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Teniu a les mans l’AnuAri MèdiA.cAt de 2016-2017 que elaborem el 

Grup de Periodistes Ramon Barnils. Un cop més, en són protago-

nistes els temes que alguns grans mitjans intenten amagar i que 

els poders intenten (i sovint aconsegueixen) condicionar, o que la 

voràgine de l’actualitat ha fet passar desapercebuts o quedar expli-

cats sense prou context. L’any que deixem enrere ha vingut molt 

condicionat pel procés independentista, que ha afectat l’exercici 

de drets individuals i col·lectius, entre els quals hi ha les llibertats 

d’informació i d’expressió. Com va dir Walter Lippmann el 1920, “la 

crisi de la democràcia occidental és també la crisi del periodisme”. 

Al nostre país, la democràcia ha estat en crisi el 2017 i tot indica 

que el 2018 la situació no millorarà. Hem vist actuacions despro-

porcionades de la justícia i la policia, sí, i també com es tancava la 

porta una i altra vegada al diàleg i a la voluntat popular. Però també 

hem observat com mitjans de comunicació i periodistes han estat 

atacats o dòcilment s’han posat, de forma acrítica, al servei d’una 

causa que en cap cas era la del conjunt de la societat i de l’univers 

dels seus lectors o consumidors.

Un contemporani de Lippmann va dir que la veritat —i la funció 

del periodisme és buscar-la i explicar-la amb honradesa i valentia— 

és la primera víctima en una guerra. I en els darrers mesos hem 

viscut una guerra política que, molts dies, ens ha obligat a prendre 

Ferran Casas
 
President del  
Grup de Periodistes  
Ramon Barnils

Contra el cinisme, 
periodisme
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compromís cívic. Hem de defensar-ne l’exercici en contraposició al 

cinisme i als mitjans convertits en autèntiques màquines de fang al 

servei d’interessos polítics o empresarials poc nobles. 

El procés també ha tingut les seves parts silenciades, com les 

múltiples agressions espanyolistes a molts ciutadans i professio-

nals dels mitjans de comunicació. Moltes d’elles beuen de la mà-

quina de fang, de les fake news que ara ens diuen que es regularan 

i perseguiran, i també del discurs d’odi de què, per exemple, han 

estat víctima els mitjans públics o el nostre model educatiu, els dos 

grans i singulars èxits de l’autogovern català. La propagació del 

discurs d’odi i com atacar-lo sense limitar la llibertat d’expressió 

és un dels punts de reflexió de l’AnuAri, en relació amb el procés 

però també amb els atemptats de Barcelona i Cambrils. La feina 

de l’AnuAri es complementa amb altres iniciatives del grup com el 

Mapa de la Censura de Mèdia.cat, l’Observatori del Discurs Discri-

minatori o el manifest que vam promoure amb altres entitats en 

favor de la llibertat de premsa en la vigília de l’1 d’octubre. 

L’elefant del procés, que no sembla que s’hagi d’evaporar, ha 

estat una fenomenal excusa per amagar i silenciar temes que no 

hem volgut passar per alt. És el cas de l’Europa fortalesa que van 

construint-nos els estats i els poders econòmics a Brussel·les, que al 

nostre país té més beneficiaris dels que pensem; l’enginyeria fiscal 

de l’omnipotent clan Matutes a Eivissa o la precarietat dels colli-

dors de cítrics al País Valencià. El context fa que ens hàgim de sentir 

massa sovint que ara no toca tractar un o altre assumpte o que 

és necessari no aixecar catifes. Al Grup Barnils creiem en un país 

que faci compatible la defensa radical de la democràcia en un sentit 

ampli amb l’exigència ètica als poders. Un dels treballs, que ja hem 

prepublicat, ha provocat ja canvis a l’Administració, en aquest cas 

amb referència a serveis socials adjudicats a dues fundacions del 

tercer sector que han fet una gestió del diner públic com a mínim 

dubtosa, amb complicitats i portes giratòries. La qualitat de la nos-

tra democràcia tindrà molt a veure amb la del nostre periodisme. 

Contra el cinisme, 
periodisme
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En nom  
d’Espanya

Jordi Borràs

Activistes contraris a la independència provoquen, en tres mesos, 139 incidents violents 

a Catalunya, entre els quals 86 agressions físiques

Foto: Jordi Borràs
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Actes vandàlics, insults, amenaces i 
pallisses són només alguns dels atacs amb 
motivació espanyolista que hi ha hagut 
durant la tardor del 2017, especialment 
després de l’1 d’octubre. Si bé els seus 
autors són una petita minoria entre totes les 
persones que s’han manifestat a favor de la 
unitat d’Espanya, la violència ha esdevingut 
més transversal i ha estat una tònica en una 
gran part de les mobilitzacions dels contraris 
a la independència. Militants d’extrema 
dreta han protagonitzat un bon nombre 
d’incidents, però ni de bon lluny tots: en molts 
casos més, l’únic denominador comú entre 
els agressors és l’exhibició de simbologia o 
consignes proespanyolistes. La majoria dels 
grans mitjans de comunicació amb seu a 
Madrid han ignorat aquestes agressions i 
han alimentat un relat anticatalanista que 
les ha fet encara més impunes.

Per complementar aquest reportatge:
Annex. Cronologia d’incidents. Pàg. 136

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT
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Entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 2017 es van produir a 

Catalunya almenys 139 incidents violents que tenien una motivació 

política en defensa de la unitat d’Espanya (sense incloure-hi l’acció 

de les forces de seguretat de l’Estat al voltant de l’1 d’octubre per 

impedir el referèndum). D’aquests —podeu consultar la llista com-

pleta d’incidents a l’annex final d’aquest AnuAri—, la majoria (86) 

són agressions, que han provocat un total de 101 víctimes amb fe-

rides de diferent consideració. La resta dels delictes són de diversa 

tipologia, però principalment hi trobem amenaces, coaccions, actes 

vandàlics, violació de la propietat privada i com a mínim dos casos 

de violència sexual.

La investigació d’aquests incidents per a l’AnuAri MèdiA.cAt s’ha 

basat en la recerca i el contrast a través de fonts periodístiques, 

policials i testimonials i, sempre que ha estat possible, a través de 

les mateixes víctimes. No se’n publiquen els noms perquè s’ha vol-

gut protegir-ne al màxim la identitat, malgrat que en alguns casos 

la seva projecció pública ho fa difícil. El nombre d’incidents reco-

llit podria augmentar, perquè moltes accions violentes no s’han 

denunciat o no s’han recollit a través de testimonis. La voluntat 

d’aquesta recerca és visibilitzar els casos de violència en clau de de-

núncia periodística, respectant en tot moment el curs judicial dels 

diversos processos ja iniciats, així com d’aquells que ens consta que 

s’iniciaran. De la mateixa manera, el focus o la mirada d’aquest tre-

ball se situa sobre els fets i no pas sobre els autors, atès que aquesta 

tasca correspon a les parts, així com als operadors jurídics.

Cal no oblidar que també hi ha hagut violència tant abans com 

després dels 95 dies que inclou aquest informe. Diversos fets que 

podrien haver-s’hi inclòs s’han descartat pel fet d’estar fora del pe-

ríode analitzat, per la impossibilitat de verificar algunes informa-

cions o també pel dubte —tot i els indicis— sobre la motivació po-

lítica del delicte. És el cas, per exemple, dels actes vandàlics que es 

van produir la nit del 3 d’octubre, en què van aparèixer més de 160 

vehicles amb les rodes punxades a la demarcació de Girona. També 

s’han descartat, per motius d’envergadura —hauria estat impossi-
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ble determinar-ne l’abast—, els actes delictius fets a través de les 

xarxes socials, però sí que s’hi inclouen tres casos on aquestes han 

tingut un paper destacable i que han derivat en persecució pública 

o en l’afectació de negocis relacionats amb les víctimes. Tampoc no 

s’han inclòs en l’informe els incomptables actes vandàlics contra 

seus de partits, associacions, cases particulars, escoles i monu-

ments. Sí que s’hi han incorporat els casos en què les pintades eren 

amenaces de mort o els actes vandàlics havien causat danys majors. 

Així mateix, s’han descartat aquells fets que, malgrat estar directa-

ment relacionats amb l’onada de violència arran del referèndum de 

l’1 d’octubre, han passat fora del Principat de Catalunya. Tenint en 

compte el cribratge que s’ha fet per acotar la mostra, cal dir que un 

estudi amb més profunditat podria fer augmentar aquesta xifra de 

manera considerable. 

Un relat que deshumanitza l’independentisme
El clima de tensió i de violència contra l’independentisme —i con-

tra els partidaris del dret a l’autodeterminació— ha generat una 

onada de catalanofòbia i d’anticatalanisme que ha anat més enllà 

del Principat i que s’ha fet notar arreu del territori dels Països Cata-

lans sota domini de l’Estat espanyol. Al País Valencià es van repor-

tar 15 incidents entre el setembre i el novembre, com les agressions 

de militants ultradretans durant la marxa del Nou d’Octubre, que 

van deixar diversos manifestants i periodistes ferits. A Palma, el 7 

d’octubre, l’assalt contra la paradeta de l’Assemblea Sobiranista de 

Mallorca al pas d’una manifestació per la unitat d’Espanya va pro-

vocar diversos danys materials i com a mínim una persona ferida.

En menor mesura, en diversos punts de l’Estat espanyol també 

s’han produït fets similars, com l’escarni espanyolista a Saragossa 

del 24 de setembre contra un acte de Podemos en defensa d’un refe-

rèndum pactat, on es va agredir la presidenta de les Corts d’Aragó i 

es va atacar un cotxe de TV3. Més enllà dels Pirineus, un exemple de 

la violència espanyolista va ser la ràtzia organitzada a través de les 

xarxes socials per arrencar banderes independentistes d’habitatges 
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al barri londinenc de Camden i les amenaces d’organitzar “una nit 

dels vidres trencats” si no retiraven les estelades, fets pels quals la 

policia londinenca va iniciar una investigació. 

Tant a Catalunya com a fora, difícilment s’explica aquest clima 

generalitzat de violència sense analitzar el relat creat durant la tar-

dor del 2017 des del poder judicial, el món policial, el mateix Estat i, 

en gran mesura, uns mitjans de comunicació amb seu a Madrid on 

les veus crítiques amb l’argumentari del Govern espanyol en relació 

amb la qüestió catalana eren les grans absents. La demonització del 

moviment independentista, dels mitjans públics catalans, de l’esco-

la catalana i dels Mossos d’Esquadra ha contribuït a deshumanitzar 

els independentistes i a justificar la violència policial contra els par-

tidaris del referèndum. Com a símbol, el famós “¡A por ellos!”, el crit 

amb què els partidaris de la unitat d’Espanya animaven els agents 

policials desplaçats a Catalunya per intentar aturar la votació de 

l’1 d’octubre. Precisament, les dades demostren que és a partir  

de la jornada del referèndum quan es dispara el nombre d’incidents,  

coincidint amb l’onada repressiva d’aquell mateix dia, que es va sal-

dar amb 1.066 ferits. El mes d’octubre és el que engloba la majoria 

dels fets estudiats, un total de 80.

La creació d’aquest relat mediàtic és, justament, una de les cau-

ses de la violència contra l’independentisme, segons l’historiador 

Carles Viñas, especialitzat en extrema dreta i nacionalisme català i 

doctor en història contemporània per la Universitat de Barcelona, 

on fa de professor. Viñas hi afegeix dos motius més: d’una banda, 

l’orfandat dels nacionalistes espanyols davant la manca de resposta 

política dels seus representants 

parlamentaris, que neguen la 

legitimitat del referèndum i 

abandonen el Parlament els dies 

6 i 7 de setembre, i, de l’altra, la 

constatació per primer cop per 

part dels partidaris de la unitat 

d’Espanya que les aspiracions 

El clima generalitzat de violència 

no s’explica sense analitzar el 

relat creat des del poder judicial, 

el món policial, el mateix Estat i 

els mitjans de comunicació



11

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

independentistes són una amenaça seriosa. Aquesta constatació 

propicia durant la tardor les grans manifestacions espanyolistes 

que seran caldo de cultiu de molts dels incidents violents que recull 

aquesta recerca. Aquest estudi demostra que durant les jornades 

del 8, del 12 i del 29 d’octubre, coincidint amb les tres grans mani-

festacions que Societat Civil Catalana (SCC) va fer a Barcelona, es 

produeixen 34 episodis violents.

La violència espanyolista guanya transversalitat
Aquesta violència no és un fenomen nou a Catalunya. Viñas n’ex-

posa com a mínim dos antecedents: els atacs per part de militants 

espanyolistes contra membres d’Unió Catalanista i d’Estat Català, 

que van causar diversos morts les dues primeres dècades del segle 

passat, o l’aparició dels caps rapats neonazis, la incorporació del 

racisme en el discurs ultradretà espanyol i els xocs amb un inde-

pendentisme combatiu que acabava d’eclosionar als anys vuitanta 

del segle xx. Tot i això, l’actual onada violenta té un fet diferencial, 

segons Viñas: aquests fets delictius ja no són patrimoni exclusiu de 

l’extrema dreta militant, tal com havia passat durant la dècada dels 

vint i dels vuitanta del segle passat. Aquesta vegada, els agressors 

no sempre poden ser classificats com a ultradretans, ja que la vio-

lència ha traspassat el seu entorn clàssic —l’extrema dreta— cap a 

un espanyolisme més transversal. 

En molts incidents analitzats no és possible establir un vincle 

entre els agressors i una ideologia concreta, ja que el seu únic de-

nominador comú és l’exhibició de simbologia o consignes sobre la 

unitat d’Espanya. Tant és així que fins i tot ha canviat el prototip 

d’agressor: el gènere, l’edat i una estètica concreta ja no són un 

patró comú. Aquesta conclusió també és compartida pels Mossos 

d’Esquadra, que apunten que la majoria dels identificats i detinguts 

relacionats amb aquests fets no tenien antecedents delictius deri-

vats de la seva activitat política, sinó un historial policial de delin-

qüència comuna. A banda d’això, també és particularment alarmant 

que en quatre casos es té constància que els agressors serien agents 



12

de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, en tres dels quals fora de 

servei. A diferència de la violència policial al voltant de l’1 d’octubre, 

aquests successos s’han inclòs en el recompte pel seu component 

anticatalanista o directament catalanòfob. 

Un altre element destacable, que es repeteix especialment en 

incidents ocorreguts durant les manifestacions, és que les vícti-

mes expliquen que altres manifestants que, en un primer moment, 

s’atansaven a separar les parts o a socórrer les víctimes, després 

de l’agressió acabaven justificant l’actitud dels violents. Altres víc-

times relaten passivitat policial d’antiavalots —tant dels Mossos 

d’Esquadra com de la Policia Nacional— mentre s’estaven produint 

agressions. 

Cal destacar també que, en un nombre important dels casos 

de violència, 28, les persones afectades han preferit no denunciar. 

Segons els seus propis relats, principalment ha estat per tres mo-

tius: per por, ja sigui de tornar a tenir contacte amb l’agressor o 

que aquest pugui obtenir dades personals de la víctima de resultes 

dels tràmits del litigi; per desconfiança en un sistema judicial lent 

i sovint ineficaç amb delictes d’aquesta mena, i, a l’últim, per les 

despeses econòmiques i el temps invertit que suposa. No sempre 

ha estat fàcil verificar si s’ha interposat denúncia. És per això que 

trobem un gran nombre de casos en què es desconeix si s’ha cursat, 

59, per sobre dels 52 en què sí que consta la denúncia.

La majoria de les agressions, amenaces i altres fets delictius 

d’aquesta recerca es podrien incloure entre els anomenats delictes 

d’odi perquè han estat motivats per la ideologia de la víctima (inde-

pendentistes, partidaris del referèndum), directament pel seu ori-

gen o sentiment identitari. A més, el missatge d’odi es trasllada en 

forma d’avís a la resta de les persones de similar ideologia política 

o origen. També és rellevant que entre els 139 casos estudiats n’hi 

ha 30 en què les víctimes són periodistes, bona part de mitjans pú-

blics. Entre les víctimes també hi ha set casos en què hi ha implicats 

Mossos d’Esquadra que han patit agressions, amenaces o injúries i 

un vuitè cas amb un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ferit 
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per activistes d’ultradreta. Set d’aquests vuit casos que afecten la 

policia catalana van succeir després de l’1 d’octubre, coincidint amb 

el debat mediàtic sobre el paper dels Mossos durant la jornada del 

referèndum. A l’últim, cal subratllar la gran quantitat de pintades 

que hi ha hagut en diferents centres educatius del país, insultant el 

professorat o el sistema educatiu català, tots ells fets no inclosos en 

l’informe pels motius ja explicats, tot i que sí que hi apareixen dos 

professors agredits dins d’un centre educatiu. 

Tots els incidents que recollim han passat pràcticament inad-

vertits per una part majoritària dels mitjans de comunicació d’abast 

estatal. Especialment, han estat ignorats per la mateixa premsa es-

panyola que —a excepció d’alguns casos— comprava de manera 

acrítica l’argumentari que ha dut l’aparell judicial a empresonar els 

líders associatius Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sedició, un de-

licte que comprèn l’aixecament públic, tumultuari i amb violència, 

tot i quedar més que demostrat el caràcter pacífic de les manifesta-

cions que han liderat.

(Gràcia, Barcelona, 1981). Fotoperiodista i il·lustrador freelance, membre 

del Grup Barnils. Actualment col·labora, entre altres mitjans, amb El Món, 

El Temps, Crític i la revista basca Argia. Ha dedicat part de la seva obra 

professional a investigar l’extrema dreta i el nacionalisme espanyol a 

Catalunya. Ha publicat quatre llibres: Warcelona: Una història de violència 

(Pol·len edicions, 2013), Plus Ultra. Una crònica gràfica de l’espanyolisme 

a Catalunya (Pol·len edicions, 2015), Desmuntant Societat Civil Catalana 

(Saldonar, 2015) i La cara B del procés (Pagès editors, 2016).

Jordi
Borràs
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setembre octubre

22 DE SETEMBRE
MANIFESTACIÓ 
D’EXTREMA DRETA 
CONVOCADA 
DAVANT DE LA  
SEU DE L’ANC,  
A BARCELONA

30 DE SETEMBRE
MANIFESTACIÓ 
ESPANYOLISTA 
AMB COL·LECTIUS 
D’EXTREMA DRETA 
AL CENTRE DE 
BARCELONA

1 D’OCTUBRE
REFERÈNDUM

MANIFESTACIÓ 
DE LA FALANGE 
I DEMOCRACIA 
NACIONAL  
A BARCELONA

3  
D’OCTUBRE
VAGA  
GENERAL

8 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA  
DE SOCIETAT CIVIL 
CATALANA  
AL CENTRE  
DE BARCELONA

12 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA DE 
SOCIETAT CIVIL 
CATALANA AL CEN-
TRE DE BARCELONA

18 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA 
A LA PLAÇA 
FRANCESC 
MACIÀ DE 
BARCELONA

 
Font: elaboració pròpia a partir de fonts 
periodístiques, policials i testimonials. 
Trobareu la cronologia completa  
d’incidents a l’annex d’aquest Anuari.

INCIDENTS VIOLENTS 
PROVOCATS PER 
PARTIDARIS DE LA 
UNITAT D’ESPANYA  

Agressions, amenaces, actes 

vandàlics i altres fets amb motivació 

política antiindependentista 

o antireferèndum registrats a 

Catalunya entre el 8 de setembre  

i l’11 de desembre del 2017.
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novembre desembre

27 D’OCTUBRE
PROCLAMACIÓ
DE LA REPÚBLICA
CATALANA

MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA  
A LA PLAÇA ARTÓS 
DE BARCELONA

29 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA DE 
SOCIETAT CIVIL 
CATALANA AL 
CENTRE DE  
BARCELONA

30 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ 
ANTIFEIXISTA I 
CONVOCATÒRIA
ESPANYOLISTA A 
LA BONANOVA,  
A BARCELONA

4 DE NOVEMBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA AMB 
PRESÈNCIA DE 
L’EXTREMA DRETA
A MATARÓ

CASOS DENUNCIATS

NO DENUNCIATS O NO SE SAP

VÍCTIMES D’AGRESSIONS FÍSIQUES

PERIODISTES IMPLICATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95  
DIES EN TOTAL

 

139  
CASOS:  
52 DENUNCIATS ,  
28 NO DENUNCIATS , 
59 NO SE SAP 

86  
AGRESSIONS 
101 VÍCTIMES  
D’AGRESSIONS 
FÍSIQUES

30  
CASOS AMB  
PERIODISTES  
IMPLICATS 
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Quan l’excepcionalitat 
política posa en perill drets 
fonamentals

L’excepcionalitat política entorn del referèndum de l’1 d’octubre 

ha marcat l’últim quadrimestre de 2017 a Catalunya i l’Estat es-

panyol i ha repercutit en l’exercici de les llibertats d’expressió i 

d’informació. Entre el 6 de setembre, quan es va aprovar la Llei 

del referèndum, i el 21 de desembre, data de les eleccions catala-

nes, s’han produït fins a 143 incidents que poden afectar aquests 

drets fonamentals, segons ha registrat el Mapa de la Censura de  

Mèdia.cat i tal com va recollir i analitzar —abastant fins l’1 de no-

vembre— l’informe 1-O. Llibertat d’informació a la corda fluixa.

El Mapa és un projecte col·laboratiu que documenta fets o situa- 

cions que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir 

les llibertats d’expressió o d’informació de la ciutadania. Els inci-

dents s’hi classifiquen en diverses categories, que utilitzem també 

en l’anàlisi que en fem a continuació: relacionades directament 

amb la tasca periodística (agressions, amenaces o intimidacions; 

resolucions judicials, actuacions policials o denúncies; legislació 

o posicionaments de poders públics; pressions, censura o “auto-

censura”) o bé que afecten la ciutadania en general (restriccions o 

amenaces en relació amb la participació social o política; persecu-

ció de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà; 

censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus).

       Roser Reyner i Bou. Periodista, redactora de 
l’informe ‘1-O. Llibertat d’informació a la corda fluixa’
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 ALTRES

5,4 % 
EL 3 D’OCTUBRE, DIA  
DE L’ATURADA GENERAL

8,1 % 
EN MANIFESTACIONS  
INDEPENDENTISTES

5,4 % 
L’1 D’OCTUBRE, PER PART 
D’AGENTS DELS COSSOS 
DE SEGURETAT ESTATALS

64,9 % 
EN MANIFESTACIONS  
NACIONALISTES  
ESPANYOLES

 Les agressions, amenaces o intimidacions contra periodistes 

o mitjans comencen el dia 20 de setembre, quan augmenta la ten-

sió als carrers arran de l’entrada dels cossos de seguretat estatals 

en diverses conselleries i la detenció d’alts càrrecs de la Genera-

litat, i s’aturen coincidint amb l’inici de la campanya electoral. 

 Els casos recollits fan referència a mitjans públics, privats, 

regionals, catalans, estatals i internacionals, encara que TV3 (per 

la quantitat) i Catalunya Ràdio (per la direccionalitat) en resulten 

especialment afectades. 

 Més de la meitat dels casos són en el marc de manifestacions 

nacionalistes espanyoles. 

 Destaquen dues agressions a periodistes per part dels cossos 

de seguretat estatals en les càrregues als col·legis electorals l’1 

d’octubre. 

37 
CASOS

AGRESSIONS, AMENACES O 
INTIMIDACIONS A PERIODISTES O 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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LEGISLACIÓ O POSI- 
CIONAMENTS DE 
PODERS PÚBLICS QUE 
PODEN ESTAR SENT 
RESTRICTIUS EN  
RELACIÓ AMB LA  
FEINA DE PERIODISTES 
O MITJANS DE CO-
MUNICACIÓ

RESOLUCIONS JUDICI-
ALS, ACTUACIONS PO-
LICIALS O DENÚNCIES 

 QUE PODEN ESTAR 
OBSTACULITZANT  

LA FEINA DE PERIO-
DISTES O MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

PRESSIONS, 
CENSURA O 

“AUTOCENSURA” 
A PERIODISTES 
O MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

 Al setembre, el poder judicial notifica a diversos mitjans que no 

poden publicar anuncis del referèndum sota advertència de res-

ponsabilitats penals. 

 Es produeixen tres casos de denúncies per part de represen-

tants dels cossos de seguretat estatals a periodistes de Catalunya 

Ràdio i TV3 i a El Jueves. 

 Professionals de la televisió i la ràdio públiques estatals es 

queixen pel seu desacord sobre com RTVE està tractant informa-

cions referents a la situació política catalana.

 La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és 

objecte de diverses resolucions de la Junta Electoral sobre el llen-

guatge que cal usar en les informacions.

 Canvis en els criteris de deducció i en la legislació referent a 

l’IVA comprometen les arques de la CCMA.

 El govern espanyol es planteja retallar subvencions a mitjans 

digitals en català, en el marc de l’aplicació de l’article 155.

ALTRES FETS O SITUACIONS QUE PODEN HAVER COARTAT LA LLIBERTAT 
D’INFORMACIÓ DELS PERIODISTES O MITJANS DE COMUNICACIÓ

3

15

2543 
CASOS
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 Abans de l’1-O es tanquen webs relacionats amb el referèndum, 

de vegades sense notificació prèvia. En alguns casos són replicats 

voluntàriament per ciutadans que després són citats a declarar. 

 En el mateix període se suspenen o es deneguen permisos per a 

actes relacionats amb el referèndum, es requisa material sobre l’1-O 

i en diverses ocasions s’identifica els qui volien difondre’l. 

 Al novembre, diversos docents i centres educatius són objecte 

de possibles restriccions o amenaces a la seva llibertat acadèmica.

 La Junta Electoral prohibeix que un col·lectiu d’avis es manifesti 

amb mocadors grocs i pancartes durant la campanya. 

 Dos humoristes catalans són citats a declarar, un per un gag i un 

altre per les seves afirmacions a les xarxes socials.

 Diversos ciutadans són investigats per continguts a les xarxes. 

PERSECUCIÓ 
DE BLOGUERS, 
COMPTES DE 
XARXES SOCIALS 
O PERIODISME 
CIUTADÀ 

CENSURES A 
EXPRESSIONS 
ARTÍSTIQUES, 

ACADÈMIQUES 
O D’ALTRE

 TIPUS

RESTRICCIONS 
O AMENACES 
A LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ O 
D’INFORMACIÓ 

DE LA CIUTADANIA 
EN RELACIÓ AMB 
LA PARTICIPACIÓ 

SOCIAL O POLÍTICA

9

4
9

POSSIBLES RESTRICCIONS DELS DRETS FONAMENTALS DE LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ O D’INFORMACIÓ DE LA CIUTADANIA

50 63 
CASOS
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Una acció emparada en la legalitat pot restringir 
drets fonamentals? 
D’entre els més de 140 casos registrats al Mapa de la Censura en 

el període que hem analitzat, desenes s’emmarquen en actuacions 

judicials i, per tant, en la legalitat. Pot ser que, igualment, siguin 

qüestionables des del punt de vista dels drets fonamentals? 

La Constitució espanyola i els convenis internacionals establei-

xen que les llibertats d’expressió i d’informació es poden restrin-

gir de manera excepcional, tal com recorda Laia Serra, advocada 

especialista en drets fonamentals. Però aquestes restriccions, diu, 

es concreten cas per cas, perquè cal veure amb detall quins drets 

antagònics hi ha en conflicte i perquè “les ingerències per part de 

l’autoritat sempre haurien d’operar amb criteris quirúrgics i no 

de brotxa gorda”. 

En aquest sentit, l’advocada enumera a l’informe 1-O. Llibertat 

d’informació a la corda fluixa una desena de preguntes que hauríem 

de fer-nos si volguéssim analitzar amb detall qualsevol dels casos 

que ens generen dubtes i aclarir l’abast de la vulneració de drets 

fonamentals relacionada amb l’1-O. Per exemple:

 El tipus de prohibició estava justificat i era proporcional en 

relació amb la finalitat que perseguia en un context democràtic? 

Existien alternatives menys lesives en l’abast o la forma de la res-

tricció?

 Els termes de la prohibició eren prou clars per entendre sobre 

què no es podia informar? Estaven adaptats a les competències i 

funcions de qui anava adreçada?

 L’ambigüitat o la severitat de l’advertència o de la forma de 

trametre-la podien provocar un efecte dissuasiu o inhibidor en la 

divulgació d’altres informacions que no formaven part de la prohi- 

bició? 

 Els òrgans judicials que han dictat mesures restrictives entorn 

del referèndum, o la Fiscalia que les ha impulsat, han pres cura de 

supervisar-ne l’execució per evitar eventuals excessos en el com-

pliment de les seves instruccions?
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Més de 140 casos que ens obliguen a defensar les 
llibertats d’informació i d’expressió 
Entre el 6 de setembre, data d’aprovació de la Llei del referèndum, 

i el 21 de desembre, data de les eleccions al Parlament de Catalu-

nya convocades pel govern espanyol després d’aplicar l’article 155 

de la Constitució, hem registrat 80 fets i situacions que poden 

haver coartat la feina dels periodistes i mitjans.

Gairebé la meitat, 37, fan referència a agressions, intimida-

cions o amenaces. Molts d’aquests incidents s’han produït en el 

context de manifestacions. Sembla clar, doncs, que en múltiples 

ocasions els professionals no han pogut fer la seva feina a peu de 

carrer amb seguretat ni han rebut un suport explícit d’organis-

mes judicials o policials a favor del seu dret a informar. 

També, durant les setmanes anteriors i posteriors a l’1-O, ob-

servem amb preocupació com s’han posat en dubte les llibertats 

d’informació i d’expressió de la ciutadania: hem registrat 63 casos 

en què es poden haver vulnerat aquests drets fonamentals.

Tant en els casos que afecten directament els periodistes i mit-

jans com en els que afecten drets fonamentals de la ciutadania, 

les restriccions a les llibertats no tan sols es produeixen per ac-

ció, sinó també per omissió. Encara més, la manca de protecció 

d’aquests drets pot inhibir altres informadors a l’hora de fer la 

seva feina, o altres ciutadans en l’exercici de les seves llibertats 

més bàsiques.

Aquestes dades són un nou toc d’alerta perquè la ciutadania, 

les institucions i els periodistes mateixos siguem conscients de 

la necessitat de protegir les llibertats d’expressió i d’informació. 

Sense aquestes no hi pot haver ni fiscalització de l’actuació dels 

estaments públics ni democràcia.

Més informació:
Mapa de la Censura de Mèdia.cat media.cat/mapacensura

Informe 1-O. Llibertat d’informació a la corda fluixa media.cat/llibertatinfo
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8 formes de no dir “nazis”  
als “nazis”

1. Anomenar-los 
com ells volen ser 
anomenats.  La 
Sexta difonia l’okupació 

d’un edifici per part del 

col·lectiu nazi madrileny 

Hogar Social —agerma-

nat amb l’Alba Daurada 

de Grècia i la portaveu 

del qual porta una esvàs-

tica tatuada al turmell— 

referint-se a “auto- 

anomenats patriotes”, 

que és exactament com 

ells volen ser designats.

2. Anomenar-los 
d’una manera 
que la gent no 
entengui.  Una mar-
xa d’extrema dreta a la 

ciutat estatunidenca de 

Charlottesville acabava 

aquest estiu amb tres 

assassinats després que 

un nazi atropellés la 

concentració antifeixis-

ta. El Mundo es referia al 

salvatge atemptat com 

una “batalla campal” i 

als nazis com a “supre-

macistes blancs”, un 

terme que sense ser 

incorrecte és menys clar 

per al lector espanyol.

3. O anomenar-los 
a l’inrevés del que 
són.  En un reportatge 
de context sobre els fets 

de Charlottesville,  

El País es referia a 

l’extrema dreta com a 

“extremisme”. I encara 

més: al peu de foto defi-

nia el manifestant nazi 

com un defensor “de la 

llibertat d’expressió”.

4. No anome-
nar-los de cap 
manera.  El darrer 
12 d’octubre, diversos 

grups de nazis que 

s’havien sumat a la 

manifestació per la 

unitat d’Espanya a 

Barcelona acabaven 

barallant-se entre ells 

en una espectacular 

pluja de cadires de la 

terrassa del bar Zurich. 

A pesar de les banderes 

i els símbols visibles, un 

vídeo d’ElDiario.es s’hi 

referia com a “grups de 

tendència ideològica 

sense identificar”.

5. Convertir-los 
en “ciutadans”.  A 
la concentració en de-

?

       Joan Canela. Periodista
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fensa de la Guàrdia Civil 

convocada el 26 de juliol 

davant la caserna del 

cos al barri barceloní de 

Gràcia s’hi podien veure 

destacats militants de 

Falange, Plataforma per 

Catalunya i altres grups 

feixistes amb els seus 

símbols ben visibles. 

Durant la concentra-

ció, alguns periodistes 

van rebre amenaces de 

mort. L’ABC parlava de 

“ciutadans” que es con-

centraven en oposició a 

la CUP.

6. O “ciutadans 
amb banderes es-
panyoles”.  El darrer 
Nou d’octubre, desenes 

de nazis van atacar la 

tradicional manifestació 

valencianista, provo-

cant desenes de ferits 

i escenes de pànic al 

centre de València. Per 

a Antena 3 es tractava 

“d’un grup de ciutadans 

amb banderes espanyo-

les” que havien “xocat” 

amb “manifestants afins 

a l’independentisme”.

7. Parlar d’”un 
home que porta-
va tirants”...  Una 
versió més extrema és 

definir el militant de Fa-

lange —amb nombrosos 

antecedents violents— 

mort a Saragossa el 

12 de desembre com 

un “home que portava 

tirants amb la bandera 

d’Espanya” i afirmar que 

va ser “assassinat per 

ser espanyol”. Una defi-

nició que, més enllà del 

fet violent, presenta un 

perillós ultradretà com 

una víctima innocent 

absolutament aliena a 

les causes que van pro-

vocar l’enfrontament.

8. I la més surrea-
lista: “Aficionats 
a la història”.  
D’aquesta manera es 

referia La Sexta a un 

nazi valencià que porta 

la cara d’Adolf Hitler i 

una esvàstica tatuades a 

la cama.

Opinadors i editorialistes comparen amb el III Reich qualsevol moviment o 

ideologia que es vulgui desprestigiar. De manera inversament proporcional, 

la cobertura sobre l’extrema dreta cada cop recorre a eufemismes més ridículs 

per evitar dir “nazis” als nazis.
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Frenar el discurs d’odi sense 
caure en l’autoritarisme 

El racisme, la xenofòbia i la discriminació de minories de tota 

mena neixen dels prejudicis i dels rumors i s’alimenten de la ig-

norància, dels polítics demagogs i del mal periodisme. La nostra 

societat no és impermeable a aquests mals socials; per això —en-

cara— hi ha neonazis, franquistes nostàlgics, neofeixistes i deri-

vats del supremacisme que defensen que uns col·lectius humans 

són millors que uns altres. Cal lluitar contra els discursos que es 

dediquen a escampar l’odi, però no es pot fer minant la llibertat 

d’expressió, un dret fonamental. Trobar el límit perquè el com-

bat del discurs d’odi no es converteixi paradoxalment en una eina 

autoritària contra la llibertat no és fàcil, i s’ha de fer a partir d’un 

debat social, ampli i serè. Aquest article intenta contribuir-hi.

El paper del periodisme a l’hora d’alimentar o frenar els ru-

mors i els prejudicis és clau; per això és una de les primeres 

trinxeres on s’ha de combatre el discurs d’odi. Per a vergonya 

       Anaïs Franquesa. Advocada penalista i directo-
ra de litigi d’Irídia, Centre per la Defensa dels Drets 
Humans

       Enric Borràs. Periodista del diari ‘Ara’ especialit-
zat en successos, tribunals i (ciber)seguretat
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de l’ofici, no és difícil continuar trobant, en ple segle xxi, notícies  

i articles que relacionen directament la delinqüència amb la im-

migració sense cap justificació; que parlen de l’origen d’un detin-

gut fins i tot al títol d’una peça sense que tingui cap pes rellevant 

en el crim; que informen de la religió d’un delinqüent quan és 

musulmà i sense que això tingui res a veure amb el delicte, o que 

amaguen darrere d’un presumpte problema mental la violèn-

cia d’un racista. Per què els gihadistes són islamistes radicals i 

sovint els neonazis que cometen matances se’ls defineix com a 

desequilibrats? Així, de passada, s’estigmatitza els qui pateixen 

una malaltia mental. El periodisme té encara molta feina per fer. 

L’autoregulació és una via, a través de codis deontològics, comi-

tès i estatuts professionals, i guies de bones pràctiques. Però la 

pressió dels lectors i dels experts també és necessària, i hi ajuda.

Les lleis són les que marquen els límits d’allò que és accep-

table en una societat. En aquest sentit, la reforma del Codi pe-

nal del juliol del 2015 va marcar un avenç important en la per-

secució dels delictes d’odi. Va ampliar el nombre de conductes 

penalitzades i la possibilitat que les víctimes siguin individus, no 

solament grups o associacions. Així doncs, l’article 510 castiga 

qui “fomenti, promogui o inciti directament o indirectament a 

l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència” contra un grup o 

un membre d’un grup per raons racistes, homòfobes, religioses, 

ideològiques, etc. I també els que produeixin, difonguin, distri-

bueixin escrits o qualsevol tipus de material idoni per fomentar 

odi, promoure’l o incitar-lo. Fins fa dos anys castigava els que 

“provoquin la discriminació, l’odi o la violència”. El canvi no és 

menor perquè abans, arran d’una sentència del Tribunal Suprem, 

es feia una interpretació molt restrictiva del verb “provocar” que 

exigia que el discurs denunciat hagués dut a alguna acció vio-

lenta concreta. De fet, precisament per aquest motiu, abans del 

juliol del 2015 gairebé no hi havia eines per sancionar centres 

de propaganda neonazi com la desapareguda Llibreria Europa. A 

més, la reforma de l’article 510 penalitza qui públicament negui, 
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trivialitzi o enalteixi delictes 

de genocidi o de lesa humani-

tat, crims de guerra o els seus 

autors, quan d’aquesta manera 

es promogui o s’afavoreixi un 

clima de violència, d’hostilitat, 

d’odi o de discriminació. La 

negació de l’Holocaust sense 

la creació d’aquest “clima”, sense certa incitació o humiliació de 

les seves víctimes, continua sense ser delicte. Això és així des de 

la famosa sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2007, 

en què es considera que la “mera” negació, per molt rebutjable 

que sigui, està protegida per la llibertat d’expressió. Això no vol 

dir que tota opinió sigui legalment acceptable, però la premissa  

bàsica, per dura que sigui, és que els ciutadans haurien de poder 

dir legalment el que vulguin —per cínic, fals, cruel o inconstitu- 

cional que sigui— mentre no es lesionin de manera efectiva 

drets d’altres persones.

Els límits legals al discurs d’odi són necessaris, però dur un 

cas als tribunals hauria de ser l’última opció. D’entrada, cal plan-

tejar-se molt bé què es denuncia i amb quin objectiu, perquè da-

vant de determinades accions propagandistes —com els auto-

busos d’Hazte Oír— una denúncia pot aconseguir que tinguin 

encara més publicitat. La societat ha de poder ser prou madura 

per fer caure al buit les proclames dels qui fomenten, per exem-

ple, el racisme o discriminacions com la catalanofòbia, per fer-

los prou palès el rebuig al seu discurs perquè es vegin obligats a 

callar. Sobretot si els qui promouen l’odi són polítics o mitjans de 

comunicació. L’advocada Laia Serra alertava, en un article publi-

cat al novembre al diari Ara, del perill de l’efecte bumerang de la 

legislació antiodi quan s’aplica per defensar un col·lectiu que no 

té dificultats per exercir els seus drets en igualtat de condicions, 

com la policia. Fer-ho, avisava, “suposa desnaturalitzar el dret pe-

nal antidiscriminatori”.

La premissa bàsica, per dura 

que sigui, és que els ciutadans 

haurien de poder dir legalment 

el que vulguin mentre no es 

lesionin drets d’altres persones
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Els últims anys s’han disparat les condemnes per enaltiment 

del terrorisme i per humiliació de les víctimes del terrorisme. 

Només cal recordar exemples com l’operació Aranya o la pena 

d’un any de presó que l’Audiència Nacional espanyola va dic-

tar contra Cassandra Vera perquè havia piulat acudits sobre la 

mort de la mà dreta del dictador Francisco Franco, Luis Carrero  

Blanco. Perseguir aquests comentaris és un abús de la legislació 

que vulnera la llibertat d’expressió. Sobretot si es té en comp-

te que no es persegueix de la mateixa manera els qui enaltei-

xen el règim del terror franquista. En la justícia espanyola hi ha 

víctimes de primera i de segona, n’hi ha que es poden humiliar 

en públic i d’altres amb qui fer-ho pot arribar a implicar presó. 

Això passa perquè, tal com vam comprovar amb cruesa arran del 

referèndum de l’1 d’octubre, encara no s’ha trencat mai del tot 

amb el franquisme.

Fins que no es persegueixin els crims del franquisme serà 

impossible que la legislació espanyola sigui eficaç de veritat per 

combatre l’odi. Si bé s’ha de limitar la prohibició massa genè-

rica, és incomprensible que encara no es persegueixi amb con-

tundència els que esgrimeixen públicament esvàstiques, escuts i 

emblemes franquistes i feixistes, i fan apologia pública d’aquests 

règims de terror que han causat milions de morts a Europa. Una 

possible futura legislació penal catalana ha de tenir en compte 

aquests aspectes, que en l’espanyola semblen tan lluny de resol-

dre’s o bé no s’apliquen.
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9 mentides del 17-A

1. Luna de Is-
tanbul.  Una de les 
primeres notícies que 

van córrer era que un o 

diversos atacants es tro-

baven atrinxerats i amb 

ostatges al restaurant 

Luna de Istanbul, prop 

de la Rambla. El volum 

d’aquesta faula —és 

diferent avançar-se 

en una xifra de morts 

que pot estar ballant 

durant hores que 

inventar-se tota aquesta 

història—, els detalls 

que en van arribar a 

circular, les hores que 

va mantenir-se i el fet 

que pràcticament tots 

els mitjans hi van picar 

—encara que la majoria 

ho hagin esborrat dels 

seus arxius digitals— 

converteix el fals setge 

a la Luna de Istanbul 

en un cas especialment 

espectacular.

2. Els terroristes 
eren... turismò-
fobs!  Menys de 24 
hores després dels 

atemptats, el cap 

d’opinió d’El País Ca-

talunya publicava una 

anàlisi titulada “Fi de la 

frivolitat” on, precisa-

ment de manera frívola, 

emmarcava l’atac en el 

context de les protestes 

veïnals pels efectes del 

model turístic massiu 

a Barcelona. “Les ex-

pressions i pintades que 

designen els turistes 

com a terroristes han 

trobat un eco sinistre 

en l’atemptat”, deia.

3. L’avís fals de 
la CIA.  Malgrat les 
incoherències de la tesi 

que assegurava que la 

intel·ligència dels EUA 

havia avisat els Mossos 

del perill d’un atemptat 

a la Rambla —els ter-

roristes van improvi-

sar l’objectiu després 

que els esclatessin les 

bombones de butà amb 

què preparaven un 

explosiu—, El Periódico  

va publicar en portada 

la “reconstrucció” d’una 

suposada nota de la CIA 

com si fos un document 

autèntic.

4. Confondre la 
víctima per un 
terrorista.  El cadà-
ver trobat en un cotxe 

a Sant Just Desvern no 

era d’un atacant mort 

per la policia en un tiro-

teig que mai va existir, 

       Joan Canela. Periodista
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sinó el de Pau Pérez, 

mort per Abouyaaqoub 

amb arma blanca per 

robar-li el cotxe.

5. Atemptat a la 
Sagrada Família. 
Va ser un dels rumors 

que van agafar més 

força. Cadenes anò-

nimes de WhatsApp 

asseguraven que s’havia 

desallotjat el monu-

ment i alguns mitjans 

se’n van fer ressò. 

6. Inoperància 
dels Mossos. Diver-
sos mitjans de Madrid 

van assegurar que la 

jutgessa d’Alcanar havia 

demanat una investiga-

ció per terrorisme des-

prés de l’explosió i que 

els equips TEDAX de la 

Guàrdia Civil s’havien 

ofert per a les anàlisis. 

Ambdues afirmacions, 

però, eren falses.

7. Alerta de la 
policia belga.   
Altres mitjans van po-

sar molt d’èmfasi en un 

avís de la policia belga 

sobre l’imam Abdelbaki 

es Satty, que en realitat 

era una demanda 

d’informació a títol 

personal. Qui sí que 

tenia informació sobre 

Es Satty era el CNI, per 

al qual treballava, però 

aquesta mai va passar a 

la policia catalana.

8. Abouyaaqoub, 
independentista. 
El Corriere della Sera va 

publicar les “simpaties 

independentistes” de 

Younes Abouyaaqoub, 

afirmant que era “vo-

luntari” —una figura 

inexistent— per al 

referèndum de l’1 d’oc-

tubre . El rotatiu italià 

va rectificar, però no 

pas els mitjans catalans 

i espanyols que se’n van 

fer ressò.

9. El mosso le-
gionari.   La identitat 
de l’agent que va matar 

quatre gihadistes a 

Cambrils va mante-

nir-se en secret. Amb 

tot, alguns mitjans van 

publicar que era una 

dona i que era exlegio-

nària. Ningú va aclarir 

la font de les falses 

informacions.

La cobertura de l’atemptat de l’agost a Barcelona va ser un terreny adobat per 

a les informacions no confirmades, durant la mateixa tarda-vespre del dia 17 

però també en peces posteriors sobre la investigació dels fets.
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L’antiindependentisme 
contamina la cobertura  
dels atemptats

Es fa complicat, en el context polític i social que estem vivint a 

Catalunya els últims mesos, valorar de manera aïllada el que van 

suposar els atemptats a Barcelona i a Cambrils des del punt de 

vista periodístic. Ha passat un fenomen curiós: la cobertura infor-

mativa d’aquells fets va anticipar algunes de les circumstàncies 

mediàtiques que ens hem trobat després. 

La primera conclusió que podem treure’n és que qualsevol fet 

que s’esdevingui a Catalunya queda automàticament segrestat a 

Espanya per un enfocament ideològic que atempta contra la veri-

tat. L’antiindependentisme provoca una anàlisi esbiaixada de fets 

que són aliens al procés. I aquest, en qüestió d’hores, es va barrejar 

amb els atemptats. No en els informatius, sinó en els magazins 

matinals i en els infoshows nocturns de les televisions privades, 

que és on es permet l’anàlisi més barroera. Els tertulians aviat 

van titllar la política catalana de caldo de cultiu immillorable per 

       Mònica Planas. Periodista i crítica de televisió
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al desenvolupament del gihadisme. Un cop embrutat el context, 

es va carregar contra la professionalitat dels Mossos d’Esquadra i 

se’n van qüestionar els protocols d’investigació, enfrontant-los a la 

tasca de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Quan prou feines 

havien passat 24 hores, semblava inexplicable aquella obsessió per 

desprestigiar el cos, especialment a Telecinco, tant amb l’Ana Rosa 

com a Mad in Spain, el programa de Jordi González; i també a An-

tena 3. Dies després, s’hi va abocar La Sexta, amb absoluta compli-

citat amb la notícia d’El Periódico que assegurava l’existència d’un 

avís de la CIA a la policia catalana. La tesi es va escampar com una 

taca d’oli a la resta de cadenes i mitjans espanyols, i, en pocs dies, 

els Mossos i el major Trapero estaven en dubte i qüestionats.

Aquell relat periodístic ha adquirit, mesos més tard, una cohe-

rència absoluta amb tot el que ha succeït després i el que estem vi-

vint ara. La inferència és clara: la nova catalanofòbia televisiva, que 

menysprea el que sigui només pel fet de ser català o tenir un valor 

identitari, distorsiona la realitat, fins i tot una de tan greu i sensi-

ble com la d’uns atemptats, per afavorir els interessos ideològics.

Els fets del 20-S davant el Departament d’Economia, l’1-O i 

l’assetjament de l’Audiència Nacional a Trapero han estat abor-

dats com una venjança mediàtica respecte als atemptats de Bar-

celona i de Cambrils. És a dir, els catalans aplaudint els Mossos, 

deixant-los flors als cotxes i convertint el major del cos en un ídol 

després dels atacs gihadistes són imatges que les televisions han 

intentat reproduir després, posant la policia espanyola i la Guàr-

dia Civil com a protagonistes en la seva lluita per aturar el re-

ferèndum i la possible independència de Catalunya. Els mitjans 

espanyols han buscat i prioritzat imatges de la gent aplaudint els 

cossos de seguretat de l’Estat i fins i tot s’ha forçat l’escena de col-

locació de clavells en casernes, per obtenir el mateix efecte. S’ha 

produït un efecte mirall.

Més enllà de l’enfocament ideològic per distorsionar la realitat, 

cal tenir en compte altres elements de la cobertura informativa 

dels atemptats.
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El retorn de la prudèn-
cia televisiva 
En un atemptat, quan la nor-

malitat es veu alterada d’una 

manera tan violenta i abrupta, 

la primera missió dels mitjans 

és la de reconstruir els fets i in-

formar sobre la marxa d’allò que 

està succeint. És la part més complexa del procés comunicatiu, 

perquè la manca d’informació contrastada i oficial es barreja amb 

les presses. A diferència d’altres catàstrofes, en què la voracitat 

informativa de les xarxes socials porta al desastre periodístic 

assegurat, TV3 va demostrar la convicció d’informar de manera 

prudent i basant-se sobretot en fonts oficials. En aquest sentit, va 

marcar les diferències respecte a la resta de les cadenes. Va exhi-

bir també una indiscutible contenció emocional tot i la proximitat 

amb els fets. Això no assegura en un 100% l’encert de totes les 

informacions, però sí que transmet seguretat a l’espectador i sen-

sació de rigor dels equips informatius. Si bé anys enrere, en altres 

catàstrofes (com, per exemple, la de l’accident de tren a Santiago 

de Compostel·la el 2013) l’audiència mostrava indignació davant la 

lentitud de la televisió en general respecte a la pluja de dades de 

les xarxes socials, els espectadors han començat a entendre que 

la prudència informativa és també una virtut que els beneficia.

L’error, poc explicít
Malgrat tot, encara costa massa corregir. Segurament és inevita-

ble confondre dades o informar de fets de manera errònia però, 

davant de l’error, hi ha una tendència excessiva a simplement dis-

soldre aquella informació i no repetir-la més. Costa encara que 

els conductors de la cobertura en directe comuniquin de manera 

clara i determinada a l’audiència que allò del qual han informat és 

incorrecte o fals. És important, de cara a futurs esdeveniments 

imprevistos, saber reaccionar davant l’error, perquè evita la con-

La nova catalanofòbia televisiva 

distorsiona la realitat, fins i tot 

una de tan greu i sensible com la 

d’uns atemptats, per afavorir els 

interessos ideològics
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fusió. En les hores immediatament posteriors a l’atemptat a la 

Rambla, a TV3 hi va haver confusió respecte a un possible terro-

rista atrinxerat en un restaurant (que canviava de nom cada dos 

per tres). Finalment, ni terrorista atrinxerat ni res de res. El des-

mentiment d’aquesta situació va ser molt tènue i difús comparat 

amb la insistència i els detalls amb què se n’havia informat.

El tractament de les víctimes, dels familiars i de 
l’entorn dels terroristes 
La tragèdia de l’avió de German Wings estavellat als Alps es va 

caracteritzar per una manca absoluta de respecte pels familiars 

de les víctimes, que van ser sotmesos, des de primera hora, a 

l’assetjament mediàtic. La polèmica periodística d’aleshores ha 

tingut conseqüències. Les denúncies que es van fer del paper 

dels mitjans no van ser en va. En aquesta ocasió, la intimitat dels 

familiars de les víctimes s’ha preservat d’una manera força més 

correcta. No es pot generalitzar, perquè Telecinco i Antena 3 sí 

que van buscar familiars per ser entrevistats i recrear-se en el 

seu dolor.

Els que no van tenir tanta sort van ser els veïns de Ripoll. Les 

teles privades espanyoles van presumir, fins i tot, de saltar cor-

dons policials per entrar als seus pisos. La capital del Ripollès es 

va convertir, durant uns quants dies, en una mena de parc temàtic 

on tothom era susceptible de ser entrevistat i on, en massa ocasi-

ons, es va estigmatitzar la comunitat musulmana. Es va donar un 

altre fet molt habitual en aquest tipus de contextos informatius: 

l’autoritat i la intimidació d’una càmera de televisió en un context 

on hi ha gent que no està avesada a l’exposició mediàtica situa els 

testimonis en inferioritat de condicions. Sovint se senten obligats 

a contestar només pel fet de trobar-se un micròfon al davant.

Pla general vs. pla detall 
La polèmica sobre quines imatges s’havien de mostrar va ser de 

les primeres a aparèixer. El pla general, molt obert, que permetia 
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donar una situació de context però que no facilitava la identifica-

ció de víctimes va ser una de les solucions triades, sobretot, per les 

televisions públiques. Tot i que a Telecinco o a Cuatro les imatges 

eren molt més explícites, sembla que s’ha consolidat la idea que 

l’espectador no vol veure detalls escabrosos ni patiment de víc-

times. A les cadenes privades els bucles d’imatges reforçaven el 

concepte d’espectacle informatiu. Muntatges que fusionaven di-

ferents vídeos gravats de manera caòtica amb telèfon mòbil i que 

potenciaven el so ambient de crits i sirenes compensaven l’absèn-

cia de víctimes per garantir escenes de pànic i de crispació. El sen-

sacionalisme, practicat obertament per Antonio García Ferreras a 

La Sexta, estava més vinculat al tipus de llenguatge, al vocabulari 

i al relat efectista que no pas a les imatges.

El caos del zàping
Canviar de canal durant la retransmissió en directe d’un atemp-

tat per anar seguint la informació aboca l’espectador a la confusió 

més absoluta. Entre cadena i cadena hi ha informacions totalment 

contradictòries i una evolució dels esdeveniments relatada de ma-

nera molt diversa.

El desconeixement de l’islam
El tractament mediàtic dels atemptats ha delatat també l’enor-

me desconeixement que hi ha de l’islam i de la convivència amb 

els habitants musulmans al nostre país. L’edat dels terroristes i la 

seva plena integració social va agafar per sorpresa tertulians que 

anaven d’experts i que es van posar en evidència. En aquest sentit, 

la cobertura informativa va descobrir i donar rellevància a porta-

veus de diferents fundacions i experts en islam que van permetre 

fer un retrat molt més honest de la realitat del país. TV3 va fer una 

tasca indiscutible en l’elecció d’aquests experts que després eren 

requerits en altres cadenes. Malauradament, van haver de ser uns 

atemptats els fets que van permetre que arribés a la televisió un 

retrat molt revelador i ple de matisos dels processos d’adaptació, 
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de les dificultats i dels èxits de la convivència dels joves musul-

mans a Catalunya. 

La recerca de càmeres de seguretat 
Els dies després del atemptats, els mitjans semblaven fer una 

competició per aconseguir les imatges de les càmeres de segure-

tat de locals de la Rambla, de restaurants del passeig de Cambrils 

o de les benzineres per on van passar els terroristes. La difusió 

d’aquests vídeos, amb la marca d’aigua del mitjà que els havia 

aconseguit en exclusiva, era interpretada com una victòria pe-

riodística. 

El relat televisiu de les catàstrofes es basa, cada vegada més, 

en imatges de mala qualitat de les càmeres de seguretat, una font 

d’informació molt preuada en les tragèdies. Veure els terroristes 

comprar una truita de patates o llaunes de beguda fascina l’es-

pectador, en descobrir que dins la quotidianitat més vulgar s’hi 

amaga la maldat absoluta.

Informació vs. tertúlia especulativa
En cas d’emergència, els mitjans de comunicació encara es tro-

ben davant la dicotomia de fer programes purament informatius 

o organitzar espais que combinin la informació amb la tertúlia. 

Aquesta segona opció, posada més en pràctica per les cadenes 

privades, condueix de manera precipitada a la desinformació i a 

l’especulació sobre la realitat, perquè la manca de dades aboca els 

col·laboradors a desenvolupar 

teories hipotètiques provisio-

nals. Si bé aquest format per-

met al presentador o presen-

tadora descansar de la tensió 

informativa constant i dosifi-

car les dades, cal no oblidar que 

la tertúlia és un gènere inter-

pretatiu. La lliure interpretació 

Ha hagut d’haver-hi uns 

atemptats perquè arribi a la 

televisió un retrat revelador i 

ple de matisos sobre els joves 

musulmans a Catalunya
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dels fets en un moment en què es reclama informació estricta 

porta al disbarat periodístic.

L’oxigen de Twitter
Se’n comença a fer un gra massa, de l’ús de les xarxes socials per 

part dels periodistes. Recitar els tuits de polítics i de famosos s’ha 

acabat convertint en un recurs molt buit que serveix, sobretot, 

per agafar oxigen des del punt de vista informatiu. D’altra banda, 

aquest fet provoca un efecte rebot: els mateixos polítics conver-

teixen els tuits en elements de propaganda per tenir uns quants 

segons de protagonisme enmig de la tragèdia.

De cada catàstrofe se n’extreuen lliçons informatives, però els 

encerts no perduren tampoc per sempre. El que una vegada es fa 

ben fet, no hi ha garantia que es torni a fer així en pròximes oca-

sions. El que és imprescindible és la reflexió professional interna 

després de cada tragèdia. No sempre es fa. A vegades, perquè hi ha 

professionals que no ho consideren necessari: no tenen en compte 

l’autocrítica com a mètode per millorar. En altres casos, el proble-

ma és que, massa sovint, l’actualitat deixa poques pauses per a la 

reflexió periodística. La bogeria diària ens empeny a actuar sobre 

la marxa, cada vegada més.
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El capital català que construeix 
l’Europa fortalesa

Nora Miralles

El negoci, cada vegada més lucratiu, de les fronteres europees té ramificacions al 

nostre país. Algunes de les beneficiàries pels contractes d’agències com Frontex tenen 

presència a les principals ciutats dels Països Catalans

Foto: Robert Hickerson
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La societat catalana ha demostrat un 
compromís ferm amb l’acollida de les 
refugiades que sobreviuen, avui, a les portes 
d’Europa, fugides de conflictes armats, 
polítics, econòmics i mediambientals. Però 
aquesta mateixa Europa destinava, l’any 
2015, un total de 15.000 milions d’euros 
a convertir el continent en una fortalesa 
infranquejable. Es preveu que, l’any 2022, 
aquesta xifra augmenti fins als 29.000 
milions d’euros. Malgrat l’opacitat amb què 
operen els sectors de la seguretat i de la 
defensa, informes de publicació recent han 
seguit el rastre de les empreses, institucions 
i universitats que s’han beneficiat dels fons 
europeus per a la seguretat i el control de 
fronteres, des del 2007 fins a l’actualitat. 
Algunes de les grans beneficiàries tenen 
una forta presència als Països Catalans, 
especialment a Catalunya i al País 
Valencià. D’entre aquestes, en destaquen 
Indra, que ha obtingut més de 109 milions 
d’euros en contractes, i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, que juga a la 
lliga de la recerca europea en tecnologies 
de seguretat.
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Guàrdia de Fronteres i Costes, augmentava en un 67%, i no era 

l’única. El mercat de la seguretat fronterera està en auge. “La se-

curització de les fronteres està generant gravíssimes violacions 

dels drets humans de la població que fuig dels conflictes armats, 

de les quals la Unió Europea és responsable, com ara l’augment de 

la violència sexual o del tràfic de persones”, es lamenta la inves-

tigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB Maria Villellas.

Les empreses no tenen, en aquesta situació, precisament un 

paper secundari. Centres de recerca com el Transnational Insti-

tute (TNI), Statewatch o Profundo, que investiguen els fons desti-

nats a la vigilància i el control de les fronteres europees, coincidei-

xen en dues constatacions: la primera és que les empreses no són 

beneficiàries passives d’aquests fons, sinó que pressionen els òr-

gans de decisió de la Unió Europea, a través de grans lobbies com 

l’Organització Europea per a la Seguretat (EOS), per impulsar una 

creixent securització i, amb això, aconseguir contractes sucosos i 

continuats en el temps. La segona és que el mercat europeu de la 

seguretat i el negoci de les armes tenen una relació directa: cinc 

de les grans beneficiàries dels fons per a la seguretat fronterera 

són Airbus, Leonardo (abans Finmeccanica), Thales, Safran i Indra, 

és a dir, algunes de les majors empreses europees exportadores 

d’armes i de material militar, un negoci que va moure 119.000 

milions d’euros entre el 2003 i el 2014, segons l’informe Armes 

europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els re-

fugiats, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

El patró es repeteix a l’Estat espanyol, on les companyies que 

copen els contractes de Frontex o del Sistema Integral de Vigilàn-

cia Exterior (SIVE), el programa que impermeabilitza les fronteres 

marítimes espanyoles per interceptar embarcacions de persones 

migrades, són alhora grans empreses de la indústria militar. Però, 

en aquest mar, no hi naveguen només les velles glòries espanyoles 

de la producció d’armes, sinó que també empreses grans i mitja-

nes de defensa, de ciberseguretat i d’indústria espacial s’han fet 



40

un lloc en els programes europeus, així com companyies amb una 

producció en teoria civil però que estan penetrant en aquest mer-

cat. Moltes d’aquestes empreses tenen presència, en alguns casos 

molt destacable, a les principals ciutats del país.

Les grans beneficiàries de l’Europa fortalesa 
amb seu als Països Catalans
Els fons públics destinats al control i la protecció de les fronteres 

espanyoles des de l’any 2006 ascendeixen a més de 742 milions 

d’euros, segons l’informe La indústria espanyola del control migra-

tori, de la Fundación Por Causa, publicat a l’octubre del 2017. La 

gran beneficiària, amb diferència, d’aquests fons és l’empresa In-

dra i la seva divisió Indra Sistemas, amb seu al barri del Poblenou 

de Barcelona i amb presència, també, a Lleida, a Palma, a València 

i a Alacant. A Indra, que té un 19% de producció en defensa, li van 

ser adjudicats, entre el 2004 i el 2017, un total de 60 contractes, 

sola o en agrupació amb altres empreses, per un valor de més de 

109 milions d’euros. La majoria dels contractes estan relacionats 

amb la instal·lació i millora del SIVE i amb la implementació d’Eu-

rosur, el programa paneuropeu de control de la frontera sud, que 

opera sobretot a través de vigilància aèria i per satèl·lit.

Una de les agrupacions més exitoses per a Indra és la que té amb 

la divisió informàtica d’una conegudíssima empresa amb presència 

catalana, El Corte Inglés. Els uneixen fins a set contractes, per un 

valor total de quasi 5 milions d’euros. Un dels més fructífers, de 

700.000 euros, els va ser atorgat el 2012 per instal·lar sistemes de 

control fronterer automàtic anomenats Automatic Border Control 

(ABC), segons apunta l’estudi inèdit Interessos privats i fluxos migra-

toris: captura dels legisladors per part de les companyies actives en el 

camp de la seguretat, de la investigadora Estela Casajuana per a Pro-

fundo. Aquests sistemes, que ja s’estan implantant en tots els grans 

aeroports, permeten la identificació de passatgers mitjançant les 

seves dades biomètriques i en comparteixen la informació amb cos-

sos policials i duaners a escala europea.
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Telefónica SA, la tercera gran contractista del programa, va 

rebre, entre el 2012 i el 2015, quasi 9 milions d’euros per set con-

tractes relacionats amb la renovació de sistemes del SIVE i del 

SIRDEE, la xarxa de comunicacions d’emergència via ràdio de la 

Guàrdia Civil i de la policia espanyola. Mentre que la construc-

tora Isolux Corsán, responsable de l’execució del projecte de les 

estacions de la línia 5 del metro de Barcelona, va beneficiar-se de 

contractes amb el SIVE per valor de 4,5 milions d’euros, Isolux va 

ser la responsable, entre d’altres, de la construcció del centre de 

coordinació del programa Eurosur a Espanya.

Del SIVE també se n’han beneficiat altres grans companyies 

amb seus a casa nostra, com Atos IT Solutions, transnacional 

francesa líder en big data i ciberseguretat, o grans empreses auto-

mobilístiques com Toyota, Land Rover o Nissan, que han obtingut 

contractes milionaris amb el SIVE proveint de vehicles les unitats 

encarregades de la vigilància de fronteres.

Frontex, el caramelet de la indústria europea 
de seguretat
Si Indra és la principal beneficiària del programa espanyol de vigi-

lància fronterera, l’empresa multinacional espanyola GMV Aero- 

space & Defence SAU és la segona gran contractista a escala euro-

pea de la controvertida Frontex.

Frontex, creada l’any 2004 i reemplaçada al setembre del 2016 

per l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, tot i 

conservar el nom i la personalitat jurídica, ha vist augmentar el 

seu pressupost de 146 milions d’euros l’any 2015 a 239 milions 

l’any 2017. L’agència coordina el desplegament tècnic i de perso-

nal per al control per terra, mar i aire, el desplegament ràpid de 

la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i analitza riscos i situa-

cions per determinar les noves rutes d’entrada de migrades. Ha 

estat, doncs, una peça central de la resposta europea a la recent 

crisi de refugiades, una de les pitjors de la història. I el seu pres-

supost la fa molt atractiva per a les empreses.
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Tant els informes de Profundo 

com els del TNI, Statewatch i Por 

Causa coincideixen a assenya-

lar GMV Aerospace and De-

fence SAU, que té no una 

sinó tres seus als Països 

Catalans, com una de les 

empreses més beneficia-

des per Frontex, amb con-

tractes molt significatius 

per a l’adquisició d’equipa-

ment de vigilància aèria i satel-

lital. Així, del 2012 al 2015, va ob-

tenir fins a tres contractes de Frontex, 

per un total de 5,3 milions d’euros, un dels 

quals per a la implementació del programa espacial Copernicus.

Presència en tecnologies d’intercanvi de dades 
biomètriques
Un dels puntals de la UE en matèria de protecció de fronteres 

són els sistemes d’intercanvi de dades a escala europea i la ciber- 

seguretat. L’Agència Europea per al Control Operatiu de Sistemes 

Informàtics de gran escala, eu-LISA, que es va posar en marxa 

l’any 2012, és la responsable de desplegar les eines tecnològiques 

cabdals per a la gestió de les fronteres europees i per a l’intercan-

vi d’informació entre agències i policies del continent. Coordina, 

per exemple, la gestió operativa del sistema Eurodac, que registra 

les petjades dactilars dels demandants d’asil que han travessat les 

fronteres legalment o il·legalment, i és la responsable del Sistema 

d’Informació sobre Visats (VIS) i del Sistema d’Informació de l’Es-

pai Schengen (SIS i SIS II).

Entre els beneficiaris d’eu-LISA que operen als Països Catalans 

destaca sobretot la multinacional Accenture, líder del sector de 

la seguretat al país i beneficiària habitual també de contractes 

Foto:  Carlos Irineu  
da Costa
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del SIVE. Del 2012 al 2015, segons l’informe de Casajuana per a 

Profundo, Accenture va desenvolupar, juntament amb les compa-

nyies Morpho i Hewlett-Packard, un projecte per valor de més de 

60 milions d’euros per a l’intercanvi de dades dels visats entre les 

autoritats europees de gestió fronterera.

Dins la mateixa agència, l’Eurodac ha adjudicat contractes de 

més de 13 milions d’euros a la multinacional Sopra Steria, en con-

sorci amb altres empreses europees. Sopra Steria, que té quatre 

oficines al nostre país, dedica un 16% de la seva producció a de-

fensa i seguretat i desenvolupa tecnologies de control d’accessos 

i gestió d’identitats biomètriques. Una altra multinacional col-

laboradora d’eu-LISA amb presència als Països Catalans és Gemal-

to SP SA, que, a més de ser un dels majors proveïdors mundials de 

targetes SIM, produeix passaports i altres documents d’identitat 

basats en dades biomètriques.

Una universitat catalana en el Programa  
europeu de recerca en seguretat
Una de les grans apostes europees en matèria de seguretat per 

al període 2014-2020 és el Programa europeu de recerca en se-

guretat (ESRP), amb un pressupost de 1.700 milions d’euros, que 

finança la recerca en noves tecnologies per a l’aplicació de la llei, 

control de fronteres, ciberseguretat i protecció d’infraestruc-

tures estratègiques. Segons l’informe Market Forces: el complex 

industrial de seguretat europeu (Statewatch, 2017), la divisió es-

panyola d’Atos és una de les ninetes dels ulls de l’ESRP, amb 15 

projectes finançats, per valor de 14 milions d’euros, entre el 2007 

i el 2016.

Molt destacable és el cas de l’única universitat catalana (i 

d’àmbit estatal) que apareix a la llista dels privilegiats per aquests 

fons de recerca europeus, la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC), amb dos projectes atorgats, per un valor total de 3,7 milions 

d’euros, destinats a la recerca en sistemes per millorar la segure-

tat a la fortalesa europea.
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El finançament dels ‘vols de la vergonya’
Les “deportacions forçoses”, que impliquen el moviment de mi-

grants des del país “d’acollida” fins al país d’origen, de trànsit o un 

tercer país, són també un negoci lucratiu. Segons Por Causa, els 

vols de repatriació, anomenats pels activistes “vols de la vergonya”, 

van rebre entre el 2007 i el 2013 més de 116 milions d’euros proce-

dents de fons europeus. L’any 2012, concretament, la Unió Europea 

va atorgar a l’Estat espanyol 17,5 milions d’euros per a projectes 

relacionats amb les deportacions, en contrast amb els 4,5 que va 

rebre pels programes de retorn voluntari. Tots els serveis (trans-

port, menjar, assistència mèdica) excepte l’escorta, que la porten 

a terme els cossos policials espanyols, van ser subcontractats a 

empreses privades com la catalana Romeu o Trasmediterránea, 

que van formar un consorci amb l’agència Halcón Viajes i les com-

panyies d’aviació Air Europa, Aerosur, Iberia, Swiftair, Iberworld i 

Air France per adjudicar-se un contracte en aquest àmbit de 7,2 

milions d’euros.

També les companyies Air Europa i Swiftair van rebre més de 23 

milions d’euros per una adjudicació de vols de deportació i de tras-

llat entre centres d’internament d’estrangers el 2012 i el 2015. Dar-

rerament, sembla que s’haurien sumat al negoci del retorn forçós 

l’aerolínia de baix cost catalana Vueling i l’agència Barceló Viajes.

És evident que la importància de les companyies espanyoles i 

catalanes en el negoci de les fronteres no va en consonància amb 

la seva presència als mitjans gene-

ralistes. A excepció d’un parell d’es-

càndols com el de les concertines 

malaguenyes i els abusos massius 

en un camp de detenció australià 

gestionat per una filial de Ferrovial, 

han estat pocs els articles destinats 

a explicar que la tecnologia neces-

sària per augmentar la vigilància i 

la impermeabilitat de les fronteres 

Indra és la principal benefi- 

ciària del programa espanyol 

de vigilància fronterera. Li 

van ser adjudicats, entre el 

2004 i el 2017, 60 contractes 

de més de 109 milions d’euros
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és fabricada, també, per empreses del país, sense que aquesta ac-

ció contribueixi a construir una Europa més garantista. “Ben al 

contrari, les polítiques frontereres securitàries incrementen les 

conseqüències negatives sobre les víctimes i deixen intactes les 

causes profundes de la conflictivitat armada a escala global”, con-

clou Maria Villellas.

(Barcelona, 1987). Periodista especialitzada en internacional. Ha 

col·laborat amb mitjans com La Directa, Diari Ara, El Mundo, Crític, 

Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya, Vice News, Mèdia.cat i 

les revistes El Temps i ONGC. És investigadora en gènere i militarisme al 

Centre Delàs d’Estudis per la Pau i en postconflicte i desarmament al 

Centre d’Investigació Feminista Sudergintza. Actualment investiga sobre 

temes de seguretat, indústria militar i defensa en el marc de la Unió 

Europea. Activista al moviment feminista i a l’Escola Popular de Manresa.

Nora 
Miralles
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9 fets que s’equiparen amb el 
terrorisme i no ho són

1. Cantar cançons.  
El raper mallorquí 

Valtònyc va ser condem-

nat a tres anys i mig de 

presó pel contingut de 

les lletres d’unes can-

çons que, segons el jutge 

de l’Audiència Nacional 

espanyola, injuriaven la 

Corona espanyola i enal-

tien el terrorisme. Altres 

músics han passat pel 

mateix via crucis.

2. Fer acudits. 
Al maig del 2017, una 

jove era condemnada a 

un any de presó per uns 

acudits sobre Carrero 

Blanco a Twitter. No n’és 

l’únic cas: hi ha desenes 

de tuitaires perseguits 

per fer bromes. També 

s’ha denunciat Netflix 

per una publicitat d’una 

sèrie d’humor ambien-

tada en el conflicte basc 

i la revista El Jueves 

per un acudit sobre els 

antiavalots estacionats a 

Catalunya.

3. Treballar per la 
pau al País Basc. 
L’activista pacifista basc 

Txetx Etcheverry va ser 

detingut, el desembre 

del 2016, quan es dirigia 

a supervisar la destruc-

ció dels arsenals que 

ETA lliurava en el marc 

del desarmament de la 

banda. La seva detenció 

va ser criticada als mit-

jans francesos, mentre 

que la premsa espanyola 

va titllar-lo de “portaveu 

d’ETA”.

4. Defensar 
l’alliberament de 
Palestina.  La inter-
venció de Leila Khaled a 

la Fira Literal de Barce-

lona va ser qüestionada 

per la participació de 

l’activista en accions  

armades als anys setan-

ta, en el marc d’una 

lluita anticolonial contra 

una ocupació considera-

da il·legal per l’ONU. La 

línia entre resistència 

armada i terrorisme és 

tortuosa. Cal recordar 

que Nelson Mandela va 

ser considerat “terroris-

ta” pel govern dels EUA 

fins l’any 2008.

  

5. “Terrorisme” 
anarquista sense 
atemptats.  El 31 de 
maig, un jutge arxivava 

l’operació Pandora, que 

els Mossos havien iniciat 

       Joan Canela. Periodista
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contra un suposat “ter-

rorisme anarquista” tres 

anys abans. En realitat 

mai hi va haver cons-

tància de cap atemptat, 

d’armes ni d’explosius.

6. Representar 
Dagoll Dagom. 
“La policía investiga 

cánticos a Alá en una 

fiesta de final de curso”. 

El titular delirant es 

referia a una represen-

tació de Mar i cel, l’obra 

teatral d’Àngel Guimerà 

en la versió de Dagoll 

Dagom. Segons recull 

El Mundo, “L’himne dels 

pirates” —en què es 

canta “arribarà el dia de 

glòria, quan ja no quedin 

cristians”— “no era 

adequat en un context 

d’amenaça terrorista”.

7. Barallar-se en 
un bar.  Vuit joves 
del municipi navarrès 

d’Altsasu porten més 

d’un any a la presó per 

barallar-se a altes hores 

de la nit en un bar amb 

dos guàrdies civils fora 

de servei. La disputa va 

convertir-se en un “acte 

de terrorisme” segons la 

Fiscalia i el gruix de la 

premsa espanyola. 

8. L’activisme 
antimassificació 
turística.  A l’estiu, 
unes accions per mos-

trar l’oposició al model 

turístic actual —que 

mai van passar de pun-

xar rodes, fer pintades 

o llançar confetis— van 

ser definides com “atacs” 

i “violència urbana”. Les 

capçaleres més ultres 

s’hi van referir fins i tot 

com a “atac terrorista”.

9. L’independen-
tisme català.  Tot i 
que s’ha expressat per 

vies democràtiques i 

pacífiques —i que la 

majoria d’actes violents 

han tingut motivacions 

de caire unionista—, 

s’ha intentat relacio-

nar l’independentisme 

amb el terrorisme, tot 

vinculant-lo al cas basc 

o preveient episodis de 

violència que no acaben 

succeint mai.

L’ús de l’adjectiu ‘terrorista’ i el tractament, com si ho fossin, d’accions que no 

hi tenen res a veure contrasta amb l’absència d’aquesta paraula en funció de 

qui comet els atacs.



48

L’Eivissa dels Matutes:  
un imperi de festa, de luxe  

i d’enginyeria fiscal

Repor 3 (Maria Altimira, Quique Badia i David Meseguer)

El robatori d’una caixa forta amb un mínim de 2,7 milions d’euros no declarats, l’any 

2013, va revelar una presumpta evasió de capitals a càrrec del grup empresarial de 

l’exministre del Partit Popular. Des d’Eivissa fins al Carib, passant per Holanda, el clan 

Matutes manté un complicat entramat societari per eludir o rebaixar la tributació 

d’importants quantitats de dividends a l’Estat espanyol

Foto: David 
Holderbach
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El robatori a l’octubre del 2013 d’un mínim 
de 2,7 milions d’euros en metàl·lic de la 
seu del Grupo Empresas Matutes (GEM) a 
Eivissa encara es troba a la recta final de la 
fase d’instrucció judicial. S’acusa d’autor 
material Rafael Rodríguez, un exagent de 
la policia espanyola que, quan encara 
estava en actiu, realitzava tasques de 
vigilància privada per a GEM, quelcom 
que va contra la llei. A banda, segons la 
documentació a la qual Mèdia.cat ha 
tingut accés, no s’hauria declarat l’IVA 
de bona part dels diners desapareguts 
en els terminis que estableix la normativa. 
Afirmacions de Rodríguez documentades 
per la divisió d’Afers Interns del seu antic 
cos apunten, a més, a la presumpta evasió 
de capitals per part del clan Matutes 
mitjançant el transport de diner negre en 
vaixells cap al Carib. Aquest mitjà també 
ha pogut constatar com funcionaria 
l’aparell d’elusió fiscal dels Matutes, un 
complex entramat societari que utilitza 
empreses del grup radicades al Carib, un 
hòlding a Holanda i una societat espanyola 
de caràcter aparentment instrumental per 
repatriar dividends.
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El robatori d’una caixa forta a la seu del hòlding del clan Matutes, 

a Eivissa, entre la nit del divendres 25 i la matinada del dissabte 

26 d’octubre del 2013, va deixar al descobert que bona part dels 

diners que van ser sostrets no havien estat declarats. Mai no va 

aclarir-se quina era exactament la quantitat total d’efectiu que hi 

havia tant en aquesta caixa com en la resta de compartiments de 

seguretat de l’edifici abans de la sostracció. Amb tot, afirmacions 

de qui la Fiscalia i l’acusació particular consideren l’autor material 

del robatori, l’expolicia Rafael Rodríguez, elevaven la xifra als 6 

milions d’euros continguts en un sol d’aquests receptacles metàl-

lics. En el moment dels fets, Rodríguez era policia en actiu i estava 

realitzant tasques de vigilància privada per al Grupo de Empresas 

Matutes (GEM), quelcom d’il·legal. Les empreses del GEM s’este-

nen a tot tipus d’activitats econòmiques, des de la ramaderia bo-

vina fins al sector de l’oci nocturn, cosa que converteix Abel Matu-

tes, que fou ministre d’Exteriors en la primera legislatura de José 

María Aznar, en una de les famílies empresarials més poderoses 

de l’illa i de l’Estat espanyol. Mèdia.cat ha pogut constatar, a través 

de fonts policials directes, un cas més en què un agent de la policia 

espanyola ha exercit feines de seguretat per a aquest mateix grup 

empresarial.

La documentació aportada durant el procés d’instrucció per 

Zurich, l’asseguradora contractada per la poderosa família ei-

vissenca, detalla el model de la caixa de seguretat que va patir 

el robatori. Es tractava d’un receptacle cuirassat de dos metres 

d’altura, un d’amplada i mig metre de profunditat i amb capacitat 

per a 848 litres. A més, per la resposta al requeriment d’una inter-

locutòria del 2014 relativa al cas es pot afirmar que la caixa robada 

no era l’única que hi havia a l’edifici. Rodríguez va assegurar en 

una conversa amb un agent del Cos Nacional de Policia (CNP) d’Ei-

vissa quan es trobava reclòs al mòdul per a policies de la presó de 

Castelló que, mentre ell treballava per als Matutes, va veure com 

deixaven dues caixes fortes “enormes” a la recepció durant tres o 

quatre dies i que ell mateix fou l’encarregat de “tapar-les”.
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L’informe de l’empresa d’assegurances indica, a més, que tam-

bé hi havia diners en armaris ignífugs, no solament en caixes 

dissenyades a efectes de garantir la seguretat de les sumes di-

positades. Una informació que podria indicar que la resta de les 

caixes fortes eren plenes. El càlcul de Rodríguez segons el qual 

una única caixa podria contenir fins a 6 milions d’euros es basava 

en les xifres reflectides en el llibre de comptes del hòlding al qual 

l’expolicia hauria tingut accés. Segons el seu testimoni, una caixa 

forta ubicada a la tercera planta emmagatzemava entregues de 

180.000, 240.000 i fins a 300.000 euros. També d’acord amb la 

transcripció esmentada, Rodríguez disposava de fotografies de la 

comptabilitat de Vicente Ventura, el responsable d’aquesta àrea a 

GEM. Amb la instrucció del cas tancada, però, aquestes imatges 

no han estat aportades.

Les circumstàncies del delicte estan farcides d’incògnites i de 

contradiccions. Una de les més flagrants és el fet que fins 48 hores 

després del robatori, i malgrat que va disparar-se l’alarma, nin-

gú no se n’adonés del que estava passant. La denúncia no es va 

presentar fins al dilluns 28 d’octubre, quan els treballadors van 

descobrir la caixa oberta i el seu pany socarrimat. En un primer 

moment, i tal com es desprèn de la presa de declaració, Ventura, el 

comptable, va assegurar que no es podia determinar amb exacti-

tud quants diners hi havia a la caixa perquè aquests pertanyien a 

“persones particulars i altres empreses”.

En la mateixa línia s’hauria 

expressat el “Sr. Matutes”, no 

queda clar si pare o fill, assegu-

rant que es tractaria d’una “cai-

xa de dipòsits sobre la qual no 

hi havia apunts comptables de 

les entrades i sortides, i que no 

en sabien la quantitat [exacta 

de diners dipositats]”. En aquest 

cas, i a diferència del que deia el 

Segons el testimoni de l’expo-

licia Rafael Rodríguez, una caixa 

forta ubicada a la tercera planta 

emmagatzemava entregues de 

180.000, 240.000 i fins a 

300.000 euros
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seu propi comptable, l’empresari eivissenc adduïa el desconeixe-

ment de la suma total “perquè corresponia al tancament [de tem-

porada] de 20 [dels seus] hotels”.

El més sorprenent, però, no és la desconeixença de la quantitat 

de diners dipositats, sinó el fet que les afirmacions de Matutes 

sobre la inexistència de dades comptables fossin desmentides en 

seu judicial per un dels responsables d’un informe pericial sobre 

els diners sostrets. Paradoxalment, l’empresari va encarregar a 

l’auditoria Deloitte que establís, a partir de la verificació d’una 

documentació comptable que ell mateix havia negat que existís, 

quina hauria estat la quantitat robada.

L’informe de Deloitte va calcular en 2,7 milions la xifra que, 

suposadament, era dins la caixa abans de la sostracció, sempre 

d’acord amb l’anàlisi comptable. Una suma que coincideix amb 

l’última de les xifres denunciada, atès que, inicialment, es va no-

tificar la desaparició de només 187.000 euros. Una quantitat que 

poc després va apujar-se sense motiu aparent fins a vorejar el mi-

lió (995.000 euros) i, finalment, va establir-se en 2,7 milions d’eu-

ros. De fet, en una interlocutòria amb data 3 de gener del 2014 re-

lativa al cas, un magistrat va expressar la seva sorpresa en titllar 

d’“il·lògiques” les ampliacions de la quantitat dels diners sostrets. 

També en seu judicial es va constatar que, davant l’exigència per 

part de la defensa d’un dels processats pel robatori que s’aportes-

sin fulls d’apunts, de procedència o justificants de pagaments amb 

targeta per avalar les xifres de Deloitte, la representació legal de 

Matutes no va presentar res més.

Diners sense declarar
Més enllà d’aquests clarobscurs, el document pericial apunta que 

els diners robats no estaven regularitzats. A l’informe, on s’assegu-

ra que la suma en qüestió procedeix de l’acumulat a les caixes enre-

gistradores de diversos hotels durant la temporada, entre els me-

sos de maig i d’octubre del 2013, no s’hi aporta cap declaració d’IVA 

relativa a aquests diners fins després del robatori i la denúncia.
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Una realitat que indica que els establiments hotelers Ushuaïa 

Ibiza Beach Hotel, Ushuaïa Club i The Ushuaïa Tower, tots propie-

tat de la mercantil Fiesta Hoteles & Resorts, no haurien declarat 

els diners facturats entre els mesos de maig i de setembre en els 

terminis obligats, d’acord amb la llei 37/1992 i el reglament de 

l’IVA RD 1624/1992.

De fet, el document només aporta declaracions d’IVA relatives 

al mes d’octubre i al quart trimestre, és a dir, a partir del moment 

en què el robatori hauria deixat al descobert que, presumptament, 

els diners no estaven declarats. L’omissió d’aquesta obligació po-

dria motivar sancions de fins al 150% de l’import no ingressat, 

d’acord amb un expert en l’àmbit tributari consultat per Mèdia.

cat. Amb tot, quasi quatre anys després no ha transcendit cap in-

vestigació ni sanció que afecti la societat, una de les principals 

empreses de l’imperi Matutes.

A més, el treball de Deloitte, que fa un recull comptable dels im-

ports acumulats que resulten en la xifra dels 2,7 milions, també re-

vela la vulneració del reglament de facturació 

per part de Fiesta Hoteles & Resorts. 

Així, per exemple, s’hi fa referència 

a diverses factures que resulten 

d’agregar serveis prestats a di-

ferents persones. Una pràcti-

ca que infringeix l’article 13 

del Reial decret 1619/2012, 

relatiu a les obligacions de 

facturació, i on s’afirma que 

només “podran incloure’s en 

una sola factura” les opera-

cions realitzades “per a un ma-

teix destinatari”. Aquest extrem 

posaria en relleu la manca de control 

i de rigor pel que fa a la presentació de la 

comptabilitat d’uns diners que, almenys en bona 

Foto: José Antonio 
Moreno Monge
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part, no van ser declarats, ni 

ingressats al banc fins després 

del robatori. 

Amb tot, poc després dels 

fets del 2013 i del tancament 

d’aquella temporada, quan els 

hotels van abaixar la persiana, 

Fiesta Hotels & Resorts va fer 

ingressos substantius al Saba-

dellCAM, com ara una partida de fins a 781.000 euros el 13 de no-

vembre. Una suma que supera el sostre dels 100.000 euros, xifra 

a partir de la qual un banc ha d’informar l’Administració perquè 

aquesta verifiqui que els diners estan al corrent de les seves obli-

gacions fiscals. En cas d’haver-se seguit aquest protocol, hauria 

d’haver estat SabadellCAM, l’entitat financera a la qual ara pertany 

l’antiga Banca Abel Matutes Torres, la responsable d’activar-lo.

Però tant els indicis com les simples sospites sobre la gestió 

i circulació de diners en negre en el si de l’entramat empresa- 

rial de Matutes prenen consistència amb les afirmacions de Rafael 

Rodríguez, l’expolicia encausat pel robatori i que treballava com 

a membre de l’equip de seguretat de GEM. Segons afirma Rodrí-

guez en la conversa mantinguda a la presó de Castelló amb un 

dels policies que van intervenir en les investigacions del robatori, 

“jo sabia que entre els diners que sortien d’Ushuaïa hi havia diner 

negre. Els diners bons es movien de 300.000 a 400.000 a cada 

viatge i venia una furgoneta… I els dolents se’ls enduia Vicente 

Ventura [el comptable de GEM]… Els portava en una motxilla”.

De fet, en la mateixa transcripció d’aquesta conversa gravada, 

l’encausat assegura que Ventura transportava diners en vaixell 

fins al Carib, on els Matutes tenen una gran quantitat de negocis 

en el sector hoteler. “Després de sortir de les empreses Matutes, 

els carregaven en vaixell i se’ls enduien al Carib, o anaven pagant 

a gent, perquè també es pagava a gent en negre”, assenyala l’expo-

licia en la dita gravació.

Rodríguez: “Jo sabia que entre 

els diners que sortien d’Ushuaïa 

hi havia diner negre. Se l’enduia 

Vicente Ventura [el comptable de 

GEM] i el portava en una motxilla”
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Enginyeria fiscal per no tributar a 
 l’Estat espanyol
Al Carib, el clan Matutes posseeix diverses empreses dedicades al 

sector turístic i a l’hoteleria radicades en països com la República 

Dominicana, Jamaica o Mèxic. Segons un expert en fiscalitat in-

ternacional consultat per Mèdia.cat, el control que exerceixen les 

entitats bancàries en aquests països acostuma a ser molt lax i, per 

tant, “és molt fàcil ingressar diners en el compte d’una societat 

[caribenya] i fer-los constar com a guanys o blanquejar-los mit-

jançant préstecs o capitalització”. Un cop legalitzats, “els diners ja 

poden fer el camí de tornada”, conclou l’assessor.   

Societats del Grupo de Empresas Matutes com Fiesta Bávaro 

Hotels, amb seu a la República Dominicana; Fiesta Jamaica, amb 

seu a l’illa caribenya, i Promociones y Desarrollo Ribera Mujeres, 

radicada a Mèxic, consten com a filials de Promintur BV, una so-

cietat patrimonial holandesa registrada com a hòlding i a la direc-

ció de la qual consten diferents familiars de l’exministre, com la 

seva filla María Estrella Matutes Prats i el seu nebot Marc Rahola 

Matutes.

La mateixa Promintur BV, al seu torn controlada majoritària-

ment per Fiesta Hoteles & Resorts, ha permès als Matutes eludir o 

reduir ostensiblement el pagament d’impostos a l’Estat espanyol. 

Una circumstància que ha estat possible a través de la repatriació 

dels dividends generats pel hòlding holandès i amb destí a aques-

ta mercantil espanyola, que controla més de la meitat del seu ac-

cionariat. Tal com assenyalava el mitjà de comunicació Sabemos 

en un article publicat a finals del 2015, el clan empresarial es be-

neficia de la legalitat holandesa, que, en certs casos, té una nul·la 

càrrega impositiva sobre la repatriació de guanys, i dels acords 

europeus que eviten la doble imposició entre països membres. 

Així, d’acord amb els informes comptables de Fiesta Hoteles & 

Resorts consultats per Mèdia.cat, entre el 2010 i el 2014 aquesta 

empresa va repatriar més de 105 milions d’euros en concepte de 

dividends rebuts de Promintur BV. En aquest sentit, l’expert en 
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fiscalitat internacional assenyala que “aquesta estructura società-

ria no és il·legal però és immoral, perquè el beneficiari directe dels 

dividends està radicat a l’Estat espanyol”. 

Nova societat instrumental
Un cercle d’enginyeria fiscal, Espanya-Carib-Holanda-Espanya, 

que a partir del 2015 compta amb un nou actor: la societat Ereso 

Investment. Segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme), 

la junta de Fiesta Hotels & Resorts va acordar una escissió parcial 

financera, sense extinció de l’esmentada, mitjançant l’aportació a 

una societat de nova creació, Ereso Investment, d’una part del seu 

patrimoni consistent en 97.529 accions de Promintur BV, a més de 

la quantitat en metàl·lic de 220.656,56 euros.

Ereso Investment va arrancar la seva activitat econòmica a 

l’estiu del 2015 amb un saldo de 97.603.400 euros —capital apor-

tat quasi totalment pel hòlding holandès Promintur BV— i va 

finalitzar l’exercici fiscal d’aquell any només amb 45.253 euros 

menys. Segons la documentació obtinguda per Mèdia.cat, la tota-

litat del capital es va destinar a “inversions en empreses del grup 

i associades a llarg termini”, sense constar capital destinat a cap 

altra partida. Per a l’expert en fiscalitat internacional, aquest dar-

rer aspecte reforça les sospites de la creació d’Ereso Investment 

amb una finalitat instrumental semblant a l’apuntada en el cas de 

Promintur BV: la repatriació de dividends que prèviament no han 

tributat o han tributat menys a Holanda.
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David 
 Meseguer

Quique  
Badia 

Maria Altimira (Barcelona, 1981), Quique Badia (Barcelona, 1985) i David 

Meseguer (Benicarló, 1983) es van conèixer a la redacció de VICE News.

En acabar aquesta etapa, van formar el col·lectiu Repor 3 per tal de 

continuar amb el periodisme d’investigació. Corrupció, narcotràfic o 

gihadisme són alguns dels temes que han abordat.

Maria  
Altimira
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Periodistes i polítics  
o la fi de la intermediació

Anul·lar la intermediació. Aquesta és la tendència, l’estratègia, 

la mesura de pressió. I les xarxes socials emergeixen com a ins-

trument idoni per aconseguir-ho. Ho hem pogut observar en 

els esdeveniments informatius de rellevància que s’han viscut 

aquest any. “Acudeixin a fonts oficials”, repeteixen una vegada 

i una altra polítics, institucions, gabinets de comunicació, quan 

grans esdeveniments agiten l’opinió pública. Amb un missatge 

explícit: no han de creure la versió dels mitjans de comunicació, 

que divulguen els seus continguts en aquestes mateixes xarxes; 

tenen interessos de part, subratllen. 

El periodista polític apareix així com un mitjan-

cer incòmode. Sempre ho ha estat, però ara se’l qüestiona  

en unes xarxes socials que pretenen, que potser aconsegueixen, 

actuar com a actors polítics —igual que, en la clàssica definició 

del gran Héctor Borrat, ho fa el diari d’informació general—; i que 

       Salvador Enguix. Periodista a ‘La Vanguardia’, 
doctor en Comunicació i professor a la Universitat 
de València
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busquen substituir, justament, els mateixos mitjans, comptant 

amb l’estreta complicitat d’una gran part de la classe política.

Velocitat i immediatesa. Aquest és el nou model de distribució 

de missatges, i és també la dinàmica de la nova política, que a 

les xarxes troba canals directes per establir el seu propi diàleg 

amb una opinió pública profundament segmentada. Els mitjans 

de comunicació i, amb ells, els periodistes polítics, sotmesos a un 

formidable estrès, s’adapten a aquest nou escenari, comprenen 

el nou paradigma. En el context del periodisme difós a Internet, 

la pressió calculada segons els temps de tancament dels diaris 

i dels informatius audiovisuals s’ha transformat en una pressió 

constant, en un cicle de notícies de 24 hores; amb una vigilància 

extrema no solament del contingut de la informació, sinó del titu-

lar (encotillat en el cas de Twitter) i del moment en què es difon el 

contingut. El polític exposa els seus propis arguments als milers 

(en alguns casos milions) de seguidors que té, accedint directa-

ment a l’opinió pública sense dependre de l’atenció dels mitjans. 

Hi ha també, en el nou ecosistema digital, voluntat de despres-

tigiar el mitjà i el periodista. No es tolera l’error i, quan es comet, 

la crítica arriba al text, al periodista i al mitjà; en algunes ocasions 

amb una terrible duresa. Cada errada, que n’hi ha, és una ocasió 

perfecta perquè el cor dels “antiperiodisme” llanci les seves apo-

calíptiques conclusions, en aquestes mateixes xarxes, amb amplis 

aplaudiments. Qualsevol notícia que generi confrontació amb la 

“versió oficial” —polític, institució o gabinet de comunicació— 

troba resposta: en algunes ocasions de la font afectada, en altres 

de hooligans i simpatitzants, en d’altres directament d’anònims.  

Aquella resposta, que no és en si mateixa una cosa negativa, ten-

deix a formular-se com un atac al mitjà, al professional o al perio-

disme. Les xarxes socials són canals còmodes i ideals per a l’ocul-

tació, i a partir d’aquesta, per a la crítica falsa i les dades irreals. 

El polític, que és un professional lligat al seu partit i en algunes 

ocasions a la institució, sempre ha portat malament la crítica, de 

vegades molt malament; coneix bé la realitat del nou paradigma 
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digital i coneix també les de-

bilitats actuals del sistema de 

producció de continguts perio-

dístics. El polític, a més, sap 

que aquesta debilitat afecta no 

solament les empreses, sotme-

ses a una reconversió industrial 

desconeguda en un segle, sinó 

al mateix periodista, les condicions laborals del qual han patit un 

notable deteriorament. El polític, finalment, disposa avui de po-

tents instruments de gestió de la comunicació política, en algunes 

ocasions amb més recursos econòmics i professionals que la majo-

ria de mitjans de comunicació que conviuen en aquest mercat, es-

pecialment els nadius digitals. Es professionalitza, per tant, la ma-

nera de superar la intermediació i d’intervenir en l’opinió pública. 

Entenguem per intermediació la funció fonamental que dóna 

sentit al periodisme, la d’observar el fet, interpretar-lo, contras-

tar-lo i, després, difondre’l. És la manera clàssica, o no tan clàssica, 

de donar l’oportunitat al lector de disposar d’una informació valo-

rada per professionals, d’evitar que arribi tal com pretén el polític, 

el partit, la institució. Sense intermediació no hi ha possibilitat de 

jutjar el fet, sense intermediació es facilita la manipulació, sense 

intermediació mor el periodisme i guanya la propaganda. Sense 

intermediació el missatge arriba a l’opinió pública contaminat per 

la mateixa voluntat de l’emissor, en algunes ocasions perversa i, 

sens dubte, mai innocent. 

Les xarxes socials faciliten que la intermediació deixi de ser 

necessària per als polítics i els partits. I en aquest terreny, l’ac-

ció política comunicativa assaja totes les possibilitats. Vegeu, com 

a exemple, la quantitat de congressos i cursos que s’organitzen 

cada any, justament, per formar professionals capaços d’establir 

a les plataformes socials campanyes de comunicació política su-

perant (“pontejant”) el paper dels mitjans de comunicació. Recor-

dem, com a exemples, el succeït als EUA amb la cursa electoral de 

La intermediació és la funció 

fonamental que dóna sentit 

al periodisme: observar el fet, 

interpretar-lo, contrastar-lo  

i, després, difondre’l
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Donald Trump, o al Regne Unit amb el Brexit; per no recordar les 

campanyes de desprestigi a alguns mitjans després dels atemp-

tats del 17 d’agost a Barcelona i a Cambrils, o la mateixa campanya 

de l’1-O a Catalunya. La dinàmica és cada vegada més semblant: 

“Acudeixin a fonts oficials”, repeteixen els polítics. Les “nostres” 

fonts oficials, és clar.

És un nou sistema de pressió en què el periodisme polític, que 

és el periodisme prototípic, malgrat tot, continua exercint la seva 

funció, amb encerts i errors. Per descomptat, aquestes pressions 

existien també quan no hi havia plataformes digitals. Però el pe-

riodista polític sent que aquesta pressió s’intensifica, creix, i es 

perfecciona a través de les xarxes socials. En un estudi que estem 

preparant, desenes de periodistes polítics entrevistats reconeixen 

que les xarxes modifiquen rutines productives, alteren jerarquit-

zacions, obliguen a reformular continguts i fins i tot canvien els 

ritmes de vida. En algunes ocasions, la baralla és desigual: divul-

gar la veritat periodística davant un al·luvió de mentides i de ru-

mors, davant els experts en el discurs de la postveritat. 

Precisament l’eclosió d’això que s’ha denominat postveritat 

és el que obliga a concloure que la intermediació resulta ara més 

necessària que mai, i que el periodista polític es converteix en la 

peça més important per descobrir la comunicació política interes-

sada, la manipulació, la falsedat, l’interès de part, i per continuar 

atorgant la possibilitat al ciutadà de disposar d’una versió con-

trastada. “Vagin a fonts oficials”, diuen molts polítics, i el periodis-

ta polític està obligat a dir “d’acord, vagin a aquelles fonts; però, si 

volen una informació contrastada i contextualitzada, acudeixin a 

nosaltres”. Senzillament, no hi ha cap altra opció per poder conti-

nuar defensant la veracitat, la pluralitat; la salut d’una democrà-

cia, a la fi.
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Negoci immobiliari  
al tercer sector 

Ferran Moreno

Dues entitats sense ànim de lucre, FASI i la Fundació Salut i Comunitat, que es financen 

en un 80% amb diner públic, paguen lloguers molt per sobre del preu de mercat a 

empreses privades que són propietat d’elles mateixes o dels seus directius

Foto: Comunitat 
Terapèutica “Can 
Coll” de la Fundació 
Salut i Comunitat, 
propietat de Coll 
de Palà, SL. Autoria: 
fsyc.org.
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4.800 euros al mes per un pis de 160 m2 
situat en un barri treballador de Terrassa. 
És només un exemple de les quantitats 
sobredimensionades que arriba a pagar la 
Fundació Acció Social Infància (FASI) pel 
lloguer de cases d’acollida per a infants en 
risc. Fins a 3.000, 4.000 o 5.000 euros al mes 
per pisos d’entre 120 i 200 m2, la majoria dels 
quals són propietat de Casa Equipaments, 
una societat limitada controlada per la 
mateixa fundació. El director general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de 
la Generalitat catalana, Ricard Calvo, que 
anteriorment liderava FASI, va dimitir l’agost 
passat després que Mèdia.cat publiqués 
aquesta informació i que el Protectorat, 
l’òrgan que supervisa les fundacions, 
investigués la qüestió. Per la seva banda, la 
Fundació Salut i Comunitat (FSC) paga per 
una casa a Viladrau, des de l’any 2006, un 
lloguer d’11.000 euros al mes a una societat 
limitada constituïda pels propis directius 
de l’entitat. FSC també s’ha presentat a 
concursos públics conjuntament amb una 
empresa administrada per un dels seus 
dirigents. En tots dos casos, les fundacions 
reben grans quantitats de diner públic 
a través de concerts o subvencions que 
acaben, en part, a les mercantils a l’ombra 
d’aquestes entitats del tercer sector.
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Una part dels fons públics que es destinen a fundacions sense 

ànim de lucre perquè gestionin centres de menors, residències 

de gent gran o espais de desintoxicació els reben empreses pri-

vades del sector immobiliari que depenen de les mateixes funda- 

cions. Això és el que vol corroborar el Protectorat de la Genera-

litat, l’òrgan supervisor de les fundacions a Catalunya, pel cas de 

FASI. L’ens ha requerit a l’entitat que justifiqui per què paga men-

sualment a la seva empresa mercantil, Casa Equipaments, llo-

guers per un valor total de 2,2 milions d’euros, des del 2011 i fins 

al 2016. L’agost del 2017, el director general d’Atenció a la Infància 

i l’Adolescència, Ricard Calvo, que havia estat director adjunt de 

FASI fins al gener del 2016, va dimitir del seu càrrec al govern.

L’estructura d’una societat mercantil que lloga immobles a 

una fundació molt per sobre del preu de mercat no és exclusiva 

de FASI. Té lloc almenys en una altra fundació en què, igual que 

en aquesta, un 80% dels ingressos procedeixen de l’Administració 

pública. És la Fundació Salut i Comunitat (FSC), que també paga 

uns lloguers sobredimensionats a una empresa mercantil que hi 

està vinculada i, a més, es reparteix els ingressos per gestionar 

residències de gent gran amb una empresa privada administrada 

pels mateixos directius de la fundació. Tot plegat s’emmarca en 

un context en el qual el Protectorat disposa de pocs mitjans per 

inspeccionar les fundacions registrades a Catalunya i en què la 

reforma del Codi civil català, l’any 2012, va reduir les mesures de 

control i seguiment de les fundacions.

FASI: lloguers que quintupliquen 
els preus de mercat
La Fundació Acció Social Infància neix el 2009 amb la idea de  

crear un nou model de centres d’atenció a menors tutelats: llars 

amb deu o dotze infants com a màxim, on es procura que no s’hi 

hagin d’estar més d’un any. S’aconsegueix que els nens i nenes no 

hagin de canviar d’escola i mantinguin les activitats habituals, i 

s’evita que es cronifiqui la situació de tutela dels infants en els 
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centres de menors tradicionals. Actualment, la fundació dispo-

sa d’onze “Cases d’Infants”, deu de les quals són propietat de la 

societat limitada Casa Equipaments. Els comptes de la fundació, 

consultables públicament al Protectorat de la Generalitat, recu-

llen, per exemple, que les xifres que es van pagar mensualment 

per aquests lloguers l’any 2015 van ser: 5.219,65 euros pel pis de 

Sabadell; 4.611,10 euros pel pis de Lloret; 4.258,38 euros pel pis de 

Blanes, o 4.799,62 euros pel pis de Terrassa.

Lloguers que paga FASI a Casa Equipaments, SL per les 
“Cases d’Infants”

CIUTAT DE 
L’IMMOBLE

RENDA  
MENSUAL  
2011**

RENDA  
MENSUAL  
2012

RENDA  
MENSUAL  
2013

RENDA  
MENSUAL  
2014

RENDA  
MENSUAL  
2015

RENDA  
MENSUAL  
2016**

QUANTITATS 
PAGADES 
2011-2016

Barcelona 1.766,50 € 3.600,13 € 3.240,11 € 3.276,91 € 0 € * 2.438,15 € 171.861,59 €

Barcelona 3.591,46 € 4.110,60 € 3.411,53 € 4.223,50 € 4.140,33 € 3.898,22 € 280.509,00 €

Blanes 3.682,00 € 3.788,77 € 3.508,79 € 4.258,38 € 4.258,38 € 4.001,86 € 281.978,19 €

Tortosa No existia No existia No existia 1.498,25 € 1.691,31 € 1.691,31 € 58.570,44 €

Gandesa No existia No existia No existia 1.770,17 € 1.588,67 € 1.588,67 € 59.370,12 €

L’Hospi-
talet

5.388,33 € 3.294,43 € 3.036,14 € 3.684,75 € 3.684,75 € 3.442,75 € 238.043,84 €

Lloret 4.477,78 € 4.042,97 € 3.799,43 € 4.611,10 € 4.611,10 € 4.354,58 € 297.330,11 €

Sabadell 5.008,30 € 4.644,06 € 4.300,86 € 5.219,65 € 5.219,65 € 4.947,40 € 342.062,44 €

Sta.  
Coloma 

de Farners
2.945,56 € 2.704,02 € 2.499,33 € 3.033,26 € 3.033,26 € 2.781,99 € 195.132,26 €

Terrassa 4.150,00 € 4.270,35 € 3.954,77 € 4.744,68 € 4.799,62 € 4.527,37 € 317.361,48 €

TOTAL 2.242.219, 47 €

*En la memòria anual dels comptes de FASI del 2015, s’especifica: “Durant l’exercici 2015 se signa una addenda al 
contracte, que estipula que derivat del sobrepreu satisfet durant exercicis anteriors, es condona l’import acordat fins al 
març de 2016. L’import definitiu acordat ha quedat estipulat en 2.700 euros mensuals (IVA no inclòs) a satisfer a partir del 
mes d’abril de 2016”.
**En els exercicis dels anys 2011 i 2016, les xifres a les quals ha tingut accés l’Anuari han estat els imports anuals satisfets. Per al 
2016, aquest import s’ha dividit entre 12 per obtenir la mitjana del lloguer mensual. Per al 2011, s’ha dividit l’import anual per a 
cada immoble entre el nombre de mesos passats des de la data en què la SL ja n’era la propietària i fins a finals d’any. 

  
Font: Comptes anuals de FASI. 

Però qui forma part de Casa Equipaments? L’empresa es cons-

titueix l’any 1989 i un dels seus primers administradors és Joan 

Castells, president i conseller delegat de Mútua d’Assegurances 
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FIATC i, alhora, president del pa-

tronat de la fundació FASI. Després 

d’anys amb diferents denomina-

cions —Vilamar-2, SA; Aseso-

ría en Prevención de Riesgos, 

SA—, finalment l’any 2009 

pren el nom definitiu de Casa 

Equipaments, en què hi aca-

baran participant tres grans 

actors: la mateixa fundació FASI, 

amb un 27,71% de les participa- 

cions; la Mútua d’Assegurances 

FIATC, amb un 35,64%, i una altra 

mercantil, amb un altre 35,65%. Es tracta 

d’Àtic 2004, una SL domiciliada al mateix lloc que 76 

immobiliàries més vinculades a directius de FIATC, i que fins al 

2015 és l’administradora única de Casa Equipaments a través de 

Jordi Roche, membre, precisament, del consell d’administració de 

FIATC des del 2011.

FIATC, Àtic 2004 i la fundació FASI aporten capital a Casa Equi-

paments perquè pugui comprar immobles i posar-los a lloguer 

de la mateixa fundació. Lluís Rossell, director adjunt de l’entitat, 

ho justifica: “Com a fundació de nova creació, no teníem accés a 

finançament per part dels bancs”. Per tant, diu, era necessària la 

presència d’una mercantil que pogués oferir solvència a les enti-

tats bancàries i a les quals aquestes concedissin hipoteques. És a 

partir del moment que FASI comença a gestionar Cases d’Infants, 

l’any 2010, quan comencen a aparèixer els lloguers que quintupli-

quen els preus de mercat. Rossell ho justifica pel “risc” assumit 

pels inversors: “Els preus de lloguer els pacta l’accionariat de Casa 

Equipaments, i aquests preus són els que s’apliquen a la fundació. 

Pot ser que no siguin preus de mercat, però, a la fórmula, s’hi ha 

de computar el risc que assumeixen Mútua Fiatc i Àtic 2004 en un 

moment en què els preus dels equipaments són molt alts”.

Foto: Finca a Viladrau 
per la qual FSC paga 
lloguer a Coll de Palà, 
SL. Autoria: fsyc.org.
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Aquesta explicació no convenç els treballadors de la fundació 

FASI, que denuncien que s’està retallant en el nombre d’educadors 

presents a les Cases d’Infants i, en canvi, s’atenen les exigències 

d’uns inversors privats. “No s’entén la justificació que ofereix la 

fundació quan els treballadors preguntem per aquests lloguers i no 

se’ns dóna una explicació clara sobre els motius d’un encariment 

tan desmesurat”, lamenta Joan Ramos, educador social i membre 

del sindicat CGT a FASI. “Al mateix temps que paguen cada mes 

aquestes quantitats a mútues asseguradores com FIATC, l’equip 

directiu de la fundació proposa reduir el nombre de professionals 

en el global de l’atenció a les famílies, amb el perill que això su-

posa pel seguiment individualitzat i de qualitat dels seus infants”, 

denuncia Ramos. Rossell, en canvi, rebutja aquest plantejament i 

explica que Casa Equipaments no reparteix dividends.

Una possible justificació al preu dels lloguers, des d’un punt 

de vista comptable, podria ser que, un cop pagades les hipote-

ques, Casa Equipaments cediria o bé la propietat o bé l’ús gratuït 

dels pisos a la fundació FASI. Uns supòsits, però, que de moment 

semblen improbables. En primer lloc perquè, tal com recull la me-

mòria econòmica de Casa Equipaments de 2014, els crèdits hi-

potecaris vencen entre el 2025 i el 2047 segons el cas, i en segon 

lloc, perquè segons el mateix director adjunt de la fundació, Lluís 

Rossell, FASI no vol tenir patrimoni: “La Fundació no neix per te-

nir patrimoni o per endeutar-se per tenir espais. [L’any 2009] els 

preus dels immobles eren molt elevats i per això es va buscar la 

participació publicoprivada perquè algú ens posés els pisos a dis-

posició”. Una disposició que els treballadors representats per CGT 

consideren que és “inassumiblement costosa”, que compromet el 

pressupost actual destinat a l’atenció dels infants i que allunya la 

idea que els pisos puguin arribar a ser de la fundació en el curt o 

mitjà termini. Donada, a més, una subvenció de la Caixa a FASI per 

valor de 3,7 milions d’euros en els primers exercicis, l’argument 

esgrimit per la direcció de la “manca d’accés al finançament del 

bancs” perd tot el sentit, assenyalen des del sindicat.
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Actualment, FASI ja té el 70% de les participacions de Casa 

Equipaments, mentre que l’altre 30% el segueix mantenint FIATC. 

Un fet que Ramos considera encara més greu, perquè els preus 

continuen sent fora de mercat tot i que la fundació té el control 

majoritari de la SL. “S’està pagant amb diner públic un patrimoni 

que mai serà de la fundació, sinó d’una empresa mercantil que té, 

com a fi social (article 2 dels seus estatuts), “la promoció, cons-

trucció, rehabilitació, reformes, compra, venda i comercialització 

de tota mena de pisos, habitatges, edificacions i terrenys, l’arren-

dament d’immobles i, en definitiva, la prestació de tota classe de 

serveis relatius a l’activitat immobiliària”.

FSC: un percentatge de les adjudicacions  
són per a la seva mercantil
El cas de Fundació Salut i Comunitat (FSC) té punts en comú amb 

FASI però hi afegeix una segona via per dirigir diners públics cap 

Adjudicacions a la UTE de FSC i Lagunduz 2

ADJUDICACIONS A UTE DE 
FSC I LAGUNDUZ 2, SL  

A CATALUNYA

DATA 
D'ADJUDI-
CACIÓ

PERÍODE 
DE GES-
TIÓ DEL 
SERVEI

IMPORT 2011 IMPORT 2012 IMPORT 2013 IMPORT 2014 IMPORT 2015 IMPORT 2016 IMPORT 2017 IMPORT TOTAL % 
PER 
A 
L’SL

QUANTITAT 
REBUDA PER 
LAGUNDUZ 
2, SL

Residència assistida, 
centre de dia i casal per 

a gent gran a la Verneda, 
Barcelona

16/12/11 8 anys 896.162,88 € 1.783.944,96 € 1.779.754,56 € 1.779.754,56 € 1.866.538,56 € 896.162,88 € 1.866.538,56 € 10.868.856,96 € 1% 108.688,57 €

Residència assistida i 
centre de dia per a  

gent gran a Gavà

16/12/11 8 anys 1.038.242,72 € 2.066.544,72 € 2.061.474,36 € 2.061.474,36 € 2.155.996,60 € 2.155.996,60 € 2.155.996,60 € 13.695.725,96 € 1% 136.957,26 €

Residència assistida, 
centre de dia i casal per a 

la gent gran a Reus  
("Roger de Llúria")

26/4/12 8 anys - 1.443.802,50 € 1.922.915,50 € 1.922.915,50 € 1.979.869,50 € 1.985.293,80 € No apareix el 
valor

9.254.796,80 € 10% 925.479,68 €

Servei d'acolliment i recu-
peració de dones víctimes 
de violència masclista i els 

seus fills, al Segrià

13/4/12 No 
consta

- 444.291,16 € 444.183,08 € 444.183,08 € 423.166,17 € 423.274,24 € 423.166,17 € 2.602.263,90 € 10% 260.226,39 €

TOTAL 36.421.643,62 € 1.431.351,90 €
  

Font: Registre de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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a una de les seves empreses mercantils vinculades. FSC gestiona, 

en gran part, residències de gent gran, centres de desintoxicació 

i espais d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere. Se-

gons les dades publicades al seu espai web de transparència, l’any 

2015 van rebre 27,2 milions d’euros de diner públic, en concepte 

dels serveis que gestionen i en subvencions. Unes xifres que es tra-

dueixen en què el 82% dels seus ingressos van ser provinents de les 

administracions públiques.

A Catalunya, la fundació gestiona tres residències de gent 

gran actualment, adjudicades pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. I ho fa de la mà d’una societat mercantil: als 

concursos públics més importants, FSC s’hi presenta juntament 

amb una SL, Lagunduz 2, en el paraigua d’una UTE —unió tem-

poral d’empreses—, de manera que, sistemàticament, un per-

centatge del valor de l’adjudicació dels contractes es redirigeix 

cap a la societat mercantil propietat de la fundació. En dues oca-

Adjudicacions a la UTE de FSC i Lagunduz 2

ADJUDICACIONS A UTE DE 
FSC I LAGUNDUZ 2, SL  

A CATALUNYA

DATA 
D'ADJUDI-
CACIÓ

PERÍODE 
DE GES-
TIÓ DEL 
SERVEI

IMPORT 2011 IMPORT 2012 IMPORT 2013 IMPORT 2014 IMPORT 2015 IMPORT 2016 IMPORT 2017 IMPORT TOTAL % 
PER 
A 
L’SL

QUANTITAT 
REBUDA PER 
LAGUNDUZ 
2, SL

Residència assistida, 
centre de dia i casal per 

a gent gran a la Verneda, 
Barcelona

16/12/11 8 anys 896.162,88 € 1.783.944,96 € 1.779.754,56 € 1.779.754,56 € 1.866.538,56 € 896.162,88 € 1.866.538,56 € 10.868.856,96 € 1% 108.688,57 €

Residència assistida i 
centre de dia per a  

gent gran a Gavà

16/12/11 8 anys 1.038.242,72 € 2.066.544,72 € 2.061.474,36 € 2.061.474,36 € 2.155.996,60 € 2.155.996,60 € 2.155.996,60 € 13.695.725,96 € 1% 136.957,26 €

Residència assistida, 
centre de dia i casal per a 

la gent gran a Reus  
("Roger de Llúria")

26/4/12 8 anys - 1.443.802,50 € 1.922.915,50 € 1.922.915,50 € 1.979.869,50 € 1.985.293,80 € No apareix el 
valor

9.254.796,80 € 10% 925.479,68 €

Servei d'acolliment i recu-
peració de dones víctimes 
de violència masclista i els 

seus fills, al Segrià

13/4/12 No 
consta

- 444.291,16 € 444.183,08 € 444.183,08 € 423.166,17 € 423.274,24 € 423.166,17 € 2.602.263,90 € 10% 260.226,39 €

TOTAL 36.421.643,62 € 1.431.351,90 €
  

Font: Registre de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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sions, el percentatge és de l’1%, però en dos casos més, s’eleva 

fins al 10%:

Des del 2011, per tant, Lagunduz 2 ha rebut 1,4 milions d’euros 

de la Generalitat per a la gestió dels serveis que duu a terme la 

fundació FSC, que és qui té els treballadors i la infraestructura per 

fer-ho. I els ha rebut amb José Luis Sánchez, adjunt a la direcció 

executiva de la fundació, com a administrador únic de l’empresa 

a títol personal.

La presència de directius de la fundació, a títol individual, en 

societats mercantils que estableixen relacions jurídiques amb 

FSC no acaba aquí. Per una casa a Viladrau, la fundació paga a la 

societat Coll de Palà, des del 2006, 11.000 euros de lloguer al mes, 

sense comptar l’IVA ni l’IPC. Aquests diners acaben en una socie-

tat constituïda per bona part dels directius de la fundació: Ramon 

Manuel Alcaide, gerent de FSC; Xavier Ferrer, director tècnic de 

FSC; José Luis Sánchez, adjunt a la direcció de FSC; Maria Teresa 

Tudela, directora d’Àrea a FSC, i José María Martínez, advocat a 

FSC. Aquest últim n’és, actualment, l’administrador únic.

D’aquesta manera, directius d’una fundació que obté de fonts 

públiques més del 80% del pressupost constitueixen o adminis-

tren, alhora, societats mercantils que estableixen preus de lloguer 

fora de mercat a la mateixa fundació, o bé destinen, per sistema, 

un 1% o un 10% del valor dels grans contractes per gestionar resi-

dències de gent gran a aquestes societats. Xavier Ferrer, director 

tècnic de FSC, en una trobada amb l’AnuAri MèdiA.cAt, confessava 

que ho fan per “recuperar el risc” que han assumit durant els anys 

precedents: segons explica, una fundació, a ulls dels bancs, no és 

un actor solvent a qui se li puguin concedir hipoteques i, davant 

d’aquesta situació, els mateixos directius de FSC van decidir crear 

societats limitades, invertir-hi diners de la seva pròpia butxaca i 

poder comprar, així, immobles per poder posar-los en lloguer a 

la fundació. Ara, per tant, considera legítim “recuperar aquesta 

inversió” a través del percentatge per a Lagunduz 2 i dels lloguers 

que segueixen mantenint. FSC té el registre a Madrid, de manera 
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que, en aquest cas, el Protectorat no pot iniciar cap tipus d’inspec-

ció, a diferència del cas de FASI. Per altra banda, els experts con-

sultats per aquest reportatge qüestionen que una fundació que 

ingressa un 80% de diners públics no pugui tenir accés al crèdit 

dels bancs i hagi de constituir societats limitades per poder acon-

seguir hipoteques, fins i tot si és de nova creació.

Un Protectorat que necessita més mitjans
El Protectorat és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que té la 

funció encomanada de vetllar pel bon funcionament intern de les 

prop de 2.700 fundacions que té registrades: que totes presen-

tin els comptes anuals i que no existeixin conflictes d’interessos 

entre els directius d’una entitat i el seu fi fundacional. La Llei del 

protectorat, de 2014, li confereix nous poders: per primera vega-

da, pot sancionar les fundacions si cometen irregularitats. Ara bé, 

tal com alerta el catedràtic de Dret Civil per la UPF i redactor del 

Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya l’any 2008, Josep Ferrer, 

“el gran problema és que el Protectorat té molt pocs mitjans. No 

poden revisar d’una manera efectiva i, a vegades, només poden ac-

tuar quan salta un incendi. Em consta que han intentat impulsar 

inspeccions, però la seva capacitat és molt limitada. La potestat 

sancionadora són pessigolles”.

Com explica a l’AnuAri MèdiA.cAt el director general de Dret i 

Entitats Jurídiques de la Generalitat, Xavier Bernadí, la potestat 

sancionadora del Protectorat no va entrar en vigor fins al gener de 

2016, de manera que encara cal un cert recorregut per veure com 

s’acaba materialitzant. Com a aspecte positiu, Bernadí destaca, 

però, que paral·lelament s’ha augmentat el nombre de treballa-

dors. “S’ha intentat compassar l’increment de funcions amb una 

dotació efectiva del servei”, doblant el personal en un any i mig.

El que fa més temps que ha entrat en vigor és la substitució 

del sistema d’autoritzacions prèvies —control ex ante dels actes 

de la fundacions— per un sistema de declaracions responsables 

—control ex post. Abans de la reforma del Codi civil català el 
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2012, quan una fundació havia de realitzar una operació impor-

tant, requeria l’aprovació prèvia per part del Protectorat. Del 2012 

endavant, només cal que la fundació presenti al Protectorat un 

document on hi faci constar que l’operació que vol realitzar és en 

benefici de la mateixa fundació i que té l’aprovació del patronat.

Què pot implicar la pèrdua del sistema d’autorització prèvia en 

casos en què els patrons s’aparten del fi fundacional? Per a Maria 

Elena Lauroba, exdirectora general de Dret i Entitats Jurídiques, 

“els fa la vida més fàcil. Si jo tinc ganes de beneficiar-me de la funda-

ció només he de dir ‘juro que no faré res i estic lliure de tota culpa’; 

és molt més fàcil que anar al Protectorat i demanar permís”. Ferrer 

hi coincidiex, però a la vegada alerta que, si una fundació falseja 

una declaració responsable, pot incórrer en vulneracions del Codi 

penal. En tot cas, conclou Bernadí, “tant en un model ex ante com en 

un model de control ex post, seria bo que l’Administració disposés 

de mitjans suficients per portar a terme de manera eficaç i eficient 

aquesta funció de control de les fundacions”.

(Terrassa, 1995). Periodista i estudiant de Dret a la Universitat Pompeu 

Fabra. Col·labora al programa Sense Ficció de TV3, arran de la 

publicació d’aquest reportatge al web de Mèdia.cat. Guanyador del 

Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació 2017 per “Contractes a 

l’ombra”, publicat a Crític. Va començar amb la beca de Cadena SER a 

Ràdio Barcelona, fent pràctiques al Telenotícies de TV3 i encarregant-se 

dels informatius del cap de setmana de Canal Terrassa TV. 

Ferran 
Moreno
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La informació  
serà sempre nostra

“La nit serà sempre nostra” és un lema del moviment feminista 

que concentra moltes de les reivindicacions que fem les dones. 

Som subjectes de dret, volem caminar lliurement pel carrer —de 

nit i de dia— sense el perill de patir agressions sexuals, exercir 

la nostra autonomia i individualitat, vestir com desitgem sense 

suportar crítiques i mofes... i moltes coses més. Podríem traslla-

dar el lema al periodisme: “La informació serà sempre nostra”. Per 

què? Perquè volem ser subjectes de les notícies, aparèixer-hi com 

a persones lliures i capaces, en tots els àmbits informatius i gène-

res periodístics i amb el valor que aportem a la societat, més enllà 

de la roba que vestim, del cos que tinguem o de la parella amb qui 

convisquem. Volem deixar de ser infravalorades i victimitzades 

per les informacions.

És cert que els mitjans i les professionals hem fet un esforç i 

cada cop som més conscients de la desigualtat que patim més de 

       Isabel Muntané. Periodista, codirectora  
del Màster Gènere i Comunicació (UAB)
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la meitat de la societat. Tot i això, les xifres continuen sent escan-

daloses. Segons la darrera edició del Projecte de Monitoratge Glo-

bal dels Mitjans (GMMP), del 2015, que analitza des d’una perspec-

tiva de gènere els mitjans de més de 100 països, a l’Estat espanyol 

les dones només apareixem com a subjectes de les informacions 

en el 28% dels casos. Una xifra que baixa al 17% en informacions 

econòmiques i al 25% en les polítiques, àrees considerades tradi-

cionalment masculines. Això sí, les dones superem el 51% quan es 

parla de crims i de violència. 

Les xifres són pitjors si ens fixem en les dades referides a les 

fonts que apareixen als mitjans: les dones només representem el 

9% de les fonts expertes de les informacions. Segons el recompte 

anual d’OnSónLesDones, el 77% del total d’opinions publicades i 

emeses als principals mitjans catalans entre el juliol del 2016 i el 

juliol del 2017 eren d’homes. Ara bé, les dones representem el 43% 

de fonts d’opinió popular i el 37% de fonts d’experiència personal, 

segons dades del GMMP referents a l’Estat. És a dir, que les in-

formacions que llegim, escoltem o veiem cada dia ens releguen 

a un segon pla, no se’ns considera autoritzades pels nostres co-

neixements i se’ns manté en uns espais lligats al biologisme que 

la societat patriarcal ens ha adjudicat com a natural. Només se’ns 

té en compte quan es parla de violències masclistes, de temes de 

dones i per opinions no expertes. 

És cert que les xifres han millorat lleugerament, però cal dir 

que, malgrat algunes excepcions, no abordem les informacions 

amb perspectiva de gènere ni aquesta mirada està introduïda de 

manera transversal en les notí-

cies. Malgrat les múltiples reco-

manacions d’organismes inter- 

nacionals i nacionals per fer 

una informació que mostri 

imatges equilibrades, plurals i 

no estereotipades de les dones, 

això no s’ha aconseguit. 

Les dones només apareixem com 

a subjectes de les notícies en un 

28% dels casos, som un 9% de les 

fonts expertes citades i signem 

un 23% de les peces d’opinió
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Cal canviar la mirada des de 

la qual treballem i buscar nous 

referents. Cal enfocar-la cap a 

un altre lloc, cap a aquest es-

pai invisibilitzat que té moltes 

coses a dir i que ens permetrà 

educar una mirada crítica i fer 

un periodisme fidel a un dels 

seus objectius fonamentals: ser motor de la transformació so- 

cial. Entenem que fer periodisme feminista és mirar cap a aquests 

espais enfosquits pel discurs oficial i treballar per una informació 

que qüestioni tot allò que des del poder se’ns imposa com a neutre 

i que no necessita discursos que ho legitimin. Però no és cert, no 

és neutre: la realitat que mostrem des dels mitjans continua sent 

una realitat esbiaixada pel gènere, discriminatòria i vexatòria.

Traslladar les paraules d’Angela Davis a una pràctica de perio-

disme feminista té més sentit que mai. El periodisme feminista és 

realment eficaç per a la construcció d’una societat més justa, res-

pectuosa i igualitària des del moment que treballa contra la invi-

sibilització de les dones; contra la LGTBI-fòbia i contra les discri-

minacions per raó de raça, classe i gènere. Això ho fa qüestionant 

la societat capitalista i imperialista que imposa la desigualtat com 

a eina fonamental per a la seva supervivència. El periodisme fe-

minista analitza la societat amb ull crític i visibilitza la violència 

simbòlica que transmeten les informacions. Com deia el sociòleg 

Pierre Bourdieu, aquesta és una violència esmorteïda, insensible i 

invisible per a les seves pròpies víctimes, que s’exerceix essencial-

ment a través dels camins purament simbòlics de la comunicació 

i del coneixement.

Fer periodisme feminista és diversificar la mirada per fer aflo-

rar veus amagades, emprar estratègies que visibilitzin les dones i 

tots els col·lectius de manera justa i paritària i deixar de transme-

tre estereotips sexistes que són construccions culturals. Això vol 

dir mostrar dades desagregades per sexes; utilitzar un llenguatge 

Crear seccions femenines o de 

feminismes alimenta l’imaginari 

que hi ha temes d’interès 

general i temes de dones que no 

interessen a ningú més
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no sexista; normalitzar la presència de dones en tots els sectors; 

consultar veus expertes de dones; establir la paritat real en els es-

pais d’opinió; evitar parlar de “les dones” com un col·lectiu homo-

geni, perquè les dones som diverses i plurals; deixar de penalitzar 

les dones que ocupen l’espai públic; deixar de parlar de la nostra 

vida privada o del nostre aspecte físic; evitar relacionar les dones 

amb un home —el mèrit és nostre— i tractar les violències mas-

clistes i els feminicidis com a violacions dels drets humans, em-

marcades en un problema social i polític. Cal incorporar aquests 

canvis en totes les informacions de manera transversal perquè 

fer periodisme feminista no vol dir crear seccions dedicades a les 

dones: això és excloure’ns, per molta bona intenció que hi hagi al 

darrere. No s’hi valen seccions femenines o de feminismes, perquè 

això és alimentar l’imaginari que hi ha temes d’interès general i 

temes de dones que no interessen a ningú més. 

Aquests canvis ens permetran mostrar la diversitat no sola-

ment de les dones, sinó de tota la societat. Fer visible la diversitat 

ètnica, cultural, religiosa, funcional... Som conscients que no és 

fàcil: requereix sensibilitat, presa de compromís, esforç i també 

formació. Només així la informació serà també nostra, perquè el 

dret a la informació i a la llibertat d’expressió són per a tota la 

població sense distinció de sexe, de gènere, de classe, de raça o 

de religió. Perquè, com a periodistes, estem compromeses amb la 

societat i la societat és plural i diversa i, de moment, el periodisme 

que exercim no ho és. Les dones som i volem formar part de la in-

formació no per caprici, sinó perquè nosaltres som part activa de 

la generació d’informació. I no aparèixer-hi és fer mala informació 

o, si més no, esbiaixada per l’androcentrisme.
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La revolució dels afectes 
quilòmetre zero

Anna Zaera

El moviment LGTBI esclata a les àrees rurals dels Països Catalans, on viure “fora de 

l’armari” encara és més complicat que a les grans ciutats

Foto: Ser 
homosexual en 

entorns rurals 
encara pot ser més 

complicat que a 
la ciutat. Autoria: 

‘Colors del Territori’.
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Residir fora de zones metropolitanes pot 
comportar dificultats afegides per a les 
persones que formen part del col·lectiu 
LGTBI: la proximitat amb els assetjadors, 
la manca d’una comunitat de suport i la 
distància respecte d’organismes d’ajuda són 
alguns dels problemes, segons assenyalava 
l’Observatori contra l’Homofòbia en el seu 
informe de 2016. En els darrers anys s’ha 
produït l’eclosió d’un teixit associatiu estable 
en defensa dels drets en aquest àmbit en 
diferents territoris dels Països Catalans, fet 
que ha impulsat la implicació de moltes 
administracions locals.
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entorn sense cap referent ni possibilitat de socialització LGTBI. 

Hauria sortit de l’armari? Hauria revolucionat la vila, transfor-

mant-la en un paradís gayfriendly? En tot cas, aquests dies [en visi-

tar Montblanc, el poble de la seva mare], el meu xicot i jo vam deci-

dir armaritzar temporalment els nostres gestos d’afecte en públic 

davant de les iaies xafarderes, sobretot després de sentir una 

conversa homòfoba en un bar”, explica l’arqueòleg i historiador 

Roger Molinas, resident a Barcelona. Aquesta visió estereotipada 

és el resultat de molts anys d’invisibilitat de la causa LGTBI als 

espais no urbans dels Països Catalans, que ha estat causa i efecte 

de constants agressions homòfobes, tant verbals com físiques.

L’agressió a una parella, el març de 2017 a Berga, per fer-se un 

petó en sortir d’una discoteca va tornar a evidenciar la violència 

homòfoba fora de les àrees metropolitanes. Andy Aguilar volia en-

senyar la seva ciutat a Jorge García, de 23 anys. “Estem destros-

sats, he volgut ensenyar-li on he viscut tants anys al meu xicot i 

ens passa això…”, va declarar als mitjans de comunicació.

En els darrers anys però, la diversitat LGTBI ha guanyat mol-

ta visibilitat fora de les grans ciutats, de la mà de les reformes 

legals i del creixement de l’associacionisme. L’abril d’aquest 2017 

es presentava Colors del territori, una revista en paper impulsada 

per quatre associacions regionals LGTBI que vol ser un altaveu 

a comarques. El director, el periodista de Reus Jordi Monner, as-

segura que la publicació serà clau per difondre l’existència de la 

diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. “Vam veure 

que l’homofòbia latent dels poblets s’havia de combatre sobre el 

terreny, que el carnisser i la fornera de sota de casa havien de 

conèixer aquesta realitat”. Se n’han repartit 3.500 exemplars per 

biblioteques municipals, centres cívics, bars i cafeteries.

L’associació dels col·lectius a comarques a través d’aques-

ta publicació pot ajudar a evitar la inestabilitat del moviment, 

un dels seus problemes endèmics. “En la majoria dels casos no 

hi ha teixit associatiu LGTBI, com a Barcelona, sinó que només  
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hi ha una entitat i sol ser petita. Si aquesta desapareixia, com 

havia passat a l’Ebre i a Lleida, el moviment deixava d’existir”, 

assegura Vicent Canet, periodista i activista, natural de Gandia, 

que explica que al País Valencià la situació no ha assolit el mateix 

nivell de maduresa. “A Catalunya s’ha començat a treballar de 

forma conjunta, amb iniciatives com ‘Catalunya sense armaris’ o 

la Comissió 28 de juny, que fa una manifestació descentralitzada, 

però al País Valencià no existeix aquesta coordinació”. 

En els darrers anys, però, hi han nascut moltes associacions jo-

ves. Una d’elles, Mariola, recull l’esperit de les noves genera-cions. 

“És un col·lectiu intramunicipal [que inclou les comarques de l’Al-

coià, el Comtat i les contornades], ja que en una zona tan rural no 

tenia sentit fer-lo a escala local”, explica un dels seus fundadors, 

Jordi Jiménez Ivorra. El dia de la presentació en societat a Alcoi 

totes les expectatives van quedar superades. “No cabíem a la sala. 

Va quedar demostrat que la societat ho estava esperant”, recorda. 

“Molts ajuntaments han canviat de color i això també es nota: són 

més receptius a moviments com aquest”.

A Catalunya, tot i les desigualtats entre 

territoris, en els darrers tres anys el 

moviment ha aconseguit arrelar 

com mai abans. Girona va ser 

precursora amb la formació, el 

1988, del nucli local del Front 

d’Alliberament Gai de Cata-

lunya, però el moviment va 

esclatar de forma generalit-

zada després de l’any 2000. 

A mitjan any 1998, persones 

de diferents col·lectius soci-

als fundaven el Col·lectiu per 

a la Igualtat de Tarragona (CIT). 

Part dels seus membres van impul-

sar després el col·lectiu H2O. El 2008 nai-

Foto: Manifestació 
LGTBI a Reus. Autoria: 
‘Colors del Territori’
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xia a Vic Tal Com Som, que amb 

els anys s’ha estès al Berguedà, 

la Garrotxa, el Moianès i el Ri-

pollès. Els darrers territoris 

han estat les Terres de l’Ebre, 

amb LGTeBre, creada el 2015,  

i Colors de Ponent, a les comar-

ques de Lleida, l’any 2016.

Lleida és precisament la de-

marcació de Catalunya on hi 

ha una major incidència de les discriminacions per orientació se- 

xual i identitat de gènere, segons l’Observatori Contra l’Homofò-

bia. L’informe Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2016 mostra com 

la gran majoria d’agressions, discriminacions i altres van tenir lloc 

a la província de Barcelona, però si es relaciona el nombre d’inci-

dents registrats amb la població de cada territori, Lleida n’és la 

més perjudicada. La creació d’un Consell Municipal LGTBI i d’una 

entitat que s’ha fet molt visible en els primers dos anys d’existència 

podrien haver fomentat un major nombre de denúncies.

L’informe també detecta, a partir d’entrevistes, “dificultats 

afegides en municipis no metropolitans i/o de poca grandària, 

com ara canviar de centre escolar, ja que l’oferta és més limitada; 

viure en el mateix entorn que les persones que assetgen o discri-

minen la víctima; la manca de comunitat com a espai de suport i 

reforç de la identitat, o el fet que els recursos d’ajuda, com l’OCH, 

són menys coneguts o és més difícil accedir-hi”.

La lluita s’ha traduït arreu en un reconeixement polític per 

part dels ajuntaments. “Ni totes les persones ni totes les admi-

nistracions responen de la mateixa manera a les reivindicacions 

del col·lectiu”, explica Amada Rodríguez, presidenta d’LGTeBre. 

“Ara bé, jo diria que actualment és políticament incorrecte no 

reconèixer públicament els nostres drets. Fins i tot vesteix dir 

que tens un tiet gai o una amiga lesbiana”, assegura. “Estem en 

un moment propici, potser arran dels canvis legislatius en els 

Lleida és la demarcació 

on hi ha més denúncies de 

discriminacions per orientació 

sexual i identitat de gènere 

en relació amb el nombre 

d’habitants
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darrers 10 anys, amb l’aprovació de les lleis del matrimoni igua-

litari, de l’adopció conjunta per a persones del mateix sexe i de 

l’antiLGTBI-fòbia”.

 

Assumir la pròpia identitat 
Tot i els canvis legislatius, el pes de la moral —molts cops vincu-

lada a la religió, l’estructura familiar i les tradicions— dificulta el 

procés i comporta alts nivells de patiment tant en l’àmbit escolar 

com en el laboral. La psicòloga Natàlia Gabarró, que treballa amb 

persones que acaben de sortir de l’armari, assegura: “Encara és 

massa habitual viure d’amagat. Ens trobem massa vegades amb 

persones que porten una doble vida per les pors del què diran”.

Després de 14 anys de matrimoni i de tenir dos fills, la Joanna, 

de 44 anys i d’Ulldecona, es va enamorar d’una dona. Quan li vam 

proposar sortir en aquest reportatge va dir un “sí” sense condi-

cions. “Vaig viure fins fa poc una vida que no era la meva, em vaig 

deixar portar per les convencions. No m’havia aturat mai a pensar 

quins eren realment els meus sentiments fins que no vaig trobar 

la persona que em va fer obrir els ulls”, explica. Fa tres anys va co-

nèixer la seva parella a través de l’aplicació Brenda i en fa un que 

van decidir casar-se. “Les aplicacions faciliten la vida, però també 

necessitem espais de socialització reals”. 

També sap què és sortir de l’armari en un poble el periodista de 

Benifallet Jordi Trilla, de 49 anys, que viu a Barcelona. “Els meus 

pares sempre s’havien pensat que jo era un noi modern, perquè 

portava pentinats a l’última i una roba que cridava l’atenció. Una 

nit volien veure una pel·lícula i me’n van agafar una que tenia a 

l’habitació. Era un western, però gai! Quan la van posar al vídeo, 

van comprendre que el seu fill no era només modern”, diu. “Des-

prés que ma mare truqués als seus germans, ho digués a la perru-

queria i a l’Spar, ningú no va tornar a parlar del tema”.

Dorian Royo, de 18 anys, ha decidit negar-se a fer una definició 

binària de la seva identitat. Fa poc que ha començat a dir al seu 

poble, Santa Bàrbara (Montsià), que el seu nom ja no és Noelia. 
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“Cal assumir que el gènere és una construcció i que cadascú té 

dret a construir-lo a la seva manera”, diu. Aviat va començar a sen-

tir-se incòmoda per intentar encaixar en un sistema binari, quan 

no se sentia identificada amb frases com “ja ets tota una doneta”. 

“Què et fa pensar que sóc una dona?”, va dir un cop a un professor. 

La història de Santi Egurbide, de 63 anys, nascut al País Basc i 

resident a Alcoi, on també participa del col·lectiu Mariola, trenca 

amb qualsevol intent de categorització. “Vaig lluitar en els movi-

ments d’alliberament gai al País Basc quan era jove, però després 

em vaig enamorar d’una dona i m’hi vaig casar”, diu. “És clar que 

ens és més fàcil viure identificats, però hauríem de començar a 

veure la vida com un viatge, que mai sabem on ens portarà”.

Les associacions LGTBI reclamen que el sistema educatiu si-

gui el motor del canvi, sobretot no pressuposant l’heterosexuali-

tat de cap infant. Cada petó en públic, cada pel·lícula on es mostri 

diversitat afectiva, cada notícia als mitjans de comunicació, cada 

veïna que diu que té xicota és una baula de la cadena de canvi.

(Barcelona, 1983). Periodista freelance amb interès pel comportament 

humà i la transformació social. Va estudiar Periodisme a la UAB  

i un Màster de Relacions Internacionals a l’IBEI. Ha treballat al  

Diari de Tarragona, la Cadena SER i l’Agència EFE. Col·labora  

amb mitjans com Vilaweb, Time Out i Núvol. És cofundadora  

de Surtdecasa.cat, el digital de cultura de proximitat.

Anna 
Zaera
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Els 10 titulars més 
masclistes del 2017

1. Reducció de 
jornada. Les dones 
sense fills han d’assumir 

les hores de feina extra 

de les companyes que 

s’han reduït la jornada 

laboral? El País publica-

va un reportatge sobre 

la conciliació familiar i la 

flexibilitat horària, pre-

sentant el fenomen com 

si fos exclusivament un 

“problema de dones”.

2. L’assetjament 
del tramvia. “No 
et costa res prendre un 

cafè amb ell més en-

davant i conèixer-vos”, 

deia una reportera de 

La Mañana de la 1 a 

“la noia del tramvia”. 

Tant TVE com altres 

mitjans van col·laborar 

en la recerca d’una noia 

de qui un desconegut 

assegurava “haver-se 

enamorat”. Van convertir 

un assetjament en “una 

història romàntica” i van 

multiplicar a l’enèsima 

potència la pressió cap a 

la víctima.

3. El rànquing de 
les mares més 
“canó”.  La cosificació 
i sexualització de les 

dones afecta models, 

actrius, periodistes, 

esportistes, polítiques 

o científiques, que han 

d’aguantar comentaris 

sobre el seu físic. Un 

dels més surrealistes, 

probablement, és el 

rànquing que va fer  

El Español per al Dia de 

la Mare.

4. La reina de 
Podemos.  A banda 
dels comentaris per 

l’aspecte físic, qualsevol 

dona que es dedica a la 

política desperta auto-

màticament sospites: 

des de qui li diu què ha 

de dir fins amb qui se’n 

va al llit. Irene Montero 

és dirigent de Podemos 

i militant política des de 

l’adolescència, però la 

seva relació amb Pablo 

Iglesias ha esdevingut el 

leit motiv del seu perfil.

5. Arquejar l’es-
quena.  Quants graus 
ha de corbar-la una 

dona per ser més atrac-

tiva per als homes? Quo, 

una revista de divulga-

       Joan Canela. Periodista
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ció científica, plantejava 

aquesta qüestió com si 

tingués alguna relació 

amb la ciència. 

6. Actrius que 
acusen Weins-
tein van repetir 
amb la producto-
ra. Les denúncies de 
moltes actrius víctimes 

d’assetjament sexual 

han sacsejat les estruc-

tures patriarcals de la 

indústria cinematogrà-

fica als EUA. La revista 

Esquire, però, va optar 

en una peça per no ana-

litzar aquesta problemà-

tica sinó per posar en 

dubte les denunciants, 

referint-se a la seva 

“unanimitat tardana”.

7. Sortia el pare 
de Techi amb la 
mare de Diana  
Quer? Les especu-

laccions sobre aquesta 

relació són només una 

mostra de com la des-

aparició de l’adolescent 

gallega s’ha convertit 

en un dels episodis més 

vergonyosos del perio-

disme espanyol. Durant 

mesos els mitjans van 

furgar a la vida íntima 

de la família com si 

fessin investigació i van 

tractar un tema molt 

delicat amb les pitjors 

tècniques del periodis-

me rosa i morbós.

8. La vida “nor-
mal” de la noia 
violada a Sant 
Fermí. El judici 
contra els presumptes 

violadors múltiples de 

“La Manada” ha suposat 

una allau de notícies on 

es posava en dubte la 

versió de la denunciant i 

es justificava o es discul-

pava els agressors. En 

una notícia a El Español, 

per exemple, es ressalta-

va la “vida alegre” de la 

víctima en comparació 

amb l’infern pel qual 

passen els violadors.

9. Agressió sexual 
en prime time. Un 
dels programes que rep 

més denúncies per mas-

clisme és El Hormiguero 

de Pablo Motos. La cara 

de la cantant Anastacia 

Lynn quan Motos va 

mossegar-li el coll en 

plena entrevista n’és un 

incident prou gràfic. 

10. “Està dema-
nant guerra”.  La 
dona es vesteix “per 

demanar guerra” als 

homes, que llavors po-

den decidir anar-se’n-hi, 

segons publicava el Diari 

de Tarragona.

Els titulars que menystenen, denigren o directament insulten les dones cada 

cop reben un rebuig més fort, en bona mesura gràcies a l’activisme feminista. 

Amb tot, els continguts masclistes continuen repetint-se als mitjans.  
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Menjar  
que mata

Jordina Arnau i Sara Blázquez

L’alimentació insana és una de les principals causes de mort a Catalunya. Un de cada 

cinc catalans que moren ho fan a causa de malalties derivades d’una mala alimentació

Foto: Thomas Kelley
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L’excés de sucre, de sal i de greixos 
és el principal factor de l’alimentació 
insana, que es tradueix en un augment 
sense precedents de malalties diverses 
amb un alt índex de mortalitat. Un estudi 
assegura que les classes populars, les 
dones i els infants són qui més pateixen les 
conseqüències d’una mala alimentació 
en el context de crisi econòmica latent i 
davant la globalització d’una alimentació 
cada vegada més processada.
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Per cada dia de salut que perdem a causa del tabac, en perdem 

cinc a causa de l’alimentació insana i els seus riscos associats. Per 

cada dia perdut per l’alcohol, en perdem nou per una nutrició poc 

saludable. Per cada un que perdem pel consum de drogues, en per-

dem onze per la mala dieta. Són dades incloses en l’informe Viatge 

al centre de l’alimentació que ens emmalalteix, de l’organització VSF 

Justícia Alimentària Global. L’estudi, que se centra en informa- 

cions de l’Estat espanyol, a partir de dades preses per l’Institute 

for Health Metrics and Evaluation (IHME), un centre de recer-

ca independent vinculat a la Universitat de Washington, també 

conclou que l’alimentació insana és la primera causa de malaltia 

i de pèrdua de qualitat de vida a tot el món, també a Europa i a 

Catalunya.

L’estudi atribueix a la mala alimentació entre un 40% i un 55% 

de les malalties cardiovasculars, un 45% dels casos de diabetis i 

entre un 30% i un 40% d’alguns tipus de càncer, com els d’estómac 

i de còlon. Dels 11 milions de persones que tenen problemes glu-

cèmics a l’Estat espanyol, especialment diabetis, 5,2 milions són 

atribuïbles a l’alimentació insana. A més, hi ha mig milió de perso-

nes amb problemes cardiovasculars que poden ser conseqüència, 

també, de la mala dieta. Pel que fa als càncers, l’estudi apunta a 

l’alimentació insana com a causant de la malaltia de 220.000 per-

sones. La suma de les tres afeccions dóna com a resultat 6 milions 

de persones malaltes el principal factor de risc de les quals ha 

estat una mala alimentació.

A Catalunya, l’estudi apunta que una de cada cinc persones que 

moren ho fan a causa de l’alimentació insana i de les malalties es-

mentades: cardiovasculars, diabetis i càncer. També, però, de so-

brepès i d’obesitat, que, segons dades de l’Enquesta de Salut 2014 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, afecta 

un 48,1% de la població (un 33,1% té sobrepès, i un 15%, obesitat). 

L’obesitat castiga especialment determinats sectors de la pobla-

ció. Així, entre les classes socials més desafavorides hi ha el doble 

de persones obeses, que representen un 20% de la població, una 
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xifra que, en el cas de les dones, s’enfila fins a un 33,3%. Pel que fa 

a la població infantil, un 34% dels infants de les classes populars té 

sobrepès, i un 15%, obesitat.

Poca transparència de la indústria alimentària
Segons Ferran Garcia, coordinador de l’àrea d’investigacions de 

l’organització VSF Justícia Alimentària Global i autor de l’infor-

me Viatge al centre de l’alimentació que ens emmalalteix, les xifres 

a Catalunya apunten que ingerim un 50% més de greixos, un 60% 

més de sal i un 70% més de sucre del recomanat. “L’alimentació 

processada representa un 70% de la nostra dieta; consumim molt 

poca alimentació fresca o no processada: aquí és on realment hi 

ha la sal, els greixos i el sucre. El problema és que un 70% o un 80% 

d’allò que ens està emmalaltint no ho veiem”, hi afegeix Garcia.

Amb paraules de Ferran Garcia, “la indústria alimentària enga-

nya amb traïdoria, d’una manera conscient i premeditada. Abaixar 

el consum d’alimentació processada vol dir reduir les vendes. Dins 

del top 10 de les empreses alimentàries, al voltant d’un 60% de 

la seva facturació prové de productes processats”, apunta Garcia.

És per aquest motiu que VSF Justícia Alimentària Global re-

clama modificacions legislatives en l’etiquetatge nutricional, en 

la publicitat, en les polítiques públiques i en el preu de l’alimen-

tació. “Hi ha diferents mecanismes a través dels quals la indús-

tria del sector condiciona les polítiques públiques en alimentació 

que tenen a veure amb salut. Una 

d’aquestes és a través de les ano-

menades portes giratòries”, apunta 

Ferran Garcia.

És el cas d’Aecosan (l’Agència Es-

panyola de Consum, Seguretat Ali-

mentària i Nutrició), un òrgan autò-

nom adscrit al Ministeri de Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat del govern 

espanyol encarregat de promoure i 

L’estudi atribueix a la mala 

alimentació entre un 40% i un 

55% de les malalties cardio-

vasculars, un 45% dels casos 

de diabetis i entre un 30% i un 

40% d’alguns tipus de càncer
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defensar els drets de consumidors i usuaris, i la nutrició saludable. 

La directora d’aquesta agència fins al març del 2015 va ser prèvi-

ament la directora de màrqueting de Coca-Cola Iberian Partners. 

L’anterior director general d’Agricultura, que s’encarregava dels 

aspectes que tenien a veure amb la salut, l’endemà va passar a ser 

el responsable d’Anfabra, el lobby de les begudes ensucrades Coca-

Cola i Pepsi.

Un etiquetatge més clar
Tot i que una immensa part de la població sap que el sucre, la sal i 

els greixos no són saludables, avui és gairebé impossible detectar 

quins aliments són perjudicials. VSF Justícia Alimentària Global ho 

atribueix a l’astúcia de les grans marques en l’etiquetatge i la publi-

citat confuses, fins al punt de presentar com a aliments beneficio-

sos alguns que són nocius per a la salut per un excés de sal, de sucre 

o de greixos. L’estudi apunta un seguit de millores en l’etiquetatge, 

basades en legislacions ja existents en altres països europeus, com 

el Regne Unit. Allà, basant-se en estudis de l’Agència de Salut Públi-

ca britànica, s’aplica l’anomenat “etiquetatge semàfor”, que obliga 

a indicar a l’etiqueta dels productes una 

alta quantitat de sucre, de sal o de 

greixos saturats o trans en color 

vermell; en color taronja, una 

quantitat moderada, i en 

verd, una quantitat baixa.

Segons la directora 

de l’Agència Catalana del 

Consum, Montserrat Ri-

bera, “sempre hem men-

jat sucre, sal i greixos, 

però sí que l’etiquetatge 

és poc clar. Es va millorant, 

però el més important és l’edu-

cació i les normes a casa, relaciona-

Foto: Dan Gold



91

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

des amb el consum”. Ribera reconeix que “l’etiquetatge semàfor” 

és més senzill i més fàcil d’entendre, però que s’hauria d’impulsar 

“als macromercats i entrar a formar part de la legislació europea”. 

Pel que fa a la publicitat, Ribera apunta que “la Unió Europea (UE) 

permet destacar les propietats positives dels aliments, però no 

obliga a destacar-ne les negatives”. L’Agència aposta per l’educació 

i la formació sobre consum responsable, de proximitat i saludable.

Segons Carles Miralles, metge i cocreador de la comunitat Love- 

yourself, dedicada a ajudar les persones a millorar la seva salut 

mitjançant una nutrició correcta, “la indústria alimentària utilit-

za l’etiquetatge dels aliments a favor seu i potencia de manera 

deliberada la desinformació”. Tot i que la informació nutricional 

està disponible, “no és fàcil d’entendre per a la població general, ja 

que s’utilitzen paraules tècniques, sinònims, es donen dades nu-

tricionals segons dosi recomanada i no sobre els 100 grams, la 

mida i la localització de l’etiquetatge no és sempre el que hauria 

de ser… Es fa difícil per a algú sense coneixements avançats de 

nutrició avaluar si aquell aliment té una composició nutricional 

recomanable”, hi afegeix. És per això que Miralles també defensa 

l’etiquetatge semàfor.

La població infantil, les dones i les classes 
populars, les més afectades
“La indústria alimentària és conscient que els aliments amb una 

combinació nutricional poc saludable i en quantitats altes ens in-

citen al consum i per això ataquen directament les criatures amb 

els seus missatges i màrqueting”, apunta Carlos Miralles. “Això 

fa que tinguem infants amb una palatabilitat alterada; és a dir, 

que volen consumir productes que els produeixin plaer, infants 

amb sobrepès o obesitat i uns mals hàbits alimentaris que arros-

segaran tota la vida i acabaran provocant alguna malaltia un cop 

arribin a la vida adulta”, hi afegeix el doctor. No és casual, doncs, 

que la major part dels anuncis de productes alimentaris insans 

estiguin dirigits especialment a la població infantil.
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També existeix una relació directament proporcional entre  

el nivell de salut i el socioeconòmic. “Les persones amb més re-

cursos econòmics acostumen a tenir un major accés a la infor-

mació, al sistema sanitari i a la compra de productes de major 

qualitat”, diu Miralles; “és més fàcil i barat tenir accés a produc-

tes de poca qualitat habitualment processats que no pas a ver-

dures o fruita”.

La crisi, modificadora dels hàbits alimentaris
Les dades sobre el consum a les llars de l’Estat espanyol demos-

tren que, des del 2006, ha disminuït la despesa en alimentació a 

les llars amb rendes més baixes. En el cas de les llars catalanes 

amb uns ingressos menors de 500 euros, la despesa en alimenta-

ció ha disminuït un 35,8% entre el 2006 i el 2014, segons dades de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Segons el professor 

de sociologia expert en alimentació Josep Maria Antentas, aquest 

fet “afavoreix la compra de productes menys nutritius i més pro-

cessats i rics en calories”.

Segons l’Informe del Consum d’Alimentació de l’Estat espanyol 

de 2016, el consum per capita de brioixeria industrial va augmen-

tar un 2,3%. D’altra banda, els plats preparats són el grup d’ali-

ments que més van incrementar el volum a les llars de l’Estat el 

2016, amb un 4,2% de creixement respecte al 2015.

En les dades de consum alimentari del 2016 del govern espa-

nyol s’hi afirma que les ofertes i els bons preus continuen essent 

factors clau a l’hora de comprar un producte com a conseqüència 

de la crisi, tot i que també destaquen una lleugera recuperació 

econòmica de les llars. Segons el Govern, però, a la majoria de les 

llars continua influint més el preu que la qualitat a l’hora d’acabar 

adquirint un producte.

Josep Maria Antentas també afirma que “les retallades en des-

pesa alimentària van acompanyades d’hàbits alimentaris poc sa-

ludables que afavoreixen l’obesitat. En conseqüència, la crisi con-

tribueix a la vulneració del dret a una alimentació sana i saludable 
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reconegut pel Pacte Internacional pels Drets Econòmics, Socials i 

Culturals de les Nacions Unides”, hi afegeix el sociòleg.

La majoria de la població catalana no gaudeix d’una dieta ali-

mentària adequada. Per combatre aquest problema de salut públi-

ca, esdevenen imprescindibles les campanyes de conscienciació, 

sensibilització i formació sobre l’alimentació sana, però també 

polítiques que garanteixin l’existència d’un sector agroindustrial 

solvent, de qualitat i de proximitat que pugui fer front al sistema 

alimentari global.
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7 conseqüències del canvi 
climàtic que l’agenda 
mediàtica oblida
1. La pitjor se-
quera des de fa 
segles.  Amb compta-
des excepcions, l’actual 

sequera que afecta la 

península Ibèrica no 

preocupa gaire els 

mitjans, més enllà de la 

informació puntual so-

bre l’estat dels pantans. 

Utilitzant registres com 

el ritme de creixement 

dels arbres, els experts 

conclouen, però, que 

vivim la pitjor sequera 

en segles, ja que a la 

manca de precipita-

cions cal sumar-hi una 

evaporació més ràpida 

causada per l’augment 

de temperatures.

2. S’enfonsa la 
producció de 
raïm del Penedès. 
Quant d’espai s’ha 

dedicat a la marxa d’em-

preses com Codorniu o 

Freixenet de Catalunya 

pel procés? Mentrestant, 

una amenaça molt més 

seriosa i complexa afec-

ta el vi del Penedès: la 

producció de les vinyes 

ha caigut entre un 30% i 

un 40% per la sequera i 

altres conseqüències del 

canvi climàtic.

3. Descontrol de 
la pol·linització.  
L’augment de tempera-

tures té conseqüències 

per a la flora i en concret 

per a la producció agrí-

cola. L’escurçada de l’hi-

vern i l’avançament de 

la primavera provoquen 

canvis en la floració de 

les plantes. Les afecta-

cions en fongs i bacteris 

estan modificant les 

fragàncies de les flors, 

dificultant la tasca 

d’abelles i altres agents 

pol·linitzadors.

4. Onades de 
calor i malalties 
tropicals. Els aug-
ments de mortalitat a 

l’estiu relacionats amb 

les onades de calor han 

quedat sense cobertura 

mediàtica. Els científics 

alerten que s’acosta el 

dia en què malalties 

tropicals com la malària 

o el dengue siguin 

habituals a casa nostra. 

A causa de l’escalfament 

       Joan Canela. Periodista
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global, els insectes que 

les transmeten troben 

un hàbitat adequat a 

l’hemisferi nord, espe-

cialment en zones com 

les costes mediterrànies.

5. La destrucció 
del Mediterrani. 
La temperatura de 

les aigües costaneres 

del nostre mar ja ha 

augmentat un grau, una 

xifra significativa per a 

un sistema tancat i amb 

molta inèrcia. A això cal 

afegir-hi la modificació 

del pHc de l’aigua, un 

risc enorme per als 

ecosistemes marins com 

la posidònia o els coralls. 

Tot plegat podria tradu-

ir en una caiguda d’un 

20% de la pesca.

6. Huracans cada 
cop pitjors.  La 
tardor de 2017, dos 

huracans de dimensions 

inèdites van arrasar 

bona part de les illes del 

Carib i el sud dels EUA. 

A pesar de l’àmplia co-

bertura informativa que 

reben aquests desastres 

naturals i de l’evidència 

científica inqüestionable 

que els relaciona amb el 

canvi climàtic, l’enfo-

cament de la majoria 

de mitjans n’evita les 

causes i continua limi-

tant-se a descriure’n les 

conseqüències.

7. Refugiats 
climàtics invisi-
bilitzats.  Segons les 
Nacions Unides, d’aquí 

a l’any 2050 uns 250 

milions de persones a 

tot el món es podrien 

convertir en refugiades 

climàtiques, ja que no 

podran viure als seus 

llocs d’origen a causa 

de les inundacions, la 

desertificació o la pujada 

del nivell del mar. El 

fenomen, però, és molt 

complex i normalment 

no ve sol. Conflictes 

armats com els del Su-

dan —o, segons alguns 

analistes, també el de 

Síria—, que han generat 

milions de refugiats, 

tindrien part de l’origen 

en el canvi climàtic. 

Més enllà dels embol-

calls ètnics, religiosos o 

ideològics, hi entren en 

joc lluites pels cada cop 

més escassos recursos 

naturals, sobretot l’aigua 

dolça i la terra fèrtil.

El 13 de novembre, més de 15.000 científics d’arreu del món llançaven una aler-

ta per salvar el planeta dels efectes del canvi climàtic i d’altres desastres medi- 

ambientals. Dels diaris en paper, només El País recollia la notícia en portada —i 

no la destacava. Hi ha elements que fan pensar que aquesta qüestió hauria de tro-

bar-se al centre de l’agenda mediàtica —i política—, però és evident que no hi és.
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 El Camp de Tarragona malda 
per respirar aire de qualitat

Eduard Garcia

Diferents estudis i organitzacions locals assenyalen incidències ambientals i una 

elevada contaminació de l’aire a la zona del Camp de Tarragona i denuncien el dèbil 

control aplicat al poderós sector de la indústria petroquímica. Mèdia.cat ha registrat 30 

incidents en un any

Foto: Veeterzy



97

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

El Camp de Tarragona aplega la concen-
tració més gran d’indústries químiques del 
sud d’Europa. L’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT) n’aglutina una 
trentena, que ocupen aproximadament 10 
km2 i generen el 50% de la producció química 
de Catalu-nya. Segons el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, les característiques d’aquesta 
activitat industrial fan que tingui una 
“potencial incidència en la contaminació 
atmosfèrica”. Entre el març del 2016 i el 
març del 2017, s’han produït més d’una 
trentena d’incidents amb foc o fum a les 
petroquímiques del Camp de Tarragona. 
Mèdia.cat ha realitzat el recompte dels 
incidents mitjançant informació de grups 
ecologistes de la zona, empreses de 
l’AEQT i diversos mitjans de comunicació. 
La particularitat d’aquesta indústria fa que 
alguns actors exigeixin des de fa temps 
un control més exhaustiu de la qualitat de 
l’aire.
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Fumerada, contaminació acústica, fuita de líquids o gasos… 

Aquests són alguns dels incidents que els habitants de pobles pro-

pers a les indústries petroquímiques del Camp de Tarragona ob-

serven sovint. L’any 2016, el 112 va rebre 425 trucades de la zona 

(1.089 a tot Catalunya) per episodis d’olors interpretablement pe-

rilloses, d’indústries químiques o contaminació odorífera. Els inci-

dents visibles no necessàriament causen situacions d’emergència, 

però creen molèsties i alarma entre la població. Així ho valora Toni 

Peco, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Tarrago-

na (FAVT), que coneix bé l’abast del problema i lamenta que sentir 

pudor de química “quan entrem al Camp de Tarragona hagi de ser 

normal”. També recorda: “No sempre truquem al 112. Si no es truca, 

no s’activa cap dispositiu de control”.

En canvi, Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental 

i Canvi Climàtic de la Generalitat, assegura que “hi ha coses que 

poden ser molt espectaculars, com una torxa i fum, però que no 

acaben impactant a la ciutadania”. La portaveu de l’AEQT, Teresa 

Pallarès, assegura que són conscients de les molèsties que provo-

quen a la ciutadania i que l’activació de les torxes és “desitjable que 

no passi” però insisteix que “la indústria fa la feina ben feta” i  

que al Camp de Tarragona tenen “una bona qualitat de l’aire”. L’al-

calde del Morell, Pere Guinovart, recorda que qualsevol incident en 

una indústria petroquímica és contaminant i no es pot minimitzar. 

Els episodis d’olors no són els únics incidents ocorreguts.  

Mèdia.cat n’ha registrat una trentena entre el març del 2016 i el 

març del 2017 (vegeu la taula a continuació). Per exemple, el 27 de 

juny del 2016 hi va haver una fuita de benzè, substància carcinò-

gena, a la planta de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès). 

Segons Repsol, només es tractava d’olors als voltants i no en van 

informar el 112: “No s’ha produït cap fuita, ni cap situació d’emer-

gència”. Però els captadors de la Generalitat van detectar valors 

alts de concentració de benzè i l’empresa Dow Chemical Ibérica, 

localitzada prop de la planta de Repsol, va desallotjar més d’un 

centenar de treballadors com a mesura preventiva.



99

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

Incidents principals a les petroquímiques del Camp de 
Tarragona (març 2016-març 2017)

DATA TIPUS D'INCIDENT*

14 de març del 2016 Flama a la torxa i contaminació acústica.

17 de març del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

19 d'abril del 2016 Flama a la torxa, fumerada i contaminació acústica.

23 de maig del 2016 Flama a la torxa, fumerada i contaminació acústica.

24 de maig del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

25 de maig del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

6 de juny del 2016 Fumerada i contaminació acústica.

7 de juny del 2016 Fumerada i contaminació acústica.

8 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

12 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

17 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

18 de juny del 2106 Flama a la torxa i fumerada.

19 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

20 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

25 de juny del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

27 de juny del 2016 Fuita de benzè.

10 d'agost del 2016 Fumerada.

13 d'agost del 2016 Fumerada.

21 d'agost del 2016 Flama a la torxa.

23 d'agost del 2016 Flama a la torxa i contaminació acústica.

27 d'agost del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

13 d'octubre del 2016 Fumerada.

10 de novembre del 2016 Flama a la torxa.

16 de novembre del 2016 Flama a la torxa i contaminació acústica.

7 de desembre del 2016 Fuita de líquids per la torxa.

12 de desembre del 2106 Fuita de gas taronja.

21 de desembre del 2016 Flama a la torxa i fumerada.

26 de gener del 2017 Flama a la torxa, fumerada i contaminació acústica.

27 de gener del 2017 Flama a la torxa.

30 de gener del 2017 Flama a la torxa i contaminació acústica.
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Taula de Qualitat de l’Aire:  
necessària però lenta
L’any 2015, el Parlament de Catalunya va crear la Taula de Qualitat 

de l’Aire al Camp de Tarragona, un organisme que té per objectiu 

“intercanviar informació sobre la qualitat de l’aire i els efectes de 

les emissions de les indústries químiques en la salut de les perso-

nes, adequar la vigilància i la recerca dels efectes en la salut hu-

mana dels principals contaminants de la petroquímica i millorar 

la transparència”. En formen part diverses administracions, uni-

versitats i centres de recerca, entitats ecologistes, organitzacions 

empresarials de la zona, sindicats i associacions de veïns. Des de 

la seva creació, s’ha reunit quatre vegades. 

En el marc de la Taula s’ha compartit la informació d’estudis 

com els del Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, que mostren uns resultats 

elevats en l’emissió de components amb afectacions sobre la salut 

i amb poder cancerigen. Tot i que la universitat de la qual forma 

part és membre de la Taula, l’LCMA ha tingut desavinences amb 

el funcionament d’aquest òrgan, i ha arribat a plantejar que no 

té una voluntat ferma per abordar el problema. De fet, el direc-

tor tècnic de l’LCMA, Francisco Javier Roca Mussons, va afirmar 

als mitjans de comunicació que el model utilitzat per la Taula per 

realitzar les avaluacions de la qualitat de l’aire és, des del punt de 

vista tecnològic, “per riure”.

DATA TIPUS D'INCIDENT*

14 de febrer del 2017 Fumerada.

6 de març del 2017 Flama a la torxa.

8 de març del 2017 Flama a la torxa i fumerada.

* La taula només és una aproximació, no un recull total dels incidents visibles. No s’hi inclouen els episodis alertats per 
particulars, els incidents de males olors ni la incidència de la contaminació lumínica. Els incidents acústics només s’hi han 
recollit quan hi ha hagut evidències audiovisuals. Les empreses informen que les torxes són un sistema de seguretat per a la 
crema controlada de gasos nocius. Expliquen que la flama visible de les torxes és normal i serveix per prevenir l’emissió de 
gasos nocius en cas de produir-se algun accident.

 
Font: elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per grups ecologistes de la zona, empreses de 
l’AEQT i mitjans de comunicació. 
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Tanmateix, els diversos actors en-

trevistats per a aquest reportatge 

veuen positiu que existeixi la 

Taula de Qualitat de l’Aire 

del Camp de Tarragona, 

tot i que algunes veus es 

queixen que té uns tempos 

massa lents. “Va molt len-

ta i no acaba de tirar en-

davant, per voluntat o per 

ineficiència”, exposen mem-

bres de Cel Net, una platafor-

ma que denuncia el creixement 

de la indústria contaminant a la vall 

del Francolí. Tot i això, hi afegeixen que hi 

confien. La Federació d’Associacions Veïnals de Tar-

ragona argumenta que, a la Taula, “el treball que s’està fent, 

de moment, està ben enfocat, però podria anar més de pressa: 

volem resultats”.

Repsol, la petroquímica més contaminant
Un informe de l’Observatori de Sostenibilitat, vinculat a la Uni-

versitat Politècnica de Madrid, identifica la zona petroquímica del 

Camp de Tarragona com un dels principals punts d’emissions de 

CO2 de Catalunya i n’assenyala les empreses més contaminants. 

Encapçala la llista Repsol, amb 3,16 milions de tones de CO2 equi-

valent emeses, però també hi apareixen altres empreses de l’AEQT 

com Dow Cheminal Ibérica, Tarragona Power o Ercros.

L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) disposa d’una 

classificació que estima quin dany a la salut i al medi ambient cau-

sen els contaminants emesos a l’aire per les indústries més grans 

d’Europa. El complex Repsol Refino, a la Pobla de Mafumet, ocupa 

la posició 97 de les 14.000 plantes de la llista, en la qual hi ha nou 

membres més de l’AEQT.

Foto: Vista panoràmica 
de la planta de 
Repsol del Complex 
Petroquímic de 
Tarragona. Autoria: 
Jacob Garcia



102

Empreses petroquímiques més contaminants  
al Camp de Tarragona

NOM TONES CO2 EQ

Repsol 3.162.245

Dow Chemical Ibérica 1.138.384

Tarragona Power 357.745

Ercros 184.605

Industrias Químicas del Óxido 

de Etileno

89.488

BASF 88.824

Asfaltos Españoles 88.535

Covestro (filial de Bayer) 72.074

Nitricomax 21.641
 

Font: Observatori de Sostenibilitat, elaboració pròpia

Rànquing del dany a la salut i al medi ambient causat 
per les indústries més grans d’Europa

POSICIÓ A LA LLISTA 
DE L'AEMA

NOM LOCALITAT

97 Repsol Refino La Pobla de Mafumet

607 Repsol Química La Pobla de Mafumet

919 Dow Chemical Ibérica La Pobla de Mafumet

1.277 Tarragona Power Tarragona

1.970 HyCo Carburos Metálicos La Pobla de Mafumet

2.247 Asfaltos Españoles Tarragona

4.790 Dow Chemical Ibérica Tarragona

5.100 Transformadora de Etileno Tarragona

5.207 Covestro (filial de Bayer) Tarragona

5.711 BASF Tarragona
 

Font: Agència Europea del Medi Ambient, elaboració pròpia 

A l’informe Air quality in Europe 2016, l’AEMA recorda que, 

encara que les concentracions de contaminants s’han reduït de 
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manera general a tot Europa, continua existint un deteriora-

ment de la qualitat de vida a causa de les malalties generades 

per la contaminació. Davant la pregunta sobre la relació entre la 

contaminació de l’aire i les afectacions a la salut, Mercè Rius res-

pon que “els nivells de contaminants de Tarragona no són sig-

nificativament diferents i, en alguns casos, són més baixos que 

alguns que trobem a Barcelona”. Jaume Galceran, director de la 

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, asse-

gura que “on hi ha contaminació hi ha una mica més de risc per a 

la salut. Però quantificar aquest risc en un lloc és molt difícil”. El 

responsable de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp 

de Tarragona, Enric Rovira, explica que no es pot relacionar la 

contaminació de l’aire de la zona amb malalties. “Fer una relació 

causal amb estudis epidemiològics és complicat; es necessiten 

estudis amb un disseny més afinat i molts més recursos de què 

no disposem”, apunta. 

El darrer informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, 

La Qualitat de l’Aire a Catalunya 2016, afirma que al Camp de Tar-

ragona en cap cas els valors detectats no han superat els llindars 

establerts a Catalunya, tot i que, en alguns casos, les dades regis-

trades per la Generalitat de Catalunya superen valors recomanats 

per l’Organització Mundial de la Salut. La plataforma Cel Net co-

menta que “en general, la normativa es compleix perquè és molt 

laxa i té moltes mancances”. Enric Rovira explica que encara els 

queden molts contaminants per conèixer, que no estan legislats 

i que, segons apunta, “són cancerígens i sabem que s’emeten per 

part de les indústries”. 

Al febrer del 2017 es van presentar les dades del tercer estudi 

sobre la qualitat de l’aire realitzat al Morell, impulsat pel consis-

tori i per la plataforma Cel Net 

i elaborat pel Laboratori del 

Centre de Medi Ambient de la 

Universitat Politècnica de Ca-

talunya (UPC). Les dades evi-

Cel Net: “En general, la norma-

tiva es compleix perquè és molt 

laxa i té moltes mancances”
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dencien que s’han reduït els nivells del compost 1,3 butadiè des 

de l’any 2013, però que augmenten en relació amb el 2015, i su-

peren els criteris recomanats. L’1,3 butadiè està classificat com a 

cancerigen i alguns estudis apunten que podria provocar efectes 

negatius en el desenvolupament del fetus. A més, les dades asse-

nyalen que el compost formaldehid es troba dins dels criteris de 

qualitat recomanats, però a causa del curt període de control i 

en tractar-se d’un compost carcinogen suggereixen continuar-ne 

fent un control. 

“Parlem del butadiè, però hi ha altres volàtils orgànics que en 

aquests moments no s’estan analitzant”, apunta l’alcalde del Mo-

rell. L’AEQT dóna validesa a l’estudi de la UPC, però assegura que 

“hi ha algun criteri que no compartim pel que fa a la interpretació 

de les dades”. Cel Net lamenta que no es puguin presentar dades 

d’altres municipis i recorda incidents com el succeït a Vilallonga 

del Camp l’últim desembre, on “un gran núvol va sortir de la plan-

ta de polipropilè de Repsol i va recobrir amb una fina capa blanca 

una part de les cases i dels carrers del municipi”. En un altre inci-

dent, a Constantí, “les poques dades recollides pels captadors de 

la Generalitat demostren nivells alarmants dels compostos analit-

zats, amb pics diaris de quantitats inadmissibles”. 

El pes social i econòmic de la petroquímica
És innegable que la indústria petroquímica influeix socialment 

i econòmicament al Camp de Tarragona. Teresa Pallarès explica 

que les empreses generen més de 12.000 llocs de treball directe i 

indirecte, 35.000 d’induïts i representen “un terç de la contribu-

ció al PIB” de la zona. Repsol, per exemple, té 1.500 treballadors 

directes, una part dels quals provenen de l’IES Comte de Rius i 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que reben beques tant 

per formació professional com per estudis universitaris. Alhora, 

Repsol i la URV mantenen altres relacions, com el conveni amb la 

Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació, 

a la qual la petroquímica hi aporta 100.000 euros. En el consell 
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assessor de l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Quími-

ca de la URV hi són presents 

les empreses químiques Co-

vestro, Ercros, Repsol, BASF i 

Dow Chemical Ibérica. Al ma-

teix temps, la URV forma part 

del clúster ChemMed Tarrago-

na, una iniciativa creada per 

l’AEQT i pel Port de Tarragona. 

Aquesta vinculació de la URV amb la indústria pot arribar a crear 

una ombra de dubte envers el paper de la universitat en els estu-

dis sobre la contaminació de l’aire que realitza. “Com que la URV 

també treballa molt directament amb les indústries químiques, 

no està malament tenir un agent extern que també faci algun es-

tudi alternatiu, per justificar i corroborar que allò que fa la URV 

està bé”, explica Toni Peco, membre de la FAVT. Pere Guinovart 

explica que, per fer els estudis al Morell, van triar la UPC perquè 

van considerar que era “més independent”, però hi afegeix que “si 

la URV fa un estudi amb les indústries químiques, la gent no se’l 

creurà. Hem d’intentar fer un estudi plural on la gent es cregui el 

que estem fent”.

Repsol patrocina, entre d’altres, el Club Bàsquet Tarragona, el 

Gimnàstic de Tarragona, el Club de Futbol La Pobla de Mafumet, 

els Premis de Periodisme Mañé i Flaquer, els Premis Tarragonès, 

els Premis Trencadís, el Concurs de Castells de Tarragona i la Nit 

de Castells. A més, va patrocinar els Jocs Special Olympics de Reus 

2016 i patrocinarà els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, amb 3 

milions d’euros. La llista d’ajudes de Repsol continua: la festa major 

de Reus (30.000 euros), l’Agrupació de Setmana Santa de Tarragona 

(18.000 euros), el Centre de Lectura de Reus o La Sala Trono de Tarra-

gona. Destaca el conveni amb l’àrea de Cultura, Festes i Patrimoni de 

l’Ajuntament de Tarragona, a la qual Repsol hi aporta 125.000 euros.  

Aquesta relació de la petroquímica amb les administracions del 

La vinculació de la Universitat 

Rovira i Virgili amb les 

petroquímiques pot crear una 

ombra de dubte en els estudis 

sobre la contaminació de l’aire 

que realitza 
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territori preocupa els col·lectius. Cel Net recorda que “els ajunta-

ments donen llicències i poden acordar determinades suspensions 

d’activitats”. El president de la FAVT opina que “falten ganes d’ana-

litzar l’aire. L’Administració juga a no pressionar gaire les petro-

químiques i amb la por que marxin les indústries i es perdin llocs de 

treball”. “Venim d’una temporada en què l’important eren la inver-

sió i la feina, a qualsevol preu”, assegura l’alcalde del Morell. “Si una 

indústria deia que crearia 300 llocs de treball, qualsevol ajuntament 

li obríem les portes i no preguntàvem què produïa”, hi afegeix.

Algunes veus, com la FAVT, demanen un control més exigent 

de la qualitat de l’aire: “No ens hem de resignar a conviure eterna-

ment ni amb els riscos ni amb les molèsties. Volem estudis con-

tinus d’afectacions i ampliar el nombre de productes analitzats”. 

Des de Cel Net també reclamen un control continu a tot el Camp 

de Tarragona. A l’Ajuntament del Morell asseguren que no estan 

contra la indústria, però volen que les empreses compleixin les 

seves responsabilitats.

(Roda de Ter, 1989). Graduat en Periodisme. Va fer les pràctiques del 

grau a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Posteriorment, 

ha treballat en diferents departaments de comunicació públics i ha 

col·laborat puntualment en mitjans de comunicació.

Eduard
Garcia
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Els collidors de cítrics,  
precaris i explotats 

Paula Navarro Faus

L’entrada d’empreses de treball temporal en la contractació de collidors  

en els camps del País Valencià ha imposat un règim de submissió i abusos

Foto: Keilidh Ewan
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Jornades d’onze hores diàries carregant 
caixes de 20 quilos, per cadascuna de les 
quals reben 1,35 euros. Molts collidors de 
cítrics al País Valencià treballen en unes 
condicions deplorables, que han empitjorat 
significativament des de l’entrada massiva 
d’empreses de treball temporal (ETT) en el 
sector agrari. Collidors i sindicats denuncien 
abusos, salaris ínfims, inestabilitat laboral 
i vulneracions del conveni, tot plegat 
davant la passivitat de les institucions. El 
País Valencià va exportar cítrics per valor 
de més de 2.000 milions d’euros l’any 2016, 
però els beneficis d’aquesta activitat van 
estar molt mal repartits.
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davant els abusos i lluiten pels seus drets. A penes basten uns se-

gons per adonar-se’n. Denoten aquest caràcter combatiu la du-

resa de la veu i la passió que manifesta amb els gestos. Fa quatre 

anys que es troba en l’atur per decisió pròpia, fart de l’explotació 

a què ell i els seus companys estaven sotmesos. Durant més de 

deu anys s’ha dedicat a la collita de cítrics al País Valencià i ha 

contemplat des de primera fila com les condicions laborals en el 

camp s’han fet inadmissibles. La reducció dels salaris o la inesta-

bilitat en l’ocupació, que denuncia amb vehemència l’excollidor, 

són solament una part de les continuades vulneracions al conveni 

laboral vigent en el mercat laboral citrícola.

Un 84% dels contractes, executats per ETT
A les males condicions econòmiques del mercat agrícola i les con-

seqüències de la gran recessió, cal sumar-hi els efectes nocius de 

l’última reforma laboral a l’Estat espanyol, implementada pel Par-

tit Popular el 2012. La reforma va afavorir la flexibilitat interna de 

les empreses i la creació d’ocupació temporal, de manera que va 

permetre l’entrada massiva de les ETT, mentre es terciaritzaven 

els processos de selecció i administració de personal. Aquesta és 

una de les “principals causes de la precarització des del punt de 

vista contractual i salarial del sector agrari”, segons Josep Tomàs, 

secretari general de la Federació Agroalimentària de les Comis-

sions Obreres del País Valencià.

Segons un informe d’aquest sindicat, durant el tercer trimestre 

de 2014 es van registrar a València 257.113 contractes laborals, dels 

quals un 30% (un total de 79.497) eren anotats per ETT. Al sector 

agrari, en el mateix període es van registrar 59.219 contractes, dels 

quals 49.881 fets per empreses de treball temporal, és a dir, el 84%. 

Tomàs estima que actualment el percentatge ronda el 90%.

La contractació a través d’ETT hauria de representar, en teoria, 

només una excepció, però les empreses del sector agrari aprofiten 

els avantatges que els ofereix. Sota el pseudònim de Roc Moltó, un 
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dirigent de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) explica que les 

empreses “abusen de les ETT com a estratègia de rendibilització”. 

En externalitzar la contractació redueixen la gestió burocràtica i 

administrativa, cosa que els permet estalviar personal que s’en-

carregue d’aquestes gestions i així, també, reduir la plantilla de 

l’empresa —ja que part queda a càrrec de l’ETT— i abaixar els 

costos per ser més competitius. L’existència d’intermediaris en la 

contractació també afebleix la capacitat organitzativa dels treba-

lladors, ja que fa menys visible a qui s’ha de reclamar i davant de 

qui cal defensar els propis drets. L’empleat queda desprotegit en 

cas d’irregularitats o incompliments legals.

Collidors i representats sindicals expliquen abusos com la re-

ducció dels sous dels treballadors contractats per ETT en un 50%; 

la manipulació a l’hora de pesar el producte recol·lectat, del qual 

en depèn el salari, ja que els collidors treballen a destall, o la ines-

tabilitat en els llocs de treball després de la desaparició del fix 

discontinu, la forma tradicional de contractació. També expliquen 

que sovint la cotització a la Seguretat Social és desajustada; que hi 

ha un excés en el pes de les càrregues, cosa que vulnera la Llei de 

prevenció de riscos laborals i posa en perill la integritat física dels 

jornalers, i que se’ls duplica l’horari laboral estipulat en el conve-

ni. Així mateix, les empreses contractants no es fan càrrec dels 

desplaçaments cap als llocs de treball, un altre fet que contradiu 

el conveni i que suposa un cost addicional per al treballador, ni 

tampoc de les eines de treball, que haurien també de costejar.

Unes condicions que accepten o han d’acceptar perquè no es 

poden permetre decidir. Saben 

que altres faran el treball per 

ells i no tenen capacitat de de-

nunciar per por de la reacció 

de l’empresa, però també dels 

atacs que poden rebre per part 

dels companys que, davant de 

les seues necessitats immedia-

El 30% dels contractes laborals 

a València es fan a través d’ETT. 

Al sector agrari, el percentatge 

puja fins al 84%,  segons un  

estudi de CCOO de l’any 2014



111

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

tes, assetgen qui creuen que pot fer perillar la paga. La ignorància 

i desconeixement dels propis drets, així com la falta de suport i 

d’estructures de protecció, també contribueixen que es mantin-

guin i s’agreugin aquestes condicions de treball, que tenen con-

seqüències en la salut: la situació a què estan sotmesos provoca 

malalties i fins i tot morts entre els treballadors.

Entre l’explotació i la Llei d’estrangeria
Aquestes circumstàncies afecten el conjunt dels treballadors agrí-

coles, però perjudiquen amb especial intensitat aquelles persones 

que, per la seua formació, economia o procedència, es troben en 

situacions de major vulnerabilitat i no tenen una altra eixida que 

acceptar les condicions precàries que els imposen les ETT. El des-

patx de Fani Daràs, treballadora social en l’associació València 

Acull, arreplega cada dia històries de discriminació, racisme i no-

ves formes d’explotació en la recollida de cítrics, molt properes a 

l’esclavitud moderna. Històries com la de l’haitià Moussa.

Des que va arribar a l’Estat espanyol l’any 2008, Moussa s’ha 

dedicat a la recollida de cítrics. Amb el pas dels anys les condi-

cions de treball i la discriminació, extremes i abusives, han anat 

en augment. “Un negre és un negre. Un romanès, un búlgar, un 

marroquí, un llatí… tots són blancs. Tenen quasi la pell del mateix 

color que els d’ací. A un negre, ací en València, sempre el manen a 

camps pitjors que la resta, on no es pot traure la caixa i on hi ha 

moltes espines en els arbres”. Si poguera, deixaria el treball com 

Guillem. No li agrada ser collidor però, malgrat les circumstàncies 

a què s’enfronta quasi diàriament, segueix. Reconeix que ho fa per 

necessitat. “Nosaltres som molt treballadors i aguantem moltes 

coses. Venim d’un altre país sols per poder menjar”.

Viure per a treballar, treballar per a sobreviure. És la realitat de 

molts collidors estrangers, que fan 11 hores diàries sota el sol sense 

cap descans, caminant durant quilòmetres carregats amb caixes de 

més de 20 kg en l’esquena, per cadascuna de les quals rebran un 

màxim d’1,35 euros. Amb sort, 700 euros al final de mes. Un sou ín-
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fim, però vital, amb el qual malviuran i 

ajudaran a subsistir la seua família. 

En el cas de Moussa, quinze per-

sones que viuen a Haití en la 

més absoluta pobresa.

D’aquesta situació, Daràs 

no solament en responsa-

bilitza les ETT. També la 

compliquen, explica, la per-

missivitat del Govern i, so-

bretot, la Llei d’estrangeria. Els 

migrants es veuen obligats a ac-

ceptar alts graus de precarietat per 

poder assolir la cotització mínima re-

querida per a mantenir el permís de residèn-

cia. Tot i que s’han denunciat irregularitats en les cotitzacions dels 

treballadors del cítric, que dificulten aconseguir aquests objec- 

tius mínims, el camp valencià és l’única opció per a molts.

El ‘low cost’
L’any 2016, el País Valencià va exportar cítrics per valor de 2.094 

milions d’euros. Això representa un 37% de les exportacions agro-

alimentàries de la comunitat i un 67% de les exportacions de cí-

trics de l’Estat, segons un informe de l’Institut Valencià de Com-

petitivitat Empresarial de la Generalitat valenciana. Amb tot, els 

beneficis d’aquesta activitat econòmica van estar molt mal repar-

tits. El model de distribució del producte hortofructícola valen-

cià es basa en el baix cost, cosa que provoca una crisi de preus, 

problemes en la producció i desequilibris al llarg de la cadena de 

distribució.

Ferran Gregori, membre de la Unió de Llauradors i Ramaders, 

explica que l’atomització del sector permet a les grans empreses 

de comercialització imposar preus molt baixos. Açò provoca que 

les liquidacions dels pagesos siguen generalment nul·les, reduïdes 

Foto: Per cada caixa 
de 20 kg rebran un 
màxim d’1,35 euros. 
Autoria: Erol Ahmed.
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o, fins i tot, negatives. Les distribuïdores ofereixen cítrics a preus 

assequibles als consumidors a costa de pressionar i obligar els 

llauradors a vendre el seu producte per imports miserables i, de 

retruc, fer que els collidors treballin per sous encara més precaris. 

Una vegada aconseguit el producte a costos insignificants, les 

empreses de comercialització engreixen els preus en aproximada-

ment un 500%, segons les dades de la Coordinadora d’Organitzaci-

ons d’Agricultors i Ramaders. D’ un quilo de taronja que es ven a les 

grans superfícies a 1,40 euros, el col·lector n’ha rebut 0,068 euros. 

 Aquestes xifres vulneren l’anomenada Llei de la cadena agroali-

mentària, una norma aprovada el 2013 que té com a objectiu re-

duir el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents 

operadors de la cadena. Mentrestant, la passivitat de les autoritats 

per fer complir aquesta llei, així com l’escassetat d’inspeccions, la 

inadequació de les mesures sancionadores i la desregularització 

del sector permeten que aquesta situació segueixi produint-se.

(València, 1995). Estudiant de periodisme en la Universitat de València. 

Va ser ponent en el Simposi de Llibertat de Premsa organitzat pel Col·legi 

de Periodistes de Catalunya a Lleida el 2016. Ha col·laborat en el  

gabinet de premsa de l’Ajuntament d’Alboraia i actualment  

ho fa en la secció d’informatius de la 97.7 Ràdio.

Paula  
Navarro Faus
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7 crisis desapercebudes   
tan grans (o més) que la  
de Veneçuela
1. Frau electoral a 
Hondures.  El 26 de 
novembre, el siste-

ma informàtic es va 

apagar en ple recomp-

te electoral quan el 

candidat opositor anava 

guanyant. Quan es va 

reiniciar hores després, 

el candidat oficialis-

ta anava primer. Les 

protestes populars han 

estat massives i el Go-

vern hi ha respost amb 

una ferotge repressió, 

amb almenys 12 perso-

nes mortes. L’escassa 

cobertura informativa 

espanyola ha evitat 

referir-se a un “frau” 

i ha optat per parlar 

d’“irregularitats”.

2. Revolta al Rif.  
Fa més d’un any que la 

mort d’un venedor am-

bulant a Al-Hoceima va 

provocar una revolta de 

proporcions enormes. 

Des de llavors hi ha ha-

gut repressió, tortures i 

més de 500 empresona-

ments. També dimis-

sions de ministres i 

promeses, però les pro-

testes no s’aturen i cada 

cop tornen amb més 

força. Tot i la proximitat 

geogràfica i humana  

—als Països Catalans hi 

ha molta població d’ori-

gen rifeny—, la majoria 

de mitjans han passat 

de resquitllentes pel 

conflicte, tractant-lo  

només de manera pun-

tual i descontextualitza-

da, o fins i tot crimina-

litzant els manifestants.

3. Genocidi al 
Iemen. La intervenció 
de l’Aràbia Saudita i els 

seus aliats con 

tra el Iemen inclou 

bombardeigs massius 

contra població civil i 

un bloqueig naval que 

ha provocat una crisi 

humanitària colossal, 

amb set milions de  

persones passant fam,  

600.000 infectades pel  

còlera i un 83% de la  

població depenent de  

l’ajuda humanitària.  

Un drama silenciat 

malgrat  que l’Estat es-

panyol és un dels princi- 

pals proveïdors d’armes 

a la monarquia saudita.

4. Repressió a 
Turquia.  Des del 
fracassat cop d’Estat 

del juliol del 2016, el 

       Joan Canela. Periodista
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viratge de Turquia cap 

a una dictadura sembla 

imparable. Mitjans de 

comunicació tancats, 

milers d’opositors em-

presonats i depuracions 

a l’Exèrcit, la judicatura 

i l’educació; a més a 

més del bombardeig de 

les ciutats kurdes i les 

denúncies de conni-

vència amb l’ISIS, en un 

país de l’OTAN. Però els 

mitjans no s’han indig-

nat tant amb Erdogan 

com amb Maduro.

5. L’exèrcit, 
als carrers del 
Brasil.  Al maig, 
mentre s’explicava 

dia sí, dia també, la 

crisi veneçolana, el 

president no electe del 

Brasil, Michel Temer, 

va treure l’Exèrcit al 

carrer per reprimir 

les protestes socials 

en la crisi més greu 

del país des de la seva 

democratització. La 

cobertura, però, va ser 

ínfima i, en cap  

cas, no va qüestionar la 

legitimitat del Govern.

6. Deriva autori-
tària a Polònia.   
El partit del govern, Llei 

i Justícia (PiS), està por-

tant a terme una sèrie 

de mesures —control 

dels mitjans, interven-

ció de la judicatura, 

suport a les manifes-

tacions feixistes— que 

acosten el país cada cop 

més a un estat autorita-

ri. El conflicte va arribar 

al seu clímax quan la 

Unió Europea va ame-

naçar de deixar Polònia 

sense vot. Aquesta greu 

crisi en un gran país del 

club europeu ha tingut 

una cobertura més aviat 

discreta.

7. La resolució de 
la crisi a Vene-
çuela.  A pesar de l’es-
pai dedicat al conflicte 

veneçolà, la majoria de 

mitjans es van oblidar 

d’explicar l’inici de la fi 

de la crisi. L’Assemblea 

Constituent  va ser 

votada al juliol pel 41,5% 

del cens, tot i les crides 

al boicot de l’oposició. A 

l’octubre, les eleccions 

regionals —on van par-

ticipar-hi els contraris 

a Maduro— les van 

guanyar els chavistes en 

18 dels 23 estats.

Des de finals de març fins ben entrat el juliol del 2017, Veneçuela va convertir-se 

en una obsessió per als mitjans espanyols (i per força de catalans), fins al punt 

que Le Monde en va fer befa amb un article titulat “Espagne capitale Caracas”. La 

sobreinformació sobre aquest país es fa encara més evident quan s’observa com 

es passa de puntetes per altres crisis greus.
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Comportes obertes  
a l’aigua privada  

a la Catalunya del Nord

Pablo Bonat

Veolia i la SAUR es reparteixen la gestió de la xarxa d’extracció i subministrament de 

l’aigua a la Catalunya del Nord, un servei rendible i poc fiscalitzat per les administracions

Foto: Dan Watson
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En un context global en el qual cada 
cop té més presència el debat sobre la 
recuperació de la gestió de l’aigua a mans 
públiques, com es veu els darrers anys 
amb els processos de remunicipalització 
en grans ciutats del Principat com Terrassa, 
Girona o Barcelona, a la Catalunya del  
Nord la tendència és el silenci sobre el 
tema. Només alguns càrrecs electes i 
associacions locals ciutadanes assenya-
len que el marc estatal deixa poc marge 
a les administracions locals per fiscalitzar 
les empreses multinacionals, que obtenen 
enormes beneficis d’aquest servei sense 
gaire cost de manteniment, mentre practi-
quen talls il·legals a famílies en situació de 
precarietat.
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Des de fa anys, la qüestió de la gestió integral de l’aigua a la Ca-

talunya del Nord ha estat només abordada per algunes associa-

cions locals lluny dels grans debats mediàtics que s’han donat, per 

exemple, a l’Estat espanyol amb projectes com el del transvasa-

ment de l’Ebre o els processos de remunicipalització de l’aigua en 

ciutats com Terrassa, Girona o Barcelona.

En el pastís de la gestió de la xarxa d’extracció i subministra-

ment de l’aigua a la Catalunya del Nord, hi entren en joc els inte-

ressos econòmics de les grans empreses i les mesures polítiques 

que s’implementen, que limiten, alhora, la capacitat d’incidèn-

cia, de presa de decisions i de fiscalització a les administracions  

públiques.

Les pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució
L’Associació d’Usuaris de l’Aigua dels Pirineus Orientals, que tre-

balla per denunciar les males praxis, tant d’empreses privades 

com d’administracions públiques en la gestió de l’aigua, denuncia 

que aquest sector pateix una doble pena: d’una banda, la privatit-

zació, ja sigui tant de l’extracció com de la distribució del servei, 

i de l’altra, la manca de consciència i de formació de les adminis-

tracions locals per fer front a la gestió d’aquest bé comú, motiu 

pel qual sovint acaba delegada en empreses privades com Veolia 

o la SAUR. Dominique Bonnard, membre de l’associació, acusa 

els representants polítics de ser “incapaços de pensar la gestió 

de l’aigua més enllà de l’esque-

ma de l’àmbit privat” i defensa 

que “l’aigua és un recurs públic 

i, per tant, la seva gestió també 

hauria de ser pública i des de 

l’àmbit local”.

L’Associació d’Usuaris de 

l’Aigua dels Pirineus Orientals 

va ser creada l’any 2009 arran 

de la coordinació de col·lectius 

Dominique Bonnard, membre de 

Associació d’Usuaris de l’Aigua 

dels Pirineus Orientals: “L’aigua 

és un recurs públic i, per tant, la 

seva gestió també hauria de ser 

pública i des de l’àmbit local”
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de ciutadans i ciutadanes de sis pobles del Vallespir en un moment 

en què acabava un contracte d’externalització del servei públic de 

l’aigua potable de cinc d’aquests pobles. A poc a poc, l’associació va 

anar ampliant el seu radi d’acció a la vall del Tec en primer terme, 

amb més de 60.000 habitants, i finalment a tot el departament 

dels Pirineus Orientals.

L’associació denuncia les pèrdues d’aigua en la xarxa de sub-

ministrament, tot i que apunta a una millora a partir de la fisca-

lització que ha fet l’organització. “Fa 13 anys, abans de la creació 

de l’associació, les pèrdues d’aigua a la xarxa del Vallespir s’esti-

maven entorn del 44%. Actualment, les fuites suposen la pèrdua 

del 28% de l’aigua que hi circula. Ens diuen que és una comarca 

amb un territori muntanyós que dificulta la gestió, però sabem 

que a Suïssa, amb una orografia similar, les fuites voregen el 7%”, 

apunta Bonnard.

Qui s’emporta els beneficis?
A l’Estat francès, als anys cinquanta, el 70% de la gestió de l’aigua 

era pública. Actualment, tres grans empreses privades es repar-

teixen la gestió de la xarxa de distribució d’aigua potable: Lyon-

naise des Eaux, part de Suez Environmental Group, en controla el 

19%; la SAUR, l’11%, i Veolia Water, el 39%. Aquestes empreses han 

estat denunciades per pràctiques il·legals (com ara subornar polí-

tics o no mantenir les xarxes per les quals feien pagar factures a 

les administracions locals) i, a escala europea, han estat acusades 

d’esquivar la legalitat fiscal, tal com denunciava el passat 27 d’oc-

tubre un grup d’eurodiputats, que acusava la multinacional Veolia 

d’evitar el pagament de vora 500 milions d’euros en impostos.

A la Catalunya del Nord, la SAUR és l’empresa que gestiona 

la xarxa de distribució de l’aigua a un major nombre de pobles, 

mentre que Veolia predomina a la plana del Rosselló i a les zones 

de costa, on el nombre d’usuaris i el consum és més important. 

L’aglomeració de Perpinyà, en mans de Veolia, és la zona més po-

blada. Només la Mancomunitat de Municipis de la Costa Vermella 
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(Argelers i els pobles del voltant) ha conservat una gestió pública 

de l’aigua en un espai turístic.

La multinacional francesa Veolia, experta en l’àmbit de la ges-

tió del cicle de l’aigua, dels residus i de l’energia, té 613.000 treba-

lladors arreu del món i té com a accionistes la Caisse des Dépôts, 

una institució financera pública francesa o el grup qatarià Velo 

Investissement (Qatari Diar).

Per la seva banda, la SAUR és un conjunt d’empreses que acom-

panyen les administracions locals i els industrials en els seus pro-

jectes d’ordenació territorial principalment relacionats amb l’ai-

gua i el lleure. Dos dels seus principals accionistes són els bancs 

BNP Paribas i el Groupe BPCE.

Solucions des de l’Administració pública
Per a Nicolas Garcia, responsable de la gestió de l’aigua del Consell 

Departamental i membre del Partit Comunista Francès, la creació 

de sindicats mixtos que agrupin els municipis i el Consell Depar-

tamental és una oportunitat per posar recursos en comú i poder 

fiscalitzar la feina de les grans empreses del sector, així com per 

buscar nous recursos. Per ell, “és clau mantenir al-

menys l’extracció en mans públiques per 

controlar la qualitat, la quantitat i el 

preu, tot i que afirma que un ajun-

tament petit (com molts a la 

Catalunya del Nord) sol ho té 

molt complicat per controlar 

tot el procés correctament”. 

En tot cas, molt més prag-

màtic, el representant po-

lític afirma que “si talles a 

les empreses el cicle que va 

de l’extracció a la distribució, 

poden fer molts menys diners 

perquè, si es queden només la dis-

Foto: Pierre-Alain 
Dorange.
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tribució, tan sols gestionen una 

prestació de servei que reporta 

molts menys beneficis, i això 

permet limitar la seva acció”.

Malgrat les oportunitats 

que hi veu Garcia, la realitat és 

que actualment només uns 100 

municipis nord-catalans d’un 

total de 226 encara mantenen 

una gestió de l’aigua totalment 

pública des de l’extracció fins a la distribució. A la resta, la gestió 

privada intervé o bé en l’abastiment o majoritàriament en la dis-

tribució.

Extreure l’aigua i distribuir-la és molt rendible. En canvi, la 

infraestructura d’extracció i de distribució i, per tant, la respon-

sabilitat d’arreglar una fuita és molt més costosa. Tot i que els 

contractes preveuen partides econòmiques per reparar la xarxa, 

pocs cops s’executen, ja que no hi ha cap fiscalització del servei i, 

per tant, són partides que esdevenen beneficis automàtics per a 

les empreses.

Una dinàmica estatal que afavoreix les  
empreses privades
A mitjan 2015, el govern francès va aprovar la llei NOTRe (Nova 

Organització Territorial de la República), una llei que perseguia 

una redefinició clara de les competències atribuïdes a cada col-

lectivitat territorial i atorgava més competències a les regions.

La llei NOTRe prohibeix als ajuntaments gestionar directa-

ment l’aigua a partir de l’1 de gener del 2020 i preveu transferir 

aquesta gestió, com a mínim, a les Communautés de communes 

(mancomunitats de municipis). De la mateixa manera, els depar-

taments també perdran la gestió de l’aigua, fet que moltes en-

titats interpreten com una voluntat de buidar de competències 

l’Administració municipal. Aquesta modificació implica que, per 

Tot i que els contractes pre-

veuen partides econòmiques 

per reparar la xarxa, pocs cops 

s’executen, ja que no es fiscalitza 

el servei i, per tant, són beneficis 

automàtics per a les empreses
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exemple, la dotació econòmica estatal destinada a ajuntaments i a 

consells departamentals per gestionar l’aigua baixarà uns 13.000 

milions d’euros.

Aquest context institucional xoca amb les realitats locals. A la 

Catalunya del Nord fa ressorgir el problema de la manca de re-

cursos d’aigua. Nicolas Garcia afirma que el subministrament a 

la Catalunya del Nord està garantit fins a l’any 2050 i considera 

imprescindible que hi hagi molt més estalvi pel que fa a la xarxa, 

ja que actualment hi ha moltes pèrdues per errors als recs i a les 

canalitzacions. A més, les solucions que es podrien plantejar ex-

plotant alguns estanys i capes freàtiques de la zona xoquen amb 

el marc legal establert per la llei NOTRe.

Talls d’aigua a ciutadans precaris
L’Associació d’Usuaris dels Pirineus Orientals denuncia, a més, 

que empreses com Veolia i la SAUR practiquen talls d’aigua per 

factures impagades a ciutadans en situació de precarietat. Aques-

ta pràctica, del tot il·legal a l’Estat francès (una llei del 2013 marca 

que els talls d’aigua a primeres residències són prohibits, sigui 

quina sigui la situació financera dels seus habitants), té lloc per-

què les administracions territorials no apliquen la llei i consenten 

la situació. L’empresa tan sols té dret a afegir interessos per im-

pagament o, en casos més extrems, a engegar processos judicials 

per arribar a l’embargament dels diners i a la reducció del cabal 

d’aigua, però mai a tallar del tot el subministrament.

Un exemple concret d’aquestes pràctiques il·legals és la con-

demna que va obligar la SAUR a pagar 9.000 euros de multa al 

mes de setembre del 2017 per haver interromput durant més de 

14 mesos l’abastiment d’aigua d’una habitant del poble d’Oms, al 

Vallespir.

La dinàmica generada a grans ciutats europees com París, Bar-

celona o Berlín, amb la rescissió del contracte amb Veolia fruit 

de la mobilització ciutadana per l’alt cost de l’aigua, posa sobre 

la taula el debat de les remunicipalitzacions, molt més present 
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al Principat que a la Catalunya del Nord, on no s’han donat casos 

de recuperació del servei d’abastiment de l’aigua a les mans pú-

bliques. Tanmateix, l’accés a la informació està farcit de traves i 

filtres burocràtics. El món associatiu malda per fer sentir la seva 

veu amb els mitjans que té a l’abast i per organitzar-se per fisca-

litzar el negoci de l’aigua i els entramats publicoprivats que en 

treuen beneficis.

(Les Corts, Barcelona, 1983). Viu a Perpinyà. Professor de secundària 

i en formacions per a adults. Activista social i cultural. Membre de la 

corresponsalia de la Directa a la Catalunya Nord, militant al Casal de 

Perpinyà i col·laborador de Ràdio Arrels.

Pablo 
Bonat
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À Punt, una aposta  
transmèdia des del  
naixement

“Un grup transmèdia de proximitat”. Aquesta era l’aposta a l’hora 

de definir el nou model de mitjans públics que feia el Pla estratè-

gic del sector audiovisual valencià, de l’any 2015. La desaparició 

de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) dos anys abans, el 29 de no-

vembre de 2013, va suposar una oportunitat per la Mesa Sectorial 

de l’Audiovisual Valencià —formada per una vintena d’organitza-

cions professionals i patronals— per repensar quin havia de ser el 

nou model dels mitjans públics.

La convergència de les redaccions d’empreses o corporacions 

multimèdia té ja un parell de dècades d’història, catalitzada per la 

digitalització dels continguts i per la consolidació d’Internet com 

a gran canal de difusió. Com a històric precedent d’una redacció 

integrada, als Països Catalans tenim la pionera Agència Catalana 

       Daniel Condeminas. Consultor en comunicació
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de Notícies on, des del seu naixement l’any 1999, els redactors hi 

elaboren continguts multiformat. 

Un cop creada la nova corporació de mitjans públics valen-

cians, À Punt Mèdia, quan la ràdio ja ha iniciat les emissions i amb 

la propera arrencada de la televisió, ben aviat serà realitat l’aposta 

perquè l’oferta informativa la produeixi una única redacció, amb 

una oferta de continguts autènticament transmèdia. 

Redacció única, direccions integrades
El nucli dur d’À Punt Mèdia serà la redacció d’informatius, to-

talment unificada, des d’on s’elaboraran els continguts de ràdio, 

televisió i Internet. L’equip directiu també estarà unificat: quatre 

caps de redacció (matí, migdia, vespre i cap de setmana), un cap 

de servei d’esports, un cap de servei de producció, un cap de servei 

d’emissions, i un cap de servei d’innovació i nous formats, entre 

altres responsables del seu bon funcionament i coordinació. El li-

deratge del nou model d’informatius d’À Punt Mèdia, encapçalat 

per la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació (CVMC), Empar Marco, és bàsicament femení, amb 

Remei Blasco com a cap d’informatius, Esperança Camps com a 

sotsdirectora d’informatius no diaris i Anna Peña com a respon-

sable de continguts web i xarxes socials.

La futura redacció estarà situada en una de les plantes de 

l’antic edifici de l’RTVV a Burjassot. L’espai s’estructurarà entorn 

d’una taula de comandament —hereva de la “taula central” im-

plementada l’any 2000 a l’NRK, la corporació pública noruega, o el 

posterior newsgathering de la BBC—, on l’equip directiu establirà 

els criteris de seguiment de l’actualitat informativa que després 

es traslladaran a l’oferta radiofònica, televisiva i d’Internet.

De la definició dels rols professionals de la futura redacció 

integrada, en destaca que l’estructura directiva està totalment 

unificada, no pas segregada per a ràdio, televisió o Internet. 

També que els periodistes només es diferencien entre ells per si 

fan informació esportiva o no: els redactors audiovisuals o ENG 
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—una categoria que ni tan 

sols existia a la desaparegu-

da RTVV— treballaran també 

per a la resta de les finestres. 

A més, entren en escena nous 

perfils propis de l’entorn di-

gital inexistents fa anys, com 

periodistes experts en dades, 

analistes en xarxes socials i 

SEO managers. Seran en total 36 professionals, una mica més del 

7% dels prop de 500 treballadors que tindrà la CVMC, molt lluny 

dels 1.600 de l’antiga RTVV. 

Aquestes xifres defineixen un model en què els continguts de 

producció interna seran bàsicament els informatius. Gairebé tota 

la resta de l’oferta serà el resultat de coproduccions amb la in-

dústria audiovisual independent del País Valencià, tocada després 

d’afrontar els desencerts de l’antiga RTVV en el seu paper de mo-

triu del sector i els més de 4 anys des del seu tancament.

La convergència multimèdia d’À Punt Mèdia engloba cinc 

aspectes clau: l’empresarial, amb una estructura unificada; el 

tecnològic, des de la completa digitalització de la producció, 

realització i difusió dels continguts fins a la interactivitat amb 

l’audiència; el professional, amb treballadors polivalents en rà-

dio, televisió i Internet, i el comunicatiu, amb l’ús dels nous llen-

guatges i la integració de text, vídeo i àudio de les webs i de les 

xarxes socials.

El que caldrà, ara, serà evitar l’empobriment dels diversos llen-

guatges narratius propis de cada finestra (ràdio, televisió, web...), 

de manera que els continguts respectin el llenguatge de cada mit-

jà i que alhora es relacionin els uns amb els altres. Això permetrà 

situar À Punt Mèdia com a referent informatiu en cadascuna de 

les plataformes, fidelitzar els diversos públics i recuperar les au-

diències dels més joves, que han abandonat la dieta d’alt consum 

televisiu dels més grans. 

Una aliança entre la CVMC i la 

CCMA podria permetre, a banda 

de col·laborar en informatius 

o actualitat, accedir a sèries 

infantils de cost elevat
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Anar més enllà de la reciprocitat  
en les emissions?
“No traurem el valencià de l’UVI si no tenim mitjans que el refor-

cin”, afirmava fa uns quants mesos la directora general de la Cor-

poració, Empar Marco. Un dels objectius d’À Punt Mèdia és fer de 

l’ús de la llengua pròpia una eina cabdal per a la normalització lin-

güística al País Valencià. Al llibre d’estil de la CVMC s’afirma que 

si “els professionals que hi treballen s’expressen en un valencià 

actual, àgil, adequat i genuí, el model de llengua tindrà una gran 

acceptació social, aconseguirà l‘eficàcia comunicativa que pretén i 

servirà de model a la societat valenciana”.

Un altre repte és la col·laboració amb les corporacions audio-

visuals públiques de Catalunya i de les Illes. L’acord signat entre 

els presidents Ximo Puig i Carles Puigdemont l’any 2016 obre la 

porta a la represa de la reciprocitat amb la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en les emissions televisives, 

interrompudes pel govern de Camps l’any 2011. Aquesta represa 

s’hauria de produir a partir del moment en què À Punt Televisió 

engegui les emissions, previstes per a finals del primer trimestre 

del 2018.

Més enllà d’aquest retorn necessari, caldrà veure quines col-

laboracions es poden establir entre la CCMA i la CVMC, a partir 

del bon clima dels contactes que s’han fet en aquests mesos de 

preparació dels nous canals valencians, i també amb IB3. Models 

internacionals com l’aliança Les Médias Francophones Publics po-

drien servir per establir un marc col·laboratiu i ambiciós que les 

enfortís mútuament; no solament en continguts informatius o 

d’actualitat, sinó també, per exemple, de cara a l’oferta infantil. 

Una aliança els podria permetre accedir a sèries infantils que re-

quereixen inversions importants, no assumibles en solitari, ni tan 

sols per una CCMA cada cop més minvada.
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L’Any Pedrolo, una oportunitat 
per oblidar l’autocensura

Xavier Borràs Calvo

L’autor més prolífic de la literatura catalana contemporània ha estat silenciat pel seu 

compromís polític, durant la dictadura però també en democràcia

Foto: Xavier Borràs Calvo
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Aquest any 2018, si no hi ha res que ho 
impedeixi, se celebrarà el centenari del 
naixement de Manuel de Pedrolo, amb un 
seguit d’actes i de convocatòries de què 
serà comissària Anna Maria Villalonga. 
L’escriptor del Mecanoscrit del segon 
origen —l’obra que el va fer conegut per 
al gran públic, però que va eclipsar altres 
produccions de molta més qualitat— va 
morir víctima d’un càncer de pulmó fa 28 
anys, però encara és hora que es restitueixi 
l’oblit institucional, mediàtic i acadèmic 
que ja va patir en vida.
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Ara en fa vuit, amb motiu del vintè aniversari del traspàs de Pe-

drolo —que va passar quasi igualment desapercebut1 entre les 

institucions i els mitjans públics—, ja va quedar palès que l’autor 

d’Acte de violència, en certa manera, molesta.2 Ja en vida, amb in-

dependència de la gran estima que li professava —i que encara li 

professa— el seu nombrós i sempre creixent públic lector, l’es-

criptor de les Cròniques colonials o de M’enterro en els fonaments 

era, per a l’establishment, una mena de pedra a la sabata que, en 

certa mesura, mai no s’han pogut treure del damunt, tot i els in-

comptables esforços que hi han esmerçat.

Si ja quan era viu el coneixement de la seva obra va ser difícil, 

després de mort, el silenci —mediàtic, acadèmic, institucional…— 

ha estat, si no aclaparador, sí com una llosa, especialment en la 

ment i la consciència de centenars de milers de lectors anònims, 

vells i nous, als quals els ha estat difícil entendre tant de mutisme.3 

Una recerca sumària dels anys en què Pedrolo havia de tornar, pel 

cap baix, a la palestra —els anys de recordança del seu traspàs— 

no és gaire encoratjadora. Articles esparsos, algun dossier, algun 

documental, alguna escassíssima representació teatral… Però cap 

ni una consideració institucional.

Com manifestava el poeta i dramaturg Lluís Solà, Pedrolo ha 

sofert una doble marginació. Pràcticament no va existir durant 

la dictadura franquista perquè era prohibit i no ha existit després 

perquè és “passat, romanalla històrica”. “Cap país europeu —hi 

afegia Solà— no hauria gosat de mantenir-lo [Pedrolo] en la mu-

desa absoluta com ha passat aquí, tant per raons de salut social i 

cultural pròpia com per qüestions de dignitat”.4

La dignitat era una de les divises que va senyorejar en la vida 

i obra de Manuel de Pedrolo (1918-1990), nat a l’Aranyó, prop de 

Tàrrega, ciutat on va estudiar fins a l’any 1935, en què la família 

va anar a viure a Barcelona. Durant la Guerra Civil es va afiliar a 

la CNT-FAI i va fer de mestre a Fígols de les Mines (actualment, 

Fígols de Berga). Va lluitar als fronts de Falset, de Figueres i de 

Barcelona amb l’artilleria de l’Exèrcit Popular de la República. 

[1] Bennasar, 
Sebastià, “Manuel 
de Pedrolo contra 
el silenci, claus 
d’un centenari”, 
Vilaweb, 26/02/2017 
[consultat al 
setembre del 2017].

[2] Borràs, 
Xavier, “Molesta 
Pedrolo?”, Nació 
Digital, 03/07/2010 
[consultat al 
setembre del 2017].

[3]Bennasar, 
Sebastià, 
“L’ocultació 
sistemàtica de 
Manuel de Pedrolo”, 
Pedres, marcs, 
raons, 15/12/2013 
[consultat al 
setembre del 2017].

 [4] Solà, Lluís, 
“Manuel de Pedrolo. 
Un dramaturg 
sense veu, un 
cicle de lectures 
escenificades 
i debats sobre 
dramatúrgia 
contemporània”; 
Cicle de lectures 
escenificades 
i debats sobre 
dramatúrgia 
contemporània, 
Seu del Grup SGAE 
a Catalunya, 22 de 
gener - 9 de febrer 
del 2009.
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L’any 1943 es va casar i va 

instal·lar-se definitivament a 

la capital catalana.

El seu debut en la vida lite-

rària el va fer amb un llibre de 

poemes publicat el 1949, Ésser 

en el món, i el 1953 va publicar 

la primera novel·la, Es vessa 

una sang fàcil. Un any després 

va guanyar el Premi Joanot 

Martorell, que el 1960 va esde-

venir l’actual Premi Sant Jordi de novel·la, i des d’aleshores es va 

convertir en un dels intel·lectuals més ferms i exuberants de la 

novel·lística catalana de tots els temps. L’any 1979 va rebre el Pre-

mi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

El poeta, editor i estudiós targarí Xavier Garcia, especialista en 

l’obra pedroliana, escriu a Lletra —l’espai virtual de literatura ca-

talana de la Universitat Oberta de Catalunya— que Pedrolo “fou 

un clandestí en una societat segrestada”; però, passats els anys, fa 

l’efecte que la clandestinitat continua i l’obra de l’aranyonenc i el 

seu compromís polític són una pesant llosa per al seu (re)coneixe-

ment públic, no pas popular, perquè Pedrolo era i és, malgrat tot, 

un dels pocs escriptors que tenien “seguidors”. 5

De fet, no és l’únic cas d’un intel·lectual català que en el període 

del transfranquisme queda relegat i apartat, com qui es treu de 

sobre algú que, pel que representa la seva insubornable actitud, 

fa nosa, molta nosa, a les aspiracions d’una classe política, aquesta 

sí, segrestada i esclava de les limitacions que va imposar, precisa-

ment, la dictadura. Ho diu ben clar, encara, Lluís Solà en el text ja 

citat, quan es refereix al fet teatral pedrolià, però que podem fer 

extensible a tota la seva obra: “La idea —que en la cultura teatral 

catalana actual ha esdevingut un principi de la pràctica escèni-

ca— que només tenen vigor les obres del moment present, i que 

les obres del passat immediat o no tan immediat, sobretot i enca-

Pedrolo ha sofert una doble 

marginació: va ser prohibit 

durant la dictadura  

i, després, va resultar incòmode 

per la seva obra i el seu 

compromís polític,  

tot i l’estima dels lectors

[5] Garcia, Xavier, 
“Manuel de 
Pedrolo”, Lletra, 
1999 [consultat al 
setembre del 2017].
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ra més si són textos del passat teatral 

català, no són sinó romanalla his-

tòrica, ha portat no únicament 

a l’oblit del nostre patrimoni 

escènic per part del públic, 

i dels mateixos directors 

i actors, sinó també a la 

incapacitat d’autors, di-

rectors i actors actuals 

d’entendre llur situació, 

llurs problemes culturals i 

teatrals reals i, encara més, 

els problemes de la societat a 

la qual pretenen d’adreçar-se. El 

menyspreu interessat i la desmemòria 

planificada han portat, doncs, a la situació de 

pràctica desaparició o de presència absolutament precària dels 

autors catalans del segle xx dels nostres escenaris, públics, semi-

públics o privats, és a dir, al desconeixement progressiu del nos-

tre passat immediat”.

Isabel-Clara Simó, al seu moment, no va ser menys contundent 

a l’hora de referir-se a l’oblit sobre Pedrolo: “[…] el pitjor de tot és 

ser independentista: et silenciaran o et trepitjaran i directament 

t’insultaran. No els polítics en campanyes electorals, no senyor: els 

qui porten el pòndol de la cultura catalana, que toleren que escri-

guis en català mentre no facis competència comercial i mentre no 

escriguis seriosament, sinó inanitats del ha, ha, ha i del he, he, he”.6 

Enmig de l’oblit, els intents de reivindicar Pedrolo no han es-

tat especialment reeixits, tampoc al Teatre Nacional de Catalu-

nya (TNC). N’han parlat a bastament, entre altres veus autorit-

zades, Ricard Salvat o Jordi Coca, que afirmava: “Que se sàpiga, 

per exemple, que per resoldre el contenciós Pedrolo l’amic [Sergi] 

Belbel volia dur al TNC una versió teatral de la novel·la per a ado-

lescents El mecanoscrit del segon origen, tot oblidant que Pedrolo 

Foto: Helena  
Olcina

[6] L’article ja no 
es troba a la xarxa 
perquè El Punt Avui 
va fer desaparèixer 
tots els arxius que es 
podien descarregar 
de franc; tanmateix, 
és citat, en part, 
a Racó Català, 
22/05/2005.
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va escriure bon teatre... Sort que l’hereva de Pedrolo té seny i és 

conseqüent amb l’obra del seu pare i va aturar el despropòsit des 

d’una actitud exemplar”.7

I sort, també, de Ricard Salvat, que, en vida, a través de l’AIET 

(Associació d’Investigació i Experimentació Teatral), va fer estre-

nar més d’un cop, amb actors amateurs de la Universitat de Barce-

lona o amb actors professionals, obres com Homes i No. Joan Maria 

Gual i Pere Dausà també han estat tossuts a l’hora de fer conèixer 

l’obra dramàtica oblidada pel teatre públic català però, per contra, 

reconeguda per tota l’acadèmia europea i nord-americana.8

Mentre assajava tota mena d’innovacions en la seva obra, Pe-

drolo va mantenir fins a la mort les seves fermes conviccions ideo-

lògiques i va esdevenir un intel·lectual íntegre, compromès amb 

el seu temps i el seu país. Es va mostrar especialment crític amb 

els partits polítics catalans i sovint va ser considerat un referent 

intel·lectual de l’independentisme d’esquerres. I encara avui, gai-

rebé 30 anys després, el seu verb i la seva obra són menystinguts 

majoritàriament pels poders i pels mitjans públics en proporció 

inversa a l’estima dels seus lectors perquè, bàsicament, Pedrolo 

molesta els adotzenats i il·lumina els esperits lliures.

La recent edició de Manuel de Pedrolo i la nació (1957-1982),9 així 

com la reaparició a les llibreries de la seva obra més compromesa 

i existencialista,10 suposen alguna esperança que tota la llosa ins-

titucional, acadèmica i mediàtica —ara que anem cap a la Repú-

blica somiada per ell i per tants més— comença a baixar a recules 

i amb les mans alçades.11

El meu Manuel de Pedrolo
Vaig conèixer personalment l’autor de Cendra per Martina a l’inici 

dels anys vuitanta, quan l’editorial El Llamp i la revista homònima 

—que jo dirigia— van publicar les Cròniques colonials i la suposada 

obra eròtica anònima, però atribuïda a ell, Els Quaderns d’en Marc. 

També quan exercia de periodista a l’autogestionat Diario de Bar-

celona (1982-1984), per al qual el vaig entrevistar.

[7] Coca, Jordi, 
“Don Joan a l’exili” 
(Quadern de Teatre), 
Avui, 23/11/2007 
[consultat al 
setembre del 2017].

[8] Esslin, Martin, 
The Theatre of the 
Absurd, Penguin 
Books, Londres, 1961, 
438 pp.

[9] Ferrer Trill, 
Xavier, Edicions de 
1979, 2016.

[10] Guixà, Pere, 
“Torna Pedrolo?”, 
La Vanguardia 
(Culturas), 3/12/2016, 
p. 7 [consultat al 
setembre del 2017].

[11] Pedrolo, Manuel 
de, Baixeu a recules 
i amb les mans 
alçades, Edicions de 
La Magrana (Ales 
Esteses, 1), 1979, 
294 p.



134

D’aquella entrevista,12 i d’altres converses particulars, me’n 

van quedar inesborrables records esparsos, com ara la misteri-

osa carpeta blava de la qual, davant de la meva innata i insistent 

curiositat, va revelar el secret: “És una llista aleatòria de possibles 

títols”, va dir-me, mentre l’obria i em mostrava una desena de fulls 

mecanografiats amb la seva Olympia. Efectivament, la “llista de 

títols” de Pedrolo era això: un reguitzell de ratlles que ell anotava 

curosament en alguna llibreta i que després passava a màquina i 

que, segons ell, li servia d’inspiració. 

“No saps prou com em costa de fer aquests articles”, m’amollà 

amb aquell seu accent occidental que mai no havia perdut. L’autor 

de les Cròniques colonials —13 articles apareguts al Diario de Bar-

celona entre l’octubre del 1982 i l’abril del 1983— i de les Cròniques 

d’una ocupació, aparegudes a l’Avui —periòdic que a finals del 1988 

es va permetre la niciesa de prescindir de la seva col·laboració—, 

publicades posteriorment ambdues sota el títol de Cròniques per 

l’editorial El Jonc (2007), em confessava, doncs, la dificultat que a 

ell, que havia escrit, segons els meus propis càlculs, més de 20.000 

pàgines de textos, li produïa haver d’afrontar el full en blanc per 

tractar d’expressar el seu pensament polític, compromès i insu-

bornable amb la causa de l’alliberament nacional. “Prefereixo fer 

10 novel·les que no pas un article”, em deia somrient, modest i hu-

mil, afable, pròxim. Però el cert és que els seus articles formen 

part indestriable de la seva obra i són, també, imprescindibles per 

comprendre el seu pensament i la seva època.

A les darreries dels anys noranta, mon germà, l’editor Enric 

Borràs, em va lliurar les primeres proves del que havia de ser Cal-

vet 9, uns plecs que li va suggerir el mateix Pedrolo per fer arribar 

als amics i als més fidels lectors. S’enviaria per correu i “serien 

com uns fascicles,13 com els col·leccionables que acompanyaven 

els diaris i les revistes de les primeres dècades del segle xx”, se-

gons l’editor. L’única restricció és que només hi hagués obra seva: 

prosa, poesia —i poesia visual!—, teatre, assaig, caricatures i di-

buixos, faceta artística d’en Pedrolo desconeguda de molta gent.

[12] Borràs, Xavier, 
“Manuel de 
Pedrolo” (El Brusi 
Dominical, 4), Diario 
de Barcelona, 
17/03/1983, p. 1-3. 

13] Borràs, Enric, 
“Memòria de 
Manuel de Pedrolo”, 
Vilaweb (Mail 
Obert), 21/06/2005 
[consultat al 
setembre del 2017].
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(Barcelona, 1956). Llicenciat en Periodisme, professor de català i de 

dicció, autor de diversos llibres, ha estat director de les revistes El Llamp, 

L’Independent de Gràcia, Assaig de Teatre i Userda. Com a periodista 

també ha treballat a Tele/eXpres, a Canigó, al Diario de Barcelona (com 

a cap del dominical), a Catalunya Ràdio, a La Marxa de Catalunya, a 

El Triangle i al Grup Nació Digital. Actualment dirigeix EcoDiari, que va 

fundar fa nou anys, i feineja a Nació Garrotxa, comarca on viu exiliat de 

la metròpoli.

Xavier  
Borràs Calvo
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Cronologia d’incidents

Agressió      Denunciat

 Víctima d’agressió     Es desconeix si ha estat denunciat
 

 Periodista implicat    No denunciat
  

Una diputada de la CUP va haver de 
tancar la casa rural que regenta amb 
el seu germà, després d’una campa-
nya de desprestigi feta per mitjans de 
comunicació espanyolistes, en rebre 
durant setmanes insults i amenaces 
greus per la seva condició de dona i 
d’independentista a les xarxes so-
cials, per correu electrònic i al seu te-
lèfon particular, fins al punt d’adver-
tir-li que li cremarien la casa.

Un objecte de vidre llançat des d’un 
edifici va impactar als peus d’un 
home i la seva filla menor d’edat, 
quan sortien d’una concentració da-
vant de la caserna de la Guàrdia Civil 
en protesta pel registre d’aquest cos 
armat al setmanari El Vallenc.

Els Mossos d’Esquadra van denunciar 
un activista d’ultradreta per intentar 
boicotejar la Marxa de Torxes i un 
altre per tinença d’armes prohibides. 
La policia va evitar que una quinzena 
d’espanyolistes rebentessin l’acte tal 
com tenien previst.

Una dona, que es dirigia a la concen-
tració contra l’operació de la policia 
espanyola a la seu nacional de la CUP, 
va ser agredida per un individu amb 
indumentària espanyolista. Mentre 
retreia als agents de la Policia Nacio-

8 de setembre 
Les, Val d’Aran

9 de setembre 
Tarragona, 
Tarragonès 

      

10 de setembre 
Balsareny, Bages   

   

20 de setembre 
Barcelona,  
Barcelonès

       

nal que no actuessin amb més con-
tundència, l’agressor va increpar-la 
perquè anava a donar suport als cu-
paires i la va insultar fent referència 
al seu físic, la seva ideologia i la seva 
condició de dona. En retreure-li ella, 
l’espanyolista li va pegar una bufeta-
da a la cara.

Un agent dels Mossos d’Esquadra 
va rebre una trucada telefònica amb 
amenaces de mort a la comissaria on 
treballa. Les seves dades personals i 
una fotografia havien aparegut en 
alguns mitjans de comunicació des-
prés que, fora de servei, anés a la con-
centració del 20 de setembre davant 
de la seu del Departament d’Econo-
mia i Hisenda. Durant els dies pos-
teriors la víctima va rebre amenaces 
amb trucades a casa seva i caminant 
per la via pública, fet que el va dur a 
posar tres denúncies. 

Manifestació d’extrema dreta convoca-
da per “Por España me Atrevo” davant 
de la seu de l’ANC que va acabar a la 
caserna de la Guàrdia Civil de Gràcia.

Un activista del partit ultradretà De-
mocracia Nacional (DN) va amenaçar 
un fotoperiodista freelance coaccio-
nant-lo perquè deixés de treballar i 
li va colpejar la càmera amb un casc 
de moto. 

22 de setembre 
L’Hospitalet 

de Llobregat, 
Barcelonès

Barcelona,  
Barcelonès 

        

   

Llistat complet de fets violents amb motivació política a favor de la unitat 

d’Espanya registrats a Catalunya entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 2017. 

Els incidents s’han detectat i contrastat a partir de fonts periodístiques, policials i 

testimonials, així com parlant amb les víctimes sempre que ha estat possible. 

A
N
N
E
X

Jordi Borràs
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Un manifestant va amenaçar i tractar 
d’impedir que una periodista freelan-
ce gravés com un grup de militants 
d’extrema dreta causava desperfec-
tes a un portal. 

Un grup de militants d’extrema dreta 
va causar desperfectes a un portal del 
carrer Marina en colpejar violenta-
ment la porta del carrer.

Militants d’extrema dreta van incre-
par i amenaçar una família amb dues 
criatures menors d’edat en identifi-
car els pares com a independentistes. 

Activistes d’extrema dreta van incre-
par, amenaçar i escopir la conductora 
d’un automòbil.

A les acaballes de la marxa, dos mani-
festants d’extrema dreta van agredir 
a cops de puny i bufetades un noi que 
va topar amb la manifestació i que van 
identificar com a independentista.

Un grup de tres persones, entre les 
quals un menor d’edat, estaven en-
cartellant propaganda del referèn-
dum quan van ser atacats per dos 
individus que lluïen indumentària 
ultradretana. Els atacants van agre-
dir dues persones, una d’elles per tal 
d’impedir que prengués imatges dels 
fets, els van amenaçar i els van robar 
el material, fent referència explícita a 
la seva condició d’independentistes. 
En veure’s atacats, el menor va poder 
trucar al 112 i es va presentar una pa-
trulla de Mossos d’Esquadra i una al-
tra de la Policia Local, que va aixecar 
acta de l’encartellada. 

Una veïna va denunciar als Mossos 
d’Esquadra el llançament d’un con 
d’obres a l’interior del seu pati des del 
carrer, al crit d’”hijos de puta”. L’objec-
te va caure a pocs centímetres d’una 
dona d’edat avançada que es trobava 
al pati. La casa ja havia patit atacs 
anteriorment (el 9 i 11 de setembre) 
amb llançament de pintura i excre-
ments a la finestra on hi ha penjada 
una estelada.
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23 de setembre 
Vila-seca, 

Tarragonès.
La nit del 22 al 23 

de setembre

       

Sant Vicenç 
dels Horts, Baix 

Llobregat. 
La nit del 22 al 23 

de setembre

    

Un grup de tres neonazis, coneguts al 
poble pel seu activisme, van trencar 
el vidre de la porta d’un domicili par-
ticular que lluïa propaganda a favor 
del referèndum. Segons testimonis, 
els desperfectes s’haurien fet amb 
una navalla automàtica. 

Un grup de tres joves que estava en-
cartellant propaganda favorable al 
referèndum va ser increpat per una 
parella que, molt alterada, arrencava 
els cartells que ells penjaven. Al crit 
de “separatas, rojos de mierda”, un dels 
atacants, que semblava dur un puny 
americà a la mà, va propinar empen-
tes i puntades de peu a un dels joves, 
trencant-li el telèfon mòbil que duia 
a la butxaca, i es va endur part del 
material d’encartellar. Van presentar 
denúncia a la Policia Local.

Un grup de tres neonazis, coneguts 
al poble pel seu activisme, van tren-
car el vidre de la porta d’un domicili 
particular que lluïa propaganda a fa-
vor del referèndum, per segon cop en 
pocs dies. 

Un grup de dones que estava penjant 
cartells del referèndum van ser in-
crepades per un individu. Una d’elles, 
que estava gravant l’escena, va rebre 
un cop d’aquesta persona, intentant 
impedir que prengués imatges dels 
fets. 

Un individu que es va presentar com 
a “feixista” va trucar, des d’un núme-
ro ocult, al telèfon particular d’un 
periodista freelance per amenaçar-lo 
en relació amb la seva feina. El fet es 
va comunicar verbalment als Mossos 
d’Esquadra però no es va cursar de-
núncia.

Mentre protegien el col·legi electoral, 
quatre persones van resultar ferides 
per l’impacte de balins, que s’haurien 
disparat amb una carrabina d’aire 
comprimit. Les víctimes van rebre 
impactes al coll i al pit.

24 de setembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

25 de setembre 
Premià de Mar, 

Maresme 

       

26 de setembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

Vilassar de Mar, 
Maresme

       

Barcelona, 
Barcelonès

   
 

29 de setembre
Manlleu, Osona. 
Escola Puig-Agut  

       

Jordi Borràs
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Girona, Gironès.
Barri de  

Germans Sàbat
 

30 de setembre 
Barcelona, 

Barcelonès. 
Plaça de Sant 

Jaume

       

Barcelona, 
Barcelonès.

Casal d’Avis de la 
Guineueta

        

Figueres, Alt 
Empordà. 

Centre Cívic Creu 
de la Mà. 23 h

       

Barcelona, 
Barcelonès

         

 

1 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
c/ de París.

00.30 h

         

Barcelona, 
Barcelonès.

Escola  
Sant Jordi.

00 h

Badalona, 
Barcelonès

    

Barcelona, 
Barcelonès.

c/ Doctor Roux
01.45 h

En un acte de campanya de la CUP, es 
van presentar una quinzena d’espa-
nyolistes, algun d’ells amb simbolo-
gia franquista, insultant i amenaçant 
els assistents i impedint-los poder fer 
l’acte amb normalitat. També van in-
terrompre el subministrament elèc- 
tric aturant el generador que alimen-
tava un castell inflable, que era ple de 
nens quan de cop es va començar a 
desinflar. La ràpida intervenció dels 
pares va impedir que cap criatura 
prengués mal. 

En una concentració espanyolista con-
vocada per la Fundación DENAES,  
diversos manifestants van agre-
dir dues persones després que una 
d’elles cridés “votarem”. Van rebre 
insults, empentes i cops de puny a 
l’esquena, tot i la presència d’agents 
de la Guàrdia Urbana, que van ha-
ver d’escortar-los fins a l’interior de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Un dels voluntaris que van dormir al 
Casal d’Avis per resguardar el col·legi 
electoral que hi havia va ser increpat, 
amenaçat i agredit amb una bufeta-
da en un moment que es trobava sol, 
fora de les instal·lacions. L’agressor 
seria un conegut militant d’extrema 
dreta del barri. 

Mentre un grup de vint persones 
protegia un col·legi electoral, quatre 
assaltants, alguns amb la cara tapa-
da i un d’ells una bandera espanyola 
lligada amb un pal, van aprofitar que 
una de les persones havia sortit fora 
del local per atacar-la. La víctima va 
rebre un fort cop a l’orella. 

Manifestació espanyolista amb pre-
sència de militants i col·lectius d’extre-
ma dreta, des de plaça Urquinaona fins 
a plaça de Sant Jaume.

Un càmera de TV va rebre un cop de 
paraigua i, quan es disposava a trucar 
a la policia, un manifestant espanyo-
lista el va amenaçar de clavar-li una 
navalla si no marxava del lloc dels 
fets. Més tard, a la plaça de Sant Jau-
me, quan gravava des d’un balcó, va 
ser de nou increpat i va rebre l’impac-
te d’un ou i monedes llançades pels 
manifestants. 

Grups de manifestants, entre els 
quals coneguts militants d’extrema 
dreta, es van enfilar al terrat de dos 
edificis particulars de la plaça de 
Sant Jaume per despenjar pancartes 
d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i a la façana 
de l’Ajuntament per arrencar la pan-
carta amb el lema “Més democràcia”, 
sense que hi intervingués la Guàrdia 
Urbana. 

Una parella que va topar amb la mar-
xa i que n’estava fent fotografies amb 
un telèfon mòbil va ser increpada i 
amenaçada per un grup de manifes-
tants, que els els van obligar a mar-
xar de la zona i a deixar de prendre 
imatges.

Una parella va ser increpada per dos 
individus, que els van preguntar si 
anirien a votar. En respondre atemo-
rits que no ho sabien i quan inten-
taven marxar, un dels agressors va 
cridar “¡Como os vayáis de España os 
mato!”, i tot seguit va clavar un cop de 
puny per l’esquena a un home de 58 
anys. Segons la víctima, que va reque-
rir atenció sanitària, quan l’endemà 
va anar a una comissaria de Mossos 
d’Esquadra a denunciar-ho li van dir 
que tornés en un altre moment, que 
estaven desbordats de feina, i que si 
no tenia proves dels fets seria perdre 
el temps.

Un grup d’espanyolistes va amena-
çar les persones que resguardaven 
les instal·lacions del col·legi electoral. 
S’hi van desplaçar quatre cotxes dels 
Mossos d’Esquadra, que van recoma-
nar als proreferèndum que marxessin 
per seguretat. 

Un cotxe de TV3, que s’havia despla-
çat fins a l’Escola Sant Jordi per cobrir 
uns incidents amb un grup d’espa-
nyolistes, va aparèixer amb les quatre 
rodes punxades i un vidre trencat. 

Una dotzena d’espanyolistes va ar-
ribar davant del col·legi electoral si-
tuat a l’Agència Catalana de Residus, 
portant banderes espanyoles, ous i 
ampolles amb orina que van llançar 
contra el local, mentre a dins hi havia 
uns 90 voluntaris. Els espanyolistes 
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van fer sonar el Cara al Sol a tot volum 
des d’un dels vehicles i van proferir 
insults catalanòfobs i amenaces con-
tra els concentrats. Durant la jornada 
aquest col·legi va rebre visites inter-
mitents d’entre 20 i 50 espanyolistes 
amb indumentària ultradretana bus-
cant l’enfrontament amb els votants. 
Al vespre, els Mossos d’Esquadra van 
haver de fer un cordó de seguretat per 
evitar aldarulls amb un grup de més 
de 100 manifestants que increpaven 
els votants. 

Un grup de quatre persones va assal-
tar de matinada el col·legi electoral. 
Els agressors van intentar colar-s’hi 
simulant que una persona amb una 
estelada al coll i a cara descoberta 
duia menjar pels concentrats. Quan la 
gent que hi havia a dins es va negar a 
obrir en considerar sospitosa la seva 
actitud, el noi va intentar obrir per la 
força, mentre tres encaputxats llan-
çaven pintura, ous, orins i una pedra 
que va trencar el vidre de la porta. 

Un grup de veïns amb banderes espa-
nyoles va amenaçar (també de mort), 
insultar i coaccionar durant bona part 
de la jornada els votants al col·legi 
electoral de l’escola pública del barri. 
En un moment donat, amb l’arribada 
de més manifestants espanyolistes, 
una quinzena d’individus van assaltar 
l’escola, agredint diverses persones 
dins el recinte. Tres persones van 
resultar ferides (una d’elles amb feri-
da oberta a la barbeta causada, pre-
sumptament, per un puny americà), i 
hi va haver mobiliari trencat, material 
electoral perdut i les urnes robades i 
estimbades al mig del carrer. 

Al col·legi electoral de l’escola bressol 
del barri, durant bona part del dia, 
una quinzena de persones van incre-
par, amenaçar i llançar objectes pun-
tualment contra els votants, sense 
causar ferits. Finalment l’ambient es 
va relaxar quan els Mossos van apa-
rèixer.

Un individu va irrompre al col·legi 
electoral i va ferir dues persones amb 
arma blanca. Va ser detingut pels 
Mossos.

Mig centenar de persones amb ban-
deres espanyoles van increpar un 
centenar de veïns que feien cua per 
votar. Un jove que volia votar va ser 
rodejat, immobilitzat i colpejat per 
diversos individus mentre cridaven 
“viva España”, “no votaréis” i “fuera del 
barrio”.

Un veí va veure com dos individus 
amb indumentària espanyolista in-
crepaven diversos vianants amb 
insults antiindependentistes i ame-
naces d’agressió. En adonar-se que el 
veí observava els fets des de casa seva 
i que lluïa una estelada al balcó, els 
individus el van insultar i amenaçar 
amb un bat de beisbol que van treure 
del maleter del seu cotxe, aparcat al 
mateix carrer. 

Un home va ser agredit per un guàr-
dia civil fora de servei davant de l’Ho-
tel Vila, on s’allotjaven els agents que 
havien participat en les càrregues per 
intentar aturar el referèndum,. En el 
moment de pegar-lo amb una porra 
extensible li va cridar “fuera de aquí, 
catalán, fuera de aquí”. La víctima va 
rebre un cop a la cama i un a l’esque-
na i va requerir atenció mèdica.

Manifestació espanyolista organitza-
da per partits d’ideologia feixista, com 
La Falange i Democracia Nacional.

Diversos manifestants d’extrema 
dreta van insultar i agredir un via-
nant. 

Diversos manifestants es van encarar 
a un vianant que duia una estelada, 
rodejant-lo, tirant-lo a terra i colpe-
jant-lo en grup. 

Un jove, que tornava en bicicleta 
d’una manifestació contra la repres-
sió policial, va voler entregar una flor 
a un antiavalot de la Policia espanyola 
i aquest la va rebutjar. Això va provo-
car un intercanvi de retrets entre 
tots dos que fou respost per un dels 
agents amb insults catalanòfobs com 
“catalufo” o “tonto del pueblo”. L’agent 
va intentar retenir el ciclista, esti-
rant-lo amb força pel braç, tot i que 
en va desistir quan una vianant el va 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Casal de barri 
Espai Putxet

3 h
  

Girona, Gironès. 
Barri de Vila-roja

      

Girona, Gironès. 
Barri de  

Pont Major

     

Santa Margarida 
de Montbui, 

Anoia.  Institut 
Santa Margarida 
de Montbui. 17 h

       

Cornellà, Baix 
Llobregat. 

Centre Cívic 
Fontsanta

      

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Robrenyo,  
Barri de Sants 

Calella, 
Maresme 

       

Barcelona, 
Barcelonès

Pla de la 
Catedral,  

Via Laietana

      
 

Plaça de 
Catalunya 

      

2  d’octubre
Lleida, Segrià. 

Rambla Ferran
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advertir que l’estaven gravant. El jove 
va poder-se escapar però l’agent va 
quedar-se la seva bicicleta.

 
Un grup de joves espanyolistes que 
tornava de manifestar-se davant de 
Catalunya Ràdio va topar amb un 
altre grup de joves participants a la 
vaga general d’aquell dia. Un dels 
espanyolistes va escopir un dels va-
guistes i això va iniciar una baralla. 
Com a mínim tres dels vaguistes van 
ser agredits a cops de puny pel bloc 
contrari.

Al llarg d’una manifestació espa-
nyolista iniciada a la plaça d’Artós, 
a Sarrià, i secundada per coneguts 
líders neonazis, hi va haver diversos 
incidents: es van amenaçar i insultar 
diversos vianants i es van robar per 
la força com a mínim dues estelades 
que lluïen persones de signe contrari. 

Un fotoperiodista que tornava de co-
brir la vaga general va ser agredit en 
baixar de l’autobús. Un individu el va 
assaltar per l’esquena i el va empè-
nyer contra la reixa d’un quiosc al crit 
d’”Es mi deber, ¡viva España!”. El re-
porter es va donar un fort cop al cap, 
va quedar inconscient i posterior- 
ment va tenir una crisi d’ansietat. 
Va ser traslladat en ambulància 
a l’Hospital de Sant Pau, on li van  
diagnosticar una commoció cerebral 
provocada per un traumatisme cra-
nial, que li va causar marejos, pèrdua 
de memòria i dificultats per parlar en 
els dies següents. Segons la víctima, 
l’atacant podria ser un passatger que 
a l’autobús li va dedicar comentaris 
despectius perquè el va veure visio-
nant fotografies de la vaga. 

En un tall de carretera fet per acti-
vistes independentistes hi va haver 
enfrontaments amb un grup d’ultra-
dretans, dels quals uns quants lluïen 
banderes espanyoles i indumentària 
amb simbologia feixista, i un d’ells 
un tatuatge amb l’esvàstica nazi. 
L’enfrontament va començar quan 
un dels espanyolistes va voler passar 
tant sí com no per la via que tallaven 
els piquets i va agredir un home que 
era dalt d’un tractor. Després, un co-

negut neonazi de la zona va agredir 
un altre piquet. La ràpida interven-
ció de la Policia Municipal, que era al 
lloc dels fets, va permetre reduir els 
agressors. 

La propietària d’un bar, que estava 
netejant l’establiment amb la persiana 
a mig apujar, va ser agredida amb un 
cop de puny a la cara que li va provo-
car un blau al pòmul. L’agressor li va 
cridar “¡tú no eres ni catalana, tienes 
que abrir!”, fent referència a la vaga 
general i al seu origen llatinoame-
ricà. L’atacant també va increpar un 
testimoni dels fets per portar una 
samarreta de l’ANC amb el “Sí” a la 
independència. El testimoni va trucar 
als Mossos, que van arribar al lloc amb 
celeritat, però l’agressor ja havia fugit.

Una dona va presentar una denúncia 
per amenaces, a resultes de l’asset-
jament que va rebre després que di-
versos mitjans de comunicació espa-
nyols l’acusessin de mentir sobre les 
ferides que va patir en les càrregues 
policials de l’1 d’octubre. Des del dia 
1 i durant setmanes, la dona va rebre 
fins a 5.000 missatges de Whatsapp, 
3.000 de Telegram i 700 trucades 
telefòniques a la bústia de veu amb 
paraules ofensives, insults i amena-
ces de tota mena, també de mort. La 
difusió de les seves dades personals a 
fòrums d’internet va provocar també 
una campanya de descrèdit contra 
una petita empresa de la qual ella 
havia estat impulsora, però de la qual 
ja n’estava totalment desvinculada, 
que va obligar el propietari actual a 
tancar la pàgina web i a comunicar 
als seus clients la situació de boicot. 
La dona també va patir seguiments 
i assetjament presencial, com quan 
dos individus que la van reconèixer 
pel carrer la van perseguir i insultar 
o quan, en sortir de casa, la víctima 
va rebre un missatge al mòbil amb el 
text “mira detrás tuyo”. 

Manifestació espanyolista al centre de 
la ciutat organitzada per Societat Civil 
Catalana (SCC) i secundada per més 
d’una dotzena d’organitzacions d’ex-
trema dreta.

3 d’octubre 
Vaga general 

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Amigó

        

Barcelona, 
Barcelonès

Barcelona, 
Barcelonès.
c/ Lepant –
c/ València

         

Begues, Baix 
Llobregat

      

Barcelona, 
Barcelonès.

Barri de Sants

         

4  d’octubre
 

8 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès
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Després de pujar al tren a Montcada 
en direcció a Barcelona, en un vagó 
ple de persones que es dirigien a la 
manifestació espanyolista, una dona 
va ser increpada mentre li deien 
“catalufa” quan un grup que lluïa 
banderes d’Espanya va veure que li 
molestava el soroll de la botzina que 
feien sonar. Quan la dona va provar 
de baixar del tren a la Sagrera, el grup 
va intentar barrar-li el pas mentre li 
feien tocaments als pits i al cul. Un 
cop es van obrir les portes, la van 
empènyer, ella va caure a l’andana de 
genolls i des de dalt del tren una noia 
que anava amb el grup la va escopir. 

Un manifestant amb una bandera es-
panyola va agredir un altre home que 
no en duia.

Un grup de manifestants va incre-
par i agredir un equip de reporters 
que feia tasques de cobertura per a 
Telecinco. 

Un grup de manifestants va provar 
d’impedir el pas d’un camió de bom-
bers que anava a sufocar un foc a a 
zona de la botiga Apple. També van 
colpejar el vehicle amb cops de puny, 
pals i puntades de peu. 

Un grup de manifestants va envoltar 
un cotxe dels Mossos, va començar a 
colpejar-lo i va increpar els agents. 
Aquests es van veure obligats a aban-
donar el vehicle per refugiar-se a la 
comissaria de la Guàrdia Urbana de 
la mateixa Rambla. 

En el lloc on l’entitat d’extrema dreta 
Somatemps cridava a acabar la pro-
testa, desenes de manifestants van 
colpejar les furgonetes dels Mossos 
d’Esquadra. També hi va haver tensió 
quan alguns manifestants van entrar 
al parc trencant el cadenat d’una por-
ta. També es van encarar amb els an-
tiavalots que protegien el Parlament i 
van llançar-los objectes. 

Tres nois d’origen magrebí van ser 
perseguits i colpejats amb pals per un 
grup d’uns 300 manifestants. Com a 
mínim un d’ells va acabar amb una 
ferida oberta al cap. 

Un noi va ser agredit per un grup de 
manifestants.

 
Una dona de mitjana edat va ser 
amenaçada i vexada per un grup de 
manifestants que lluïen simbologia 
ultradretana i banderes espanyoles. 
La van envoltar i assetjar mentre li 
cridaven consignes espanyolistes en 
comprovar que estava atemorida i 
que no simpatitzava amb la manifes-
tació d’aquell dia. La dona també va 
presenciar com aquests fets es repe-
tien amb altres vianants que no ana-
ven amb banderes espanyoles i com 
alguns vehicles amb manifestants 
feien “simulacres d’atropellament” 
als semàfors contra gent que tampoc 
lluïa simbologia espanyolista. 

Un fotògraf que va demanar permís a 
uns manifestants per fer-los una foto 
va ser perseguit i agredit brutalment 
per un grup d’espanyolistes que el 
van confondre amb un reporter de 
TV3. Va acabar amb contusions arreu 
del cos i una ferida sagnant al cap. 

Baralla a cops de puny entre dos ma-
nifestants al pas d’una furgoneta dels 
Mossos d’Esquadra.

Un grup de manifestants va apedre-
gar un balcó on hi havia penjada una 
estelada. 

Una reportera de TV3 va ser agre-
dida amb el pal d’una bandera d’un 
manifestant mentre feia una crònica 
en directe a la tarima habilitada per 
premsa prop de l’escenari on finalit-
zava la manifestació. Després va ser 
insultada al crit de “puta” i “zorra”.  

Van increpar, empentar i intentar 
prendre el micròfon a un periodista 
d’Euskal Telebista mentre intentava 
fer una connexió en directe que va 
haver de cancel·lar. 

Manifestants del bloc de Somatemps 
van increpar i insultar una periodista 
pel seu aspecte físic i van amenaçar 
un redactor del diari Ara per impe-
dir-li que els gravés amb el telèfon 
mòbil. Més tard van fer el mateix amb 
un fotògraf. 

     

Plaça de Sant 
Jaume.12 h

       
  

Plaça de Sant 
Jaume - c/ del 

Bisbe. 12.20 h

         

Passeig de 
Gràcia - 

pl. Catalunya. 
13.30 h

Rambla - 
c/ Ferran

13.40 h
 

Parc de la 
Ciutadella

Més tard  
de les 14 h

  

Passeig Lluís 
Companys

15 h

       

c/ Bou de Sant 
Pere .15.12 h

      

c/ Girona - 
Ausiàs March

15.30 h 

Pg. de Sant Joan 
- c/ Alí Bei.

15.30 h 

         

Pg. de Sant Joan 
Més tard de les 

15.30 h 
 

Arc de Triomf 

         

         

Parc de la 
Ciutadella
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Un manifestant amb indumentària 
ultradretana va insultar una perio-
dista de la Directa, la va escopir i li 
va tirar cervesa per sobre intentant 
mullar-li la càmera.

Dos manifestants amb samarretes 
de la selecció espanyola de futbol 
van agredir un passatger amb cops 
i puntades de peu, amb possible mo-
tivació racista. Altres passatgers del 
vagó van aïllar els violents, evitant 
danys majors. Hores abans, els dos 
individus, visiblement beguts, feien 
salutacions feixistes davant de la co-
missaria de la Policia espanyola a la 
Via Laietana. Els Mossos d’Esquadra 
van iniciar investigació d’ofici. 

La seu nacional de la CUP va ser ata-
cada durant la nit: van posar silicona 
al pany i van intentar cremar la porta 
metàl·lica de l’exterior, causant un pe-
tit incendi. 

Un home denuncia que, amb l’excusa 
d’haver mullat la bandera espanyo-
la del pis de sota mentre regava les 
plantes, uns veïns es van presentar a 
casa seva amenaçant-lo de mort amb 
crits de “sal, que te vamos a dar, que 
te vamos a matar”. Segons la víctima, 
no és el primer cop que la comunitat 
té problemes amb aquests individus, 
que durant les cassolades insultaven 
el veïnat i posaven a tot volum sorolls 
de bombes i metralladores, l’himne 
espanyol i el de la legió. 

Una periodista de Betevé i un del 
diari Ara van ser amenaçats per un 
activista de Falange Española de las 
JONS mentre cobrien una concen-
tració espanyolista. L’ultradretà, en 
saber per a quin mitjà treballava ell, 
li va llançar cervesa fins a dues vega-
des dient-li “a tu compañera la voy a 
violar”, referint-se a la periodista. Un 
destacament d’antiavalots de la Poli-
cia espanyola no van fer res per ga-
rantir la feina dels informadors, tot i 
presenciar les amenaces.

Un home que tornava cap a casa va 
ser increpat per mitja dotzena de 
persones al crit de “¡Arriba España, 
hijo de puta!”. En ignorar-los, dos dels 
individus van aturar-se repetint-li la 
consigna. Quan la víctima va pregun-
tar-los per què l’increpaven, un d’ells 
li va clavar un cop de puny al cap, a 
l’alçada de l’orella. La víctima va ne-
cessitar atenció mèdica al cap d’unes 
hores per una greu inflamació del 
nervi auditiu i un mes després encara 
en requeria per un acufen. 

Manifestació espanyolista al centre 
de la ciutat organitzada per SCC i se-
cundada per diverses organitzacions 
d’extrema dreta:

Agents dels Mossos d’Esquadra van 
interceptar un grup de 15 ultradre-
tans que estarien relacionats amb 
l’organització Hogar Social Madid 
(HSM). Durant l’escorcoll als seus ve-
hicles es van intervenir armes prohi-
bides com punys americans, cadenes 
i esprais lacrimògens, així com també 
passamuntanyes, bengales i una ban-
dera neofeixista amb la creu celta. 

Una periodista freelance va ser agre-
dida amb una puntada de peu a la 
cama mentre gravava en vídeo la 
presència de neonazis desfilant.
 
Baralla entre una vintena de manifes-
tants espanyolistes d’extrema dreta 
a la terrassa del bar Zurich, que va 
quedar destrossada. La possible mo-
tivació seria la rivalitat entre grups 
ultres de futbol. Un agent de la Guàr-
dia Urbana va quedar ferit. 

Baralla entre manifestants espanyo-
listes. 

 
Un home de 75 anys que feia una 
cassolada de protesta al balcó de 
casa contra l’empresonament, hores 
abans, de Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart va ser ferit a l’alçada del ronyó 
per una perdigonada. Un veí va veure 
com un individu disparava cinc trets 
amb una arma llarga des d’uns 30 o 
40 metres de distància, mentre crida-
va “catalufos traidores, os mataremos a 

c/ Pau Claris  

    

Vagó del metro, 
L2

       

9 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Barri del 
Guinardó

 

10 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Subdelegació del 
Govern espanyol

    

12  d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Bisbe 

Laguarda,  
Barri del Raval

2 h

        

Barcelona, 
Barcelonès 

c/ Gran de 
Gràcia

Passeig de 
Gràcia

         

Plaça de 
Catalunya

      

Ronda de Sant 
Pere. 16 h

 

16  d’octubre
Palamós,  

Baix Empordà
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todos”. Gràcies a la doble denúncia 
–de la víctima i del testimoni– els 
Mossos d’Esquadra van localitzar 
l’agressor i van decomissar-li la car-
rabina de perdigons. 

Manifestació a la plaça de Francesc 
Macià de convocatòria desconeguda 
però promocionada a les xarxes per 
diverses entitats, entre les quals SCC.

Un grup de manifestants va impedir 
als conductors dels vehicles que no 
cridaven “viva España” poder circular 
lliurement per la plaça, obligant-los 
a cridar aquesta consigna si volien 
passar. 

Els mateixos manifestants van impe-
dir a una periodista de RAC1, coaccio-
nant-la, que gravés els fets amb el 
telèfon mòbil.

Una periodista de RAC1 va ser ame-
naçada i agredida amb el màstil d’una 
bandera espanyola per un manifes-
tant. Quan ella li va recriminar els 
fets, el manifestant li va respondre, 
posant-se la mà als genitals, “con el 
palo te voy a dar, golpista”.

Set agents de la Policia espanyo-
la fora de servei van protagonitzar 
una batussa en un bar. Almenys dos 
d’ells, que anaven molt beguts, van 
exigir als cambrers que parlessin 
en castellà, pensant que ho feien en 
català, però resulta que parlaven en 
italià. Després de negar-se a pagar 
les consumicions i demanar una nova 
ronda, un d’ells va dir “¡Somos la puta 
ley aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís 
cuando decimos nostros!”.  Els agents 
van trencar ampolles, un assortidor 
de cervesa i van agredir un cambrer 
agafant-lo pel coll. Quan el Mossos 
van arribar al bar els van rebre al crit 
de “ratas” i “putos catalanes”. Després 
es va saber que un dels implicats és 
un inspector en cap de la Policia es-
panyola amb 250 antiavalots al seu 
càrrec. 

Mentre un equip de TV3 gravava la 
concentració espanyolista de suport 
a la presència de dotacions de la 
Guàrdia Civil, organitzada pel col-
lectiu 1000 Patriotas, un manifestant 
va prendre el micròfon al periodista i 
el va llançar dins el càmping. El mi-
cròfon es va trencar amb l’impacte. 

Tres espanyolistes amb el cap rapat 
amb indumentària neonazi i que  
duien dos gossos (un dels quals seria 
de raça potencialment perillosa) van 
assaltar un home d’edat avançada 
que penjava cartells independentis-
tes. Li van donar un cop a l’esquena 
i el van ruixar amb esprai de pintura 
als ulls, però es va salvar d’una lesió 
greu perquè duia ulleres. En treure-
se-les, dos dels homes el van colpejar 
mentre el tercer subjectava els gos-
sos, tot cridant-li “independentista de 
mierda”, “siempre serás español” i “se te 
van a quitar las ganas de ser indepen-
dentista”. L’home va requerir atenció 
hospitalària on li van detectar hema-
tomes al rostre i al tronc superior i 
dues costelles esquinçades.

Agents dels Mossos d’Esquadra van 
denunciar un conegut personatge de 
la premsa rosa per resistència i deso-
bediència greu a l’autoritat. L’home, 
que cridava consignes i mostrava 
pancartes favorables a la unitat d’Es-
panya en el marc d’una manifestació 
d’estudiants independentistes, mun-
tant un escàndol considerable, va ser 
conduït a l’interior del Palau de la 
Generalitat per agents de la policia 
catalana, mostrant una actitud molt 
hostil i agressiva contra els agents i 
els estudiants. 

Manifestació espanyolista iniciada 
la plaça d’Artós del barri de Sarrià, en 
protesta per la proclamació de la Repú-
blica Catalana. 

Un grup de manifestants va atacar la 
seu de Catalunya Ràdio: va insultar, 
assetjar i amenaçar els treballadors 
de l’emissora que es trobaven a fora. 
Van colpejar violentament les portes 
per intentar accedir a l’interior i van 

18 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès 

      

       

23 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.  
Barri del Born

        

25 d’octubre
L’Escala, Alt 

Empordà. 
Càmping Illa 

Mateua
   

Roses,  
Alt Empordà 

       

26 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Plaça de Sant 

Jaume
  

27 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

Seu de 
Catalunya Ràdio. 

19.15 h
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trencar vidres, fet que va provocar 
l’actuació d’antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra.

Un equip de dos periodistes de Be-
tevé que gravava l’atac a l’emissora 
pública va ser amenaçat i agredit. Un 
dels reporters va rebre empentes de 
manifestants espanyolistes mentre 
a l’altre se’l va coaccionar per impe-
dir-li gravar el que estava passant. El 
vehicle corporatiu de Betevé va patir 
diversos desperfectes. 

Un grup de manifestants va intentar 
robar la càmera a un fotoperiodis-
ta del diari El País que cobria l’atac. 
Quan aquest va aconseguir fugir dels 
individus que el rodejaven, un d’ells li 
va clavar una puntada de peu a l’es-
quena. El cordó d’antiavalots present 
no va fer res per impedir-ho, segons 
la víctima. 

Un grup de manifestants amb bande-
res espanyoles va provar d’assaltar la 
seu de la Institució Cultural del CIC. 
Un grup d’alumnes presos pel pànic 
va haver de resguardar-se dins men-
tre els manifestants agredien profes-
sors amb cops de puny al ventre i a 
la cara, deixant-ne dos de ferits. El 
centre ja havia rebut tres pintades 
feixistes des del setembre.  

Cinc membres d’un col·lectiu lliber-
tari de Gràcia que tornaven de la 
celebració de la proclamació de la 
República Catalana al centre van ser 
identificats per alguns manifestants 
espanyolistes per la seva indumen-
tària i increpats. Deu individus enca-
putxats, alguns amb guants reforçats 
i botes militars, va perseguir-los i 
en van agafar dos, que van ser apa-
llissats brutalment, provocant-los 
hematomes per tot el cos, especial-
ment al cap, i talls d’arma blanca a 
les extremitats. Una de les víctimes 
va quedar inconscient, estesa a terra, 
mentre la resta d’amics va demanar 
ajuts als antiavalots dels Mossos 
que, segons ells, no van actuar. Els 
dos ferits van ser evacuats a l’Hos-
pital de Sant Pau amb ambulància i 
una tercera persona del grup va ser 
agredida però sense requerir ingrés 
hospitalari. 

Un vianant que estava gravant la ma-
nifestació amb el mòbil va veure com 
un grup d’encaputxats corria carrer 
avall. En creuar-se’l, un dels mani-
festants li va clavar un cop de puny 
a l’abdomen.

El cambrer d’un restaurant que cri-
dava “llibertat” al pas de la marxa 
espanyolista va ser agredit per un 
manifestant encaputxat que li va 
clavar un cop de puny a la cara, cau-
sant-li una fractura al nas i una ferida 
sagnant. 

Dos homes i una dona d’uns 60 anys 
que tornaven de la celebració de la 
proclamació de la República Catalana 
van ser agredits per una parella de 
veïns que tenien penjada la bandera 
espanyola al balcó. En baixar del taxi, 
una de les víctimes va cridar “visca la 
República!”, moment en què la parella 
d’uns 30 anys, un home i una dona, 
van baixar del seu domicili molt es-
verats i va començar la pallissa. Un 
dels homes va quedar inconscient, 
amb traumatisme cranioencefàlic 
i una costella trencada, i arran de 
l’agressió va patir una recaiguda de la 
depressió de la qual s’estava tractant. 
L’altre home va patir un tall al globus 
ocular provocat per una ungla. La 
dona va rebre una empenta que la va 
tirar a terra.

En el moment del tancament del lo-
cal, tres persones van llançar-hi una 
cadira i una paperera del bar del cos-
tat mentre cridaven consignes espa-
nyolistes. 

Uns individus van entrar-hi de mati-
nada rebentant la porta del pati i van 
fer pintades a l’interior amb les sigles 
“AE”, corresponents al lema franquis-
ta “Arriba España”, van arrencar una 
estelada del balcó i van robar els di-
ners de la caixa. 

Manifestació espanyolista al centre de 
la ciutat organitzada per SCC i secun-
dada per nombroses organitzacions 
d’extrema dreta:

Seu de 
Catalunya Ràdio

          

Seu de 
Catalunya Ràdio

          

Via Augusta

     

Passeig de 
Gràcia

       

Passeig de 
Gràcia

      

c/ Mallorca

      

28 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barri de Gràcia

00.30 h

      
 

Girona, Gironès. 
Casal 

Independentista 
El Forn

 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Ateneu Popular 
de Sarrià.

 

29 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès 
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pacte d’una llauna llançada per uns 
manifestants contra el vidre del cot-
xe, que en trencar-se li va provocar 
un tall a la cara. Va ser atès al lloc 
dels fets per una ambulància del SEM 
i traslladat a l’Hospital de Sant Pau.

Una treballadora dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya va resul-
tar ferida mentre protegia un nen a 
la porta de validació de sortida d’una 
estació. Un grup de manifestants es 
va colar i es va esguinçar el canell a 
resultes de l’estampida. 

Quatre periodistes i tècnics de TV3 
que cobrien la manifestació van re-
bre insults, amenaces, empentes i el 
llançament de cigarretes enceses i 
monedes.

Dos periodistes de Betevé que grava-
ven l’assetjament als seus companys 
de TV3 van ser insultats i amenaçats 
per un grup de manifestants i van 
haver de marxar per garantir la seva 
seguretat. 

Un periodista d’El Nacional que esta-
va treballant a la zona que SCC havia 
habilitat per a premsa va rebre una 
puntada de peu mentre gravava un 
grup de manifestants que increpaven 
periodistes. 

Un individu amb una bandera espa-
nyola lligada a la cintura va increpar 
una parella formada per un home i 
una dona embarassada. Durant la 
discussió, molt agressiva, la dona 
retreia a l’individu quin problema hi 
havia si ella parlava en català. El seu 
company va recriminar a l’agressor 
que allò era xenofòbia i aquest li va 
clavar una forta bufetada. 

Un venedor ambulant amb indumen-
tària sikh que venia banderes espa-
nyoles va ser robat i agredit a cops 
de puny per un grup de manifestants 
neonazis. Un dels agressors, que 
duia tatuada una esvàstica a la mà, 
li va dir “mira, mira, morito” després 
de robar-lo i mentre li mostrava les 
banderes robades uns metres enllà. 
Els Mossos d’Esquadra van iniciar 
investigació d’ofici. 

Un vianant que va gravar l’agressió i 
robatori a un venedor ambulant d’es-
tètica sikh va dir en veu alta “¿El pa-
cifismo que reivindicáis es esto?”, quan 
va ser agredit per una manifestant de 
mitjana edat que duia una bandera 
lligada al coll. La senyora li va donar 
una bufetada mentre deia “¿Tú de qué 
vas?”, provocant que el mòbil caigués 
a terra i es trenqués. 

Dos manifestants amb banderes 
espanyoles van perseguir i agredir 
a cops un vianant, que va haver de 
resguardar-se al cordó policial d’an-
tiavalots dels Mossos que hi havia da-
vant del palau de la Generalitat. 

Un actor que es dirigia al Teatre Ca-
pitol a treballar en motocicleta va ser 
agredit per un manifestant que duia 
el cap rapat i una bandera espanyo-
la lligada a la cintura. Una discussió 
de trànsit va derivar en una agressió  
violenta del manifestant, que va llan-
çar la moto de l’actor al mig de carrer. 
Un grup de venedors ambulants va 
socórrer la víctima, moment en què 
l’agressor va fugir. Segons la víctima, 
agents de la Guàrdia Urbana li van 
desaconsellar posar cap denúncia 
perquè “seria perdre el temps”. 

Un grup de manifestants neonazis 
amb banderes espanyoles, entre els 
quals un individu amb una esvàstica 
tatuada a la mà, va encarar-se amb 
insults i llançament d’objectes con-
tra un cordó d’antiavalots dels Mos-
sos d’Esquadra. Un manifestant va 
agredir un agent amb el màstil d’una 
bandera. 

Dos turistes sudamericans van ser 
agredits per un manifestant d’extre-
ma dreta, que unes hores abans havia 
atacat un agent dels Mossos amb el 
màstil d’una bandera i que va ser de-
tingut al lloc dels fets. 

Després de protagonitzar altres in-
cidents el mateix dia, quatre mani-
festants amb banderes espanyoles 
van pujar a un tren i van encarar-se 
a diversos passatgers amb una clara 
motivació racista, mentre cridaven 
i donaven cops contra el vagó. Un 
d’ells va fer la salutació nazi aixecant 

c/ Casp

     

     

Pg de Gràcia -  
c/ Provença

          

Pg de Gràcia -  
c/ Provença

    

Passeig de 
Gràcia

         

c/ Aragó - 
c/ Tarragona

      

c/ Pau Claris -  
c/Casp

Més tard  
de les 15 h

      

Més tard  
de les 15 h

      

Plaça de 
 Sant Jaume

16.45 h 

      

c/ Pelai

     

Barcelona, 
Barcelonès.

Plaça de  
Sant Jaume -  

c/ Jaume I
18 h aprox. 

       

Plaça de 
Catalunya

       

Plaça de 
Catalunya

20 h
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el braç al crit de “Sieg hail!” quan un 
home magrebí va pujar. Tot seguit el 
grup va amenaçar una periodista de 
la Cadena SER que estava gravant. 

Convocatòria espanyolista (amb pre-
sència de coneguts activistes neona-
zis) com a reacció d’un manifestació 
antifeixista a la cruïlla del carrer Man-
dri amb la Ronda del General Mitre:

Un manifestant espanyolista va di-
rigir-se a un fotoperiodista freelance 
assenyalant-lo amb nom i cognom, 
exigint-li que no fes fotos si no volia 
que li trenqués un bastó al cap, fent el 
gest, tot seguit, d’aixecar el bastó per 
colpejar-lo. 

Un manifestant espanyolista que an-
teriorment havia amenaçat un foto-
periodista va agredir amb un cop de 
bastó al cap un fotògraf freelance que 
treballava a la zona.

Dos manifestants antifeixistes van 
ser agredits per l’esquena amb cops 
de puny i puntades de peu per un 
grup de manifestants d’estètica ultra- 
dretana un cop acabada la marxa. Al-
guns assaltants anaven encaputxats 
i un d’ells, a cara destapada, duia un 
protector bucal com els que s’utilit-
zen en esports de contacte. 

Una filla del conseller de l’Interior 
va ser assetjada, insultada i agre-
dida amb empentes i cops per un 
grup d’espanyolistes que feien un 
escarni als consellers que tornaven 
de Brussel·les. La víctima va neces-
sitar assistència mèdica per un atac 
d’angoixa. 

Un home que caminava per la vorera 
amb la seva bicicleta va ser agredit 
per un individu que estava amb dos 
amics seus a la terrassa d’un bar pro-
ferint crits a favor d’Espanya. Mentre 
els veïns de la zona repicaven casso-
les des dels balcons en protesta pels 
presos polítics, el ciclista va fer sonar 
el timbre de la bicicleta per sumar-se 
a la protesta i un dels espanyolistes 
el va insultar. En demanar-li explica-
cions, el ciclista va rebre un cop de 

puny a la cara. Un client del bar va in-
tervenir per frenar l’agressor i ajudar 
a la víctima.

Una veïna que estava repicant una 
cassola en solidaritat amb els presos 
polítics va ser insultada, amenaça-
da i agredida per un veí de la zona. 
L’agressor va agafar un tros de fusta 
del costat d’un contenidor i des del 
carrer va llançar diverses vegades 
aquest objecte contra la veïna men-
tre l’amenaçava de mort, provocant-li 
desperfectes a la persiana. 

Concentració espanyolista convocada 
per una plataforma local amb presèn-
cia de militants i organitzacions d’ex-
trema dreta:

Un home i una dona que sortien de 
casa d’uns familiars van ser atacats 
per un grup de manifestants. A l’ho-
me, lesionat d’una mà arran d’una 
operació recent, el van tirar a terra i 
va rebre empentes i puntades de peu, 
mentre un dels agressors va cridar 
“¡Viva Hitler!”. L’agredit va haver de 
ser traslladat a un centre mèdic, on 
li van practicar diversos punts de su-
tura al llavi. 

Un grup d’uns set manifestants que 
duien banderes espanyoles van ro-
dejar una parella i la van agredir 
amb cops i empentes mentre crida-
ven consignes com “Puigdemont a  
prisión” o “Arriba España”. 

Un vianant va veure un individu pin-
tant lemes espanyolistes a la porta d’un 
domicili particular. En retreure-li-ho 
i fer-li una foto per deixar-ne cons-
tància, l’home va insultar-lo dient- 
li “separatista de mierda” mentre 
s’abraonava contra ell, intentant cla-
var-li cops de puny que la víctima va 
poder esquivar. 

Durant una concentració espanyolis-
ta amb forta presència de militants 
d’extrema dreta, en protesta per una 
pancarta en solidaritat amb els pre-
sos polítics penjada a la façana del 
consistori, es van produir diversos 

30 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

  

    

         

c/ Ganduxer

     

31 d’octubre
El Prat de 

Llobregat, Baix 
Llobregat. 

Aeroport del Prat

    

2 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Diputació -  

c/ Rocafort

    

Santa Coloma 
de Gramenet, 

Barcelonès 

      

4 de novembre
Mataró,  

Maresme

c/ Fray Luis  
de León

     
 

Plaça de les 
Tereses

19 h

    

5 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Camprodon, 
Barri de Gràcia

    

6 de novembre
Sant Cugat del 

Vallès, Vallès 
Occidental. 

Davant de 
l’ajuntament
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incidents. Un grup d’espanyolistes 
va tallar i arrancar la pancarta tot i 
la presència de la Policia Local. Hi va 
haver insults i amenaces contra via-
nants i també amenaces i coaccions 
contra periodistes de TV3 i del Tot 
Sant Cugat. 

Un espanyolista va increpar un grup 
de piquets de la vaga general amb 
crits de “¡Viva España!”. També va 
agredir dos periodistes dels diaris 
Segre i La Mañana i va clavar cops de 
puny a una persona que participava 
als actes de la vaga. 

Un conegut activista de Mataró, im-
plicat en l’organització de manifes-
tacions espanyolistes a la localitat, 
va amenaçar d’atropellar vaguistes 
que feien un tall de carretera i va ani-
mar altres conductors a fer el mateix, 
mentre insultava els piquets al crit 
d’”hijos de puta, maricones, perros as-
querosos”. 

Un individu va llançar cargols metàl-
lics de grans dimensions des del bal-
có d’una quarta planta al pas d’una 
marxa de vaguistes, sense causar 
ferits. Després va fer onejar una ban-
dera espanyola i es va amagar dins de 
l’habitatge.

Un manifestant menor d’edat que es-
tava fent un tall de carretera va ser 
ferit lleu per l’impacte d’un vehicle 
que es va saltar la barrera de piquets 
mentre el conductor cridava “¡Viva 
España!”. La víctima va requerir aten-
ció mèdica. 

En un acte de precampanya de Ciuta-
dans per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya, mentre la candidata 
Inés Arrimadas feia declaracions a la 
premsa, un individu que era entre el 
públic va abraonar-se sobre una dona 
tot cridant “¡Viva Ciudadanos!”, li va 
clavar una empenta i la va insultar. 
La dona estava a prop d’una part del 
públic contrària a la presència d’Arri-
madas, però sense fer ni dir res que 
pugués cridar l’atenció de l’agressor.

Mitja dotzena de persones van ar-
rencar i robar, penjant-s’hi fins a es-
tripar-la, part d’una estelada gegant 

valorada en més de 2000 euros que 
tapava gran part d’una façana, col-
locada pel bar de sota de l’edifici.

Durant una manifestació convoca-
da per SCC, a la qual s’hi van sumar 
organitzacions d’extrema dreta com 
Somatemps i DN, es va coaccionar, 
insultar i amenaçar diversos perio-
distes que cobrien l’acte. Les víctimes 
eren treballadors de Catalunya Ràdio, 
Rac1, Nació Sabadell, Europa Press, 
Ràdio Sabadell, l’ACN i també una 
corresponsal de l’agència alemanya 
Ruptly, que va ser confosa amb una 
reportera de TV3, fet que va desenca-
denar l’ira dels manifestants, que van 
rodejar i amenaçar els reporters. Set 
es van veure obligats a deixar de tre-
ballar i a abandonar la plaça escortats 
per la Policia Local. 

Una llibreria va aparèixer amb pin-
tades espanyolistes, símbols nazis i 
lemes racistes i antisemites a la por-
ta, així com amb els panys segellats 
amb silicona. L’establiment, que havia 
secundat les dues vagues generals i 
penjava propaganda favorable al refe-
rèndum, portava dies rebent insults i 
amenaces per part de veïns espanyo-
listes, així com danys al tendal, que va 
ser tallat de dalt a baix. 

Una periodista de Reus Diari va ser 
amenaçada, insultada al crit de “zorra” 
i agredida a empentes mentre cobria 
una manifestació espanyolista. 

Tres espanyolistes que tornaven 
d’una manifestació convocada per 
Hermanos Cruzados (HHCC), Soma-
temps i DN a Manresa van agredir un 
veí de 56 anys dins d’un restaurant 
del poble. Els tres manifestants van 
entrar a l’establiment amb banderes 
i, quan l’amo els va demanar que les 
deixessin a fora, van reaccionar insul-
tant i amenaçant el propietari i ferint 
un client amb un objecte punxant a la 
cara. La víctima va ser traslladada a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Man-
resa en una ambulància del SEM.  

8 de novembre
Lleida, Segrià. 

c/ Major

          
 

Cardedeu, Vallès 
Oriental. 

Autopista AP-7
 

Mataró, 
Maresme. 

Via Europa

      

Tagamanent, 
Vallès Oriental. 

C-17

      

Santa Coloma 
de Gramenet, 

Barcelonès. 
Mercat Sagarra

      

Manresa, Bages. 
Plaça Major 

10 de novembre
Sabadell, Vallès 

Occidental
     

Barcelona, 
Barcelonès. 

Barri d’Horta 
  

11 de novembre
Reus, Baix Camp. 

Plaça del 
Mercadal

          

12 de novembre
Castellgalí, Bages
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Una veïna va rebre l’impacte d’una 
perdigonada contra el vidre d’una 
habitació on hi penjava una estelada. 
En els últims mesos s’havien produït 
incidents similars a la zona. 

Durant una concentració en solidari-
tat amb els presos polítics, tres indi-
vidus amb banderes espanyoles van 
interrompre el minut de silenci i van 
insultar i intentar agredir una perso-
na abraonant-s’hi a sobre, fet que es 
va evitar per la superioritat numèrica 
dels independentistes. 

En acabar una concentració espa-
nyolista davant del consistori, alguns 
dels activistes van accedir al ple i van 
protagonitzar incidents. Després que 
l’alcaldessa suspengués la sessió per 
la cridòria dels manifestants i quan 
els regidors, insultats pels espanyo-
listes, sortien a empentes de la sala 
de plens, la primera tinent d’alcalde, 
del PDeCAT, va ser agredida amb un 
cop a l’esquena. Alguns dels manifes-
tants van perseguir la regidora fins a 
casa seva, on van seguir insultant-la a 
ella i a la seva família. 

Uns individus van entrar de matina-
da a l’edifici, trencant el vidre d’una 
finestra accessible des del pati, van 
fer-hi pintades a l’interior amb l’em-
blema falangista i van destrossar mo-
biliari i objectes diversos. 

Durant una concentració de treba-
lladors públics contraris a l’aplicació 
de l’article 155, una dona va rebre una 
empenta l’esquena i una bufetada per 
part d’un home que increpava els  
manifestants. 

Un grup de persones grans que es 
feia una foto amb una estelada dalt 
del cim va ser intimidat, amenaçat i 
insultat greument per un individu, 
acompanyat d’un gos de raça tipifi-
cada com potencialment perillosa, 
amb frases com: “Sois unos terroris-
tas”, “Vais a ir todos ‘pa’ bajo”, “Tú qué 
hablas, malfollada (...) Vete a tu casa a 
hacer la faena, marrana, que tienes las 

camas sin hacer”, “Tenéis que estar to-
dos en la cárcel, y fusilados, ‘no’ volviera 
Franco otra vez no iba a dejar ni uno. 
Cabrones todos”. 

De matinada es van arrencar pancar-
tes i banderes de balcons i terrasses 
de diversos domicilis tot enfilant-se 
a les façanes. Es van llançar pedres 
contra una casa i van aparèixer pin-
tades espanyolistes, també contra 
habitatges particulars. Fins a quatre 
veïns van presentar denúncies relacio- 
nades per violació de domicili, coac-
ció i amenaces.

Un noi va ser increpat i amenaçat per 
dur un llaç groc a la solapa, un dia que 
hi havia una concentració espanyo-
lista a la ciutat. Un grup de manifes-
tants joves el va assetjar i amenaçar 
amb frases com “eh, tú, el del lazo ama-
rillo, o te lo quitas tú o te lo quitamos 
nosotros”, “no tienes cojones, maricón” i 
“en prisión tendrías que estar”. 

En acabar una manifestació espa-
nyolista amb presència de membres 
de l’extrema dreta, un grup de 7 o 8 
participants, alguns d’ells militants 
de DN, van anar a un bar del poble 
portant banderes espanyoles i de 
caire feixista (segons el testimoni, 
una d’elles amb la creu celta). L’amo 
del bar els va dir que si volien entrar 
havien de deixar les banderes fora, fet 
que va desencadenar els retrets dels 
manifestants. Un d’ells va clavar un 
cop a la cara del propietari i un altre, 
conegut militant de DN, va estampar 
contra la paret diverses ampolles que 
hi havia a la barra. 

Un grup d’uns 30 manifestants es-
panyolistes, alguns dels quals enca-
putxats, van fer un escarni a casa de 
l’alcalde d’ERC. Ell no era al domicili 
en aquell moment però sí que hi ha-
via la seva família. Els espanyolistes 
van llançar ous contra la façana, van 
cremar-hi estelades i van molestar  la 
família i els veïns trucant insistent-
ment al timbre del porter automàtic, 
col·locant-hi escuradents perquè no 
parés de sonar. 

13 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barri de Sant 

Martí. 00.30 h

16 de novembre
Parets del Vallès, 

Vallès Oriental 

    

Malgrat de Mar, 
Maresme 

    

19 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Ateneu Popular 

de Sarrià

21 de novembre
Barcelona,  

Barcelonès. 
Plaça de  

Sant Jaume

    

22 de novembre
Manresa, Bages. 

Muntanya de 
Collbaix

25 de novembre
Sant Just Desvern, 

Baix Llobregat

  

26 de novembre
Girona, Gironès.

Exteriors de 
l’estació de 

RENFE

 

Vallirana, Baix 
Llobregat 

    

2 de desembre
Balsareny, Bages
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dels seus fills menors d’edat va to-
par amb una paradeta de la formació 
política Recortes Cero, de caire espa-
nyolista i d’esquerres. Un dels me-
nors va arrencar un cartell i allà va 
començar una discussió política que 
va derivar amb una activista d’aquest 
partit insultant i agredint el pare de 
les criatures amb una puntada de peu 
als genitals i cops a l’alçada del pit. 

Un home va veure un individu arren-
cant propaganda electoral de Junts 
per Catalunya i li ho va recriminar, 
demanant-li que parés. Aquest li va 
respondre que ell feia el que volia, 
que ell era boxejador i que si prova-
va d’impedir-li-ho l’apallissaria fins a 
la mort. En veure que la víctima no 
cedia, l’agressor li va clavar una em-
penta mentre proferia insults catala-
nòfobs i consignes com “putos catala-
nes” i “viva Franco”. Diversos vianants 
van rodejar l’agressor per mirar d’aï-
llar-lo fins que va marxar.

Militants de les JERC van ser incre-
pats i atacats mentre enganxaven 
cartells de la campanya electoral. Un 
grup d’espanyolistes els van llançar 
trossos de fusta, sense provocar ferits. 

Un militant d’Independents per Salt 
- CUP va ser agredit a cops per tres 
individus d’estètica neonazi al crit 
d’”hijo de puta” i “viva España” mentre 
penjava material electoral, havent de 
refugiar-se dins d’un comerç proper. 
La víctima va denunciar els fets a la 
Policia Local. 

Un home va veure un grup de sis 
persones arrencant una estelada 
penjada d’una planta baixa i els ho 
va recriminar, advertint-los que tru-
caria a la policia si ho feien. Quan es 
disposava a trucar a emergències, 
com a mínim tres dels agressors se 
li van tirar a sobre. Mentre un l’im-
mobilitzava asseient-s’hi a sobre, els 
altres li clavaven cops de puny i pun-
tades de peu per tot el cos. Va poder 
desfer-se’n amb l’ajuda d’un vianant, 

però va anar seguint-los mentre par-
lava per telèfon amb els Mossos i va 
tornar a ser agredit per l’home que 
havia arrencat l’estelada. Poc després, 
una patrulla de la policia catalana va 
interceptar el grup al carrer Balboa 
i, en identificar-los, va resultar que 
eren agents de la Guàrdia Civil de 
paisà. L’home que havia arrencat l’es-
telada va negar-se a ser identificat, va 
intentar fugir i va insultar els agents 
dels Mossos. Tot plegat va suposar 
una denúncia per desobediència con-
tra el guàrdia civil, una de la víctima 
per agressions (va necessitar atenció 
mèdica d’una ambulància del SEM), 
una del propietari de l’habitatge per 
arrencar la bandera i una altra per-
què, segons l’agent de paisà, va ser ell 
qui va patir l’agressió. 

Un grup d’espanyolistes va agredir 
simpatitzants de la CUP mentre en-
ganxaven propaganda electoral. La 
discussió va derivar en agressió quan 
els espanyolistes, molt coneguts al 
poble pel seu activisme, estaven ar- 
rencant cartells independentistes amb  
l’argument que eren molt a prop dels 
“de la Arrimadas” (referint-se a la can-
didata de Ciutadans), que ells matei-
xos havien enganxat la nit abans. Un 
d’ells va clavar un cop de puny i una 
bufetada a dos dels cupaires. Una de 
les víctimes va presentar denúncia 
als Mossos d’Esquadra per agressió 
i per arrencar propaganda electoral. 

Una dona estava arrencant els llaços 
grocs en solidaritat amb els presos 
polítics penjats en un pont sobre la 
C-17 que creua el poble. Un grup de 
veïns van recriminar-li-ho i van de-
manar-li que parés, sobretot perquè 
tirava els llaços a la carretera i això 
suposava un risc per a la seguretat 
viària. La dona, amb unes tisores de 
grans dimensions a la mà, va reaccio-
nar de forma molt violenta, clavant 
puntades de peu a una de les vícti-
mes i agredint-ne una altra, abrao- 
nant-s’hi a sobre per evitar que la 
gravessin amb un telèfon mòbil. 

3 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Passeig  

Torras i Bages

      

5 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Carretera de 

Sants 

      

 

7 de desembre
Viladecans,  

Baix Llobregat. 
23.30 h

      

8 de desembre
Salt, Gironès 

      

9 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ d’Alcanar, 

Barri de la 
Barceloneta

        

10 de desembre
El Pont de 

Vilomara, Bages 

      

11 de desembre
El Figaró,  

Vallès Oriental
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Mecenes

La 7a edició de l’AnuAri MèdiA.cAt dels silencis Mediàtics no hauria estat possible sense el 

mecenatge d’aquestes organitzacions i persones:
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JC i Katie • Ferran Casas i Manresa • Montse Bonet • Anna Surinyach • Pere Jané Brosa • Enric Borràs 

Abelló • Elisenda Rovira i Olivé • Eli Borreda Díaz • Albert Llobet Lorenzo • Shaila A. P. • Carme Pellicer 

Payet • Josep Àngel Guimerà • Joan J2 • Montse Armengou • David Portabella Clotet • Raül Flores • Carmina 

Roig Fransitorra • Neus Prats • Quim Borreda Molina • Pere Bou • Maria Olivė i Janė • Jordi Borràs • Laia 

Soldevila  • M. Dolors Balanyà • Dempeus per la Salut Pública • Marta Vilalta i Torres • Ricard Ustrell • 

Rodolf Sanchez Ferrer • Roser Martin i Blanch • Dolors Elias • Marta Arellano Canet • Carmen Santiago G.-

Lajara • Ramon Cases Pallarès • Roger Palà • Andreu Ylla • Jorge Romance Burgos • Elsa Hermida González 

• Enric Rimbau • Jordi Monfort • Toni Padilla • Juan Yustres • Vicenç Cases • Ruth Gumbau i Velasco • Marta 

Fernández • Eva Rosell Puig • Carles Gené • David Bassa • Pol Guerra Imedio • Marina Piñeiro • Xavier 

Ortega • Josep Comajoan • Anna Gabriel • Núria Amorós • Francesc Xavier Conill • Víctor Guinot Grifo • 

Mercè Ràfols Sagués • Quico Ràfols • Mireia Sans Escofet • Lolo P. • Jordi Borreda Díaz• Miquel Adrobau • 

M. Antònia Cardona • Oriol Gabarró • Josep-Oriol Font • Natàlia Lloreta Pané • Sònia Calvó Carrió • Anaïs 

Franquesa • Andreu Merino Vives • Marçal Sarrats Ferrés • Jose Ignacio Pastor Pérez, president ACICOM 

(Associació Ciutadania i Comunicació) • Josep Riera i Casadesús • Roger Torrents i Serra • Miquel Rodrigo-

Alsina • Esther Cassà Puig • Lluís Olivé Bulbena • Pilar Rocafort i Vidal • Valentí Mongay • Roger Guimerà 

Manrique • Joan B. Arenós Prades • Roser Giner i Bruñó • Ramon Cases • Manuela Espasa Benlloch • Núria 

Domènech Costafreda • Bernat Julià Morera • Irene Ramentol • Joan Safont i Plumed • Lídia Cordero 

Triay • Bruna Tribó • Martí Peig Cortés • Gerard Ribas i Elisenda Soriguera • Marta Cots • Josep Blanch • 

Catalina March Mascaró • Roger Sànchez Esteban • Maria Manyosa Masip • Joan Vila i Triadú • Glòria Valls 

Guerrero • Magí Rovira Font • Gerard de Cassoles • Martí i Isona Solsona • Miquel Saumell Santaeugènia 

• Albert Garcia Catalan • Sara Blázquez Castells • Alejandra Ronroa • Ariadna i Gerard • Oriol Toro • Clara 

Hartosdeharte • Eva Monteagudo • Anna Bonet Martínez • Bartomeu Buch • Pablo Bonat Otero  • Eric 

del Arco Cristià • Guigonse • M. B. T. • Anna Clua • Laura i Carlos Secardit • Marina Pladevall Llumà • 

Xavier Olivella Rigol • Adelaida Ferre i Tortosa • Jordi Pinyol Mercadé • Josep M Salvador Porqueras • Ester 

Comellas • Oriol Rocosa Girbau • Clara Viñas  • Ferran Castrillo Rey • Roger Angela i Gambús • Guiomar 

Pau • Clara Oliveras Palahí • Assumpta Triadó Aymerich • Enric D.  • Albert Moreno Calvo • Francesc 

Xavier Llimargas Garcia • Eduard Saura • JR Lambea • Jordi Camprubí • Joan Manuel Tresserras • Joan 

Morales i Morera • Laura Sala • Josep Ll. Garcia Domingo • Artur de la Cruz Piñol • Lluís Perarnau • Pep 

Canals • Maria Barrachina • Núria Ribó • Sonia Herrera i Suso López • Miquel • Família Arroyo Tercero • 

Montse Milà Estrada • Anna Ferràs • Robert Ramos • Oriol Rigola Díaz • Xavier Pla Barbero • Jordi Vilardell 

Gómez • Mireia Domènech i Bonet • Pere Ahuir Lloret • Roger Romeu • Francesc Gil-Lluch • Aureli Soria 

Frisch • Xavier Breil i Miret • Alex González Rincón • X. Rossinyol • Aitor Burguet-Coca • Òscar Queralt i 

Montserrat • Família Olcinela • LaiaQ • Carla Roca Bayón • Àlex López • Txema Navarro Estrada • Helena 

Castellà • Marina Dolset Manchó • Enric Virgili Carbonell • Anna Albet Palau • Jordi Borràs Abelló • Jordi 
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Baltà Portolés • Jordi Coté • Aina Ibàñez i Roig • Aina Torres Rexach • Ramir Calvo i Cubedo • Jordi Cuixart 

• Enric Pinyol • Gemma Vendrell • Joana Soto • Alba Muntadas Olivé • Enric • Ximo Tur • Judit  • Assumta 

Triadó Aymerich • Roger López Guirao • Enric Ferré (xikify) • José María Carrasco • M. Vidal • Patxi Ocio 

Casamartina • Josep Farré i Carabasa • Roser Vilalta Armengou • Oriol Cendra • Cyricall • Jesús Fernández 

• Guifré Torruella i Cortés • Elisenda Laborda i Clopas • Teresa Cots • Oriol Boada Pladellorens • Marc 

Parera Argerich • Joaquim Muntané i Puig • Guillem • georgebangladesh • Núria Costa Brugué  • Carme 

Sagalés i Mas • Manuel Almiñana Vidal • Pol Ibós Serrate • Pep Medina Casquet • Esther Carmona Cruz 

• Lluís Rius • Pere Prat Borràs • martii_19 • Ferran Domènech-i-Auquer • Marta Andreu Rifa • Miquel 

Andreu • Antonio Rodríguez Núñez • A. Ros Viader • Miquel Bresolí • Família Torné i Fisa • Assumpta 

Julià • Marta Gil • Matilde Gordero-Moreno • A. Guinovart • Virginia Domínguez Alvarez • Aljullu • Josep 

Maymó Riera • Carme Olivé Jané  • Rosa O. S. • Mònica Serrano Boira • JoanRi • Humbert Roma de Asso, 

periodista jubilat • Josep Maria Roig Rosich • Marisol Veres • Meritxell Canals Gumà • Isabel Esparza •  

X. Grau • Domènec Ribes i Mateu • Hortènsia Galí Pérez • Abelard Rodríguez i Llàcer • Dolors Prenafeta 

Ferrer • Ricard Aymerich • Pau Castillo Bosch • Marta Mayoral Roca • Meritxell Pijoan • Eduard Xavier 

Vendrell i Barata • Albert Font-Tarrés • Eva Marin Hernández • Dani Molina Martinez • Josep Manuel 

Vidal-Illanes • Vicenç Sanhermelando i Garcia • Joan Ortí Voltas • Xavier Roig Castelló • Senga Buscart • 

Vallbona 2006 • Ferran Moreno Lanza • Ramon Canyelles • Roger Castillo i Bosch • Guillamon • Joan Sarola 

• Robert Castells Gilavert • Xavier Kirchner • Víctor • Pep Marès i Subirà  • Laura Grossi Garriga • Mercè 

Marsal i Puig  • Tolmai • Sisco Garcia • Begoña Gómez Díaz • Francesc Villacorta i Martí • Roger Sánchez 

• Paula Allué Oliván • xclotet • Arnau Guardiola Ponti • Alice Chaplin • Pep Canals • Ana González Núñez 

• Victòria Vives Vela • Francesc Uribe • Cristina González • Guillem Torregrossa Navarro • Albert Homs 

• Ildefons Checa • Àngels Córcoles • Gabriela Casals Roig • Jaume Casals Ció • Àlex Cristià Pérez • Abril 

Llull Clavé • Joan Badia i Pujol • Carla Benito • Aitor Goñi • Isidro Sánchez Sánchez • Joan Josep Isern 

Márquez • Pedro Ruiz Soto • Roser Ferrer • Joan Camp • Josep Campmany Guillot • Dídac D. Tortosa • 

Daniel Catafal i Sanjuan • Pau Ramon Montané • Miguel Ángel González Ayala • Carles Singla • Francesc 

Vila Femenia • Albert Pijuan Vilà • Olga Pibars • Darina Millán • Esther Roig • Pilar Sánchez • Natalia 

Moraira, Aquilina Montes i Montse Estrada • Mgrabulos • Ignasi Perramon Carrió • Jordi Serratosa 

Quintana • Josep-Oriol Font • Pep Centelles • Josep Maria Bagant i Martinez • Josep-Anton Monfort • 

Núria Barnolas Noguer • Elm Puig Mir • UriAk • Xavier Folch • Josep Joan Bertran Montagut • Adrià 

Marquès Casasayas • Montserrat Rovira • Lluís Borbón i Giménez • David Harding • Eduard Martín-

Borregón • Meia Sànchez Belso • Elm Puig Mir • Salvador Turull • Jordi Martí • Montserrat • Mònica 

Gonzàlez Gavara • Francesc Mateu i Hosta • Col·lectiu Joan Morral • sergidepaz • Marta Ballesta Senabre 

• mcescapa • Joan Mauri • Albert Mercadé Massó • Marta Gascón • Rubèn Taltavull • David Esteve • 

Maurici Capdet Mateu • Oscar Sisteré i Saureu



Els últims temps han estat trepidants informativament parlant. En aquesta setena
edició, l’AnuAri MèdiA.cAt dels silencis Mediàtics torna a aturar-se per descobrir 

temes destacats que els mitjans de comunicació convencionals han passat per alt, 
per analitzar quin paper ha tingut el periodisme en els fets més rellevants 
i per revisar alguns dels tractaments informatius més polèmics. Ho fem amb 

reportatges d’investigació, anàlisis d’experts i almanacs sobre qüestions d’actualitat. 
Ara més que mai, treballem per situar temes silenciats a l’agenda mediàtica 

i per defensar el dret a la informació als Països Catalans.

PVP: 10 €

L’editen

Amb el suport de




