües conta-
minades per nitrats. Tot i això, encara es permet créixer en 
aquests espais, sempre que tot quedi recollit en els plans de 
dejeccions, que indiquen on i com es gestionaran els purins. 
El sector porcí coincideix que aquests purins —la mescla 
d’excrements i d’orina del bestiar porcí amb l’aigua de la ne-
teja de les corts— es poden usar com a fertilitzant per a la ter-
ra, però en zones on la densitat de porcs és molt alta no hi ha 
prou terres on abocar-los. Tanmateix, això no és cap obstacle 
perquè algunes macrogranges hagin aterrat en zones ja prou 
saturades de dejeccions. 

A Sant Martí d’Albars (zona vulnerable del Lluçanès), 
s’hi ha instal·lat una macrogranja de Casa Tarradellas. En-
mig d’una parcel·la boscosa, Tarradellas s’ha apropiat el que 
abans era una petita explotació familiar amb la intenció d’am-
pliar-la a uns 2.000 porcs, repartits en set naus (i dues més en 
procés). És una tendència a la zona: grans empreses del sector 
adquireixen petites explotacions ramaderes controlades per 
nuclis familiars i les transformen en explotacions intensives. 
Malgrat les dificultats en la gestió de purins en les zones vul-
nerables, aquestes granges es consoliden i, fins i tot, creixen.

Trobem un cas semblant al Bosc del Siscar, a Oliola (No-
guera). En una de les anomenades zones d’especial protecció 
per a les aus (Bellmunt-Almenara), i dins també d’una zona 
vulnerable, l’empresa Ros Roca ha llogat uns terrenys a Casa 
Tarradellas perquè hi pugui instal·lar un dels complexos de 
granges amb més capacitat de tot Catalunya (uns 21.000 
porcs). Com que la normativa no preveu que es pugui instal-
lar una única granja amb una cabanya de porcs tan extensa, 
els han dividit en tres nuclis en comptes de concentrar-los 
en un de sol, separats suficientment per ser considerats dife-
rents. Amb aquesta picaresca, la limitació màxima per granja 
(que voreja els 10.000 porcs) queda resolta. El resultat: tres 
granges de 24 naus industrials enmig d’una zona protegida, i 
les dejeccions de 21.000 porcs a gestionar.

EL 50% DE LES 
FONTS D’OSONA 
I DEL LLUÇANÈS 
ANALITZADES 
PEL GRUP DE 
DEFENSA DEL 
TER (GDT) ESTAN 
CONTAMINADES 
PER NITRATS



D’ençà de l’ordre ministerial del juny del 2014, que ha 
provocat el tancament de les plantes de cogeneració d’ener-
gia elèctrica a partir dels purins, la situació s’ha agreujat. 
Casos com el d’Oliola i el de Sant Martí d’Albars plantegen 
situacions més complexes sense plantes que puguin trac-
tar aquest excedent. En el moment de tancar aquest anuari, 
l’Administració no havia fet públic encara cap estudi científic 
que quantifiqués aquest augment de contaminació dels úl-
tims mesos. El Departament d’Agricultura i Ramaderia de la 
Generalitat estima, però, en el seu Pla estratègic de la fertilit-
zació agrària, que les sis plantes que hi havia a Catalunya en 
funcionament tenien una capacitat per tractar 675.000 m³ 
anuals. La situació, doncs, és límit: què succeeix amb les 
3.037 tones de nitrogen que, segons l’Administració, provo-
quen aquests residus no tractats? I com repercuteix això en 
el medi ambient? 

CONDEMNA PER ABOCAMENTS IL.·LEGALS
La problemàtica, malgrat que s’ha agreujat, ja ve de lluny. Al 
mes de novembre del 2014, el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa 
va condemnar Josep Ramisa, un empresari ramader del món 
porcí, a cinc mesos de presó per un delicte contra els recur-
sos naturals i el medi ambient comès per negligència greu 
l’any 2010. La negligència va comportar l’abocament d’en-
tre 450.000 i 675.000 litres de purins en un torrent d’Oristà 
(Lluçanès). Malgrat que la condemna incorporava la presó, tot 
plegat es va concloure amb una multa final de 4.800 euros.

El Grup de Defensa del Ter (GDT), entitat ecologista que 
fa anys que es preocupa per la contaminació dels aqüífers i 
de les rieres de la comarca d’Osona, analitza periòdicament 
la qualitat de l’aigua de les fonts de la zona. De les 151 que 
s’han analitzat aquest 2015 (repartides per Osona i pel Lluça-
nès), n’hi ha 76 que superen el llindar de potabilitat exigit (50 
mg/l). Algunes fins i tot arriben als 456 mg/l, nou vegades per 
sobre del permès. La mitjana total de contaminació respecte 
a l’any anterior ha augmentat de 64 mg/l a 78,7 mg/l, i el per-
centatge de fonts que superen els 50 mg/l de nitrats ha passat 
del 43% al 50,3%. On va a parar el purí, doncs?

“El destí prioritari del purí ha de ser adobar els camps”, 
diuen des de Porcat, la patronal del sector porcí a Catalunya. 
I bona part del sector hi coincideix. Ara bé, l’enquesta Pràc-
tiques de fertilització a Catalunya de l’any 2010 assenyalava 
que el 52,7% dels agricultors no havien fet mai cap anàlisi de 

LES SIS PLANTES 
DE TRACTAMENT 

DE PURINS DE 
CATALUNYA 
PERMETIEN 

TRACTAR-NE 
675.000 METRES 

CÚBICS, QUE 
ARA S’HAN DE 
REPARTIR PEL 

TERRITORI



71

AN
UA

RI
 M

ÈD
IA

.C
AT

sòl o no sabien quin any l’havien feta. Per tant, l’abocament de 
fertilitzants es fa sovint a partir de l’experiència i no a través 
de procediments professionals.

Des de l’Administració s’estan buscant solucions a tota la 
problemàtica. D’algun temps ençà, ja treballen amb tres pro-
postes concretes per intentar redreçar la situació: alimentar 
els porcs amb un pinso que generi menys nitrogen (35%-40% 
menys), separar la part líquida de la sòlida i treballar mitjan-
çant plans agrupats. Miquel Molins i Joan Gòdia (director i 
sotsdirector, respectivament, de la Direcció General d’Agricul-
tura i Ramaderia) assenyalen que la feina ha de començar a la 
mateixa granja, fent “tractaments en origen”.

Si bé el tancament de les plantes (que tan sols tractaven el 
7% del total del purí generat) obliga a modificar els plans de 
dejeccions d’aquelles granges que el portaven a tractar, n’hi 
ha que no justifiquen encara què fan amb aquell excedent que 
depuraven. Com a conseqüència, 14 explotacions ramaderes 
d’Osona s’han vist obligades a reduir la seva cabanya porcina 
per adequar el nombre d’animals a la quantitat de purí que 
poden gestionar en funció de les terres on abocar-los. Tot i 
això, quins mecanismes té la Generalitat per garantir que els 
purins no s’aboquen indiscriminadament als camps?

L’Administració, d’una banda, està tramitant un avantpro-
jecte de llei al Parlament per “sancionar els que ho fan mala-
ment amb unes sancions actualitzades i ajustades al mal que 
fan”, explica Molins. A més, el trasllat de purins a distàncies 
superiors a 10 km serà controlat a través de GPS. Admeten 
que el model de control “s’ha esgotat, tant per a l’Adminis-
tració com per al sector”, motiu pel qual els mecanismes de 
seguiment s’han de regenerar: anàlisis de sòl anuals, limitació 
del creixement en zones de gran cabanya porcina... “Qui vul-
gui créixer en una zona d’alta densitat ramadera necessitarà 
fer-ho d’acord amb els tractaments”; és a dir, tractant el nitro-
gen a la mateixa granja.

La crisi ha fet que moltes d’aquestes finques familiars s’ha-
gin hagut de vendre i que les grans empreses les hagin pogut 
adquirir. “Si tu exigeixes unes certes condicions de benestar 
animal, tot això no deixen de ser inversions en una granja. La 
gran empresa té més capacitat d’inversió. El petit ramader, no. 
Molts han hagut de plegar”, confessa Ignasi Parés, de Porcat. 
El pes, doncs, de les grans empreses del sector carni a Cata-
lunya és importantíssim i influent a l’hora de buscar granges 
on créixer i terres on abocar purins. “La superfície agrària útil 

EUDALD  
SENTMARTÍ,  
PETIT RAMADER, 
SOBRE ELS  
ABOCAMENTS  
DE PURINS:  
“NO POSARIA  
LA MÀ AL FOC  
PER DIR QUE LA 
GENT HO FA COR-
RECTAMENT”



que hi ha a Osona és la que és”, i aquestes grans empreses “són 
competidores bastant ferotges, o molt potents a l’hora de po-
der buscar terra”, explica Eudald Sentmartí, un petit ramader 
d’Osona i president de l’Associació d’Usuaris de les Plantes de 
Tractament de Purins de Santa Maria de Corcó i les Masies  
de Voltregà. Potser per això admet que, malgrat que la inten-
ció sempre és abocar els purins com correspon, “no posaria 
la mà al foc per dir que la gent ho fa correctament”. Rossend 
Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, hi 
coincideix. Creu, a més, que s’han fet “ampliacions desmesu-
rades” de granges, i normalment les han fet les empreses que 
“tenen capacitat” per fer-ho. 

La sostenibilitat del model és un debat viu. Des del GDT ad-
verteixen que “hi ha un perill de bombolla del porc, de gegant 
amb peus de fang. Si t’especialitzes a produir en quantitat i a 
baix cost, sempre trobaràs algú que estigui disposat a fer-ho 
més barat que tu a la llarga”. Aposten per una reconversió del 
sector basada en la proximitat, l’equilibri i la qualitat, i adver-
teixen que, “si no es canvia el model, continuaran les agres- 
sions contra aquest medi”. Unió de Pagesos defensa un canvi en 
la gestió de les granges i de les dejeccions per garantir la tra-
çabilitat en totes les parts de la cadena. “Tothom ha de fer les 
coses ben fetes”, assenyala Saltiveri. Porcat destaca que caldrà 
buscar alternatives. “La gestió mediambiental no és un plus: és 
un requisit indispensable en el sector porcí”, conclouen. 

Des de la perspectiva de l’Administració, el sector pivota 
sobre tres eixos: el sanitari, el del benestar animal i el medi-
ambiental, però admeten que la gestió de les dejeccions s’ha 
de millorar. Finalment, Sentmartí es pregunta si realment s’ha 
reflexionat sobre cap a on es volia anar: “Com a sector, hem 
sigut poc valents, o poc atrevits, o hem tingut les idees poc 
clares per definir quin era el model que volíem”.

Sigui com vulgui, més enllà de la decisió sobre quin model 
porcí caldria aplicar, hi ha una realitat que no pot esperar: 6,5 
milions de porcs per gestionar i al voltant de 15 milions de 
metres cúbics de purí a repartir. 

UNA CONDEMNA  
PER ABOCAR 

IL·LEGALMENT 
675.000 LITRES 

DE PURINS ES 
VA ACABAR 

RESOLENT AMB 
UNA MULTA DE 

4.800 €
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PAU  
GONZÀLEZ  
(L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, 1987) 

És llicenciat en Co-
municació Audiovisual 
per la UPF. Els darrers 
anys ha estat treba-
llant en una distribuï-
dora independent de 
música, a Barcelona, 
després d’haver cursat 
un Postgrau en Gestió 
Musical. Ha col·laborat 
puntualment amb 
Òmnium Cultural i 
l’ANC de l’Hospitalet. 
Actualment estudia 
periodisme a la Uni-
versitat de Vic.
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El corresponsal de ‘La Vanguardia’  
a Tel-Aviv va treballar per al Ministeri  
de Turisme israelià
Les cròniques d’Henrique Cymerman, corresponsal de La 
Vanguardia a Israel, sobre els bombardeigs sobre Gaza van 
indignar molts experts en el conflicte per ser pràcticament 
calcades a la propaganda militar del país. Poc després se sabria 
que Cymerman havia treballat per al Ministeri israelià de Turisme 
per fer reportatges propagandístics sobre el país. Encara que el 
periodista assegurava que acceptar l’encàrrec no suposava cap 
problema ètic, la mateixa premsa israeliana ho posava en dubte. 

JULIOL

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 1614
Els mitjans minimitzen 
les cada cop més evidents 
activitats corruptes de 
Sandro Rosell
France Football va publicar un extens 
reportatge sobre la presumpta compra del 
Mundial per part de Qatar, que implicava, 
entre d’altres, l’expresident del Barça 
Sandro Rosell. Però incomprensiblement 
cap mitjà va interessar-se a estirar del fil o 
a reproduir les informacions.

4
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Filtren el manual secret 
israelià per a la ‘guerra 
mediàtica’
La filtració a internet del Diccionari Global 
del Llenguatge 2009 permet accedir a 
l’argumentari dels portaveus i periodistes 
encarregats de defensar les posicions 
d’Israel en el conflicte del Pròxim Orient. 
Temes i, sobretot, llenguatge que cal evitar 
o emfatitzar per a aquells que són a “prime-
ra línia de combat en la guerra mediàtica”, 
tal com ho descriu el mateix manual.

JULIOL

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3130



Fèlix 
Millet

Jordi 
Montull

Família 
Carulla

Montserrat 
Caballé

Família 
Carceller

Daniel 
Osàcar

73

CAS PALAU

AGROLIMEN

EXTRESORER 
CDC

CERVESES 
DAMM32

51

16

20

24

11

15

27

50

12

39

9

11

17
6

34

11
6
8

15

8

20

11

2
8

12
7

20

16

2
5

10
5

23

18

216

154

88

68 65 63

JULIOL
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MITJANS
EL FRAU  

FISCAL ALS

El frau fiscal ha estat present de manera continuada i intensa 
durant tot l’any als mitjans de comunicació. En aquesta info-
grafia detallem quina presència mediàtica han tingut els prin-
cipals casos catalans sobre frau fiscal oberts judicialment en 
aquests darrers anys. En concret, ens hem basat en el nombre 
de vegades que surten citades les persones implicades als 
principals mitjans digitals del país, segons els seus mateixos 
cercadors, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

Emili 
Cuatrecasas

Família 
Sanahuja

Godia / 
Torreblanca

Ricardo 
Rodrigo 

Sete  
Gibernau

Marta  
Bernat*

BUFET  
D’ADVOCATS

SACRESA  
I ALTRES

FUNDACIÓ 
GODIA

RBA

CHUPA 
CHUPS

1 4

6
6

21

7
2

4

42

13

5

7

1
2
1

3 2

1
1
1 * El seu cas 

va esclatar 
durant el 

2013 i durant 
el 2014 no 

ha estat citat 
ni una sola 

vegada

45
30

11 6 2

Font:  elaboració 
pròpia a partir de les 
cerques als webs 
de Nació Digital, 
Vilaweb, Ara, El Punt 
Avui, El Periódico i La 
Vanguar dia.



Freixenet acapara  
el 60% dels ajuts  
a la promoció  
del vi
 

LAURA 
AZNAR  

LLUCIÀ

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea reprova la 
distribució de fons europeus a la promoció vitivinícola 
feta per la Generalitat de Catalunya 

La Unió Europea va posar en marxa l’any 2009 una mesura 
per donar suport a la promoció del vi europeu en països de 
fora de la Unió. La gestió d’aquestes ajudes durant el primer 
trienni de la seva aplicació ha estat criticada pel Tribunal 
de Comptes de la Unió Europea, que al juliol de 2014 va fer 
públic un informe on reprovava la distribució que les adminis-
tracions estatals i regionals havien fet d’aquests fons. Pel que 
fa a Catalunya, en què l’adjudicació de les ajudes és compe-
tència de la Generalitat, l’organisme alertava de la tendència 
a afavorir els grans productors de vi, recalcant que un reduït 
nombre d’empreses havia absorbit la pràctica totalitat del 
finançament aprovat per al període 2009-2011. Al capdavant 
de les empreses beneficiades hi trobem el Grup Freixenet, 
que, segons les dades recopilades per l’Anuari Mèdia.cat, ha 
rebut 25,1 milions d’euros provinents d’aquest fons des del 
2009 fins al 2013, més de la meitat del total repartit. Els petits 
productors critiquen la funcionalitat dels ajuts, mentre que el 
Govern defensa el model. 

JULIOL
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Les empreses del Grup Freixenet, entre les quals 
s’hi inclou Castellblanch, René Barbier, Segura 
Viudas o la mateixa Freixenet SA, han estat de 
llarg les principals adjudicatàries de les ajudes 
europees a la promoció del vi gestionades per 

la Generalitat catalana des del 2009 a 2013. A les empreses 
del Grup Freixenet, líder mundial en producció de cava, se li 
han concedit des del 2009 25,1 milions d’euros dels 41,6 mi-
lions atorgats, una suma que representa el 60% del total dels 
ajuts, si bé és cert que les quantitats finalment pagades a totes 
les empreses van ser inferiors a les concedides. En el període 
2009-2011, que és el que ha fiscalitzat el Tribunal de Comptes 
europeu, és quan les ajudes a Freixenet són més elevades: 13,9 
milions dels 20,7 concedits. El rànquing de les empreses que 
reben més suport també inclou Miguel Torres (5,1 milions del 
2009 al 2013) i Codorniu (4,1 milions des del 2011).

La mesura impulsada per la UE pretén donar suport a les 
empreses productores de vi per promoure aquest producte 
a països no comunitaris. El finançament va a càrrec del Fons 
Europeu Agrícola de Garantia i l’import de les ajudes pels 
programes seleccionats no pot superar el 50% de les despe-
ses subvencionables, que són. entre d’altres, la publicitat, les 
campanyes d’informació o la participació en esdeveniments.

 Malgrat que el reglament que regulava l’ajuda relativa a la 
promoció en tercers països preveia que es prioritzés el suport 
a les microempreses i a les pimes, a la pràctica els ajuts han 
acabat servint perquè les grans companyies consolidessin els 
mercats que ja tenien. Això és el que afirma Joan Santó, res-
ponsable del sector de la vinya de la Unió de Pagesos (UP). 
“Apostàvem per aquesta mesura perquè crèiem que donaria 
una empenta a aquelles empreses que no acaben d’arribar als 
països no comunitaris”, explica, “però la realitat és que s’ha 
convertit en una ajuda per a les que ja hi estaven instal·lades, 
perquè la comercialització els surti més barata”. Segons Santó, 
el principal problema ha estat que la contribució europea no 
ha servit a la finalitat per a la qual va ser concebuda, ja que 
s’ha concedit majoritàriament a grans productors amb una 
sòlida reputació i una gran tradició exportadora. 

En el seu informe del juliol del 2014, el Tribunal de Comp-
tes europeu qüestiona que aquestes companyies necessitin 
aquest volum d’ajudes, perquè, segons diagnostica, l’han aca-
bat utilitzant per finançar altres costos derivats de l’activitat 
empresarial. Tot i això, l’Institut del Cava, que representa dife-

MIGUEL TORRES 
(5,1 MILIONS) 
I CODORNIU 
(4,1 MILIONS) 
COMPLETEN 
EL RÀNQUING 
D’EMPRESES 
VITIVINÍCOLES 
AMB MÉS AJUDES 
PÚBLIQUES



rents cellers catalans, defensa el correcte funcionament de la 
mesura. La seva gerent, Maria del Mar Torres, considera que 
els ajuts “han d’estar orientats a tot tipus d’empreses, també 
a les més grans, ja que els mercats són molt competitius i al 
final en surt beneficiat tot el sector”. En realitat, el reglament 
no exclou les grans firmes del repartiment. Santó afirma que 
“és legal que Freixenet rebi aquests ajuts”; però, al seu parer, 
“se li adjudiquen uns recursos per realitzar una activitat que 
ja desenvolupava i que durà a terme amb o sense l’ajut”.

CANVIAR L’ENFOCAMENT DE LES AJUDES
És per aquest motiu que des del punt de vista de la Unió de Pa-
gesos caldria canviar l’enfocament dels ajuts per adreçar-los 
a les empreses de dimensions més modestes amb l’objectiu 
d’engrescar-les a llançar els seus productes fora del marc de 
la Unió. Això passaria per promoure, per exemple, que dife-
rents marques s’agrupessin i exportessin la seva producció 
a mercats no comunitaris de manera conjunta, a través d’un 
organisme tutelar, o per fixar un sostre a les quantitats que 
s’assignen i garantir que es reparteixin millor.  

La Comissió Europea ha començat a fer via cap a aquesta 
direcció i per a la campanya 2015/2016 ha limitat l’import 
màxim que el beneficiari pot sol·licitar per a tots els seus pro-
grames a 2,5 milions d’euros (el 5% del pressupost destinat 
a la mesura). Mireia Medina, subdirectora d’Indústries i Qua-
litat Agroalimentàries del Departament d’Agricultura de la 
Generalitat, creu que aquest nou enfocament “pot contribuir 
a que aquests ajuts es diversifiquin” però tot i així, considera 
lògic que les grans empreses acabin percebent un percentatge 
més gran “perquè són les que tenen més capacitat per obrir 
mercat a nous països i desenvolupar més programes”.

FREIXENET, TORRES I CODORNIU, EL TRIDENT GUANYADOR
Que durant els anys 2009 i 2011 Miguel Torres i quatre firmes 
del Grup Freixenet absorbissin el 81% dels fons destinats a la 
promoció va comportar que les altres 68 empreses beneficià-
ries s’haguessin de repartir el 19% restant. En aquest perío-
de, els ajuts van ser gestionats per l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi, l’INCAVI; però, des de llavors i fins ara, el Servei de Re-
gulació de Mercats Agroalimentaris n’és l’òrgan gestor. Si bé 
l’entitat ha canviat, no ho ha fet la lògica de la distribució, que 
ha seguit atorgant amplíssimes quantitats a les companyies 
més grans, però amb una novetat: la irrupció de l’empresa 

LA COMISSIÓ 
EUROPEA HA 

LIMITAT AQUEST 
2015 L’IMPORT 
MÀXIM QUE EL 

BENEFICIARI 
DE L’AJUT POT 

SOL·LICITAR PER 
TOTS ELS SEUS 

PROGRAMES: 2,5 
MILIONS D’EUROS
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Codorniu. Encara que va entrar en el repartiment l’any 2011 
i ho va fer trepitjant fort, amb 440.500 euros, ha estat en els 
exercicis següents quan s’ha consolidat en el top 6 de les em-
preses amb més suport. Així, el 82% dels ajuts dels anys 2012 
i 2013 van ser concedits al trident format per Codorniu, Grup 
Freixenet i Miguel Torres, tot i que, per si sol, l’imperi dels 
Freixenet va acumular més de la meitat dels pressupostos ad-
judicats per a aquests dos anys. 

El fet d’atorgar quantitats superiors a les grans firmes va 
en detriment de les pimes? Segons Imma Alsina, cap del Ser-
vei de Regulació de Mercats Agroalimentaris del Departament 
d’Agricultura, no és així. “A Catalunya no s’ha exclòs mai cap 
empresa si complia tots els criteris exigibles”, explica. “Les pe-
tites i mitjanes també s’han beneficiat de la mesura i han pogut 
obrir nous mercats”. 

Des de la Unió de Pagesos puntualitzen que, si bé és cert 
que la distribució no ha deixat fora els productors més mo-
destos, també ho és que la mesura no ha servit per estimular 
aquestes empreses a promocionar els seus productes fora de la 
Unió Europea. “Això no ha passat i per això pensem que l’ajut 
s’hauria de repensar”, afirma Joan Santó. En aquesta mateixa 
línia, el propi Tribunal de Comptes posa de manifest en el seu 
informe que en els tres primers anys d’aplicació la mesura de 
promoció no va servir per recuperar antics mercats i captar-ne 

EMPRESA AJUT CONCEDIT TOTAL PERÍODE

Freixenet 25.069.391 € 2009/2013

Miguel Torres 5.098.208 € 2009/2013

Codorniu 4.164.853 € 2011/2013

Juvé i Camps 639.138 € 2009/2013

Cofraria del Cava 
de Sant Sadurní

592.226 € 2009/2012

TAULA AMB LES AJUDES CONCEDIDES DE 2009 - 2013
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Agricultura de la Generalitat



de nous, sinó perquè els grans productors consolidessin els 
que ja tenien prèviament.

Les dades que ofereix el Departament d’Agricultura, però, 
contradiuen les conclusions de l’organisme europeu. “Des del 
2009 fins a l’actualitat, els programes en països tercers s’han 
triplicat i han passat de 58 a 183”, afirma Mireia Medina. Maria 
del Mar Torres, gerent de l’Institut Català del Cava, també des-
taca que el més important, segons el seu criteri, és justament 
“refermar els mercats, consolidar-los, no només obrir-los”. 

En tot cas, el Tribunal de Comptes argumenta que l’incre-
ment de les exportacions vitivinícoles dels estats membres a 
tercers països no es pot atribuir causalment a l’impacte de la 
mesura de promoció, perquè hi ha altres factors externs que 
també podrien explicar aquest creixement, com l’augment del 
poder adquisitiu dels consumidors o dels índexs de producció 
de vi en aquests estats.  

Des de la Unió de Pagesos creuen que una gestió eficient 
de les ajudes passa perquè les administracions competents 
facin l’exercici de verificar si les empreses que les sol·liciten 
realment les requereixen. A banda de ser més selectius, hau-
rien d’instar els beneficiaris a demostrar la relació entre les 
ajudes i les accions dutes a terme en els mercats no comuni-
taris i prioritzar les microempreses i les pimes, no en el pla  
teòric, sinó en la pràctica. Segons el responsable de vinya de 
la UP, “és positiu que la Comissió Europea hagi fet algunes ac-
cions en aquesta direcció”, referint-se a la limitació en la cam-
panya 2015/2016 de l’import màxim que poden absorbir els 
beneficiaris, “però cal canviar l’actual tendència instal·lada a 
tot Espanya de potenciar els grups grossos perquè encara ho 
siguin més, en detriment dels petits, que, si progressivament 
es van reduint, encara millor”. 

 

UNIÓ DE PAGESOS 
RECLAMA MÉS 

SUPORT A PETITS 
PRODUCTORS, 

MENTRE LA 
GENERALITAT 

JUSTIFICA QUE LA 
MAJOR PART DELS 
AJUTS ES DEDIQUI 

A LES EMPRESES 
MÉS POTENTS
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LAURA  
AZNAR  
LLUCIÀ 
(BARCELONA, 
1990)

Sociòloga i estudiant 
de tercer de periodis-
me a la Universitat 
Pompeu Fabra. Edito-
ra dels informatius de 
primera hora a Ràdio 
Estel i responsable 
d’una secció de 
denúncia sociopolítica. 
Col·labora també amb 
la revista Carrer, de la 
Federació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona (FAVB).



6 8

Rebel·.lió a Bellvitge
La inèdita rebel·lió de personal 
sanitari, pacients i veïnat a 
l’Hospital de Bellvitge –incloent-
hi les ocupacions de plantes 
per evitar-ne el tancament– va 
desaparèixer ràpidament dels 
mitjans després d’un primer 
moment d’interès puntual.

AGOST

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16

L’ocupació més  
llarga de la PAH
Durant gairebé 100 dies –incloent-hi 
tot l’agost–, activistes de la PAH van 
ocupar les oficines del BBVA a Manlleu, 
esdevenint l’acció d’aquest tipus més 
duradora. La notícia, però, a penes va 
traspassar els mitjans locals.

1 10 13
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Educació: en marxa 
pel territori
La darrera setmana d’agost, la II Marxa  
per l’Educació Pública va caminar 118  
quilòmetres entre Girona i Barcelona.
També va presentar-se la campanya per 
promoure una ILP en defensa de l’en-
senyament públic, però en el millor dels 
casos les informacions sobre el tema no 
van passar d’articles mitjans.

Un altre Magaluf existeix
Amb les polèmiques sobre el turisme etílic 
i sexual a Calvià i el to escandalitzat de 
molts mitjans i opinadors va semblar que  
es volia obrir un debat sobre el model turís-
tic balear. Però tot i el context, la campanya 
en defensa del territori i contra el turisme 
insostenible impusalda per nombroses en-
titats de Calvià gairebé no va ser recollida 
mediàticament.

Memòria històrica:  
el valencià que  
“va alliberar” París
El 24 d’agost es commemorava el 70è 
aniversari de l’alliberament de París pels 
aliats. En aquesta gesta va tenir un paper 
destacat el borrianenc Amado Granell, que 
va acceptar la rendició del comandament 
alemany. La premsa valenciana, però, va 
oblidar aquest conciutadà il·lustre.

AGOST

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3124 25



LES SERPS  
D’ESTIU
Les “serps d’estiu” són notícies més aviat poc interessants 
però que s’allarguen en els dies per tal d’omplir pàgines o mi-
nuts d’emissió de forma recurrent i econòmica. Hem calculat 
quants arbres haurien fet falta per fabricar el paper que van 
ocupar diferents “serps d’estiu” a El Periódico de Catalunya i 
Levante aquest agost.

Selfies Cançó de 
l’estiu

Platja Ice bucket 
challenge

Bous

54

41

33
25

14

Font: elaboració pròpia. Espai ocupat 
per cada notícia a cada mitjà durant 
tot l’agost, multiplicat per la tirada del 
mitjà segons l’últim EGM. Impacte 
ambiental aproximat calculat amb 
Environmental Paper Network  
(papercalculator.org). 

AGOST
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Vacances dels famososEbola El temps

380149
136



La invasió  
de les ciutats 
flotants
 

QUIQUE  
BADIA  

MASONI

Veïns, sindicats i ecologistes qüestionen les bondats del 
turisme de creuers a Barcelona 

Barcelona ha esdevingut, en els últims anys, el sisè port 
del món pel que fa a la recepció de creuers. Fa dos anys 
era el quart. Estudis elaborats amb dades de les empreses 
del sector mostren les seves bondats: 256 milions d’euros 
anuals de beneficis, segons constatava al juliol de 2014 un 
informe de Barcelona Turisme elaborat amb el suport de les 
principals empreses del ram. Carnival Corporation, Royal 
Caribbean i Pullmantur han convertit la ciutat en una de les 
destinacions predilectes d’aquest tipus de turisme, però no 
tothom comparteix una visió positiva sobre aquest model: 
associacions veïnals, ecologistes i sindicats exposen els 
seus dubtes. Els riscos de l’anomenat ‘turisme llagosta’, les 
precàries condicions laborals dels treballadors del sector i 
la contaminació ambiental són les principals objeccions.

AGOST
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Els creuers deixen a Barcelona més de 256 mi-
lions d’euros anuals”, constatava Barcelona 
Turisme en el seu informe, fet públic durant 
un dels pics de la temporada estival a la ciutat. 
Però l’apunt es referia a dades de 2013, any en 

el qual s’hi van assolir xifres rècord, de creueristes i d’impac-
te econòmic. L’informe estava elaborat a partir de dades pro– 
veïdes per la companyia Royal Caribbean i per l’edició d’aquell 
any de l’informe de CLIA-Europe, l’associació internacional 
d’operadors de línies de creuers. 

El 2014, el nombre de creueristes ha estat menor que el 
que certifica Barcelona Turisme: 2,3 milions enfront dels 
gairebé 2,6 milions de l’any anterior, segons les dades fetes 
públiques pel Port de Barcelona. Una xifra que, malgrat el 
descens, representa el 147% del total d’habitants de la ciutat, 
equivalent a 100.000 persones més que les que mostrava el 
cens de París l’any 2011. El 2015, el port de Barcelona preveu 
arribar a xifres semblants a les de fa dos anys. L’estudi con-
té estimacions de la despesa individual dels creueristes: 62 
euros els que desembarquen en trànsit i gairebé 124 euros 
entre els que tenen la Ciutat Comtal com a port base. Les xi-
fres d’impacte econòmic tenen en compte, també, la despesa 
dels tripulants, el 30% dels quals deixa 23 euros per persona 
a la ciutat.

REBUIG VEÏNAL AL ‘TURISME LLAGOSTA’
Malgrat tot, hi ha veus que matisen l’aportació d’aquesta tipo-
logia de turisme. Mercedes Vidal, vocal de Medi Ambient i Mo-
bilitat de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB), el titlla de “llagosta”. “Com una plaga d’aquests insec-
tes, el dels creuers és un turisme molt ràpid que té un impacte 
restringit a la zona propera al port”, afirma Vidal. Segons la 
vocal de la FAVB, el model concentra bona part dels efectes 
nocius que genera el turisme. “Aquests vaixells són com pe-
tites ciutats: quan tota aquesta gent desembarca en una zona 
minúscula com Ciutat Vella, l’impacte és notori”, explica. 

La congestió de què parla l’activista veïnal és tanta que 
motiva modificacions de la planificació urbana, com queda 
palès en el Pla d’actuació de 2010 per a la millora i revita-
lització del Paral·lel de Barcelona. A l’apartat d’objectius 
generals i estratègies del document, s’hi planteja la neces-
sitat de promoure l’avinguda “mitjançant la redistribució 
de fluxos turístics”, una fita que es concretarà amb la instal-

BARCELONA HA 
ESDEVINGUT EN 
ELS ÚLTIMS ANYS 
EL SISÈ PORT DEL 
MÓN PEL QUE FA 
A LA RECEPCIÓ DE 
CREUERS



lació de senyalitzacions “en aquells punts per on hi transi-
ten més vianants i que podrien ser enclavaments de trans-
vasament de gent”. Així es vol aconseguir la “integració del 
Paral·lel com un nou pol d’atracció dins de l’oferta turísti-
ca de Barcelona”, amb menció del bus turístic inclosa, pel 
qual hi passen, cada any, “uns dos milions de passatgers” i 
“esdevé un transport habitual entre els nous visitants i els 
excursionistes i creueristes”.

L’activista veïnal de Som Paral·lel Javier Rodrigo declara 
que, en els últims quatre anys, hi ha hagut a l’avinguda un des-
plaçament del comerç local a favor d’establiments de menjar 
ràpid i de restaurants d’alta gamma. “Així es dóna cobertura 
tant al turisme barat com al turisme d’alt standing”, diu Ro-
drigo, que també sosté que el retorn per al comerç d’aquest 
model de negoci és “pràcticament nul”, ja que els operadors 
turístics estableixen un itinerari tancat. En aquest mateix sen-
tit, Mercedes Vidal assegura “el que no pot ser és que ens con-
vertim en un aparador per als turistes i que els barris perdin 
la seva essència”.

NOVA TERMINAL, MÉS CREUERISTES?
Estimacions del port de Barcelona per a aquest any preveuen 
que el 13 de setembre serà el dia amb més afluència, amb 
26.770 creueristes. Segons el III Pla estratègic 2015-2020, 
l’any 2017, l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) vol dis-
posar d’una nova terminal de creuers amb capacitat per a 
4.500 passatgers. Aquesta terminal la gestionarà Carnival 
Corporation, l’empresa transnacional que acapara el 50% de 
l’oferta global.

“Hem de sortir dels relats estereotipats del turisme, de 
quants creuers hem tingut aquest últim any”. Això ho va ma-
nifestar en una conferència sobre la Marca Barcelona a l’au-
ditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna la directora 
del Pla global de comunicació de l’Ajuntament de la ciutat, 
Rosa Romà. Romà considerava que una associació massa 
forta amb aquest segment de l’economia la fa dèbil al sector 
dels negocis. “El turisme també és negoci i genera riquesa a la 
ciutat, però no només vivim del turisme: és important, tam-
bé, ser forts en altres àmbits competitius per poder disposar 
d’aquesta riquesa heterogènia que tenim”, reconeixia. Segons 
Romà, “cal saber sortir dels estereotips del turisme sense dei-
xar de ser referència en aquest sentit, per no desdibuixar-nos 
a escala internacional”.
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La Federació Internacional del Transport dóna suport ju-
rídic i sindical a treballadors que viatgen amb vaixells que 
naveguen amb bandera de conveniència, una via que els 
empresaris del mar utilitzen sovint per no haver de passar 
comptes amb les hisendes dels seus respectius països. Joan 
Mas, delegat de la Federació a Barcelona, afirma que “una 
part significativa dels creuers utilitzen aquestes banderes 
per no haver de complir legislacions laborals nacionals”, més 
restrictives que el Conveni sobre el treball marítim (CTM). El 
CTM va ser fruit de la ratificació de 30 països que, entre tots, 
representaven una tercera part de la flota mundial. Aquest 
document conté 78 convenis i recomanacions sobre el treball 
marítim, així com principis fonamentals per donar unes míni-
mes garanties pel que fa a les condicions laborals. “Els serveis 
els integren, sobretot, persones de països amb rendes baixes i 
legislacions laborals més laxes”, comença l’inspector. 

“Els espanyols són pocs i ocupen un sector molt deter-
minat: l’animació”. Però aclareix: “Són dades estimatives: el 
percentatge de contractació de nacionals només el tenen les 
empreses. Jo les sé pels tripulants; si no, no hi hauria manera 
de saber-les”. El responsable del sector marítim a CCOO, Jon 
Azkue, situa la contractació d’espanyols a un màxim del 15% 
i fonts de l’Autoritat Portuària de Barcelona anuncien que al 
juliol es publicarà un estudi, elaborat conjuntament amb la 
Universitat de Barcelona (UB), on hi haurà dades precises de 
l’impacte econòmic del sector.

DIFICULTATS PER A LES INSPECCIONS
Entre els “abusos laborals” que denuncia la Federació del 
Transport destaquen les llargues jornades laborals, d’entre 
12 i 14 hores. Segons Joan Mas, “no es respecten els perío-
des de descans”. També ha topat amb acomiadaments pocs 
dies abans de finalitzar el període de prova o amb casos en 
els quals les empreses operadores dels creuers donaven les 
sobres del menjar dels comensals als treballadors dels ser-
veis. Mas es queixa de les dificultats a què ha de fer front a 
l’hora de realitzar les inspeccions: “Amb els creuers has de 
passar una pila de controls: Guàrdia Civil, capitania maríti-
ma... i, un cop que hi arribes, et trobes 600 tripulants que hi 
estan treballant”, explica. “Qui ho denuncia és que n’està molt 
fart. Malauradament, les queixes són anònimes. Tenen por. Els 
treballadors tenen una fitxa i, si ho fan bé, potser els tornen 
a cridar. Has d’estar molt desesperat per fer una denúncia”, 
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afirma. Un altre obstacle que dificulta la seva feina és que, ex-
cusant-se en el fet que aquestes embarcacions tenen escales i 
hores programades, les han d’avisar de les seves inspeccions 
amb antelació, fet que limita el factor sorpresa.

IMPACTE AMBIENTAL
El factor ambiental és el tercer i últim vector que cal tenir en 
compte a l’hora de matisar l’impacte econòmic dels creuers. 
A l’octubre de l’any passat, Ecologistes en Acció, la FAVB i 
l’alemanya Unió per la Conservació de la Natura i la Biodiver-
sitat (NABU) van dur a terme una acció conjunta al congrés 
Green Port per denunciar els alts índexs de contaminació que 
provoca l’activitat portuària. L’acció va consistir a efectuar 
mesuraments in situ de la quantitat de partícules contami-
nants que emetia un creuer. L’expert en qualitat de l’aire de 
l’Agència Federal de Medi Ambient d’Alemanya Axel Friedrich 
va mostrar que una xemeneia de creuer produeix 148.000 
partícules ultrafines, considerades entre les més mortíferes 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La UE quantifica 
en 50.000 les morts prematures cada any a l’eurozona pels 
combustibles dels vaixells. Per fer-se una idea del volum de 
contaminació que això suposa, la dada es pot comparar amb 
les 30.000 que es produeixen en una via de trànsit dens com 
el barceloní carrer d’Aragó. I és que els creuers utilitzen un 
fuel que conté 3.500 vegades més sulfurs que el dièsel i no 
aturen els motors quan romanen als ports. Però María García, 
membre d’Ecologistes en Acció, reconeix que, per disposar de 
mesures precises, cal dur a terme un altre tipus d’estudi.

Fonts del grup de contaminació atmosfèrica de l’Institut de 
Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, vinculat al Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques (IDAEA-CSIC), amb qui l’Au-
toritat Portuària de Barcelona col·labora per efectuar mesura-
ments, expliquen el seu mètode amb un exemple. Entre els anys 
2011 i 2012 es va dur a terme una campanya de monitoratge 
intensiu a l’entorn portuari: recollien mostres des de la terrassa 
del World Trade Center, amb els instruments de mesura gairebé 
al damunt dels vaixells. Mitjançant estimacions estadístiques, 
podien fer-se una idea aproximada de les diferents fonts de con-
tribució que produeixen aquesta pol·lució. Però matisen: inhalar 
un volum de contaminació com el que van certificar implicaria 
ficar el cap dins d’una xemeneia d’embarcació i, a més, el perfil 
d’emissió dels creuers i el dels mercants és el mateix, motiu pel 
qual, amb aquest sistema, no es pot discriminar. Entre el 5% i el 

LA UNIÓ EUROPEA 
QUANTIFICA 

EN 50.000 
LES MORTS 

PREMATURES 
CADA ANY A 

L’EUROZONA PELS 
COMBUSTIBLES 

DELS VAIXELLS



93

AN
UA

RI
 M

ÈD
IA

.C
AT

8% de la concentració de contaminants a Barcelona es pot atri-
buir al trànsit de naus, segons un estudi d’IDAEA-CSIC sostingut 
entre els anys 2008 i 2012.

L’1 de gener d’enguany entrava en vigor la directiva euro-
pea 2012/33 que obligava a la reducció de sulfurs fins a pràc-
ticament fer-los desaparèixer als vaixells que operen a tota 
la zona de la mar del Nord, de la mar Bàltica i del canal de la 
Mànega. Aquesta reducció s’imposarà a 200 milles de tot el li-
toral de la UE l’any 2020, incloent-hi la Mediterrània. Per do-
nar-hi resposta, el Pla estratègic preveu la promoció de “l’ús de 
fonts d’energia alternatives, especialment el gas natural liquat 
(GNL)”. El cap de Medi Ambient de l’APB, Jordi Vila, afirma que 
“estem treballant per tenir una gasolinera dins del port de sub-
ministrament de gas natural liquat i comprimit”. 

L’APOSTA ECOLOGISTA: ELECTRIFICACIÓ
Malgrat tot, un informe del Departament d’Enginyeria Civil de 
la Universitat Politècnica de Madrid sosté que el GNL “plante-
ja problemes d’infraestructures necessàries i de la seva segu-
retat” i l’aposta dels ecologistes passa per l’electrificació, una 
opció que, segons estudis de caràcter intern dels quals Vila 
assegura disposar, és “poc viable”. El responsable d’aquesta 
àrea afirma que el sistema elèctric de la ciutat no ho aguanta-
ria, motiu pel qual caldria establir una connexió amb la sub-
estació més propera. 

Vila justifica la implantació de l’electrificació a d’altres 
ports d’Europa i els EUA per la contaminació acústica que 
els naviers provoquen als veïnats adjacents. Els motors dels 
creuers, amb fueloil o GNL, romanen en funcionament per 
no deixar d’oferir els seus serveis. Connectar el vaixell a una 
presa d’electricitat, a més de reduir la pol·lució, reduirïa dràs-
ticament el soroll. Però el cert és que la terminal de creuers 
del port d’Estocolm, un dels llocs on treballen amb aquest sis-
tema, es troba a 600 metres de la zona habitada més prope-
ra, mentre que el Moll de Sant Bertran de Barcelona, punt de 
desembarcament de ferris, es troba a 280 metres del carrer 
de Carrera i les terminals Nord i Sud pels creuers es troben a 
la mateixa distància de la zona urbana que la terminal sueca.

El membre de la Coordinadora d’Autoritats Portuàries de 
Barcelona Rafael Brugada explica que la seva organització ha 
fet una demanda formal d’un informe sobre la qualitat de l’ai-
re al port: “Volem que ens responguin per la via oficial, ja que 
s’estan donant uns índexs de càncer a l’empresa que creiem 
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que són anòmals”. Brugada confia que les pròximes setmanes 
contestaran la seva petició: “L’estem esperant en breu, perquè 
ja fa tres mesos que l’hem entregada”, opina. 

L’Anuari Mèdia.cat s’ha posat en contacte amb CLIA, la pa-
tronal de creuers internacional, per mirar de recollir la seva 
opinió en aquest reportatge. Tot i això, en el moment de tancar 
aquesta edició de l’Anuari no havia estat possible aconseguir el 
seu punt de vista.
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QUIQUE  
BADIA  
MASONI  
(BARCELONA, 
1985) 

Ha treballat al maga-
zine cultural Devora 
Ran, ha col·laborat 
amb la Directa des del 
2009 i, puntualment, 
amb el setmanari El 
Temps. Actualment 
estudia tercer de pe-
riodisme a la Facultat 
de Comunicació i Re-
lacions Internacionals 
Blanquerna, adscrita 
a la Ramon Llull. De 
dilluns a divendres tre-
balla de transportista, 
i de cambrer els caps 
de setmana.
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El Corte Inglés només té bones notícies
Els balanços positius presentats per El Corte Inglés es destaquen 
a tots els mitjans. En alguns diaris fins i tot en portada. En canvi, 
altres notícies relacionades amb aquesta empresa, com la seva 
política laboral o la pressió cap als petits productors agrícoles mai 
són notícia.

SE- 
TEM- 
BRE

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15122
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Ofensiva manipuladora 
contra el sobiranisme 
coincidint amb la Diada
Coincidint amb les mobilitzacions inde-
pendentistes de l’Onze de Setembre, 
s’intensifica també la campanya mediàtica 
en contra, incloent-hi filtracions, mentides 
i manipulacions. Per exemple, El Mundo 
va publicar un suposat entrenament militar 
de mossos independentistes sense cap 
font identificable i ple d’errades. Dies 
després, la SER publicava en exclusiva 
i acríticament un informe del Ministeri de 
l’Interior vinculant sobiranisme i jihadisme, 
ple de dades errònies, xifres confuses i 
prejudicis ideològics.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2824

La premsa de Madrid tracta  
de diluir l’èxit de la V
Després de l’èxit mobilitzador de la V sobiranista de l’Onze de 
Setembre, la premsa madrilenya va utlitzar una sèrie de tàcti-
ques per tal d’evitar informar-ne correctament. Així, per exemple, 
va considerar-se que no era “prou massiva”, que la gent que 
hi va participar estava “adoctrinada”, van evitar-se les imatges 
panoràmiques, va equiparar-se a l’acte unionista de Tarragona 
–amb menys de l’1% d’assistència– o es va parlar de l’escàndol 
Pujol, que no tenia res a veure amb els actes.

29 30



‘CIUTAT MORTA’,  
FENOMEN A LES 
XARXES, SILENCI  

ALS MITJANS
El documental Ciutat Morta, que explica el cas d’uns joves acusats injustament 
d’haver deixat tetraplègic un guàrdia urbà a Barcelona, va rebre múltiples 
premis cinematogràfics durant l’any 2014. Tot i els reconeixements i el creixent 
ressò a les xarxes socials, els principals mitjans del país no van mostrar gaire 
interès pel film i TV3 no el va emetre fins al gener del 2015. En aquest gràfic 
comparem el nombre de tuits amb l’expressió “ciutat morta” durant cada mes 
de l’any i les aparicions als principals mitjans de comunicació digitals en català.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats sumats 
de la cerca “ciutat morta” als webs de Nació Digital, 
Vilaweb, Ara, El Punt Avui, El Periódico i La Vanguar-
dia i a l’eina de cerca de Twitter (no inclou retuits).

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
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D’advocat  
de la banca a 
alcalde del PP 
 

MARIA  
FUSTER

L’actual batle de Palma, Mateu Isern, ha assessorat el 
Banc de Crèdit Balear en matèria d’embargaments i 
d’execucions hipotecàries 

Mateu Isern va aparèixer del no-res. Mai no havia estat a 
la primera línia del PP, tot i que feia 20 anys que militava 
al partit. La primera vegada que Mariano Rajoy parlà d’ell, 
en la campanya electoral de les municipals de 2011, va 
dir que “una ciutat [referint-se a Palma] de la qual tots els 
espanyols ens sentim orgullosos mereix un alcalde de la 
planta de Mateu”. Advocat de professió, Isern va guanyar per 
majoria absoluta les eleccions de 2011. Una de les mesures 
més polèmiques del seu mandat ha estat haver declarat 
Palma “ciutat lliure de desnonaments”, al maig de 2013. La 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha denunciat 
que es tracta d’una mesura de cara a la galeria i que a Palma 
se segueix desnonant. Es dóna el cas que, durant la seva eta-
pa com a assessor jurídic del Banc de Crèdit Balear, Isern va 
assessorar l’entitat en matèria d’embargaments i d’execu-
cions hipotecàries. 

SETEMBRE
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Mariano Rajoy va definir Mateu Isern 
com “un home proper”. Talment així 
parla d’ell un excompany de feina del 
Banc de Crèdit Balear, Montserrate Na-
dal, afiliat a la CGT. “El conec des que 

va entrar a treballar. Era un home molt proper a la gent. Jo una 
vegada vaig tenir un problema amb la direcció del banc i em 
va ajudar”, recorda.  

Quan es va presentar als mitjans, el desconegut aspirant a 
l’alcaldia de Palma va dir d’ell mateix que era “catòlic i libe-
ral com la copa d’un pi”. Una de les primeres decisions que va 
prendre com a batle va ser recuperar el Crist que la socialista 
Aina Calvo havia tret del despatx del consistori. La religió ha 
estat molt present en la seva vida. La mare del polític del PP 
és la presidenta del Patronat de Confraries de Sineu i la seva 
família, els Isern-Estela, són propietaris d’imatges de diferents 
passos de la processó de la Setmana Santa. 

El banc pel qual va fer feina durant 20 anys també té un fort 
vincle amb l’Església. Es Crèdit Balear, com se’l coneix a les 
Illes, era filial del Banc Popular fins que el 2008 va ser absorbit 
per la matriu. Lluís Valls-Taberner, president del Banc Popular 
del 1972 al 2004, era membre numerari de l’Opus Dei, com 
consta en la seva biografia oficial. 

TREBALLADOR DEL BANC DE CRÈDIT BALEAR
Hi ha poques dades sobre el passat d’Isern al Banc de Crè-
dit Balear. La web de l’Ajuntament assenyala que l’any 1984  
—amb 25 anys— va començar a fer feina als serveis jurídics 
de l’entitat. Deu anys després el varen fer cap d’aquest depar-
tament. Però la biografia oficial no dóna detalls sobre el final 
de la seva relació laboral, que segons va publicar l’edició de 
Balears del diari El Mundo, va finalitzar l’any 2005. A Palma, 
el Banc de Crèdit Popular no disposa de servei de premsa. A 
Madrid, des del l’àrea de comunicació declinen facilitar cap in-
formació sobre Mateu Isern. 

Durant les més de dues dècades que va treballar al banc, 
Isern, que sent alcalde ha declarat Palma ciutat lliure de des-
nonaments, va assessorar l’entitat en matèria d’execucions 
hipotecàries. L’Anuari Mèdia.cat ha accedit a dues sentències en 
què l’actual alcalde de Palma representava el Crèdit Balear en 
processos judicials per embargaments. L’any 1997, un jutjat 
de Palma decretava l’embargament d’Albert M. B. per valor de 
410.000 pessetes. L’any 2000, un jutge de Manacor decretava 

DURANT LES MÉS 
DE DUES DÈCADES 
QUE ISERN VA 
TREBALLAR A ES 
CRÈDIT BALEAR VA 
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BANC EN MATÈRIA 
D’EXECUCIONS 
HIPOTECÀRIES



l’embargament de tots els béns de Rogelio S. G. i María Jesús 
P. I., per fer front al pagament d’un milió de pessetes. Com que 
Rogelio havia mort, el dictamen judicial va establir que el deu-
te es traslladaria als seus hereus. En les dues sentències Isern 
consta com a representant del banc.

El seu excompany de feina, Montserrate Nadal, explica que 
la feina d’Isern en aquests casos va ser “molt puntual”. L’actual 
batle de Palma treballà a l’entitat durant els anys de la bom-
bolla immobiliària i encara no havia arribat l’allau de desno-
naments que es varen produir a partir del 2008. D’altra ban-
da, Nadal assenyala que l’especialista hipotecari al banc era 
Antonio Moyà. Isern es dedicava sobretot als embargaments: 
“Mateu anava als jutjats per embargar gent, però ell era un em-
pleat. Feia el que li deia el banc”. 

Diferents fonts de l’advocacia remarquen que el que es de-
fensa als jutjats no ha de coincidir pas amb la ideologia de l’ad-
vocat. Però també hi ha qui tria fer com Carlos Hernández, ad-
vocat i col·laborador de la PAH Mallorca: “Personalment no puc 
defensar algú si no estic absolutament convençut de la seva in-
nocència. Així que no tinc problemes morals, perquè sempre 
estic en la banda dels bons. Però això depèn de cadascú”. 

NEGOCIS IMMOBILIARIS I HIPOTEQUES
El curt relat biogràfic oficial de l’Ajuntament palmesà sobre 
el passat d’Isern també menciona que el 1992 va obrir el seu 
propi despatx, enfocant la seva activitat a la seva especialitat: 
el dret bancari. Aquell any, però, el que posa en marxa Isern 
és l’empresa Sineu Inversiones SL, dedicada a l’activitat im-
mobiliària i a la construcció, amb una trajectòria econòmica 
més que solvent. Segons el registre mercantil, el 2013 tenia un 
capital social de 3,2 milions d’euros. 

Tres anys després, l’any 1995, Mateu Isern va posar en 
marxa Med Palm Investments, una empresa de compraven-
da i lloguer de béns immobles. Cal assenyalar que la família 
d’Isern, tal i com va publicar El Mundo, té, entre altres propie-
tats, l’emblemàtic edifici del bar Cristal, a la plaça d’Espanya. 
Aquest negoci l’any 2013 tenia un actiu de 2,2 milions d’euros 
i un capital social de 369.000 euros, segons el registre mer-
cantil. Med Palm Investments s’ubica en una de les zones més 
cares de tot Palma: el carrer de Sant Jaume, concretament al 
número 7, 3C. 

L’any 2005, quan va finalitzar el contracte amb el banc, 
Isern va posar en marxa Projectes Immobiliaris Mundinovi, 
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localitzat amb la mateixa adreça postal que Med Palm Invest-
ments. Segons consta al Registre Mercantil, Mundinovi tenia 
l’any 2013 un actiu de 869.000 euros. Un any després neix IB 
Arrendamientos 2006, una empresa amb la qual Sineu Inver-
siones SL participa amb el 100% de les seves accions. Isern va 
ser apoderat, i la seva dona, María José Barceló Obrador, és la 
qui actualment la gestiona com a administradora única.

En aquesta mateixa adreça obrirà a finals de 2009 el bufet 
d’advocats Isern Estela Abogados, que es dedica, entre altres 
coses, “al recobrament de crèdits impagats”. “Així va començar 
a treballar amb el tema de les hipoteques com a advocat ex-
tern”, assenyala el seu excompany de feina Montserrate Nadal. 
Isern Estela va incorporar a la seva cartera de clients Es Crèdit 
Balear, entitat de la qual el mateix Isern va ser apoderat fins al 
gener del 2009, justament l’any que inicia la seva trajectòria el 
despatx que du els seus llinatges. 

TRASPÀS DE LES EMPRESES EN SER NOMENAT CANDIDAT 
Dos mesos abans de les eleccions municipals de les Balears, el 
març de març de 2011, Isern va cessar com a administrador de 
Med Palm Investments, Sineu Inversions, IB Arrendamientos 
2006, Projectes Immobiliaris Mundinovi i Isern Estela Aboga-
dos. Al capdavant del bufet hi posa Sonia Bernal Ríos com a 
administradora. Sis mesos després, Bernal passa a ocupar el 
càrrec d’apoderada, segons consta al Registre Mercantil, i és 
nomenat administrador únic Juan José Feliu Gutiérrez. Aquest 
advocat regenta un bufet al carrer del Convent de Sant Francesc, 
6, la mateixa adreça que la de Sineu Inversions SL, que és la 
primera societat immobiliària que va crear Isern el 1992. 

Juan José Feliu Gutiérrez és un advocat especialitzat en 
dret hipotecari. També defensa als jutjats els interessos del 
Banc Popular, tal com consta en una sentència de l’abril de 
2013, en la qual l’Audiència de Palma dóna la raó a quatre hi-
potecats perquè el contracte que van subscriure amb el banc 
tenia una “clàusula abusiva”. Un dictamen que actualment és 
més o menys freqüent, però no ho era tant el 2007. Aquell any, 
l’Audiència Provincial utilitzà el mateix concepte amb al Banc 
de Crèdit Balear, defensat llavors per Mateu Isern, qualificant 
d’“abusius” els interessos de demora del 29% que demanaven, 
l’advocat i el banc, als qui no podien assumir la quota. 

L’Anuari Mèdia.cat s’ha posat en contacte telefònicament 
amb Sineu Inversions per indagar sobre la relació de Mateu 
Isern amb l’empresa i la resta de societats de les quals ha estat 

EN SER NOMENAT 
CANDIDAT, 
L’ACTUAL BATLLE 
DE PALMA VA 
TRASPASSAR ELS 
PODERS DE LES 
SEVES EMPRESES 
A LA SEVA DONA, 
MARÍA JOSÉ 
BARCELÓ



administrador. La persona que va atendre la trucada d’aquesta 
periodista, que no va voler identificar-se, va respondre que no 
donaria “cap tipus d’informació” sobre el tema.   

PALMA LLIURE DE DESNONAMENTS? 
El ple de Palma va declarar la ciutat lliure de desnonaments el 
30 de maig de 2013. La regidora de Benestar Social, Aina Fer-
riol, explicà que es va votar en consens perquè “era el moment 
de fer un gest davant de la societat”. Durant el mateix plenari, 
la PAH Mallorca va posar damunt la taula “els casos de 17 famí- 
lies que estaven a punt de ser desnonades”, recorda Àngela 
Pons, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
Pons afirma que, pocs minuts després, als passadissos, el batle 
de Palma li comentava que es tractava d’“un acte simbòlic”. “Jo 
li vaig respondre: «Si és així, per què ho has fet?»”, afirma Pons. 

Al desembre d’aquell any, una persona que anava a ser des-
nonada es va intentar suïcidar i la PAH denunciava que “conti-
nuaven els desnonaments i les execucions” i que les mesures 
que havia posat l’Ajuntament eren “ineficaces i insuficients”. 
No hi ha xifres per municipis; però, si tenim en compte que a 
Palma hi viu el 40% de la població de les Illes, d’acord amb les 
dades del Poder Judicial i de l’Institut Nacional d’Estadística, 
des de l’aprovació de la declaració s’haurien dut a terme més 
de 1.500 execucions hipotecàries i més de 600 desnonaments.

L’oposició també ha criticat la inacció de l’equip de govern 
per donar solucions a aquesta problemàtica. Antoni Noguera, 
regidor de la formació econacionalista MÉS, afirma que “l’única 
sortida que està donant l’Ajuntament és fer-los anar al Servei 
d’Acollida Municipal, és a dir, als ja col·lapsats albergs munici-
pals, o derivar-los a hostals, amb la despesa municipal que això 
suposa”. Noguera calcula que aquesta gestió ha costat 133.000 
euros a les arques públiques. Des de MÉS s’ha proposat multar 
els bancs que mantinguin tancats i desocupats els pisos que 
tenen en propietat, per tal de reactivar el mercat i lluitar contra 
l’especulació immobiliària. “Però el PP ha demostrat reitera-
dament que es posiciona al costat dels bancs, en comptes de 
les persones”, afirma el regidor. A la vegada, MÉS ha proposat 
declarar el Banc Mare Nostrum (BMN), Sa Nostra i el Banc Po-
pular com a “entitats non grates” a Palma pel fet de ser “les més 
agressives” en els processos de desnonament. Segons l’advo-
cat Carlos Hernández, el 2014, “el Banc Popular ha estat capaç 
d’iniciar una execució hipotecària per un deute de només 208 
euros”, explica més enllà de la indignació. 

LA PAH 
DENUNCIA QUE 

LA DECLARACIÓ 
DE PALMA COM A 

“CIUTAT LLIURE DE 
DESNONAMENTS” 

NO HA TINGUT 
CAP EFECTE REAL
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Al juny de l’any passat, Isern havia afirmat que, gràcies a la 
seva gestió, hi havia bancs que ja no desnonaven. La reacció de 
la PAH no es va fer esperar: una vintena d’afectats per la hipo-
teca, amb ordres d’execucions hipotecàries a la mà, es varen 
presentar a l’Ajuntament. “Només en un dia poden arribar a la 
Plataforma fins a cinc casos de desnonaments per hipoteca”, 
assegurà la portaveu, que afirma amb rotunditat: “Isern men-
teix i nosaltres ho demostrem”. 

L’Anuari Mèdia.cat s’ha posat en contacte de forma reite-
rada amb l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Palma, 
que no ha accedit a concedir una entrevista amb Mateu Isern.

MARIA  
FUSTER 
(VALÈNCIA, 1973) 

Ha realitzat el post-
grau en Vídeoperio-
disme a la Universitat 
Pompeu Fabra, on 
també es va formar 
com a documenta-
lista. Ha fet la tesina 
doctoral sobre el 
tancament de RTV de 
Mallorca, ens públic 
on va treballar. Abans 
feia feina a Onda Cero 
Balears. Especialit-
zada en periodisme 
de denúncia social al 
diari Ara Balears. Ha 
publicat a EqualTimes 
i a l’Ara. En procés de 
creació del documen-
tal SOS3 sobre la pro-
blemàtica de l’accés a 
l’habitatge.
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Ferran Rodés, editor de l’‘Ara’, ja 
sabia que Mas no desobeiria el 
Tribunal Constitucional?
Les setmanes prèvies al 9-N van estar plenes d’interro-
gants sobre els límits de la consulta i el grau de desobe-
diència que assumiria el Govern català en cas que la 
prohibissin. Mesos abans, però, Artur Mas havia promès 
al capítol espanyol de la Comissió Trilateral que no des- 
obeiria, en una reunió on hi havia Ferran Rodés, editor de 
l’Ara. Aquest diari, però, mai va informar sobre la qüestió.

3
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Els mitjans silencien la implicació de la 
família Roig en el blanqueig de diners del  
fill de Pujol i el gendre de Zaplana
L’operació contra el blanqueig en què van detenir els familiars de 
dos expresidents autonòmics –Oleguer Pujol, fill de Jordi Pujol, 
i Luis Iglesias, gendre d’Eduardo Zaplana– va causar una forta 
commoció mediàtica amb enfocaments diferents segons el mitjà. 
Tots, però, van coincidir a l’hora de diluir la implicació de Roberto 
Centeno, gendre de Juan Roig, propietari de Mercadona, i estret 
col·laborador en els seus negocis.

Com va cobrir la premsa 
internacional les diades 
catalanes?
Un informe de Mèdia.cat analitzant alguns 
dels principals mitjans arreu del món certi-
ficava com el conflicte català és cada cop 
més present en la premsa internacional,  
no només quantitativament, sinó també 
qualitativament. Tot i això, l’estudi cons-
tatava que la cobertura era molt diferent 
segons els països i que el pes dels corres-
ponsals a Madrid amb una visió espanyola 
del conflicte, tot i haver-se reduït, encara 
era molt determinant.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2827 29 3022 31



L’ESPANYA DE  
TOTS VS.  

ARA ÉS L’HORA
El recompte de manifestants i la rellevància informativa de les concentracions és 
un tema sempre espinós i emprat habitualment de forma interessada. Quines ma-
nifestacions són menystingudes? I sobrevalorades? Una comparació de les concen-
tracions a la plaça de Catalunya en favor de la unitat d’Espanya (el 12 d’octubre) i 
a favor de la consulta del 9-N (el 19 d’octubre) permet visualitzar com va tractar 
cada mitjà una convocatòria i l’altra.

12 d’octubre 
L’Espanya de tots

38.000

19 d’octubre
Ara és l’hora

110.000

OCTUBRE

Font: elaboració pròpia.
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El País

El Mundo

La Razón

ABC

La Vanguardia

Ara

El Periódico
de Catalunya

El Punt Avui

12 d’octubre
L’Espanya de tots

19 d’octubre
Ara és l’hora

70%

65%

65%

45%

0%

7%

0%

20%

0%

15%

25%

20%

0%

0%

40%

0%

12,5%

34%

12 d’octubre

19 d’octubre

TOTALS

Anàlisi 
de portades



Els comptes  
de Societat 
Civil Catalana
 

JORDI  
BORRÀS

Documents interns de l’entitat revelen ingressos 
modestos i “tensions de tresoreria” malgrat haver 
organitzat actes valorats en més de 500.000 euros

Societat Civil Catalana (SCC), l’entitat que pretén aglutinar 
l’espanyolisme civil a Catalunya, ha organitzat durant l’últim 
any nombrosos actes en contra de la independència i a favor 
de la unitat d’Espanya, com el del passat 12 d’octubre a la 
plaça Catalunya de Barcelona. D’on surten els diners per 
finançar aquestes activitats? Segons la memòria de l’entitat, 
el pressupost d’SCC s’eleva a gairebé un milió d’euros, dels 
quals 963.000 són aportacions privades. L’Anuari Mèdia.cat, 
però, ha tingut accés a documents interns d’SCC que aporten 
més dades. En un memoràndum del juliol de 2014, l’entitat 
es mostra preocupada per les finances i afirma afrontar 
“tensions de tresoreria”. Tot i això, pocs mesos després, el 12 
d’octubre, organitza un acte pressupostat en 332.704,47 €, 
segons consta en un pressupost intern. En paral·lel, membres 
de la direcció d’SCC han posat en marxa la fundació Joan Boscà, 
una entitat sense objectius definits. Posem la lupa sobre els 
comptes de Societat Civil Catalana.

OCTUBRE
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Un dels enigmes que envolten Societat Civil 
Catalana des de la seva creació és de qui-
nes fonts de finançament disposa. L’entitat, 
presentada en públic al teatre Victòria de 
Barcelona la diada de Sant Jordi de 2014, 

va posar de manifest des de bon inici el seu potencial econò-
mic amb un acte que va cloure amb una memorable pluja de 
confetis sobre la Junta Directiva que havia de portar el timó 
de l’“espanyolisme civil” a Catalunya. El múscul econòmic de 
l’associació també va quedar palès en els actes organitzats el 
2014 al voltant de l’Onze de Setembre a Tarragona i del Dotze 
d’Octubre a la plaça de Catalunya de Barcelona. 

El president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, 
explicava al juliol passat que l’associació tenia 72 socis fun-
dadors pertanyents a 52 organitzacions diferents i també 
comptava amb 1.500 col·laboradors. En la memòria de 2014 
de l’entitat, que du per títol Una història d’èxit, assenyala que 
la xifra, al final de l’any, arribava a les 4.000 persones. El tràmit 
per fer-se col·laborador de l’entitat és tan senzill com omplir 
un formulari web que no suposa cap altre compromís (tampoc 
econòmic) que acceptar les condicions de privacitat i assegu-
rar ser major de 16 anys. 

La memòria de 2014 de Societat Civil Catalana també ex-
plica que  l’entitat va ingressar 992.672 euros el passat exer-
cici. 15.250 euros van provenir de quotes de socis, 14.369 de 
la recollida de diners a través d’urnes i estands, i la major part, 
963.053 euros, de donacions privades que la memòria no con-
creta. Tot i aquests ingressos quasi milionaris, SCC va acabar 
el 2014 amb pèrdues: les despeses generades en salaris, llo-
guers, comunicació i producció d’actes van sumar 1.084.387 
euros. El resultat va ser negatiu: 91.715 euros de pèrdues. 

“TENSIONS DE TRESORERIA” A SCC
L’Anuari Mèdia.cat ha tingut accés a documentació interna de 
l’entitat que dibuixa un retrat més exacte de la situació. Un in-
forme del departament financer de Societat Civil datat de juliol 
de 2014 posa de manifest la delicada situació de l’associació. 
En aquest document, el departament financer de Societat Civil 
Catalana explica que “hem assumit una sèrie de costos fixos es-
tructurals, personal laboral, lloguer d’oficina, gestoria i costos 
fixos de comunicació, que ens han suposat certes tensions de 
tresoreria, ja que no tenim una previsió d’ingressos amb els 
quals gestionar amb garanties un calendari de pagaments”. 

LA MEMÒRIA 
DE SOCIETAT 
CIVIL DETALLA 
QUE L’ENTITAT 
VA INGRESSAR 
963.000 EUROS 
DE DONACIONS 
PRIVADES,  
PERÒ NO  
EXPLICA DE QUI 



Les donacions rebudes fins al juliol de 2014, sempre se-
gons la documentació a la qual ha tingut accés l’Anuari, su-
maven un total de 63.947 euros. L’informe desglossa tres par-
tides diferents: aportacions rebudes a través d’un compte de 
PayPal (10.822 €), donacions realitzades a través del compte 
corrent (23.125 €) i uns “ingressos extraordinaris” (30.000 €) 
dels quals no s’especifica l’origen. L’informe econòmic detalla 
el saldo d’SCC en aquell moment: 10.365,87 euros. La previ-
sió d’ingressos a curt termini era de 5.000 €, que havien de 
provenir, segons figura al document, d’una donació privada 
d’un empresari. No consta si aquesta aportació és de caràc-
ter periòdic o puntual. En tot cas, si comparem aquestes xifres 
amb la memòria pública de l’entitat, podem constatar que els 
ingressos d’SCC s’haurien multiplicat per 15 durant la segona 
meitat de 2014. 

L’informe econòmic també detalla les despeses fixes de So- 
cietat Civil Catalana, que sumarien uns 21.966,59 euros mensu-
als: 8.500 euros en nòmines, 750 de lloguer de local, 216,59 de 
gestoria i una quota mensual de 12.500 euros mensuals a l’em-
presa de publicitat i comunicació Manifiesto. La despesa d’SCC 
en aquesta empresa és rellevant: el document reconeix haver-li 
pagat amb data de juliol de 2014 una factura de 18.303 euros, i 
també haver-hi contret “un deute global” de 120.000.

Qui hi ha al darrere de Manifiesto? Aquesta agència de co-
municació, que treballa per a múltiples marques comercials 
i institucions i també produeix esdeveniments, té com a ad-
ministrador únic, segons la informació que consta al Registre 
Mercantil, Sergio Palomino García. Aquest nom també figura 
en l’organigrama intern d’SCC com a responsable de la imatge 
corporativa de l’entitat. Palomino García també consta com a 
secretari de la Junta Directiva fundacional de Somatemps, una 
associació fundada i presidida originàriament per Josep Ra-
mon Bosch pocs mesos abans de l’eclosió d’SCC. Somatemps 
pren per lema el conegut eslògan ultradretà “Catalanitat és 
hispanitat”, i té com a objectiu “donar a conèixer als catalans i 
a la resta d’espanyols la Catalunya que amaga el nacionalisme”. 

GRANS ACTES TOT I LES ESTRETORS FINANCERES
Pocs dies després de redactar aquest informe econòmic, el 31 
de juliol de 2014, Societat Civil convocava la premsa per pre-
sentar el que seria el seu primer gran acte: una concentració a 
Tarragona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, sota 
el lema “Recuperem el seny, recuperem la senyera”. Durant la 

ELS COMPTES 
DE L’ENTITAT 

VAN REGISTRAR 
PÈRDUES PER 

VALOR DE MÉS DE 
90.000 EUROS 

L’ANY 2014
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trobada amb els mitjans, SCC va anunciar que el pressupost 
destinat a cobrir les despeses de l’esdeveniment de Tarragona 
seria de 100.000 euros. Una xifra elevada si tenim en compte 
les estretors econòmiques per les quals admetia passar l’enti-
tat pocs dies abans en la seva documentació interna. En la seva 
memòria de 2014, SCC xifra la partida destinada a la realitza-
ció d’actes en 587.417 euros.

Un mes després de la Diada, Societat Civil organitzava el 
que fins ara ha estat el seu acte més ambiciós: la celebració 
del Dotze d’Octubre a la plaça de Catalunya de Barcelona. 
L’Anuari Mèdia.cat ha tingut accés a un pressupost intern de 
l’organització que detalla la despesa associada amb aquest 
esdeveniment: 332.704,47 euros. La partida més important, 
100.414,11 euros, anava destinada a publicitat. A Manifiesto 
s’hi destinaven 56.000 euros, que inclourien el muntatge de 
l’escenari, pantalles gegants, equips de so i serveis diversos. 
També hi consten 58.820 euros destinats a transport o els 
43.560 euros per realitzar un vídeo. Sobta, doncs, que, si el 21 
de juliol de 2014 el saldo d’SCC era de 10.365,87 euros, una xi-
fra inferior a les despeses estructurals mensuals de l’organit-
zació, durant els tres mesos següents l’entitat pogués assumir 
dos actes amb una despesa de més de 400.000 euros. 

Un altre tema és la capacitat de mobilització malgrat la 
quantitat de diners invertits. Segons la policia municipal, a 
l’acte de Tarragona s’hi van aplegar 7.000 persones, però el 
Col·lectiu Contrastant i fonts dels Mossos d’Esquadra van re-
baixar la xifra a un màxim de 3.500. El mateix va passar amb 
l’acte del 12-O a Barcelona: segons la Guàrdia Urbana, s’hi van 
aplegar 38.000 assistents, xifra que el Col·lectiu Contrastant 
va rebaixar a un màxim de 16.000. En tot cas, si prenem les 
dades més optimistes, la suma de tots dos actes va aconseguir 
reunir un màxim de 45.000 persones. 

L’ENIGMÀTICA FUNDACIÓ JOAN BOSCÀ
En paral·lel a Societat Civil, els impulsors de l’entitat van cons-
tituir el passat 7 de juliol la Fundació Joan Boscà. L’entitat va 
ser inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura 
espanyol uns quants dies més tard, el 28 de juliol. S’hi va regis-
trar amb un capital inicial de 30.000 €, el mínim per constituir 
una fundació. La xifra coincideix amb el detall d’“ingressos ex-
traordinaris” a l’informe econòmic d’SCC citat anteriorment. 

Els càrrecs del patronat de la fundació, que consten al But-
lletí Oficial de l’Estat (BOE) del 19 d’agost de 2014, són en la 

SOCIETAT CIVIL 
VA GASTAR 
587.417 EUROS EN 
L’ORGANITZACIÓ 
D’ACTES 
PÚBLICS COM 
EL DEL DOTZE 
D’OCTUBRE 
A PLAÇA 
CATALUNYA 



seva majoria dirigents de Societat Civil Catalana. El president 
i el vicepresident d’SCC s’intercanvien els papers en la funda-
ció: Joaquim Coll n’és el president i Josep Ramon Bosch el vi-
cepresident. Juan Arza, vocal d’SCC, i Francisco Moreno, vocal 
d’SCC i editor del digital Crónica Global, són els dos vocals de 
la fundació. L’única excepció és Jorge Buxadé, secretari de la 
fundació, que, si bé és membre d’SCC, no figura a la seva Junta 
Directiva com la resta de patrons.

Jorge Buxadé és també membre d’Empresaris de Catalunya, 
una associació impulsada per SCC com a patronal unionista i 
presidida fins al febrer passat per Mariano Ganduxer Floriach. 
Ganduxer, que va morir al febrer, també era vocal i responsable 
de fundraising d’SCC, segons consta en l’organigrama intern de 
l’entitat al qual ha tingut accés l’Anuari. Jorge Buxadé és conegut 
pel fet de ser l’advocat de l’Estat que al setembre del 2009, sota 
les ordres del Govern espanyol, va impugnar la consulta indepen-
dentista que es va celebrar a Arenys de Munt. Va ser llavors quan 
es va donar a conèixer el seu passat falangista: candidat de Falan-
ge Española de las JONS per Tarragona en les eleccions catalanes 
del 1995 i novament candidat en les eleccions generals del 1996 
sota la llista de Falange Española Auténtica. 

Tot i la informació que consta al BOE, un document expedit 
per la Subdirecció General de Fundacions espanyola a petició 
de l’Anuari Mèdia.cat certifica que a dia d’avui Jorge Buxadé 
Villalba ja no figura com a secretari de la Joan Boscà, i que al 
seu lloc hi consta Carlos Buxadé Carbó, un empresari ramader 
resident a Madrid. En la mateixa documentació hi consten els 
estatuts de l’entitat i un certificat que acredita que la Fundació 
Joan Boscà no havia presentat amb data de març de 2015 ni el 
pla d’actuació ni els comptes anuals de l’exercici de 2014. El 
termini legal per fer-ho s’acaba el 30 de juny de 2015. 

“PROMOURE I DEFENSAR 
ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS”
Quina relació té aquesta fundació amb Societat Civil Catala-
na? No consta en cap document públic d’ambdues entitats cap 
relació entre aquestes, malgrat l’evident vincle entre la Junta 
Directiva d’SCC i els patrons de la Joan Boscà. No es coneix cap 
acte públic de la fundació des de la seva creació, malgrat que, 
en declaracions al diari Ara de principis de setembre de 2014, 
fonts d’SCC van aclarir que la fundació seria presentada a mit-
jan octubre i que un dels seus primers objectius seria dema-
nar al Congrés l’aprovació d’una llei de llengües per “assegu-

ELS IMPULSORS 
DE SOCIETAT CIVIL 
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rar la protecció i el foment de totes les llengües espanyoles”. 
Als estatuts hi podem trobar com a encapçalament algun dels 
seus principis, com “promoure, difondre, defensar i fomentar 
els principis constitucionals d’igualtat entre els espanyols”. 
L’Anuari Mèdia.cat també ha tingut accés a l’ordre del dia 
d’una convocatòria del patronat de la Fundació Joan Boscà amb 
data 16 de setembre, realitzada a la seu social de la fundació, el 
despatx de Jorge Buxadé a Barcelona. El document, signat per  
Joaquim Coll, fa esment de diversos temes econòmics: “Informe 
de presidència en relació amb les actuacions realitzades per a 
la captació d’aportacions a favor de la Fundació [...]. Informe de 
presidència en relació amb les ajudes atorgades per la Fundació 
Joan Boscà des de la seva constitució fins a data d’avui [...]. Infor-
me sobre pagaments pendents, així com sol·licituds per part de 
beneficiaris pendents de resolució”. 

L’Anuari Mèdia.cat s’ha posat en contacte amb Societat 
Civil Catalana per esbrinar el propòsit de la Fundació Joan 
Boscà, però des de l’àrea de comunicació de l’entitat afirmen 
que van tenir-ne coneixement “per les informacions aparegu-
des a la premsa”. L’Anuari també s’ha posat en contacte amb 
Joaquim Coll, que ha declinat fer qualsevol comentari sobre el 
que detalla aquest reportatge. 

JORDI  
BORRÀS  
(BARCELONA, 
1981) 

Il·lustrador i fotope-
riodista —amb alguna 
pinzellada de periodis-
me d’investigació. Col-
labora amb mitjans 
de comunicació com 
Nació Digital, Crític o 
la Directa. El 2013 pu-
blica Warcelona, una 
història de violència, 
un llibre de fotografies 
sobre la violència d’ar-
rel política i social que 
s’han desenvolupat a 
Barcelona durant els 
últims anys. Ara acaba 
de publicar Plus Ultra, 
una crònica gràfica 
de l’espanyolisme a 
Catalunya.
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L’esquerra unionista, inflada als  
mitjans; la sobiranista, relegada
En plena campanya per la consulta del 9-N, un manifest titulat 
“Per la unitat del poble treballador. Decidim ¡No a la independèn-
cia!”, signat per 300 persones, només deu de les quals de certa 
rellevància social o política, era presentada als mitjans de Ma-
drid, però també de Barcelona, com “l’esquerra”. Paral·lelament, 
la campanya “Esquerres pel Sí-Sí”, que agrupava tota l’esquerra 
parlamentària i bona part dels moviments socials catalans, om-
plia el Casinet d’Hostafrancs en un acte polític que pràcticament 
no va tenir cobertura.

3 6
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El 9-N, menystingut als  
mitjans espanyols
L’anàlisi d’un informatiu d’Antena 3 explicant 
la consulta del 9-N permetia copsar-ne el grau 
de desinformació. La presentació de la jornada 
com “conflictiva” i “problemàtica” –destacant-ne 
els incidents, tot i ser escassos–, l’abús de pa-
raules com pseudoconsulta o il·legal, la sobre-
representació dels partidaris de no participar-hi 
o la definició de tots els abstencionistes com 
a contraris a la independència van ser alguns 
dels principals biaixos informatius.

Planeta, el narrador  
del règim del 78
Contra l’escrutini més o menys 
habituals de grups mediàtics com Prisa 
i Godó, Planeta manté un perfil discret, 
amb fama d’editorial plural i tolerant. 
Però lluny d’aquesta imatge, Planeta 
ha anat acumulant un dels grups de 
mtjans de comunicació més grans de 
l’Estat espanyol gràcies a la sintonia 
amb governs d’un color i l’altre. Fins 
al punt que ha estat un dels autors 
dels límits del relat polític del règim 
fundat el 1978. Un règim, que igual 
que el grup, comença a mostrar signes 
d’esgotament. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



TERTÚLIES  
EN PROCÉS

La consulta del 9-N

En contra
88% 47% 77% 45% 58% 12,5% 14% 9% 25% 0% 0% 14% 0% 0% A favor

12% 53% 23% 55% 42% 87,5% 86% 91% 75% 100% 100% 86% 100% 100% 

NOVEMBRE
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La independència

Neutre
65% 42% 69% 41% 54% 0% 0% 5% 8% 0% 0% 14% 0% 0% A favor

6% 5% 12% 9% 4% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En contra 29% 53% 19% 50% 42% 100% 91% 95% 92% 100% 100% 93% 100% 100% 

S’ha instal·lat a l’imaginari col·lectiu que en el debat públic 
català no s’accepta cap opinió contrària al dret a decidir o a 
la independència. Fins i tot, que expressar aquestes opinions 
comporta riscos i que s’ha entrat en una situació “d’espiral del 
silenci”. Mèdia.cat va voler cercar aquesta “espiral del silenci”, 
analitzant la pluralitat de les principals tertúlies de ràdios i te-
levisions de Barcelona i Madrid en vigílies del 9-N. El resultat 
va ser demolidor.

Font: elaboració 
pròpia a partir dels 
resultats de l’Informe 
Mèdia.cat “L’espiral 
del silenci a anàlisi. 
La pluralitat ideològica 
en l’eix nacional a les 
tertúlies catalanes i 
espanyoles”, elaborat 
per Sílvia Martín i 
Daniel Camon



El pastís  
de les TIC

MARC  
FONT

Telefónica i T-Systems són les grans beneficiades de les 
adjudicacions de l’Administració catalana en tecnologies 
de la informació

En una època marcada per les retallades en despesa pública, 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció (CTTI) de la Generalitat ha adjudicat contractes valorats 
en més de 2.500 milions d’euros. La major part d’aquest vo-
lum —2.000 milions— correspon a l’anomenat contracte del 
segle, adjudicat l’any 2012, per desenvolupar el nou model 
de gestió de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC) de l’Administració catalana. Es tracta de l’adjudica-
ció més gran de la història després de la línia 9. Telefónica i 
T-Systems, dues companyies que van gaudir en el passat de 
presumptes concessions irregulars del Govern del Principat, 
són les grans beneficiades, amb 755 i 510 milions d’euros 
respectivament. El grup Seidor, on treballa Joan Antoni 
Rakosnik, cunyat del president de la Generalitat, ha rebut 
adjudicacions per valor de 385 milions des de l’octubre de 
2011. Així es reparteix el pastís de les TIC. 

NOVEMBRE
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El sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) és un dels que menys han 
notat la davallada en les adjudicacions de la 
Generalitat de Catalunya en els darrers anys. 
En una època de retallades i d’una inversió ma-

gra en obra pública, el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació (CTTI), que depèn del Departament 
d’Empresa i Ocupació, ha tancat contractes valorats en més 
de 2.600 milions d’euros des de l’octubre de 2011. La major 
part —més de 2.000 milions— corresponen als lots que es 
van adjudicar el 2012, en la legislatura anterior, en el marc 
del nou model TIC de la Generalitat. El que alguns mitjans van 
anomenar el contracte del segle va afavorir fonamentalment 
grans empreses del sector, fins al punt que sis companyies  
—Telefónica, T-Systems, IBM, Indra, HP i Fujitsu— van acapa-
rar gairebé el 75% de l’import adjudicat.

 
EL CENTRE DE 
TELECOMUNI-
CACIONS I 
TECNOLOGIES  
DE LA INFORMACIÓ  
HA ADJUDICAT 
2.600 MILIONS  
EN CONTRACTES 
DES DE 2011

EMPRESA VOLUM DE CONTRACTACIÓ

Telefónica 755.836.839,52 €

T-Systems 508.820.888,79 €

Grup Seidor 385.502.337,82 €

Indra 327.712.661,31 €

IBM 260.914.542,72 €

Tradia Telecom – Abertis 254.420.958,68 €

El Corte Inglés 201.090.250,03 €

EMTE 197.148.001,67 €

Fujitsu 140.247.603,09 €

Everis Spain 130.804.090,30 €

CONTRACTES DEL CTTI DES D’OCTUBRE DE 2011. EN NEGRETA LES 
EMPRESES QUE GUANYEN ADJUDICACIONS MITJANÇANT UTES



Fora d’aquestes grans multinacionals, si mirem el conjunt 
de la despesa del CTTI, destaca el cas del grup Seidor, bene-
ficiat en solitari o mitjançant unions temporals d’empreses 
(UTE) d’adjudicacions per valor d’uns 385 milions d’euros 
en el període analitzat, gairebé tots corresponents a lots dins 
el contracte del segle. Al grup Seidor, amb presència en una 
quinzena de països i que el 2013 va facturar 176 milions, hi 
treballa des del novembre de 2009 Joan Antoni Rakosnik, cu-
nyat del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. 
El hòlding TIC ja tenia contractes amb l’Administració autonò-
mica durant el tripartit, però el volum dels contractes ha aug-
mentat significativament en els darrers anys, malgrat que la 
companyia ha negat mitjançant comunicats en alguns mitjans 
que això tingui cap relació amb els vincles de parentiu entre 
el president català i el seu treballador. En concret, Joan Antoni 
Rakosnik forma part de Microsistemes, una empresa del grup 
especialitzada en infraestructura informàtica, consultoria i 
manteniment.

EL PES DEL ‘CONTRACTE DEL SEGLE’
Creat el 1993, el CTTI s’encarrega de “garantir la direcció, 
planificació, gestió i control dels sistemes d’informació i dels 
serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya”. 
Actualment compta amb 238 treballadors. A més, segons la 
definició que apareix al seu portal, també “dissenya, cons-
trueix, coordina i desplega” els projectes que l’Administració 
autonòmica li encomana per “desenvolupar i fer créixer la so-
cietat del coneixement en el nostre país”. El 2012, el CTTI va 
encarregar-se de treure a concurs el nou model TIC de la Ge-
neralitat de Catalunya, que amb més de 2.000 milions d’euros 
va convertir-se en l’adjudicació més important en la història 
de l’Executiu del Principat amb l’única excepció de la línia 9 
del metro.

L’objectiu del contracte del segle era agrupar en menys 
de 40 contractes els més de 3.000 que tenia en aquest àmbit 
l’Executiu del Principat, a banda de generar un estalvi pro-
per al 25% per a les arques públiques gràcies precisament 
a la centralització dels acords. Segons el comitè d’empresa 
del CTTI, el “nou model TIC és de caire liberal i tendeix a la 
concentració de la demanda. En altres paraules, es considera 
que és més eficient concentrar que dispersar i això implica 
reduir el nombre d’adjudicacions, de manera que la quantia 
dels contractes puja sensiblement”. El procés d’adjudicació va 

AL GRUP SEIDOR, 
QUE HA REBUT 

ADJUDICACIONS 
DE 176 MILIONS 

DEL CTTI, HI 
TREBALLA EL 

CUNYAT D’ARTUR 
MAS, JOAN ANTONI 

RAKOSNIK
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fer-se mitjançant l’anomenat “diàleg competitiu”, un sistema 
de converses en què van participar les dues parts —empre-
ses privades i Administració pública— i que va culminar amb 
l’adjudicació de grans contractes per a períodes d’entre sis i 
deu anys dividits en quatre àrees: les telecomunicacions, les 
aplicacions, els llocs de treball i atenció als usuaris, i els servi-
dors. Segons la memòria 2011-2012 del CTTI, finalment es va 
assolir un estalvi del 23%, passant d’una despesa TIC de 609 
milions el 2010 a 468 dos anys més tard.

 
TELEFÓNICA I T-SYSTEMS, LES GRANS BENEFICIADES
L’Anuari Mèdia.cat ha analitzat el volum total de concessions 
del CTTI entre l’octubre de 2011 —primer mes en què el por-
tal Transparència de la Generalitat detalla totes les adjudica-
cions— i el març de 2015. Amb molta diferència, Telefónica i 
T-Systems n’han estat les grans beneficiades i lideren el ràn-
quing de concessionàries. Només en el marc del diàleg com-
petitiu, ja van endur-se el 46% de l’import adjudicat, el 25% 
per a la multinacional espanyola i el 21% per a la transna-
cional alemanya, que els garantia uns ingressos de centenars 
de milions d’euros en els anys posteriors. Des de l’octubre de 
2011, Telefónica supera els 755 milions en contractes només 
del CTTI, mentre que T-Systems s’apropa als 510.

La tercera companyia més beneficiada pel CTTI en els 
darrers tres anys i mig és Tradia Telecom, pertanyent al grup 
Abertis, amb més de 250 milions. Indra Sistemas supera els 
325 milions; IBM, els 260; El Corte Inglés, els 200; el grup 
EMTE s’apropa a la mateixa xifra; Fujitsu passa dels 140 i 
Everis Spain, dels 130. En tots aquests casos, però, el gruix de 
l’import és mitjançant UTE, de manera que el contracte final-
ment es reparteix entre diverses companyies; per tant, la xifra 
que ingressen és menor. En l’àmbit individual també cal re-
cordar els més de 45 milions que s’ha embutxacat Microsoft, 
a través de la seva filial irlandesa, que utilitza per esquivar 
legalment el pagament d’impostos.

Sobre la concentració de les adjudicacions en grans em-
preses, el comitè d’empresa subratlla que “en la mesura que  
la quantia i condicions del contracte no poden ser assumides 
per qualsevol empresa, sigui per capacitat operativa o finan-
cera, el nombre de possibles adjudicataris es redueix i es limi-
ta a grans corporacions”. Els representants dels treballadors 
del CTTI afegeixen que el procés s’emmarca en una “visió li-
beral de l’administració, que s’orienta a deixar en mans priva-

TELEFÓNICA, 
T-SYSTEMS, 
ABERTIS, INDRA I 
EL CORTE 
 INGLÉS SÓN LES 
COMPANYIES MÉS 
BENEFICIADES DE 
LA GENERALITAT 
EN CONTRACTES 
DE TECNOLOGIA



des la gestió operativa, i a l’aplicació de mètodes d’empresa 
privada a una empresa pública”. A més, el comitè d’empresa 
conclou que el nou model TIC de la Generalitat va plantejar-se 
“ni que sigui de manera difusa, en termes d’aprimament de la 
plantilla, privatitzant els serveis que es considera que es po-
den prestar des de l’exterior”. De fet, l’externalització ha im-
plicat la marxa d’un centenar de treballadors a les empreses 
adjudicatàries. 

Malgrat les dades, en resposta a un qüestionari de l’Anua-
ri, portaveus del CTTI asseguren que per “contribuir al des-
envolupament del teixit TIC català, format en gran part per 
petites i mitjanes empreses, el nou model de contractació es 
va plantejar com una oportunitat per a aquestes petites i mit-
janes empreses” i afegeixen que “no es fa prevaler un grup 
reduït de grans empreses”.

A banda, bona part d’aquestes grans empreses també 
podrien lucrar-se amb projectes a Catalunya finançats per 
la Comissió Europea. Telefónica, Indra, Fujitsu, HP, IBM o  
T-Systems són algunes de les companyies que figuren entre 
les beneficiàries de la llista provisional de grans projectes 
d’infraestructures per al Principat que la Generalitat va pre-
sentar al febrer de 2015 al Govern espanyol i que aspiren a ser 
finançats per l’Executiu comunitari a través de l’anomenat pla 
Juncker. És a dir, que entre les propostes plantejades pel Go-
vern d’Artur Mas n’hi ha moltes que impliquen uns ingressos 
milionaris per a grans multinacionals.

 
ELS CONTRACTES DE L’EMPRESA ON  
TREBALLA EL CUNYAT D’ARTUR MAS
El grup Seidor va rebre 18 adjudicacions del CTTI en el pe-
ríode analitzat, sempre inferiors als 500.000 euros amb l’ex-
cepció dels cinc contractes vinculats al diàleg competitiu, 
que tenen un import de desenes de milions d’euros. L’1 de 
setembre de 2012 se’n van formalitzar tres, tots dins alguna 
unió temporal d’empreses (UTE): el més elevat —gairebé 126 
milions, amb IVA inclòs— formava part de l’apartat d’aprovi-
sionament del lloc de treball i suport a l’usuari i va afavorir la 
unió de Fujitsu, Canon, Everis BPO i Microsistemes, empresa 
del grup Seidor. Els altres dos, de 50,3 i 25,9 milions, corres-
ponien a l’apartat d’aprovisionament i manteniment d’aplica-
cions. La beneficiada va ser l’UTE Itteria, integrada per Seidor, 
Aventia i COM2002. Els dos contractes restants es van forma-
litzar el 31 d’octubre del mateix any, i corresponien al bloc 

EL CTTI 
ASSEGURA QUE 

EL SEU MODEL DE 
CONTRACTACIÓ 
AFAVOREIX LES 

PETITES I MITJANES 
EMPRESES DEL 

SECTOR
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d’infraestructures del Centre de Procés de Dades (CDP) del 
diàleg competitiu. Amb imports de 158,5 i 21,7 milions, en 
ambdós casos Seidor formava part d’una UTE juntament amb 
IBM i Ingeniería de Software Avanzados.

Els diversos contractes adjudicats pel CTTI al grup on tre-
balla el cunyat d’Artur Mas van ser destapats públicament per 
diversos mitjans madrilenys, com l’ABC o El Confidencial, i van 
motivar ja el 2011 la presentació d’una denúncia del sindi-
cat CNT per possible tràfic d’influències. L’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC) va obrir una investigació sobre el cas, però 
al novembre de l’any passat la Fiscalia va dictaminar que no 
s’havia pogut acreditar un tracte de favor a Seidor per part de 
l’Administració autonòmica des que Mas l’encapçala.

En resposta a l’Anuari, portaveus del CTTI reconeixen que 
Seidor ha incrementat els encàrrecs del centre, però matisen 
que “fins a 2011, l’activitat d’aquest grup era bàsicament de 
subministrament de llicències pels serveis que presta” l’orga-
nisme. Ara bé, el canvi del model de contractació, que deriva 
en el diàleg competitiu, “provoca que el CTTI hagi d’assumir la 
contractació de serveis que fins llavors contractaven directa-
ment els departaments i les entitats a aquest grup”.

ADJUDICACIONS IRREGULARS A TELEFÓNICA I T-SYSTEMS
En canvi, sí que s’han acreditat altres adjudicacions irregu-
lars per part del CTTI, tot i que en legislatures precedents i en 
benefici de Telefónica i T-Systems, les companyies que acapa-
ren gairebé la meitat de l’import contractat per l’organisme. 
El 2009, la Sindicatura de Comptes va denunciar un tracte de 
favor a T-Systems per part del Govern presidit per Jordi Pu-
jol. La filial de Deutsche Telekom va ser el principal proveïdor 
informàtic de la Generalitat en l’etapa final del pujolisme. Se-
gons un informe de la Sindicatura, l’Executiu va adjudicar-li 
contractes per valor de gairebé 80 milions el 2003 vulnerant 
el que establia la normativa de concursos públics. Ras i curt, 
la companyia va rebre en bloc adjudicacions que superaven 
el límit legal per evitar obrir una nova licitació. El 2013, la 
Fiscalia Anticorrupció va denunciar diversos alts càrrecs de 
Telefónica i del CTTI per haver arreglat un concurs el 2009  
—amb Montilla al capdavant de la Generalitat— i garantir 
que la multinacional s’enduia el contracte.

Entre el 2012 i el 2013 el CTTI també va tancar dos con-
tractes milionaris amb l’auditora Deloitte, companyia que va 
disparar els seus encàrrecs amb la Generalitat després de la 

LA FISCALIA 
ANTICORRUPCIÓ 
HA DENUNCIAT 
DIVERSOS ALTS 
CÀRRECS DE 
TELEFÓNICA I EL 
CTTI PER HAVER 
“ARREGLAT” UN 
CONCURS EL 2009



contractació de David Madí, exdirigent de CDC i antic asses-
sor d’Artur Mas. Aquestes dues adjudicacions, fora del diàleg 
competitiu però també vinculades al nou model TIC del Go-
vern català, van reportar-li a la companyia ingressos de gaire-
bé 40 milions d’euros.

 
DIETES GENEROSES
El CTTI és un dels organismes dependents de la Generalitat 
que paguen unes dietes més generoses als membres del seu 
consell d’administració. En concret, cada reunió de l’orga-
nisme va costar el 2014 10.319 euros als contribuents, per 
remunerar amb 573,3 euros cadascun dels 18 integrants del 
consell. A 11 reunions l’any, el cost del CTTI només en dietes 
va elevar-se a 113.513,4 euros, cosa que equival a 6.306 euros 
per directiu. Al consell s’hi asseuen els secretaris generals de 
tots els departaments del Govern, a banda del conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, que el presideix; la vicepresi-
denta, Joana Ortega; el secretari del Govern, Jordi Baiget, o el 
president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
Brauli Duart. Només Infraestructures de la Generalitat remu-
nera unes dietes més sucoses.

CADA REUNIÓ DEL 
CTTI VA COSTAR 

10.319 EUROS ALS 
CONTRIBUENTS 
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MARC  
FONT  
(SANT VICENÇ 
DELS HORTS, 1981) 

Periodista i diplomat 
en Comunicació de 
Conflictes Armats i 
de la Pau. Membre 
de l’assemblea 
editora de la Directa, 
col·laborador de 
Crític, Público i Carrer. 
Actualment treballa 
a Ràdio Sant Vicenç. 
Prèviament ho va fer a 
El Triangle, eldebat.cat 
o El Diari d’Andorra, 
entre d’altres. Co-
director del documen-
tal Entre dues ribes. 
Una mirada palestino-
catalana a un conflicte 
no resolt.
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El tancament de Google News no afectarà el 
català, ja que no l’indexava
El tancament del servei de Google News a l’Estat espanyol des-
prés de l’aprovació de l’anomenat “canon AEDE” va generar un  
debat sobre fins a quin punt aquesta decisió podia afectar els dia-
ris digitals. Un debat que va oblidar que Google News no indexava 
el català, així que no enllaçava pàgines en aquest idioma.
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La ILP de RTVV posa al PP contra les cordes
Un any després del seu tancament, RTVV encara era un dels 
temes més candents de l’agenda política valenciana i un autèntic 
Waterloo del PP. Mentre dirigents d’aquest partit vinculaven aques-
ta decisió a la davallada electoral a les europees, l’ERO de RTVV 
tornava als tribunals per la negativa de la secció sindical de CGT 
a signar l’acord d’extinció i arribava a les Corts una ILP demanant 
la reobertura d’una radiotelevisió pública avalada per 90.000 per-
sones. Paral·lelament, l’oposició es comprometia a reobrir RTVV a 
“cost zero” si accedia al govern.

La cobertura de l’operació 
Pandora criminalitza el 
moviment anarquista
La cobertura de la detenció d’una quinzena 
de persones i l’escorcoll de diversos locals 
socials de tendència llibertària –conegu-
da amb el nom d’operació Pandora– es 
va basar únicament en fonts policials. 
Pràcticament cap mitjà va contrastar la 
informació amb familiars dels detinguts o 
els col·lectius en els quals militaven i es va 
presentar com a objectiva la dada policial 
que assegurava l’existència d’una activitat 
terrorista anarquista.
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MENYS DONES  
I MÉS JOVES

És sexista la petita pantalla? La paritat entre presentadors i presentadores de 
programes no s’ha aconseguit en tots els gèneres televisius, i la mitjana d’edat és 
sensiblement menor entre les dones, sobretot en aquells àmbits on n’hi treballen 
menys. Es manté el tòpic de la dona florero en seccions com l’humor o els esports? 
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Humor Esports Temps

25%75% 21%79% 52%48%
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’In-
forme Mèdia.cat “Gènere i edat de la pantalla. Anàlisi 
del perfil dels presentadors de TV”, elaborat per Anna 
Bonet Martínez.



La banca 
ètica salva les 
entitats del 
tercer sector

JORDINA  
ARNAU

Les entitats catalanes han demanat gairebé 20 milions 
d’euros en préstecs a la banca ètica per fer front al retard 
en el pagament de les subvencions de la Generalitat

Gran part de les organitzacions socials catalanes sense 
afany de lucre i d’iniciativa privada han acabat el 2014 
sense rebre cap de les subvencions compromeses per la Ge-
neralitat per aquest any i, en molts casos, tampoc del 2012 
ni del 2013. Davant dels retards en el pagament, en alguns 
casos pendents des de fa 5 anys, moltes entitats han de 
demanar crèdits per poder disposar dels diners, una solució 
que ha convertit les mateixes organitzacions en les màximes 
finançadores del sector social per davant de l’Administració. 
Els crèdits, però, les endeuten i suposen haver d’afrontar 
el cost dels interessos, que no computen com a despeses 
quan ingressen, finalment, les subvencions. A més, la banca 
convencional ja no avança la liquiditat de les subvencions 
de la Generalitat perquè la considera en fallida. En aquest 
punt, entra en joc la banca ètica i el món del cooperativisme 
financer, que ha permès respirar al sector. 

DESEMBRE
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AA Barcelona hi ha 3.000 persones que viuen al 
carrer. La Fundació Arrels treballa per propor-
cionar-los allotjament, alimentació i atenció 
social i sanitària, i les acompanya en el seu iti-
nerari personal perquè recuperin l’autonomia. 

Un 40% dels ingressos de l’entitat prové de fons públics. Al de-
sembre de 2014, la Generalitat els devia 370.000 euros, una 
desena part del seu pressupost anual, que voreja els 3 milions 
d’euros. El deute de l’Administració catalana amb Arrels el for-
maven les subvencions dels anys 2013 i 2014, més un 10% de 
la subvenció del 2012.

Aquests retards no són cap novetat per a les entitats del ter-
cer sector. S’inicien el 2010 a causa dels problemes financers 
de la Generalitat i el problema s’arrossega i continua avui amb 
deutes pendents des de fa 5 anys, en gran part perquè les sub-
vencions, a diferència de les factures, no tenen un termini de 
pagament establert. Si, a banda de les subvencions, hi sumem 
els contractes i els convenis, la xifra d’impagaments de l’Admi-
nistració catalana amb les entitats es multiplica.

Si ens fixem únicament en les subvencions, la mateixa Gene-
ralitat ha reconegut que deu a les entitats de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya 12 milions d’euros de l’any 2013 i 
1 milió d’euros en subvencions del 2012, segons el director 
general de la Taula, Toni Codina. “De subvencions de 2014, de 
fet, no n’han pagat pràcticament cap. Per aquestes dates de 
2015 almenys s’haurien d’haver pagat les bestretes ja fa molts 
mesos”, assegura Codina. “Els impagaments més greus són els 
de les subvencions que es destinen a pagar serveis”, hi afegeix. 
Posa d’exemple els centres oberts del Departament de Benes-
tar Social i Família, ja que, segons la Taula, “estan cobrant l’ac-
tivitat de tot un any a partir del mes de maig de l’any següent i 
de vegades al mes de juliol”, la qual cosa Codina considera que 
“és una barbaritat per a qualsevol entitat, ja sigui petita o gran”. 

Des de la Taula no saben amb certesa la xifra total del deute 
de la Generalitat en aquests moments, però només a les enti-
tats de l’àmbit de la discapacitat, que representen el 29% de 
l’activitat econòmica del sector, l’Administració catalana els 
deu 82 milions d’euros. Són xifres fetes públiques pel Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat (CO-
CARMI), màxim representant del moviment associatiu de la 
discapacitat a Catalunya, l’abril de 2015.

L’Obrador del Tercer Sector Mediambiental de Catalunya, 
que aglutina les entitats ambientals sense ànim de lucre, de-

LES ENTITATS DE 
L’ÀMBIT DE LA 
DISCAPACITAT 
DENUNCIEN QUE LA 
GENERALITAT ELS 
DEU ACTUALMENT 
82 MILIONS 
D’EUROS



nunciava al març del 2014 un deute de gairebé 1,3 milions 
d’euros a 38 entitats del sector en subvencions de la Generali-
tat atorgades entre el 2012 i el 2013. Ara calculen que el deute 
s’ha reduït aproximadament a la meitat.

LA BANCA ÈTICA, GARANT DE L’ACCIÓ SOCIAL
Aquests retards en el pagament de les subvencions suposen, 
en molts casos, que les entitats tenen problemes greus per 
poder continuar desenvolupant els seus projectes. Per fer-hi 
front i obtenir aquests fons que no saben quan cobraran, opten 
per solucions diverses: algunes, amb fons propis, d’altres, amb 
donacions privades de particulars i d’empreses… Demanar un 
crèdit a una entitat bancària “convencional” ja no és una opció. 
El sector coincideix que, ja abans de la crisi, era habitual anar a 
una entitat financera per avançar la liquiditat de les subvenci-
ons. A partir del 2011, però, davant la manca de liquiditat de la 
Generalitat, els bancs deixen de finançar per avançat els paga-
ments que provenen de l’Administració catalana. 

La majoria d’entitats ha optat per demanar crèdits a enti-
tats de la banca ètica. És el cas de TransFORMAS, una associa-
ció que es dedica a explotar les possibilitats de les arts escèni-
ques en entorns com les presons: ha mantingut l’activitat amb 
“petits avançaments de les subvencions, però necessaris per 
sobreviure” que els ha fet Coop57, segons un dels responsables 
de la cooperativa financera. L’Associació de Serveis Juvenils la 
Mina, que ara ha demanat un avançament d’una subvenció de 
poc més de 14.000 euros per mantenir els projectes al barri, és 
un altre dels exemples de l’extensa llista. Amisi, associació que 
es dedica a la mediació intercultural, hauria tancat les portes si 
no fos per la banca ètica i l’avançament de liquiditat que aques-
ta els ha proporcionat després de la retirada de la subvenció 
del Departament de Justícia de la Generalitat.

La banca ètica ha tingut un paper essencial davant els re-
tards. El 2014, Triodos va avançar 15,5 milions d’euros de sub-
vencions públiques, xifra que representa més d’un 80% del fi-
nançament d’aquest banc ètic en projectes socials a Catalunya. 
És més del doble que el 2013, quan van avançar 7,4 milions 
d’euros relatius a subvencions. 

D’altra banda, “més d’un 54% dels fons Coop57 han estat 
destinats a l’avançament de subvencions públiques, segons 
el seu coordinador, Raimon Gassiot. En total, la cooperativa 
de serveis financers ha avançat més de 3,7 milions d’euros 
de deute en matèria de subvencions al llarg del 2014, la ma-
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TRIODOS BANK 
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jor part dels quals corresponen a la Generalitat. El creixe-
ment es visualitza en comparar-ho amb els anys 2008 i 2009, 
quan l’avançament de subvencions estava entre 1,5 i 1,8 mi-
lions d’euros. 

Des de Fiare, un altre projecte de finances ètiques, expli-
quen que també ha concedit préstecs per avançar subvenci-
ons a entitats, però no disposen de les dades desglossades a 
Catalunya.

A nivell global, la banca ètica va créixer durant el 2014 fins 
als 187.383 clients a tot l’Estat espanyol. Els préstecs van aug-
mentar un 6% fins a superar els 821 milions d’euros, segons 
dades del Baròmetre de la Banca Ètica 2014. Hi han influenciat 
factors com l’absorció de les caixes per part de bancs, la crisi 
de Bankia i el descontentament general en el context de crisi 
econòmica.

El creixement de la banca ètica entre el tercer sector és tam-
bé un fet. Des de Triodos ho vinculen a l’obertura de la sucursal 
a Girona a mitjan 2013 i al coneixement en augment d’aquest 
tipus de banca. Isabel Sánchez, directora de Triodos Bank Cata-
lunya, afirma que més d’un 60% de les operacions de l’oficina 
de Barcelona relatives al tercer sector social estan relaciona-
des amb l’avançament de subvencions públiques. 

UN RESPIR AMB COSTOS FINANCERS 
El sector consensua que la banca ètica ha representat una gran 
ajuda per mantenir l’acció social a Catalunya davant els retards. 
No obstant això, Lluïsa Ortín, d’Arrels, explica que del 2008 al 
2013 van afrontar els problemes de liquiditat amb dues pòlis-
ses de crèdit, a Fiare i a Triodos Bank, però la solució també 
els va comportar elevats costos financers i han acabat cofinan-
çant-se amb préstecs sense interessos a la seva base social, en-
tre d’altres. Una mostra de l’arrelament de les organitzacions, 
però també que la banca ètica no és una solució gratuïta.

Demanar un crèdit per “esperar” el pagament de l’Adminis-
tració endeuta el sector i suposa haver d’afrontar el cost dels 
interessos econòmics dels crèdits, que no computen com a 
despeses quan els ingressen les subvencions. Al cap i a la fi, di-
ners que “perden i han d’assumir per avançar allò que se’ls ha 
atorgat però que no saben quan cobraran”, segons Jordi Marí, 
de Finançament Ètic i Solidari. 

Al marge de la banca, trobem Coop57, una cooperativa de 
serveis financers que destina els recursos en préstecs per a 
projectes d’economia social i solidària i ha crescut amb mol-

DEMANAR UN 
CRÈDIT PER 
“ESPERAR” LA 
SUBVENCIÓ 
SUPOSA PER A 
L’ENTITAT HAVER 
D’ASSUMIR 
EL COST DELS 
INTERESSOS 
BANCARIS



ta força. Pel que fa a l’avançament de subvencions públiques, 
financen fins a un 80% del total i fins a un màxim de 300.000 
euros. L’interès d’aquesta operació és d’un 6,75% per a tots els 
socis aquest 2015. 

El sector aplaudeix la iniciativa perquè treballa amb una 
garantia diferent que els permet respirar: els avaladors so-
cials avancen crèdit si hi ha un teixit determinat de gent que 
avala personalment el projecte i no en funció de les garanties 
clàssiques, com, per exemple, un immoble. Però els costos de 
l’endeutament no s’eximeixen. Amb l’interès fixat, el cost que 
té per a l’Associació pro Habitatge avançar una subvenció del 
Departament de Benestar Social i Família per a programes 
d’habitatge social supera els 3.000 euros. En el cas de la Xarxa 
de Custòdia del Territori, el cost d’avançar la subvenció del De-
partament de Territori i Sostenibilitat és de 8.100 euros, que 
deixen de destinar a l’acció social. 

PÈRDUA DE PRESSUPOST PÚBLIC DEL TERCER SECTOR
El problema del retard en el pagament de les subvencions cal 
sumar-lo a la pèrdua de pressupost públic que pateix el tercer 
sector a partir del 2008, coincidint amb l’increment constant 
de les necessitats socials vinculat a la pèrdua de capacitat ad-
quisitiva de moltes famílies i a l’augment de la taxa d’atur. Gai-
rebé un 50% de les organitzacions manifesten que han sofert 
una reducció dels ingressos de l’Administració des del 2010.

Consegüentment, del 2008 al 2010, el sector es reestructu-
ra per afrontar més acció social amb menys pressupost públic 
i la reducció de les obres socials de les caixes que desaparei-
xen. En aquesta etapa, entre el 2009 i el 2011, cessen l’activitat 
un 15% de les entitats petites i mitjanes. La majoria, però, es 
mantenen reduint jornades laborals, plantilles i projectes i, per 
tant, perdent força.

Davant aquest panorama, des de la Direcció General de Polí-
tica Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat assegu-
ren que estan subjectes al Govern central, que és qui “els fa de 
banc i els aporta liquiditat”, segons l’exdirector Jordi Òliva, que 
al febrer de 2015 ha estat contractat per CaixaBank. Aquest fet, 
indica Òliva, els duu a complir la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, que “atorga prioritat absoluta al pagament dels interes-
sos del deute públic i imposa l’assumpció d’objectius d’estabi-
litat pressupostària”.

El sector reclama que la Generalitat concreti terminis de pa-
gament i fixi uns criteris objectius a l’hora de liquidar el deute. 

EL TERCER 
SECTOR SOCIAL 

AGLUTINA 
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Però hi ha una nova amenaça sobre la taula: a l’abril de 2014 
es van aprovar les disposicions derivades de la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, en què s’especifica que les subvencions ator-
gades “poden ser revisades i modificades totalment o parcial-
ment, per salvaguardar el compliment dels objectius d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat”.

També s’hi va afegir una disposició transitòria que permet 
modificar les subvencions ja aprovades i concedides. Aquesta 
va ser aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya i afecta to-
tes les línies de subvenció del Govern, tot i que l’Executiu as-
segura que no pretén aplicar-la i es compromet a negociar i 
buscar solucions perquè la disposició transitòria no impedeixi 
el finançament dels projectes que rebin una subvenció.

En aquesta conjuntura descrita, les entitats i organitzacions 
entrevistades coincideixen a afirmar que la crisi ha obligat a 
buscar noves formes de finançament al marge de l’Administra-
ció i partint de l’autogestió, de manera que es comença a tren-
car amb la dependència econòmica del sector generada des de 
mitjan anys vuitanta. D’altra banda, es prioritza la banca ètica 
i l’economia social i solidària: Triodos Bank ha duplicat els cli-
ents del tercer sector des del 2012 i Coop57 ha assolit el màxim 
d’aportacions dels socis, amb gairebé 25 milions d’euros, quan 
el 2008 no arribaven als 4,2 milions. La conclusió que tots afir-
men rotundament és que l’acció social catalana es manté per 
la societat civil organitzada en un univers atomitzat d’entitats 
transversals que ara per ara aglutina 6.800 entitats, represen-
ta un 2,8% del PIB i presta serveis a 2,1 milions de persones. 
Un reflex d’un teixit conscient i ben arrelat que històricament 
ha assumit la major part de la política social catalana. Es trac-
ta d’un sector molt divers però amb un denominador comú: 
la consciència de mantenir l’acció social malgrat les dificultats 
que els ha imposat la crisi econòmica.

JORDINA  
ARNAU  
(SELVA DEL CAMP, 
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Elogi de la 
digestió L  ’Anuari Mèdia.cat arri-

ba aquest any a la xifra 
rodona de la cinquena 
edició. De mica en mica, 
escletxa a escletxa, en 

aquest temps ha aconseguit trencar si-
lencis, contribuint a posar en l’agenda 
mediàtica qüestions en el seu dia molt 
poc tractades, com l’afer Urdangarín, els 
maltractaments als Centres d’Interna-
ment d’Estrangers o els desnonaments, 
per posar-ne només alguns exemples. 
També ha fet fotografies globals de te-
mes com la corrupció i el frau fiscal, 
oferint context i profunditat. La manera 
com ho ha fet està carregada d’intenci-
onalitat: amb el suport de molts actors 
diferents, teixint complicitats arreu i 
apostant pel finançament de la comu-
nitat ja des d’un moment en què, en les 
plataformes de micromecenatge, els 
projectes periodístics eren més aviat 
una raresa. 

Paral·lelament, en aquests cinc anys 
s’ha incrementat la voràgine a què ens 
veiem sotmesos tant els periodistes a 
l’hora de treballar com la ciutadania 
a l’hora d’informar-se. En aquest em-
patx de dimensions descomunals, cada 
minut hi ha noves notícies, cada segon 
un tuit origina un nou titular. Aquesta 
espiral de rapidesa, sumada a la lluita 
per l’audiència, ha compromès en molts 
casos la qualitat informativa. La pressa 
per ser els primers a explicar una cosa 
ha fet oblidar sovint que allò realment 
important és explicar-la bé. I mentre el 
model publicitari als mitjans digitals se-
gueix obsessionat pel recompte de clics, 
la majoria de grans capçaleres menyste-
nen la credibilitat que van guanyar amb 
el paper tot col·locant notícies banals i 
cridaneres als seus webs.

EPÍLEG
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En aquests darrers anys, però, també 
han aparegut raons per a l’optimisme. Si 
bé la crisi econòmica ha seguit tenallant 
els mitjans de comunicació, nous pro-
jectes periodístics titllats d’”alternatius” 
i d’altres que feia anys que caminaven 
han demostrat que amb pocs recursos 
però volent fer bé la feina també es pot 
aconseguir credibilitat i ressò. La fron-
tera entre els grans mitjans corporatius 
i d’altres de més modestos s’esborra de 
mica en mica. Cada vegada és més clar 
que la precarietat és una amenaça per a 
la qualitat, però també que el periodis-
me en majúscules no és patrimoni exclu-
siu de ningú.

En aquest context, creiem més ne-
cessari que mai reivindicar la lentitud 
per destriar el gra de la palla. Els dotze 
reportatges d’investigació de l’Anuari 
Mèdia.cat posen el focus en temes que 
l’agenda informativa va obviar o pels 
quals va passar de puntetes. Una oportu-
nitat per combatre la pressa amb l’apro-
fundiment i el context. Digerir per enten-
dre. Per obrir una escletxa i posar sobre 
la taula els temes silenciats, per tal que 
arribin als mitjans de comunicació i a la 
societat. I per fer-ho no hi ha cap recepta 
màgica, sinó els ingredients clàssics. Dis-
posar de temps per investigar els temes, 
contrastar les informacions, mirar allò 
que a d’altres els ha passat per alt. Da-
des, fonts, context. Periodisme. 

Davant la volatilitat dels titulars, 
l’Anuari es proposa romandre. Aquest 
any hem volgut que sigui també una 
eina per repassar què va donar de si el 
2014 des del punt de vista del periodis-
me crític, independent i rigorós que rei-
vindiquem durant tot l’any des del Grup 
de Periodistes Ramon Barnils. Ho fem 
organitzant els continguts per mesos, 

ELISENDA  
ROVIRA
COORDINADORA DE 
 L’AnuAri MèdiA.cAt



repassant l’any dia a dia amb un almanac i elaborant infografi-
es sobre temes que considerem rellevants. El fet d’imprimir-lo 
a dues tintes és una conseqüència més d’aquesta voluntat 
d’apostar per la part més tangible del projecte, en el sentit més 
físic del terme. 

Al cap de cinc anys, estem molt contents d’haver rebut un 
cop més el suport necessari per tirar endavant. Aquest cop 
hem aconseguit més diners que mai gràcies al micromecenat-
ge: 15.000 euros que ens permeten fer possible l’Anuari i la 
renovació de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat. També 
hem batut un nou rècord de micromecenes, amb 594 persones 
i col·lectius que hi heu contribuït. Les aportacions a través del 
micromecenatge, així com el suport de la Fundació Catalunya, 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya i de les sis universitats 
catalanes que col·laboren amb el projecte ens permeten tirar 
endavant amb garantia d’independència.

Però l’Anuari és col·laboratiu no tan sols en la seva mane-
ra de finançar-se, sinó també en la seva gestació i elaboració. 
És una feina feta amb un equip de dotze periodistes, alguns de 
molt joves i d’altres de més experimentats. En aquest any de 
relleu en la coordinació hem treballat estretament amb Crític 
per elaborar-ne i editar-ne els continguts. 

Tanquem aquest Anuari, doncs, amb la voluntat de tren-
car silencis mediàtics, de seguir explorant com podem fer que 
aquests temes arribin a la societat i amb el convenciment que el 
“com” és tan important com el “què”. Un projecte en què ser capa-
ços d’imaginar, d’innovar i d’anar allà on creiem que hem d’anar. 
Amb modèstia però amb intenció clara. Amb totes les ganes. 

“Si vols anar de pressa, vés sol; si vols arribar lluny, vés 
acompanyat”, diu aquell conegut proverbi. Amb la lentitud 
i el treball col·laboratiu com a marques de la casa, l’Anuari  
Mèdia.cat vol seguir arribant cada any una mica més enllà.



141

AN
UA

RI
 M

ÈD
IA

.C
AT

ME- 
CE- 
NES

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  
 

 IdESGA, Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa 
 

ANC Sants Monjuïc

Carlos Humet · Josep M · Jaume Canals Riba · Dempeus per la Salut Pública · Armengol ·  
M. Dolors Balanyà · Dolors Camats · 7accents · mercè cabanes · Pere Jané Brosa · Jaume 
Brosa i Maria Rosa Canadell · Marcel Ciutat · Heca · Josep Riera Casadesús · Montse Bonet 
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Chicano · Roger @adestemps · Josep Maria Royo Aspa  · Miquel Masferrer Niubò  · Núria 
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Gonzalo Candanedo Fernández · Francesc Gil Lluch · Laura Hurtado · Glòria Piera · Miquel 
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· joseptrd · Pepa i Oriol · Marc Lascorz i Florit · mboto · Jordi Roig Peñalver · Coloma Moreno 
· Guiomar · Marta Ballesta · Teresa · Carles Viñas Aulet @carlesvin · Joan Junyent Tarrida · 
Jordi Palà Balanyà · Joan Ferrà · Ananda · Roger Aluja · spaniard · francescvila · José María 
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· Joana Soto · Pol Arderiu Aleix · Ferran11 · Lluís Cuevas Huguet · Joan Soto Riera · Manel 
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· @Massagran9 · Pau C. · carrerdelmar · Jordi Benavente · imma · Javier Motis · ArnauGuardiola 
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Joan Vila i Triadú · Bernat Picornell Grenzner · Òscar Sisteré  Saureu  · Marina · jmtigg  · 
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· Jofre4 · Josep Maria Aloy · happy94 · Oriol Gabarró Castelltort  · Miquel_NV · Lluís Àngel 
Ouro · ricardolot · Família Canela Olcina · Francesc Uribe · Artinpocket  · Oriol · jaumebosk 
· David Gay i Tello · layretdo · Xènia Solà · JoanM · Cesc ·  vmitjans · Rubèn Riau · forrellat 
· Masia la Muntada · Rosa Obradors · chufo06 · Griselda Casadellà Cunillera  · Ignasi 
Perramon · Meritxell Freixas Martorell · Isidor Marí · Daniel Tomas · Pep Centelles · Carles 
Bellver Torlà · Núria Ferrando · Iolanda Sànchez Alcaraz · Noèlia Sanz · Jordi Martí · Albert 
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Santa-Olalla Rovira · Maria Vila i Redon ·  Eva Rosell · Nona · Alice · freeinstants  · Judith 
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Ariadna Munné Ciutat · Adrià Quesada i Famadas · Francesc Mateu @frmat · angels · 
Infermera explotada · Estanis · noica · Meia Sanchez Belso · Santi Galán i Duran  · Jordi 
Castellana Gamisans · albertmiralles  · Maurici Capdet Mateu
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Cada cop tenim més mitjans de comunicació i més fonts d’informació però, alho-
ra, creix la sensació de no estar ben informats. En aquest magma dens i accelerat 
que formen les notícies hi ha temes que no hi apareixen i, per tant, no existeixen, 
per molt reals, rellevants o fins i tot transcendentals que siguin. Per donar veu 
a aquests silencis mediàtics i, alhora, també per fugir del soroll, fem des de fa 
cinc anys l’Anuari Mèdia.cat. Enguany presentem dotze reportatges en profun-
ditat, elaborats sense cap més pressió que el rigor, la independència i l’esperit 
crític, que són els pilars que defensem el Grup de Periodistes Ramon Barnils. A 
més a més, calendaritzem i contextualitzem altres silencis mediàtics que han 
tingut lloc durant l’any i hi aprofundim amb infografies. Tot plegat, fet gràcies al 
finançament col·lectiu, amb 594 mecenes i 15.580 euros recaptats, i el suport de 
la Fundació Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i sis universitats. 
Contra la voràgine informativa, seguim donant veu als temes silenciats. 

PVP: 10 €

L’editen

Amb el suport de:
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98
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