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Ferran Casas, 
president del  
Grup de Periodistes 
Ramon Barnils

Colze a 
colze
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Va ser l'11 de març de 2020. Presentàvem l’edició an-

terior d’aquest AnuAri a la seu barcelonina del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya, una de les entitats que, 

amb el seu mecenatge i implicació, fan possible el 

projecte. Aleshores semblava que tot plegat era una 

falsa alarma, que els experts en feien un gra massa i 

que, com en altres amenaces recents de pandèmia, 

tot quedaria en foc d'encenalls i en un tornem-hi que 

no ha estat res. Ens vam voler creure que seria “com 

una grip”. Però no. Només tres dies després d’aquell 

acte es declarava el primer estat d’alarma i comença-

va el confinament. Anava de veres, i la Covid ha tingut 

-i ha de tenir encara- un impacte brutal en les nos-

tres famílies, rutines i feines. El periodisme n'ha estat 

testimoni, però com molts altres sectors, el nostre 

també n'ha estat víctima. Ho ha hagut d'explicar i ho 

ha fet amb encerts però també amb errors, amb rigor 

però també amb notes de groguisme o sensaciona-

lisme. No només acumulem mèrits.

Als periodistes, la pandèmia ens ha compli-

cat encara una mica més la vida. Els que, com al 

Grup Barnils, creiem en el periodisme com a eina de 

transformació social i de millora de la qualitat de-

mocràtica, hem vist com el maleït virus no només 

ha segat vides i fet el dia a dia encara més difícil a 

qui més pateix. També ha estat una excusa per re-

tallar drets i accentuar la precarietat. La mirada del 

Grup i de l'AnuAri no ha estat còmplice i s'ha fet sen-

tir, malgrat el confinament, en diverses instàncies i 

a través de diversos informes i iniciatives. Sense els 

mecenes no hauria estat possible. 

Ens han intentat atrapar en una lògica per-

versa, injusta i de solució impossible entre salut i 

economia i, en el nostre cas, també entre segure-

tat -entesa com el compliment de determinades 

normes- i llibertat. Estem segurs que les societats 

avançades com la que ambicionem són les que, de 

forma col·lectiva i solidària, troben mecanismes per 

superar aquestes dicotomies.

A l'AnuAri ens en preocupem explicant com el 

virus ha precaritzat encara més la professió, com 

hem hagut de combatre l'opacitat d'institucions 

que pretenien l'apagada informativa per tapar la 

seva ineficàcia i l'afectació que tot plegat ha tin-

gut en l'exercici del dret de protesta. El Govern es-

panyol va prometre que derogaria de seguida l'au-

toritària llei mordassa del PP. No només no ho ha 

fet, sinó que durant la pandèmia ha estat utilitzada 

per limitar la llibertat d'informació.

El periodisme ha explicat la pandèmia, però 

també la caiguda de Trump, la repressió que no 

s'atura, la crisi climàtica o, ja el 2021, les eleccions 

al Parlament català després d'una legislatura de 

bloqueig. Percentatges a banda, el 14-F ens ha dei-

xat al Principat el que ja teníem a la resta dels Paï-

sos Catalans: la irrupció parlamentària de l'extrema 

dreta amb una expressió política explícita. Hi ha un 

periodisme que, amplificant-ne el discurs, els lide-

ratges, les estratègies i els arguments per afavorir 

el relat d'algunes opcions polítiques o per millorar 

les audiències, hi té més responsabilitat que un al-

tre. Com deia, no tot ho fem bé.

Però serà aquest delmat periodisme el que 

haurà de recuperar la credibilitat i les complicitats 

que calen als prescriptors per ser els propers anys 

el primer dic de contenció. Hi ha massa en joc i ho 

haurem de fer colze a colze. Gràcies per ser-hi i per 

fer-nos confiança. Cuidem-nos i ajudem-nos.



6

A
n

u
a

ri M
è

d
ia

.c
a

t  2
0

2
0

Vacuna 
periodisme 
contra 
totes les 
pandèmies
Víctor Yustres Santiago, 
Elisenda Rovira Olivé  
i Yeray S. Iborra, coordinadors 
de l’AnuAri MèdiA.cAt 2020
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El 2020 no ha estat un any fàcil. El coronavirus ha 

sacsejat completament el nostre món i les nostres 

vides. La pandèmia ha posat contra les cordes el  

sistema de salut públic, encara fràgil després de les 

retallades; ha evidenciat les desigualtats i vulnera-

bilitats socials i econòmiques i ha precaritzat encara 

més la vida de moltes persones.

També el periodisme se n’ha ressentit. Men-

tre el consum d’informació augmentava durant 

l’emergència sanitària, els mitjans van patir una da-

vallada dels ingressos en publicitat i va començar el 

degoteig d’ERTO. El Mapa de la Censura de MèdiA.cAt 

recull una vintena de casos d’acomiadaments i pre-

carietat que han afeblit encara més les redaccions 

al conjunt dels Països Catalans, molt tocades des 

de la crisi de 2008. El virus dels acomiadaments, 

doncs, també ha marcat el dia a dia de la professió 

durant el darrer any.

La desena edició de l’AnuAri MèdiA.cAt 2020 no 

ha volgut passar per alt el coronavirus i el seu im-

pacte. En aquesta publicació trobareu reportatges i 

articles d’anàlisi que posen el focus en les afecta-

cions derivades de l’emergència sanitària, social i 

econòmica en col·lectius ja vulnerabilitzats. Els im-

pediments i les actuacions policials contundents per 

protestar al carrer, la retallada de drets a les dones 

embarassades, les barreres i l’aïllament del col·lectiu 

LGTBI i de les persones dependents durant el confi-

nament i la desescalada o l’estocada al ja fràgil sec-

tor cultural són alguns dels temes on hi hem volgut 

dirigir la mirada.

Però la Covid-19 no ha estat l’única pandè-

mia que hem viscut aquest darrer any. L’entrada de 

l’extrema dreta a les institucions arreu dels Països 

Catalans i la propagació del seu discurs i agenda 

contra els drets humans als carrers, a les xarxes i 

als mitjans de comunicació hauria de fer saltar mol-

tes alarmes. El periodisme també ha d’exercir de dic 

de contenció contra els discursos d’odi. Per això, a 

l’AnuAri MèdiA.cAt dediquem el dossier a reflexionar 

sobre com hem d’informar de l’extrema dreta sense 

amplificar-ne el discurs ni fer-ne propaganda.

Una altra pandèmia que ha marcat l’agenda 

aquest any és la del racisme. L’assassinat de Geor-

ge Floyd a mans d’un agent de policia a Minneapolis 

va ser l’espurna del moviment Black Lives Matter. En 

aquestes pàgines analitzem què ha après el perio-

disme de les mobilitzacions antiracistes a una banda 

i a l’altra de l’oceà. I mentre la violència policial als 

Estats Units ha ocupat molts titulars, les discrimina-

cions racistes que es produeixen a casa nostra con-

tinuen sovint ignorades a la majoria dels mitjans cor-

poratius. Per exemple, la repercussió del pla Tremall 

dels Mossos d’Esquadra, engegat el juny de 2020 per 

lluitar contra els delictes reiteratius i que posa el 

focus en els barris amb alta concentració de població 

migrant. Entitats com SOS Racisme apunten a una 

possible “caça” encoberta de persones en situació 

irregular, tal com expliquem en aquestes pàgines. 

En moments de crisi i de múltiples pandèmies 

com aquest, l’AnuAri vol ser una vacuna contra la in-

foxicació, la desinformació i el control dels poders. 

Una eina per avançar cap a un periodisme compro-

mès i una ciutadania crítica. Com dèiem a la campa-

nya de micromecenatge que ha fet possible aquesta 

publicació: “Ens agradaria tenir la vacuna contra les 

males notícies, però només sabem explicar-te-les 

per poder-les canviar”.
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multireincidència

Pla
Tremall:

Sandra Vicente Barreira 
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El pla Tremall per lluitar contra els 

delictes reiteratius, que es va po-

sar en marxa l'1 de juny de 2020 a 

Barcelona i es preveu que s’esten-

gui a la resta de les regions poli- 

cials de Catalunya, ha posat el 

focus en barris amb alta concen-

tració de població migrant. Més del 

77% de persones identificades no 

tenien la nacionalitat espanyola, 

fet que preocupa entitats com SOS 

Racisme, que apunten a una possi-

ble recerca encoberta de persones 

en situació irregular.

Reduir la multireincidència. Augmentar la percepció 

de seguretat ciutadana. Fer més eficient la investiga-

ció i persecució de delictes. Aquesta és l’essència del 

pla Tremall, engegat pels Mossos d’Esquadra al juny 

del 2020 a Barcelona. Qui era conseller d’Interior en 

aquell moment, Miquel Buch, va assegurar que el pla 

s’havia dissenyat amb “intel·ligència”. Fonts policials 

consultades asseguren que ha estat “un èxit”. Ara bé, 

els Mossos no faciliten dades sobre l’eficiència del pla 

Tremall, ja que “no és un dispositiu en si mateix. És 

més aviat un canvi de mirada que s’aplica a les ac-

tuacions policials per detectar millor els delinqüents 

reincidents”, expliquen des del cos. “És difícil d’ava-

luar”, hi afegeixen. 

És per això que els Mossos no van arribar a fer 

públic mai el balanç d’avaluació que havien de rea-

litzar al novembre del 2020, després dels sis primers 

mesos de pla Tremall. Malgrat tot, les fonts policials 

destaquen l’efectivitat del pla i, per això, i encara que 

no disposin de dades, els Mossos preveuen expan-

dir aquest mètode a la resta de Catalunya. “Perquè 

ha estat un èxit”, repeteixen. A manca de dades pú-

bliques, aquest mitjà ha consultat el total d’accions 

policials realitzades a Barcelona durant el 2020, fins 

a la data del 31 d’octubre. Durant aquests 10 mesos 

es van efectuar 556 detencions a la capital, de les 

quals només 79 (un 14,2%) van resultar ser a perso-

nes multireincidents.

La clau del pla Tremall busca, doncs, asso-

lir una identificació més eficient dels delinqüents 

reiterats. A través de pressió policial als carrers i 

d’identificacions “més acurades” es pretén impedir 

que tornin a delinquir i, si ho fan, augmentar la ràtio 

d’empresonaments. Per fer aquesta tasca, els Mos-
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sos posen l’accent en el “coneixement: saber qui 

fa el delicte, on resideix (majoritàriament en cases 

ocupades) i on actua”, segons va explicar en roda 

de premsa l’intendent cap de l’Àrea d'Investigació 

Criminal de l’AMB, Joan Carles Granja. Però, com 

s’assoleix aquest grau de coneixença? Quins són 

els trets del perfil delinqüencial que esbossa l’inten-

dent? Com s'arriba a identificar aquestes 79 perso-

nes com a multireincidents?

Per respondre aquestes preguntes, caldria 

conèixer, primer, quantes identificacions s’han fet en 

el marc del pla Tremall per saber quin és el grau d'en-

certs de la policia catalana i fins a quin punt el perfil 

delinqüencial és acurat. Però, com que els Mossos 

d'Esquadra no comuniquen (i, segons han afirmat 

fonts policials, ni tan sols comptabilitzen) les dades 

del pla Tremall, ens hem de remetre al total d’iden-

tificacions realitzades durant els primers 10 mesos 

del 2020. De les 1.332 persones aturades, 822 tenien 

antecedents, però només se’n van detenir 556. És a 

dir: el 41% de persones identificades van acabar de-

tingudes per haver comès un delicte. I la resta? Per 

què van ser aturades?

Tot i aquestes xifres, les fonts policials con-

sultades asseguren que “només identifiquem aque-

lles persones que sabem que són delinqüents o les 

enganxem in fraganti cometent algun delicte”. Però, 

com saben els Mossos qui és un delinqüent sense 

identificar-lo, en una ciutat amb més d'un milió i mig 

de persones? “Perquè ens coneixem. Són moltes ho-

res el dia de treballar al carrer: sabem com actuen 

i com es mouen els delinqüents”, responen des de 

la policia. Tot i que asseguren que les identificacions 

“mai no són aleatòries”, des dels Mossos també afir-

Els Mossos d'Esquadra 

afirmen que el pla Tremall 

contra la reincidència ha 

estat "un èxit", però no 

faciliten dades sobre la 

seva efectivitat
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men que “per descomptat la policia pot aturar per-

sones que després resulta que són dels bons, però 

forma part de la tasca per garantir la seguretat ciu-

tadana”, apunten. 

Perfils	delinqüencials	opacs
Els Mossos consideren que una persona és 

multireincident quan, durant els darrers 6 mesos, ha 

comès 7 furts o 5 robatoris amb violència. D’aquestes, 

segons la policia catalana, n’hi ha 200 a Barcelona. Per 

reconèixer-les, els Mossos es basen en el “perfil delin-

qüencial”. Aquest mitjà ha demanat insistentment una 

entrevista a l’intendent cap de l’Àrea d’Investigació 

Criminal, Joan Carles Granja, per tal que definís en què 

es basa el perfil delinqüencial que els Mossos esgri-

meixen per justificar les identificacions. La petició no 

va ser resolta, argumentant que, “fins que el balanç de 

la primera etapa del pla Tremall [novembre del 2020] 

no estigui llest, l’intendent no atendrà entrevistes”. El 

balanç que no es va arribar a fer mai. 

Els Mossos d'Esquadra donen algunes pistes 

a l’hora d’entendre com posen el focus en determi-

nades persones. La primera és la localització, el que 

anomenen “mapes de calor”: s’ha augmentat la pre-

sència policial als districtes de Ciutat Vella, de l’Ei-

xample, de Sant Martí i de Sants-Montjuïc, perquè 

són les zones en les quals, segons la policia, aquests 

delinqüents actuen. Tant és així que els Mossos fins 

i tot treballen per poder elaborar “ordres d'allunya-

ment per evitar que les persones que cometen reite-

radament delictes en una zona s’hi puguin acostar”, 

asseguren fonts policials. Una altra pista és que, se-

gons Granja, els multireincidents “tendeixen” a habi-

tar cases ocupades.

“Posar el punt de mira en aquests barris i 

en l’ocupació obre la porta a fer identificacions a 

persones racialitzades de manera massiva”, alerta 

el jurista i president de l’Institut de Drets Humans 

de Catalunya, David Bondia. D'aquesta manera el 

pla Tremall, pel fet de voler erradicar la multirein-

cidència “focalitzant indirectament en la població 

migrada, pot ser una manera de fer batudes per 

cercar persones en situació administrativa irregu-

lar”, hi afegeix. Per la seva banda, les fonts policials 

consultades asseguren que “la situació adminis-

trativa de ningú no és competència nostra ni ens 

dediquem a identificar gent segons la seva nacio-

nalitat”.

Ara bé, segons les dades obtingudes per 

l’AnuAri MèdiA.cAt a través del Portal de Transparèn-

cia, un 77,47% de les identificacions realitzades pels 

Mossos d'Esquadra durant el 2020 van ser a perso-

nes que no tenien la nacionalitat espanyola. La xifra 

encara creix més si ens fixem en els detinguts: el 

95,8% eren estrangers. “No només és que el perfil 

delinqüencial elaborat pels Mossos no sigui acurat, 

sinó que, a més, és la porta d'entrada a vulneracions 

de drets: no pot ser que t'aturin sistemàticament 

perquè tens cara de ser migrat”, es lamenta Gem-

ma Ferreón, cocoordinadora de Pareu de Parar-me, 

campanya que denuncia les aturades policials per 

perfil ètnic.

Preguntades sobre aquestes dades, les fonts 

policials asseguren que les identificacions “es realit-

zen sobre la base de la intel·ligència policial. Parem 

les persones que sabem que són delinqüents”, hi in-

sisteixen. Des de SOS Racisme coincideixen que les 

identificacions no són pas a l’atzar: “Els Mossos te-
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nen un perfil delinqüencial concret, que és un perfil 

racial”, sentencia Ferreón. 

Amb	confinament	i	traïdoria
El pla Tremall es va posar en marxa durant la 

primera desescalada, a l’estiu del 2020, després de 

l’increment de casos delictius que es va donar just 

després del confinament. Tot i així, si es compara 

amb el mateix període de l’any anterior, els delictes 

es van reduir un 40%. Durant els primers dies d'estiu, 

veïns i veïnes de zones com el Raval van detectar un 

creixement significatiu de la presència policial, i així 

es va convertir en el barri on més identificacions i de-

tencions es van fer fins a l’octubre del 2020. El 86,7% 

de les identificacions i el 95,16% de les detencions 

han afectat persones que no tenen la nacionalitat 

espanyola.

“Al Raval sempre hi ha hagut molta policia: si 

ets negre, no pots caminar ni 200 metres sense que 

t'identifiquin. Però després del confinament ha anat 

a pitjor: ja he perdut el compte de les vegades que 

m'han parat”, relata Lamine Sarr, membre del Sindi-

cat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona. Fa 

anys que els manters són al punt de mira dels Mos-

sos i de la Guàrdia Urbana, però arran de la pandèmia 

la pressió s'ha intensificat. “Ens identifiquen i ens po-

sen multes encara que no estiguem venent, perquè 

ens tenen fitxats com a manters”, assegura Sarr, que 

hi afegeix que els darrers mesos “la policia s'ha posat 

molt agressiva amb els migrants. Com que durant el 

confinament no hi havia testimonis al carrer, podien 

fer el que els donés la gana”.

Aquest augment de la presència policial als 

carrers en el marc del pla Tremall, segons l'excon-

El 95,8% dels detinguts

durant el 2020 eren

estrangers. Gemma

Ferreón, de SOS

Racisme. afirma que les

identificacions no són pas

a l’atzar: "Els Mossos tenen

un perfil delinqüencial

concret, que és un perfil

racial”
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seller Buch, respon a la necessitat de “millorar la 

percepció de la seguretat ciutadana”, entenent que 

veure més agents i més actuacions policials farà  

que el veïnat se senti més protegit. “Però, en la me-

sura que aquestes batudes vagin adreçades a per-

sones racialitzades, s’estigmatitzen els col·lectius 

migrats, associant-los amb la delinqüència”, alerten 

des de SOS Racisme.

Seguretat ciutadana per a qui?

“La seguretat és un dret, però no ha de pas-

sar per sobre de la llibertat. Plantegen un Estat po-

licial que anul·la el dret a caminar segur pel carrer 

i a no ser estigmatitzat”, aclareix el jurista David 

Bondia, que denuncia que aquestes identificacions 

fan una interpretació “repressiva” del Codi penal. 

“La llei no pot usar-se per prevenir un delicte, sinó 

per jutjar-lo. No es pot actuar de manera indiscri-

minada i no tot és vàlid per evitar que es produeixi 

un possible fet delictiu”, apunta el jurista, recordant 

que la relació entre identificacions i detencions és 

“només” del 41%. A més, “estem segurs que tenim 

totes les dades?”, es pregunta Bondia, que assegu-

ra que “només coneixem les identificacions de les 

quals els agents han decidit aixecar atestat, i això 

no passa sempre”.

Una altra dada que se’ns escapa és el motiu 

de la detenció. “No sabem si una persona acaba a 

la presó per haver comès un delicte o pel fet d’es-

tar incomplint la Llei d'estrangeria. Hi ha una relació 

directa entre identificacions, detencions i deporta- 

cions, però fins que els Mossos no facin públiques les 

dades no ho podrem denunciar”, es lamenta Gemma 

Ferreón, que recorda que “l'Administració està obli-

“No és casualitat que el 

pla Tremall hagi començat 

ara. La ciutadania està 

acceptant restriccions 

i els poders ho estan 

aprofitant", diu el jurista 

David Bondia
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gada a donar la informació”. En aquesta línia, aquest 

mitjà va demanar al Departament d’Interior, a través 

del Portal de Transparència, saber quantes persones 

detingudes en el marc del pla Tremall havien acabat 

ingressant a la presó o en un centre d’internament 

d’estrangers (CIE). La resposta va ser que aquesta 

informació “no és extrapolable a les bases de dades 

de la Direcció General de Policia i no consta en els 

arxius estadístics”.

Més enllà d’una possible deportació, les iden-

tificacions i detencions policials tenen repercussions 

molt diferents per a una persona amb la nacionalitat 

espanyola que per a una en situació irregular. “Po-

dries pensar que, si et para la policia i no has fet res, 

tot queda en un moment incòmode; però, si no tens 

papers, és un gran problema”, assegura Lamine Sarr. 

Qui té identificacions o antecedents al seu expedient 

es troba amb traves quan vol tramitar la residència o 

aconseguir una feina. “Molts no poden accedir a les 

ofertes laborals dels plans d'ocupació de la Generali-

tat perquè tenen antecedents, fruit d’identificacions 

injustes”, es lamenta Sarr.

“Estem veient molta impunitat policial. No no-

més a Barcelona, sinó a tot Catalunya”, alerta David 

Bondia. Una part d'aquesta impunitat es llegeix, en 

l'actualitat, perquè “la ciutadania està acceptant una 

sèrie de restriccions en el marc dels estats d’alarma 

i els poders ho estan aprofitant”, afirma el jurista, que 

posa l’accent en el fet que “no és casualitat que el 

pla Tremall comencés en aquests mesos”. L'objec-

tiu d’assolir una sensació de seguretat i de control 

en una situació sanitària i social caòtica s’ha plan-

tejat “passant per sobre dels drets de persones que 

no tenen tantes eines ni recursos per defensar-se”, 

Sandra Vicente Barreira (Barcelona, 
1993). Periodista. Ha passat per les 
redaccions d’Europa Press, de La 
Vanguardia, d’eldiario.es i de Catalunya 
Plural. Guardonada amb el premi de 
periodisme d’investigació Ramon Barnils 
2015 per un treball sobre la politització 
de les graderies dels equips catalans de 
futbol. Així mateix, guanyadora de la beca 
Devreporter amb una investigació sobre 
els negocis il·lícits de l’empresari espanyol 
Florentino Pérez a Mèxic.  

recorda Gemma Ferreón. “Ens passem la vida quei-

xant-nos de les identificacions racistes. No és nor-

mal que t’aturin pel fet de ser negre, però que, si vas 

amb blancs, això no et passi”, denuncia Lamine Sarr.
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Alguns mitjans de comunicació de 

l’Estat espanyol van aprofitar les 

mobilitzacions antiracistes per 

analitzar la seva repercussió i el 

seu impacte local, mentre que 

d’altres van continuar alimentant 

la criminalització.

Allò que el periodisme 
ha après del 
#BlackLivesMatter

MOHA GEREHOU 
PERIODISTA D’‘ELDIARIO.ES’ I ANALISTA EN QÜESTIONS DE RACISME
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El moviment Black Lives Matter va ser un dels pocs 

temes que van competir en atenció mediàtica el 2020 

amb el coronavirus omnipresent. La metxa la va en-

cendre l’agònic vídeo de l’assassinat de George Floyd 

a les mans de l’agent de policia Derek Chauvin. Des 

del primer minut a les xarxes socials i a l’instant en els 

mitjans de comunicació, la cobertura de la notícia i de 

les protestes que es van succeir de sud a nord dels 

Estats Units i en la resta del món va ocupar titulars, 

minuts de televisió i llargues tertúlies radiofòniques.

També a l’Estat espanyol, on la informació 

sobre racisme va tenir una atenció poques vegades 

vista. Però, com succeeix amb molts esdeveniments, 

i més en aquesta era en la qual mantenir l’atenció 

sobre un punt requereix un esforç titànic, el racisme 

va tornar a ocupar el seu lloc residual en la cobertura 

mediàtica. Les cerques de George Floyd i de Black Li-

ves Matter a Google, a mitjan juliol, van desaparèixer. 

Aquell crit de “les vides negres importen” va deixar 

de ser un post d’Instagram i la convicció mostrada 

en els dies posteriors a la mort de Floyd es va esvair.

En els meus dies com a alumne a les aules de 

periodisme em van explicar com la proximitat i la llu-

nyania d’un fet noticiós podien explicar la seva major 

o menor cobertura mediàtica. Era la raó per justificar, 

principalment, per què a vegades 200 morts en un 

terratrèmol a l’Índia no susciten el mateix interès que 

un sisme sense danys materials ni personals a Gra-

nada. Però aquesta teoria no s’aplica quan parlem de 

racisme i de la importància de les vides negres. Allò 

llunyà és a prop i allò pròxim és lluny.

Mentre tots els ulls miraven el racisme als 

Estats Units, sentint-lo gairebé com a propi, els qui 

patien la discriminació en altres latituds veien com 

Mentre tots els ulls 

miraven el racisme als 

Estats Units, els qui patien 

la discriminació en 

altres latituds veien com 

l’atenció mediàtica a 

l’altre costat de l’Atlàntic 

avançava pel carril de la 

dreta els seus mesos de 

denúncia i de visibilització
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l’atenció mediàtica a l’altre costat de l’Atlàntic avan-

çava pel carril de la dreta els seus mesos de denúncia 

i de visibilització. Tot i així, els mitjans de comunicació 

de l’Estat espanyol van buscar les connexions entre 

els països, segurament com mai abans s’havia fet.

Analitzar la repercussió aquí

Començaré escombrant cap a casa. A  

elDiario.es, la cobertura de l’onada d’antiracisme es va 

centrar, d’una banda, en l’impacte i les reivindicacions 

a Espanya. Es van entrevistar les organitzadores de 

les manifestacions que van sorgir per tot el territori, 

exposant els motius de la seva convocatòria. D’altra 

banda, es va aprofundir en les diferents arestes d’una 

discriminació que no cessa, tenint en compte des de 

la polèmica per la retirada d’estàtues d’esclavistes 

fins a la indagació dels motius pels quals es demana 

desmantellar la policia. És a dir, la retirada progressiva 

de finançament per construir un nou sistema alterna-

tiu de seguretat que eviti l’ús de la força policial.

En altres capçaleres la reacció va ser similar. La 

Revista 5W, que té un interès per temes com la mi-

gració i l’impacte del racisme que ve de llarg, va publi-

car un interessantíssim podcast que va comptar amb 

veus que analitzaven la perspectiva estatunidenca, 

però sobretot centrades en la repercussió aquí. Veus 

com la de Míriam Hatibi, de Sitapha Savané o de la 

periodista Tania Adam es van donar cita en un docu-

ment sonor que cal revisitar de tant en tant.

En el diari El País es va veure la seva àmplia 

capacitat per cobrir temes tot al llarg del planeta. Des 

d’Espanya, crec que un vector interessant de troba-

da és la secció “De aquí”, on es tracta dels temes 

d’identitat i de racisme relacionats amb la genera-

ció de fills de migrants de la qual formo part, i que 

configurem la realitat d’un país en evolució constant. 

M’hi va cridar l’atenció un reportatge sobre l’evolu-

ció de Minneapolis després de l’assassinat de Floyd, 

en un exercici de seguiment per desgràcia no gaire 

habitual en el panorama mediàtic, encara menys en 

aquests temes.

TVE, en l’espai Crónicas, va dedicar un pro-

fund reportatge gràfic titulat “Jo no soc racista, 

però…”, en què analitzava com es mostra la discrimi-

nació a l’Estat espanyol, les seves arrels profundes i 

les seves conseqüències dures. Si hi ha alguna cosa 

a destacar per damunt de la resta, és l’enorme plura-

litat de veus amb les quals van comptar per fer una 

aproximació precisa a la realitat social.

Cobertures que criminalitzen

Evidentment, sempre hi ha contrallums. 

Tractem de posar en valor les bones pràctiques, 
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però les negatives sempre hi són per embrutar el 

bon periodisme i els debats generats. Per descomp-

tat, van sortir aquells que històricament han ajudat 

a convertir el racisme en una característica més del 

periodisme, en comptes d’una via per arribar a la 

veritat dels fets.

A les xarxes socials es va desfermar la polèmi-

ca quan el diari La Voz de Galicia es feia la pregunta 

següent en un titular: “És racista la policia dels Es-

tats Units?”. El text a penes responia aquesta qüestió 

i es dedicava a explicar, entre altres coses, les ta-

xes d’homicidis, de robatoris i de delictes relacionats 

amb les drogues de la població negra. La pregunta 

que més aviat semblava respondre el text és si els 

negres mereixen o no ser assassinats per la policia 

estatunidenca.

A la televisió, Iker Jiménez va ser l’encarregat 

de plantejar el debat més ampli sobre les causes 

La cobertura de temàtiques racials a l’Estat 

espanyol està evolucionant. Queda per 

completar un avenç important: que les 

persones racialitzades i migrants siguem 

presents a les redaccions

de l’assassinat de George Floyd. Mereix una reflexió 

dins del periodisme saber que allà on hi ha hagut 

més minuts de debat assossegat sobre el racisme 

ha estat en un programa de fenòmens paranormals. 

En aquest programa, un dels experts va tornar a uti-

litzar l’argument dels crims comesos per les perso-

nes negres.

La criminalització de les persones racialitza-

des i migrants, a més de les seves protestes i reivin-

dicacions, no és aliena als mitjans a Espanya. Des de 

tertúlies que afirmen sense despentinar-se que 80 

manters a Madrid generen 150 milions de pèrdues 

cada any als comerciants (gairebé 2 milions per cap) 

fins a articles  sobre les manifestacions a la capi-

tal espanyola per l’assassinat de George Floyd que 

qualifiquen els assistents de “persones lletges i que 

no es dutxen”. O textos com el publicat per Salva-

dor Sostres al diari ABC, que comparava el futbolista 
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Si el 2019 va estar marcat per operacions de 

compravenda de grups mediàtics, acomiada-

ments i tancament de mitjans, el 2020, amb 

la pandèmia com a colofó, la pèrdua temporal 

o definitiva de llocs de feina s’ha precipitat. 

Mentre augmentava el consum d’informació 

durant l’emergència sanitària, els mitjans van 

patir una davallada dels ingressos en publici-

tat i va començar el degoteig d’ERTO. El Mapa 

de la Censura ha recollit una vintena de casos 

d’acomiadaments i precarietat durant el 2020 

al conjunt dels Països Catalans.

LAURA NAVARRO

El virus dels acomiadaments

Tancament

ERTO

Acomiadament

Impagament

El Periódico
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28  Amenaces, intimidacions 
o obstaculitzacions

22  Pressions, censura o 
autocensura

20 Acomiadaments i 
precarietat*

20  Censura d'expressions 
artístiques o acadèmiques

17 Denúncies i procedi-
ments judicials

8  Identificacions i retencions 8  Agressions físiques

2  Assetjaments o agressions 
sexistes i ciberassetjament

1 Censura d’expres- 
sions polítiques

2 Censura algorítmica

Font: Font: Mapa de la Censura de Mèdia.cat.  

*Nota: Alguns casos que fan referència a grups empresarials amb diversos  

mitjans s’han desglossat en diversos punts en el mapa de l’esquerra.

10  Legislació i posiciona-
ments de poders públics

16 Censura de continguts i 
opinions a la xarxa

155 CASOS
El balanç del Mapa de la Censura l’any 2020 als Països Catalans

1 Sanció administrativa
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Gerardo Santos Cardosa

amb la boca 
tapada

Pro-
tes-
tar
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Una comitiva de la Plataforma d’Afectats per la  

Hipoteca (PAH) agafa el metro en una estació bar-

celonina i baixa a Santa Eulàlia, a l’Hospitalet de 

Llobregat. És divendres, són temps de pandèmia, 

de restriccions de mobilitat i de tancament munici-

pal. Tot i que totes les persones que formen la comi-

tiva porten mascareta i mantenen les distàncies de 

seguretat, igualment s’estan saltant la llei, ja que no 

poden sortir de Barcelona. A la possible multa per 

desobediència, per aturar un desnonament, se n’hi 

podria sumar una altra per no complir el tancament 

municipal.

Surten del metro i no hi ha gaire gent pel car-

rer, tot i trobar-se en una de les ciutats, l'Hospita-

let, amb més densitat de població d’Europa. Qui pot  

teletreballa, els bars són tancats i poca cosa més 

s’hi pot fer al carrer que no sigui passejar o manifes-

tar-se. La poca gent que hi ha, tanmateix, els mira 

fixament. Des dels balcons de la rambla Catalana, 

el carrer al qual es dirigeix la comitiva de la PAH, 

també els vigilen. En aquests temps, una protes-

ta d’aquest estil, que reuneix un grup de persones 

al carrer fent soroll, crida més l’atenció que no pas 

abans. Abans de la pandèmia.

Cridar consignes amb la mascare-

ta posada i mantenir un metre i mig 

de separació entre manifestants  

no són els únics impediments que 

les protestes al carrer han hagut 

de capejar durant les restriccions 

pel coronavirus. Diverses entitats 

denuncien que en els últims me-

sos ha augmentat la repressió a 

la població migrant i racialitzada i 

als moviments socials, en particu-

lar a la lluita per un habitatge dig-

ne. Identificacions, multes, actua- 

cions policials més contundents i 

la llei mordassa com a teló de fons: 

així és protestar en pandèmia.
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“Les restriccions ens han portat dificultats  

—admet el portaveu de la PAH Barcelona, San-

ti Mas de Xaxàs—; ens hem exposat més, però a la  

Plataforma sabem que s’han de desobeir les lleis 

per defensar els drets de la gent. El dret a l’habitat-

ge preval sobre aquestes mesures.” Aquestes situa-

cions han afegit “un estrès addicional” als membres 

de la PAH, que a les pors relacionades amb la po-

bresa residencial van sumar-hi les pors d’un contagi 

i/o d’alguna multa.

Mas de Xaxàs entén, però, el sentit de les 

restriccions de mobilitat. També ho fa el codirector 

d’Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans, 

Andrés García Berrio: “És normal que el dret de re-

unió i de manifestació es vegi alterat en temps de 

pandèmia, que es mirin d’evitar les grans aglomera-

cions de gent”.

La protesta és una mostra de força (acostu-

ma a tallar el trànsit motoritzat dels carrers) i d’unió 

ja sigui per uns ideals o per una denúncia conjunta 

(la poderosa imatge d’una massa d'individus amb 

un sol clam). Una protesta, com passa amb una 

obra artística, és irrellevant si no hi ha un especta-

dor final. Les manifestacions, enteses com a acte 

de protesta, funcionen de manera homòloga arreu.  

Segons les anàlisis de l’antropòleg especialit-

zat en el conflicte religiós i en el conflicte urbà,  

Manuel Delgado, gairebé com un ritual. S’arrenca 

des d’un punt important que es pretén ressignifi-

car, es passeja per la ciutat en un itinerari que mai  

no és arbitrari i s'acaba arribant al destí final, que 

queda marcat per la mateixa presència de les per-

sones manifestants. És una lògica que per a Delga-

do imita les característiques d’un viacrucis catòlic 

i, per extensió, d’altres celebracions amb elements 

peripatètics, com ara processons o desfilades.

Deia la periodista i divulgadora científica 

Jane Jacobs que les persones que habiten un bar-

ri són qui millor entenen com funciona. Elogiava la 

densitat de població com la vitalitat de les ciutats 

i parlava de la “dansa de les voreres” com la inter-

relació que uneix les persones veïnes i les que hi 

passegen. Segons ella, per assegurar la sensació 

de seguretat als espais comuns urbans, calen “ulls 

al carrer”. És a dir, vigilància mútua, inconscient. En 

uns carrers en què ja no hi dansa ningú i en què 

poquets ulls hi passegen, com ens vigilem entre 

nosaltres? On són els ulls quan no hi ha ningú pel 

carrer i quan les persones es distancien les unes de 

les altres per qüestions de seguretat mèdica? Entre 

altres llocs, als balcons, que fa mesos van ser l’espai 

de l’aplaudiment als sanitaris. Quan aquella pràctica 

es va esvair, el fet de treure el cap per la finestra és 

una manera de vigilar què passa a peu de carrer.

Les persones que viuen a la ciutat i veuen 

protestes des del seu balcó saben, però, que Bar-

celona té un historial extens de conflictes urbans.  

La Rosa de Foc, “la ciutat amb una història que  
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"El primer Decret d'estat 

d'alarma no tenia 

en compte el dret de 

reunió i de manifestació. 

Hi va haver diferents 

interpretacions per part 

dels jutges", diu María del 

Prado Escoda

registra més lluites de barricades que cap altra vila 

del món”, tal com va dir el teòric Friedrich Engels. 

Però també més tard la ciutat de les manifestacions 

antiglobalització del 2001 i del 2002, de les protes-

tes de les vagues generals del 2010 i del 2012. I, fa 

poc més d’un any, els fets de la plaça d’Urquinaona 

desencadenats per la sentència del Procés. Aquest 

tarannà conflictiu no es limita només a la capital del 

Principat. L’historiador Josep Fontana apuntava al 

seu llibre La formació d’una identitat. Una història 

de Catalunya (Ed. Eumo, 2016) la rebel·lia en voler 

lluitar pels drets (més o menys violentament) com a 

eix vertebrador d’una hipotètica identitat catalana.

Dubtes i tensions primaverals

El problema va venir, sobretot, durant el pri-

mer confinament, quan encara no se sabia del cert 

com i en quines circumstàncies es contagiava la 

Covid-19, situació que va provocar tensió i descon-

cert entre els col·lectius que organitzaven protes-

tes. “Vam veure diferències evidents de tractament 

de l’ordre públic a les manifestacions a Madrid. 

D’una banda, els barris d’alt poder adquisitiu i, d’al-

tra banda, les manifestacions a Vallecas —recorda 

García Berrio—, que sí que van acabar amb inter-

vencions repressives policials.” Tal era el descon-

cert que la plataforma Defender a Quien Defiende  

va elaborar una guia, anomenada Protección de  

derechos durante el estado de alarma, sobre drets 

de reunió i de manifestació durant la pandèmia.

El desconcert radicava en l’ambigüitat del 

primer Decret llei que regulava l’estat d’alarma, el 

463/2020, el del 14 de març: “En aquest Decret no 

es va tenir en compte què passava amb el dret de 
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reunió i de manifestació, de manera que hi va ha-

ver diferents interpretacions per part dels jutges”,  

explica la portaveu de Jutges i Jutgesses per a la 

Democràcia a Catalunya, María del Prado Escoda. 

Així, amb ambigüitat, es va arribar al Primer de Maig, 

Dia Internacional del Treball, jornada tradicional de 

manifestacions als carrers de tot el món. “Al mateix 

temps que a Vigo quedava prohibida una manifes-

tació en què la gent hi anava individualment amb  

el seu vehicle, una protesta de les mateixes condi-

cions sí que es produïa a Aragó”, recorda la jutgessa 

Escoda.

L’assumpte no va quedar aquí: el Tribunal 

Constitucional va assegurar aleshores que l’estat 

d’alarma no emparava en cap cas la suspensió del 

dret de reunió i de manifestació, que per a això calia 

un estat d’excepció o de setge. El Tribunal va apun-

tar, però, que, tot i no poder suspendre’s, el dret  

a reunió i manifestació sí que es pot limitar sempre 

que posi en perill el dret a la vida o a la integritat 

física. “Es tracta d’una ponderació lògica de drets”, 

explica la jutgessa. L’ambigüitat sobre què es po-

dia fer i què no en una manifestació es va esvair 

amb el nou Decret llei 926/2020, el del mes d’oc-

tubre, que adopta l’estat d’alarma fins al maig del 

2021. Aquest Decret exigeix que la manifestació es  

comuniqui prèviament a l’Administració competent 

i que s’adoptin mesures per garantir la protecció de 

les persones que hi participin.

Més restriccions i molta més repressió

Independentment de la pandèmia, i més en-

llà del dret a la protesta, tant des de la PAH com 

des del Centre Irídia asseguren que durant els  

darrers mesos ha augmentat la repressió a la  

població migrant i racialitzada, i als moviments  

socials, en particular al moviment per un habitat-

ge digne: “Són pràctiques que ja duia a terme Felip 

Puig pels temps del 15-M i que ara també fa Miquel 

Samper des d’Interior —fa memòria García Berrio—. 

La repressió va i torna, però mai no marxa”.

Des de la PAH denuncien que la presència 

dels Mossos d’Esquadra en els darrers mesos a la 

ciutat de Barcelona ha augmentat en nombre i en 

actituds repressives: “A la mínima t'identifiquen, a la 

mínima t’amenacen amb la llei mordassa, han des-
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plegat molts més efectius per desnonar famílies en 

plena pandèmia i ens arriben multes per aturar des-

nonaments que no havien arribat fins ara”, assegura 

Mas de Xaxàs. Des d’Irídia aporten un altre exem-

ple de pràctiques repressives: a mitjan desembre 

es va convocar una manifestació en defensa dels 

drets de les persones preses en què la policia va fer  

intervencions preventives molt dures, va identi-

ficar i també va enregistrar en vídeo les persones  

participants en la protesta.

El problema d’arrel no ha estat, doncs, la 

pandèmia, sinó que continua sent la Llei orgànica 

de protecció de la seguretat ciutadana, és a dir, la 

Llei 4/2015, és a dir, la llei mordassa: “Hem de lluitar  

per derogar-la, promesa que era dins del pacte 

de Govern entre el PSOE i Podemos i que, pel que 

sembla, ara no és dins de les seves prioritats”, man-

té Santi Mas de Xaxàs. Per a Andrés García Berrio,  

la Llei “és clarament vulneradora del dret a la protes-

ta i genera un marc d’indefensió per a les persones”.

Por de protestar

Tanmateix, no tothom pot manifestar-se 

amb la mateixa tranquil·litat. Un dels col·lectius 

més castigats laboralment, i que ha suportat un 

pes de feina més gran durant els confinaments  

és el dels repartidors, o riders. Felipe Corredor és 

portaveu de la plataforma RidersXDerechos, que 

lluita per unes millors condicions laborals per als 

treballadors d’empreses com Glovo o Deliveroo. “Les 

nostres condicions per exercir el dret de protesta 

són gairebé igual de dolentes ara que abans de la  

pandèmia. A la primera protesta contra Deliveroo 

l’any 2017 hi vam anar 150 persones; ara seria molt 

Diversos activistes 

denuncien que les 

mesures de contenció 

del virus han estat 

acompanyades de més 

repressió policial
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difícil reunir-hi tanta gent”, explica el portaveu.  

Preguntat pel motiu del poc optimisme, respon 

lacònic: “Hi ha por de represàlies per part de l’em-

presa”. A Corredor i uns companys seus els van aco-

miadar només pel fet d’afiliar-se a la Intersindical 

Alternativa de Catalunya.

El portaveu de RidersXDerechos continua 

amb un altre exemple: “En una reunió a principis 

de desembre amb el secretari d’Estat de Treball, 

Joaquín Pérez Rey, i la secretària d’Estat de l’Agen-

da 2030, Ione Belarra, un company de la platafor-

ma es va haver de tapar la cara amb la mascareta,  

la gorra i les ulleres perquè no volia ser reconegut 

per l’empresa. Va demanar als fotògrafs del Ministeri 

no sortir a les fotos. Estava reunit amb el Govern  

i semblava un guerriller”.

Santi Mas de Xaxàs considera que la socie- 

tat no permetrà que les mesures de restricció es 

quedin després de la pandèmia. En la mateixa línia, 

Andrés García Berrio assegura que durant aquests 

mesos “s’ha guanyat un torcebraç important, que 

es podria haver perdut, el de la normalització de 

la protesta en pandèmia. La crisi sanitària passarà 

(tard o d'hora), però el gran perill per al dret de 

protesta és que la repressió i la Llei de seguretat 

ciutadana romanguin. 

L’empresonament del raper Pablo Hasél ha 

encès de nou les protestes en diversos punts dels 

Països Catalans i de l’Estat espanyol aquest mes 

de febrer, en el moment de tancar l’edició d’aquest 

AnuAri. Les càrregues policials en aquestes mani-

festacions han deixat desenes de ferits i l’impacte 

d’una bala de foam ha buidat un ull a una dona a 

Barcelona. La reivindicació al carrer revifa després 

Gerardo Santos Cardosa (l'Hospitalet de 
Llobregat, 1987). Periodista llicenciat  
per la UAB. Ha publicat a mitjans com  
lamalla.cat, Barcelona Metrópolis, Público, 
eldiario.es, La Jornada o Cafèambllet. 
Del 2016 al 2020 va coordinar el col·lectiu 
periodístic SomAtents, després rebatejat 
com a Revista Deriva. Ha fet ràdio a Boca 
Nord Radio, ComRàdio, Arts Santa Mònica 
i Pati Llimona. Ha realitzat desenes de 
peces audiovisuals amb la productora 
Cultural Dogs, que va cofundar l'any 
2013. Actualment és el coordinador de 
continguts del web de la Fundació .cat.

dels mesos de restriccions més dures per la pan-

dèmia; però, segons alerten les entitats, també ho 

fa la necessitat de fiscalitzar les actuacions policials 

i de posar fi a la legislació abusiva contra el dret a 

la protesta.
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Diversos fotoperiodistes van 

criticar a l’informe Una pan-

dèmia a cegues, de MèdiA.cAt, 

que en els primers compassos 

de la pandèmia se’ls havia bar-

rat l’accés als epicentres de la 

crisi sanitària (hospitals, tana-

toris o cementiris). Aquest blo-

queig informatiu va comportar 

un control del relat per part 

de les administracions i de les 

institucions.

Al llarg de la crisi per la Covid-19 ha estat 

tan important el que s’ha vist com el que no.  

Algunes imatges han resultat polèmiques  

i n’hi ha, fins i tot, que no s’han pogut retra-

tar o que han arribat molt tard. Alguns foto- 

periodistes han denunciat traves en la  

pràctica professional. YERAY S. IBORRA

Set controvèrsies 
al voltant de  
les imatges  
en pandèmia 1. Prohibit  

el pas
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Els professionals de la imatge 

remarcaven la sensació de des-

emparament en la producció i en 

el subministrament d’equips de 

protecció individuals. “Va man-

car una major pressió per part 

dels mitjans de comunicació  

de masses en pro de l’exercici 

legítim del dret a la informació”, 

recull l’informe.

La imatge de portada d’El Mundo 

del 15 d’abril va causar polèmica. 

Calia ensenyar un cadàver per 

parlar sobre la realitat del Servei 

d’Assistència Mèdica d’Urgència 

de València? El diari va decidir 

que sí i va revifar el debat sobre 

ensenyar o no morts en portada.

Mitjans de totes les tendèn- 

cies polítiques van fer servir les 

imatges per atacar o defensar 

les propostes governamentals. 

“S’ha jugat a l’editorialització a 

través de les imatges, més que 

a voler informar”, remarcava Te-

resa Ferré, professora de la UAB 

i membre de l’Observatori de la 

Vida Quotidiana.

Algunes veus del món del  

fotoperiodisme van criticar la 

tria d’El Mundo, que complia el 

patró dels morts que ‘sí que es 

poden ensenyar’: persones ra- 

cialitzades i de classe social  

baixa. Una lògica heretada del 

periodisme de guerra.

El guanyador del World Press 

Photo Samuel Aranda també va 

tenir la seva dosi de polèmica 

per una fotografia publicada a 

The New York Times. Programes 

com Espejo público i usuaris de 

les xarxes socials posaven el 

crit al cel pel fet que el rotatiu 

americà hagués decidit il·lustrar 

la pandèmia a Espanya amb la 

imatge d'una família originària 

de Bangladesh.

El primer dia de desconfi-

nament, una de les imatges 

que més crítiques van susci-

tar va ser la del diari Abc, que  

denunciava que els passejos 

amb nens van “desbordar les 

regles”. També va ser polèmica 

una fotografia de la gentada  

a la platja de Barcelona feta per 

Emilio Morenatti, que va negar 

les acusacions de manipulació.

2. Desempara-
ment dels 
fotoperiodistes

3. Editorialització 
de la fotografia

4. Cadàvers en 
portada

5. Morts ‘nostres’, 
morts ‘d’altres’

6. Una tria ‘poc 
espanyola’

7. Qüestió de 
perspectiva
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En poc més d’una dècada hem 

passat dels “Yes we can”, “Sí se 

puede” i “Ho volem tot” a un clima 

social que rebutja qualsevol utopia 

i que vol convertir el periodisme  

en jutge de la impossibilitat dels 

projectes polítics.

Els porters  
de l’impossible

ARTURO PUENTE 
PERIODISTA A ‘ELDIARIO.ES’
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L’assalt al Congrés dels Estats Units va ser un punt 

final lisèrgic a una legislatura, la protagonitzada 

per Donald Trump, que tothom està d’acord que  

ha canviat la història. Aquesta vegada, però, la  

mutació no té a veure amb un esdeveniment o un fet 

material que suposi un gran impacte en l’esdevenir  

històric, com pot ser una guerra, un atemptat, un can-

vi legislatiu o un descobriment, sinó que ara el canvi  

sembla una cosa natural i que afecta directament  

el relat públic, la relació entre institucions i ciutadans 

 i fins i tot l’arribada d’un nou ordre en les relacions 

internacionals. I també, de manera molt marcada,  

la informació i el periodisme.

Pocs dies després que el món conegués aquell 

assaltant abillat amb banyes i pells de visó, l’historia-

dor Timothy Snyder va escriure un article contundent 

a The New York Times, titulat “The American Abyss”, 

on situava el trumpisme com l’últim fenomen feixista 

del món, ja que, igual que aquest, havia utilitzat la 

mentida com a eina principal per aconseguir els seus 

fins polítics. En concret, explicava Snyder, Trump  

havia culminat la seva espiral d’enganys fent creu-

re a una bona part de país que les eleccions havien  

estat fraudulentes, de manera que pràcticament 

qualsevol cosa era permesa per oposar-s'hi.

Aquest clima polític ha fet que durant la  

legislatura passada als Estats Units hi hagi hagut  

un auge d’un corrent informatiu que rebutja el rela-

tivisme i reclama confrontar la mentida i certificar la 

veritat. No és que “els fets siguin sagrats, i l’opinió, 

lliure”, com deia el vell lema del periodisme que aspi-

rava a l’objectivitat: és que també hi ha d’haver una 

interpretació correcta d’aquests fets perquè, en cas 

contrari, la democràcia està en perill.

Aquesta tendència ha arribat a Europa en  

diverses onades, com demostra la moda dels  

mitjans especialitzats en fact-checking, i ha con-

vertit els periodistes en una mena de notaris de 

la realitat, l’autoritat encarregada de decidir què 

és veritat i què és mentida. Un cop arribats aquí, 

era difícil no fer un passet més i enaltir també el  

periodisme que intenta fer de filtre entre allò que  

és possible i el que és impossible. 

Així, es demana al periodisme que determi-

ni l'eventualitat de tota mena d'accions polítiques:  

si una llei del govern de coalició espanyol pot fer 

que passi tal cosa, si és factible que la vacuna del 

coronavirus arribi a tot el planeta; si és possible  

reformar Espanya o si és realista dissoldre la BRIMO, 

per posar només alguns exemples.

Res d’això no és exactament nou. El 1943, 

Kurt Lewin, un dels pares de la psicologia social, va 

instituir la figura del gatekeeper (seleccionador/a) 

com l’agent encarregat de filtrar una informació, 

seleccionar-la i jerarquitzar. Inicialment el concep-

te pensava en la publicitat, però aviat es va veure 

que això és el que històricament havien fet els mit-

jans de comunicació amb pràcticament qualsevol  

informació. Els mitjans, en decidir què era important  

i que no, en certa manera decidien què existia i que 

no, almenys als ulls del gran públic.

El funcionament tradicional del gate- 

keeper és pràcticament el mateix que s’utilitza ara 

per catalogar una cosa com a certa o no. I, de retruc, 

qualsevol projecte polític com a possible o no. Això 

és irreal, allò és utòpic, això és pragmàtic, allò altre 

és raonable. Són totes aquestes monedes comu-

nes en la lluita contra els anomenats “populismes” 
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una societat considera en cert moment possible  

o impossible, aquella frontera imaginària que l’opi-

nió pública situa per consens implícit entre les dues 

categories, és la qüestió que més condiciona la 

capacitat de transformar la realitat. I, per aquest 

motiu, és una eina política poderosíssima.

A Catalunya, però també a Espanya, a Europa 

i m’atreviria a dir al món sencer, la dècada passada 

va estar marcada per la transformació de projec-

tes llargament considerats impossibles en material  

catalogable com a possible. El “Yes we can”  

d'Obama va obrir la dècada. Les primaveres àrabs,  

el 15-M espanyol, la revolució de Syriza a Grècia, 

l’explosió feminista, els moviments independen-

tistes català i escocès. En territori més casolà, el  

“Sí que es pot” o l’“Ho volem tot”.

Això és així perquè en la dècada que fa poc 

vam deixar enrere hi va haver un cert renaixement 

de les ideologies utòpiques. Però no solament de les 

democratitzadores, alliberadores o de les que lluiten 

per millorar la vida de la gent. Les barreres entre allò 

possible i allò impossible es van obrir per a tothom,  

i també moviments extremistes, ultres, aïllacionis-

tes, feixistes i, en general, partidaris de limitar drets 

van aprofitar l’ocasió per avançar en la seva agenda.

Aquell primer impuls idealista que volia  

superar el “There is no alternative” thatcherià va anar 

seguit pel descobriment que els sectors reacciona-

ris també somiaven i aconseguien traslladar els seus 

desitjos a la realitat. La dècada passada també va 

veure l’última irrupció dels autoritarismes, l’emer-

gència d’un món més bel·ligerant i perillós, i l'arri-

bada de l’odi com a nou protagonista de la política.  

A això s’hi ha sumat l'últim any, de manera totalment 

Els periodistes s'han 

convertit en una mena 

de notaris de la realitat, 

l'autoritat encarregada 

de decidir què és veritat i 

què és mentida.  

Un cop aquí, s'ha enaltit 

també el periodisme  

que intenta fer de filtre 

entre allò que és possible 

i el que és impossible

que s’han comprovat tan nocius per a les nostres  

democràcies.

El més interessant sobre les categories  

binàries de “possible” i “impossible” és que no són 

poca cosa, sinó un dels materials més fèrtils per a la  

política. Al cap i a la fi, política és la paraula amb què 

ens referim a dues coses: a la gestió d’allò possible 

i a la persecució de coses que considerem impro-

bables i gairebé impossibles. Però encara hi ha una 

qüestió més important sobre aquest tema. Allò que 
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mercaderia que no tingui una alta puresa de versem-

blança i de pragmatisme. O, almenys, així és entre  

els discursos que es consideren civilitzats i no  

populistes, adequats a l’estàndard aspiracional de 

com han de ser les coses i mereixedors d’ocupar un 

lloc privilegiat als mitjans de comunicació conven-

cionals.

Aquesta dinàmica social segueix el com-

pàs dels temps i, si a algú no li agrada, només ha 

d’esperar perquè canviï. Una altra cosa és què pas-

sa quan parlem del periodisme o dels mitjans de  

comunicació, que poden quedar-se bastant més 

fora de joc del que podem imaginar si sucumbei-

xen a certes lògiques que desitjarien que fossin no 

només un element d’estabilitat, sinó únicament un 

element d’estabilitat a qualsevol preu.

La pretensió que és el periodisme qui ha de 

fiscalitzar les veritats i les mentides és desitjable,  

i fins i tot pot ser una tasca necessària quan els ex-

tremismes intenten destrossar la nostra societat  

amb el verí de la falsedat. Això, però, no té res a veu-

re amb el fet de convertir els periodistes en jutges 

de la impossibilitat o no dels projectes polítics. Per 

diverses raons. Primer, perquè els periodistes no 

som especialment bons detectant això. Segon, per-

què no funcionarà, és a dir: la gent sap que no som 

bons detectant això i no ens creurà.

Però tercer i més important: perquè el perio-

disme pot promoure valors favorables a estendre 

drets, lluitar contra la mentida i generar certeses en 

moments de desorientació social, però la seva fun-

ció no és cap altra que informar i ampliar horitzons 

de coneixement. I això és poc compatible amb re-

butjar sistemàticament els somnis pel fet de ser-ho.

casual però posant un colofó   al canvi de tendència, 

la pandèmia de la Covid-19: una realitat que ha aga-

fat per les solapes totes les nostres certeses i les ha 

posat del revés.

Així, sembla que hem passat d’un clima  

social obert, de manera ingènua, a creure en gairebé 

totes les utopies possibles, a un context actual que  

pràcticament rebutja per impossible qualsevol pro-

jecte que prometi algun canvi que sembli difícil. 

Escassos de certeses com anem, rebutgem tota 



DOSSIER

El periodisme davant 
l’extrema dreta

Foto: Jordi Borràs
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sense fer-ne  
propaganda

de

dreta
Miquel Ramos

Informar

l'extrema
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Els èxits de l’extrema dreta no se- 

rien possibles sense l'ús hàbil dels 

mitjans de comunicació i de les 

xarxes socials. Conèixer les seues 

estratègies per condicionar la in-

formació i ser sempre notícia és 

fonamental per desactivar els dis-

cursos d’odi i la desinformació.

Durant anys havia sigut relativament senzill tractar 

l’extrema dreta als mitjans. No tenia representació 

parlamentària i es limitava a protagonitzar puntual-

ment algun titular quan aconseguia cridar l’atenció. 

Es retratava com quelcom folklòric o caricaturesc 

quan, a les seues efemèrides habituals, s’exhibia 

sense pudor. Sempre s’havia presentat el feno-

men com una anomalia democràtica que recobrava  

poder a Europa mentre ací sonava amb sordina,  

encapsulada majoritàriament al PP, o identificada 

amb els vestigis del franquisme.

La irrupció de Vox a finals del 2018 com a nou 

actor a la política espanyola va fer sorgir un debat 

entre periodistes. Malgrat que el partit no tenia en-

cara representació parlamentària, el míting del palau 

de Vistalegre, a Madrid, on va reunir milers de perso-

nes de cara a les següents eleccions autonòmiques  

andaluses i les estatals, va captar l’atenció dels prin-

cipals mitjans d'àmbit estatal. La cobertura medià-

tica inèdita que va rebre la formació serví tant per 

advertir que ja eren aquí com per acabar de posar-los 

la catifa roja cap a les institucions. 

Òbviament, és un fet noticiable que una for-

mació d’extrema dreta sense representació parla-

mentària congregués milers de persones. Ara bé, el 

dubte rau en la manera com els mitjans van veure-hi 

un bon filó sense aturar-se a pensar on se situava 
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la línia entre la propaganda i la informació, sobretot 

quan els protagonistes no venien sinó una amani-

da d’odi. Seria massa benpensant considerar que,  

en molts casos, no hi havia consciència de les con-

seqüències d’amplificar-los.

Més enllà d’especular sobre a qui i per què  

interessava que Vox cobrés protagonisme, la seua  

exitosa irrupció al panorama polític ha fet qüestio-

nar el paper que hi ha tingut el periodisme. Amb una 

manera de comunicar provocadora i amb l’ajut de 

les xarxes socials i de mitjans de comunicació afins,  

el partit d’extrema dreta ha aconseguit esdevenir un 

actor protagonista. Fins i tot ho ha estat a Catalunya, 

en què no haver tingut representació parlamentària 

fins al 2021 no li ha impedit tenir una forta incidèn-

cia en la vida política, especialment pels seus dards 

retòrics però sobretot judicials a l’independentisme.

Per entendre el fenomen de Vox i l’embran-

zida de la dreta radical (que té altres actors més  

enllà d'aquest partit), cal remetre’ns als antecedents 

que ja van advertir d’una nova estratègia combinada  

entre organitzacions i mitjans afins per imposar  

marcs i temes al debat públic. Així ho detalla l'informe 

De los neocon a los neonazis. La extrema derecha en 

el estado español, de la Fundació Rosa Luxemburg, 

elaborat per diversos periodistes i altres especialis-

tes sobre la dreta radical a l’Estat espanyol. 

L’ofensiva neocon espanyola es va posar  

en marxa l’any 2004, quan el PP va perdre les elec-

cions després dels atemptats de l’11-M: “[Eren] els 

primers passos de la nova tendència, de l'emergent 

conglomerat de mitjans de comunicació, movi-

ments socials i institucions privades que acabarien 

constituint-se en el que anomenem nova dreta es-

panyola, la que mai virarà al centre”, tal com explica  

el llibre Spanish Neocon (Diversos autors. Trafican-

tes de Sueños, 2012).

L’estratègia comunicativa, doncs, s’articula 15 

anys enrere i s’actualitza ara amb l’arribada de nous 

protagonistes, una nova extrema dreta que sorgeix 

d’aquell context. En aquell moment es va inaugu-

rar la “guerra cultural contra els consensos amplis  

en matèria de drets humans i polítiques socials”  

i actualment es repeteix la fórmula. I aquí és on els mit-

jans de comunicació en són una part imprescindible.  

Alguns, per desconeixement; d’altres conscientment, 

però tots condicionats, a més, per les xarxes socials.

L’ofensiva en aquesta guerra cultural articula 

tota una estratègia, també mediàtica, per obrir “una 

frontera insalvable entre els discursos institucionals 

i la veritat neocon”. Si fem memòria, recordarem el 

paper que van tenir diaris com El Mundo en la difu-

sió de la teoria que havia estat ETA la responsable 

dels atemptats de l’11-M, amb totes les confabula-
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cions fabricades al voltant d’aquesta versió alterna-

tiva i mil vegades desmuntada. Aquest seria un dels 

casos més tòxics que es recorden en el periodisme, 

però no solament de teories conspiranoiques beu 

l’estratègia de l’extrema dreta.

Si llavors van ser la reforma de la llei de 

l’avortament, la llei de memòria històrica o la lega-

lització dels matrimonis entre persones del mateix 

sexe, avui són la llei de l’eutanàsia, la gestió de la 

pandèmia —en què entren en escena teories cons-

piranoiques, també— o les polítiques d’igualtat en 

matèria de gènere. També, però, tot allò relacio-

nat amb l’independentisme català, on, a banda,  

hi tenen un bon paper les institucions espanyoles: 

des de les forces i els cossos de seguretat de l’Es-

tat fins a la judicatura, fonts predilectes (i sovint 

úniques) d’una gran part de les informacions sobre 

aquest tema.

El periodista Dani Domínguez fa un paral·le-

lisme entre ambdues èpoques en un article publicat 

a La Marea a l’abril del 2020, titulat “La dreta s’agafa 

a la mateixa estratègia post 11-M”, on desgrana els 

marcs i els temes de les campanyes de la dreta i en 

mostra la semblança. Domínguez insisteix en l’ús 

de les xarxes socials com a diferència notable entre 

ambdós episodis, ja que, en l’actualitat, l’agitació i la 

capacitat per marcar l’agenda també venen condi- 

cionades per aquestes, sobretot quan compten amb 

mitjans que els fan d’altaveu.

Som, llavors, davant una vella fórmula que ja 

coneixíem, però que ens torna a plantejar el repte de 

com informar-ne. Molts d’aquests protagonistes són 

ja actors principals en política, i són notícia cons-

tantment, no solament per la seua habilitat estratè-

gica des del punt de vista comunicatiu, sinó també 

per la inèrcia dels mitjans convencionals de cobrir 

qualsevol exabrupte calculat precisament per esde-

venir informació. Un dels factors per explicar aquesta  

presència constant als mitjans dels temes i dels per-

sonatges de l’extrema dreta és l’espectacularització 

de la informació. Fer ús de la provocació constant, 

tant des del punt de vista discursiu com performatiu, 

els assegura un espai a l’agenda gairebé cada dia.  

I, quan no és així, ja compten amb prou eines per 

inundar les xarxes socials i acabar provocant la  

notícia, encara que siga perquè els mitjans acaben 

desmentint una informació falsa estesa en aquests 

canals.

El diari El Mundo entrevistà una de les  

persones clau en l'èxit de Vox a pocs dies de la seua 

entrada al Parlament andalús, al desembre del 2018. 

Manuel Mariscal, un jove que no arriba als 30 anys, 

es presentava com un dels estrategs en matèria 

comunicativa del partit, que sovint ha vetat alguns 

mitjans als seus actes o ha carregat contra aquests 

acusant-los de mentir o de voler acabar amb ells.  

“No necessitem els grans mitjans. Et donen prestigi; 

però, per arribar a aquest públic que ens interessa  

i que viu enganxat al mòbil en tenim prou amb les 

xarxes. Als EUA, Trump va guanyar sense el suport 

dels mitjans tradicionals. I tenim futur perquè no  

depenem d'ells. No ens passarà com a UPyD, que 

va morir quan els mitjans van deixar de parlar-ne”,  

afirmava Mariscal a El Mundo.

Aquest relat victimista i alhora vehement, 

però, està ben calculat. Tal com assenyala Verónica 

Fumanal, especialista i assessora en comunicació  

i lideratge, en una entrevista a Crónica Global, “si no 
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El ‘sandvitx de la veritat’ 

de Lakoff: “Comenceu 

per la veritat. El primer 

marc obté l’avantatge. 

Indiqueu la mentida. Si és 

possible, eviteu amplificar 

el llenguatge específic. 

Torneu a la veritat. Repetiu 

sempre les veritats més 

que les mentides”

apareguessin en els mitjans, òbviament suplicarien 

les entrevistes, però no les necessiten perquè els 

mitjans estan tot el dia parlant d’ells”. En la matei-

xa línia ho explicava el periodista valencià Salvador  

Enguix, de La Vanguardia: “La primera raó per la 

qual les forces populistes fan servir amb profusió les  

xarxes socials i els canals de missatgeria és que 

aquestes han acabat amb la intermediació dels mit-

jans de comunicació tradicionals. És a dir, ara les 

fonts poden arribar directament al públic, sense  

periodistes pel mig, cosa que permet molt més mar-

ge de maniobra per a la manipulació dels continguts 

o per a la fabricació de fake news”, explica.

Aquesta estratègia de comunicació de  

l’extrema dreta ja s’ha provat en altres països amb 

èxits notables. L’informe de la Fundació Rosa Luxem-

burg assenyala que els discursos de Vox “no són gaire  

diferents dels que altres líders d'extrema dreta com 

Donald Trump o Jair Bolsonaro han utilitzat anterior-

ment per presentar-se com a outsiders, com anties-

tablishment, els ‘políticament incorrectes’ que diuen 

‘el que molts pensen i no s’atreveixen a dir pública-

ment’. Una mostra de la guerra cultural de l’extrema 

dreta contra el que anomenen ‘dictadura o puritanis-

me progre’”. Exhibir aquesta pàtina d’irreverència és 

el que, sovint, garanteix notícia als mitjans principals.

Com abordar llavors l’extrema dreta als mit-

jans evitant comprar-li el marc i amplificar els seus 

discursos? El repte es complica sobretot quan altres 

partits ja han entrat al joc i han caigut en allò que 

s’anomena la “lepenització dels esperits”, que no és 

sinó fer servir els mateixos temes i arguments que 

l’extrema dreta, assumint els seus marcs per trac-

tar de competir al seu terreny de joc. D’altra banda, 
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l’atac constant o el sobredimensionament que se’ls 

fa també els ajuda a ser sempre presents. I a victi-

mitzar-se. I, de nou, a repetir els seus marcs, encara 

que siga per negar-los.

El lingüista nord-americà George Lakoff expli-

cava, al seu llibre No penses en un elefant, com fun-

cionen els marcs en comunicació política, i quines 

característiques té el pensament neocon. Alertava 

de l’habilitat de la dreta nord-americana i dels seus 

think tanks per marcar l’agenda mediàtica i imposar 

els seus marcs al debat polític, i com l’ús de determi-

nades paraules havia estat ressignificat. 

No és estrany veure com alguns mitjans es 

fan ressò, majoritàriament a consciència, de les 

campanyes contra l’educació en valors, la immer-

sió lingüística o el decret de plurilingüisme al País  

Valencià, emmarcades sempre com a “llibertat per 

triar”. O com es magnifica l’arribada de persones  

migrants fent servir el terme “allau” o quelcom de 

semblant. L’anàlisi de la cobertura de l’arribada  

de persones migrants evidencia males praxis reite-

rades de molts mitjans, però també bons exemples, 

tal com ha analitzat MèdiA.cAt mateix o l’Observato-

ri sense Tòpics de CEAR-PV, que s’ha fixat també 

en qüestions com l’ús de les migracions durant les 

campanyes electorals del 2019 i el racisme durant  

la pandèmia.

Els temes on l’extrema dreta se sent còmo-

da sempre els garantiran presència als mitjans. En  

canvi, quan se’ls plantegen altres assumptes, la 

màscara cau. En un acte al madrileny Club Siglo xxi 

al gener del 2019, Santiago Abascal no va trobar res-

posta a les preguntes sobre manipulació d'embrions, 

salaris dels inspectors d'Hisenda, mesures per atrau-

Fer ús de la provocació 

constant, tant des del 

punt de vista discursiu 

com performatiu, els 

assegura un espai a 

l’agenda gairebé  

cada dia
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re empreses del Regne Unit o sobre llicències d'edifi-

cació.”No he reflexionat” sobre això, és “una cosa en 

què no he pensat més de cinc segons” o “mira que 

si contesto això…” van ser les seves respostes a les  

inquietuds del públic. Aquesta incapacitat per desen- 

volupar amb coherència un discurs en altres marcs 

evidencia una bona manera d’abordar l’extrema dre-

ta: portant-la allà on no pot explotar la seua estratè-

gia emocional, on ha de concretar mesures racionals 

i possibles, més enllà de les habituals solucions fàcils 

de problemes complexos.

Davant la desinformació i la manipulació, 

Lakoff proposava aplicar sempre allò conegut per 

sandvitx de la veritat: “Comenceu per la veritat.  

El primer marc obté l’avantatge. Indiqueu la men-

tida. Si és possible, eviteu amplificar el llenguatge  

específic. Torneu a la veritat. Repetiu sempre les  

veritats més que les mentides”. En el periodisme es 

pot (i s’ha de) aplicar aquesta fórmula, precisament 

per no donar per bona ni per debatible una falsedat. 

Per això, caldria evitar que el titular d’una notícia fos, 

per exemple, una declaració provocadora i falsa de 

qualsevol líder polític. 

L’extrema dreta sap molt bé com estimular  

un debat amb la provocació, fent servir fins i tot 

la mentida. Per això, des del periodisme hi ha la  

responsabilitat de no contribuir-hi. No solament per 

l’odi que destil·la el seu relat, sinó perquè la menti-

da no pot formar part de la informació, si no és per  

deixar-la en evidència.

Hi ha moltes maneres de parlar sobre l’extre-

ma dreta sense fer-ne propaganda, sense contribuir 

a normalitzar els seus marcs. Però abans cal conèi-

xer-la i interpretar-la, ja que cada declaració, cada 

Miquel Ramos (València, 1979). Periodista 
i investigador especialitzat en extrema 
dreta, delictes d’odi i moviments socials. 
Ha escrit a El Salto, Directa, La Marea, 
Vilaweb, Público, El Temps o la versió en 
castellà del New York Times, i col·labora 
habitualment amb TV3, Catalunya Ràdio, 
ÀPunt, TVE i EiTB. Ha escrit diversos llibres 
col·lectius i ha prologat Com combatre  
el feixisme i vèncer, de Clara Zetkin  
(Tigre de Paper, 2019). És coautor del 
projecte Crimenesdeodio.info i de 
l'observatori del racisme als mitjans 
"Sense tòpics”. És soci del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils i de la Unió  
de Periodistes Valencians. 

esdeveniment, està ben calculat per fer servir la inèr-

cia dels mitjans a l’hora d’informar sense aturar-se  

a pensar més enllà del plat que ens han servit per-

què ens l’empassem. La reflexió, però, no és només  

necessària per a una bona praxi periodística, sinó 

per la responsabilitat que tenim a l’hora de combatre 

l’odi, la intolerància i la mentida.







Foto: cedida
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Text: Alba Sidera Gallart

“Jo no soc  
aquí per 
protegir  
el poder”

AMY GOODMAN
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Amy Goodman (Nova York, 1957) és tot un referent del periodisme  

independent estatunidenc. Democracy Now! (DN), el popular programa  

informatiu diari que va cofundar i presenta, s’emet a Internet i en més de 

1.500 emissores de ràdio i de televisió d’arreu del món. La cadena d’emis-

sores independents que el difon ha patit censures i fins i tot atemptats del 

Ku Klux Klan (KKK) pel fet de tractar de temes que l’extrema dreta voldria 

silenciats. Goodman reivindica el poder del periodisme per desactivar els 

discursos d’odi: a més de no fer de caixa de ressonància dels missatges 

de l’extrema dreta, aposta per donar veu a aquells qui els mitjans conven-

cionals exclouen per desmuntar així estereotips i prejudicis. Denuncia  

la complicitat de les grans corporacions mediàtiques dels EUA en l’ascens 

al poder de Donald Trump, i recalca la importància dels mitjans indepen-

dents i lliures que no estan subjectes a interessos econòmics. Llicencia-

da en Antropologia a Harvard, ha rebut reconeixements destacats, com  

el Right Livelihood 2008. El seu periodisme honest, compromès, valent  

i planer li ha valgut el respecte del públic i de la professió.

Què va fer que t’embarquessis en el projecte de 

Democracy Now!?

Democracy Now! va néixer fa 25 anys. Era el 1996 

i hi havia eleccions presidencials als EUA. Quan em 

van trucar per demanar-me si volia presentar el pro-

grama, jo era en un soterrani a Haití. Allà també hi 

havia eleccions, i les estava cobrint. A Haití et podien 

matar només pel fet de dir que aniries a votar. Era 

molt arriscat: la gent s’hi jugava la vida, per un vot!  
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I, malgrat això, hi va votar una gran majoria d’hai-

tians. Així que, quan em van dir “Voldries cobrir les 

eleccions als EUA?”, primer hi vaig respondre que la 

majoria de la gent als EUA ni tan sols votava, i això 

que no havia d’afrontar les dificultats del poble haitià 

per fer-ho. Però precisament això és el que em va 

acabar de decidir, perquè em va fer reflexionar: per 

què la gent no votava en el país més poderós de la 

Terra? Ho volia descobrir.

I ho vas descobrir?

En aquelles eleccions va votar menys de la meitat  

de la població. Mai vaig pensar que fos perquè la 

gent era indiferent, apàtica, sinó que simplement no  

estaven interessats a votar en les presidencials per-

què sentien que en realitat no tenien cap elecció. 

Vam fer un seguiment molt proper, anant a parlar 

amb les persones, i vam descobrir i mostrar com 

estaven involucrades i compromeses amb els seus 

barris. I així vam començar.

Com ho han de fer a la pràctica, els mitjans, per 

donar veu a les persones i als temes silenciats?

Els mitjans hem de ser on hi ha les persones per 

poder-los donar veu, per tal que puguin expressar 

les seves opinions sobre les qüestions importants 

del dia a dia. Sempre he cregut que aquells a qui els  

importa si hi ha guerra o no, que es preocupen per les 

desigualtats del món, per la justícia racial i econòmi-

ca, per la crisi climàtica i pels drets LGTBQ, no són 

una minoria marginal. Tampoc són una majoria silen-

ciosa, sinó una majoria silenciada, a la qual els grans 

mitjans han tapat la boca. I és per això que hem de 

recuperar els mitjans. 

De fet, DN està completament finançat pels 

oients i espectadors, rebutja qualsevol con-

tribució d’empreses públiques o privades o de  

governs. Aquest és un requeriment indispensable 

per poder fer periodisme lliure?

Un important professor de periodisme [George Gerb-

ner] deia que “les grans empreses de comunicació 

no tenen res a dir i tot per vendre”. I en aquest món 

creixen els nostres fills avui. És molt important que 

la base d’un mitjà sigui diversa i global; aquests són 

els principis bàsics de DN. Som un mitjà indepen-

dent. La nostra història comença amb Pacifica Radio 

Network, fundada als EUA el 1949. El fundador, Lewis 

Hill, era un objector de consciència convençut que  

calia un mitjà que no estigués gestionat per les grans 

"Els periodistes hem  

de prendre una decisió 

fonamental: si volem 

representar l’espasa  

o l’escut"
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empreses de comunicació, que treuen profit de les 

guerres, sinó per periodistes i creadors, i finançat  

directament pels oients. I així va néixer Pacifica Ra-

dio. Primer a Berkeley, Califòrnia, el 1949; a Los An-

geles, hi arribem el 1959; la WBAI, la meva cadena  

aquí a Nova York, sorgeix el 1960, i després les emis-

sores a Washington i Houston, Texas…

I aquí apareix el Ku Klux Klan.

Quan l’emissora de ràdio va començar a emetre,  

el 1970, al cap de poques setmanes el Ku Klux Klan 

va posar dinamita a la base del repetidor i el va fer 

saltar pels aires. Van caldre setmanes per recons- 

truir-lo i tornar a emetre. Després, el KKK hi va  

posar una quantitat d’explosius 10 vegades superior 

i va fer esclatar el repetidor en mil bocins. Van pas-

sar molts mesos abans que, al gener del 1971, aquest  

fènix ressorgís de les cendres i l’emissora KPFT 

tornés a emetre. 

L’emissora lliure molestava molt el KKK…

El líder del KKK de la zona (crec que tenia el títol de 

Grand Dragon o Exalted Cyclop) va dir que aquell 

era l’acte del qual estava més orgullós. I crec que és 

perquè havia entès com són de perillosos els mit-

jans independents. Perquè donen veu a les per-

sones, i quan sents parlar algú sobre la seva pròpia  

experiència, ja sigui un nen palestí, una mare israe-

liana o un oncle iraquià, s’afebleixen els estereotips 

que alimenten els grups d’odi. T’hi pots identificar. 

Crec que els mitjans poden ser la força de pau més 

gran a la Terra. En canvi, massa sovint són brandats 

com a armes de guerra.

Vau donar veu al periodista Mumia Abu-Jamal. 

Què va passar, quina és la seva història?

Va ser molt al principi de DN. Mumia Abu-Jamal és 

un periodista afroamericà que havia sigut membre 

de les Panteres Negres i que aleshores es trobava  

al corredor de la mort, després de ser condemnat en 

un judici racista per l’homicidi d’un policia. Els grups 

en defensa dels drets humans reclamaven la repeti- 

ció del procés injust. I emetíem les seves reflexions, 

no sobre el seu cas, sinó, per exemple, sobre la pena 

de mort. “La pena capital és el càstig per a qui no 

té capital”, deia Abu-Jamal. Vam considerar que, per 

debatre la pena de mort, hi havíem d’incloure algú 

que estigués en aquella situació. Necessitem sentir 

aquestes veus. El nostre deure com a periodistes és 

anar allà on hi ha el silenci. Qui està més silenciat que 

les persones que es troben a la presó dins la presó 

que és el corredor de la mort?

L’emissió va generar molta controvèrsia  

i ens van fer fora de les emissores de Pennsilvània, 

"Quan sents parlar algú 

sobre la seva pròpia 

experiència s’afebleixen 

els estereotips que 

alimenten els grups 

d’odi"
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que és on estava empresonat Mumia Abu-Jabal.  

Molta gent va protestar quan ens van deixar sense 

el programa.

Com han d’informar els mitjans sobre l’extrema 

dreta per no fer-li d’altaveu?

Sent crítics, i no pas un instrument per transmetre 

els seus missatges. Però és que als EUA l’extrema 

dreta ha arribat fins a la Casa Blanca. Trump potser 

és un oportunista, un que no creu en res més que en 

ell mateix. Però, si alguna cosa és en el seu jo pro-

fund, és racista. I aquest racista que no condemna el 

KKK ha arribat a ocupar el rol més poderós del món.  

I s’ha de dir ben clar.

Goodman va ser perseguida per les autoritats després de cobrir els abusos dels guàrdies de seguretat de l'oleoducte  
Dakota Access contra els indígenes que s'hi oposaven, l'any 2016. Foto: Reed Brody



A
n

u
a

ri M
è

d
ia

.c
a

t  2
0

2
0

5
6

Quan Trump iniciava la seva carrera a la presidèn-

cia, el CEO de la CBS, Leslie Moonves, va dir: 

“Trump potser no és bo per a Amèrica, però és 

refotudament bo per a la CBS”. Trump (i parlar 

de Trump) ha donat molta audiència. Quin paper 

creus que han tingut els mitjans en el fort suport 

que va tenir i encara té?

Els mitjans van crear Trump. Li van regalar milers 

de milions de dòlars en temps gratuït a la televisió. 

És per això que necessitem mitjans independents, 

per plantar cara de debò a qui és al poder o aspi-

ra al poder. Als EUA, el sistema de grans mitjans  

de comunicació està malalt. Quan es parla de 

desigualtats, els mitjans no poden estar finançats 

per bancs. Quan parlem de guerres, no podem estar 

finançats per productors d’armes. Ni quan parlem de 

sanitat, per farmacèutiques.

Què en penses, del fet que les grans cadenes de 

televisió interrompessin el discurs de Trump per 

dir que mentia sobre les eleccions?

Els mitjans no hi són només per transmetre discur-

sos ininterromputs de candidats, sinó per criticar, 

per exigir responsabilitats a qui és al poder. Sigui 

Trump, Biden o qualsevol altre. No podem ser una 

plataforma perquè escampin les seves mentides. 

Perquè massa sovint veiem com les mentides 

s’emporten vides, com en el cas de la pandèmia de 

la Covid-19 i el fet que el president Trump fos un 

fanàtic anticiència.

Donald Trump fa un discurs a la Casa Blanca, el 6 de novembre del 2020. Foto: Reuters
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El moment d’incertesa que estem vivint a causa 

de la pandèmia beneficia l’extrema dreta: la por  

i el racisme són més fàcils d’atiar en moments de 

crisi. Com haurien d’informar els mitjans sobre 

la crisi econòmica i social del coronavirus sense  

alimentar el discurs de l’extrema dreta?

Els mitjans efectivament exerceixen un paper molt 

important en aquest moment històric. Recordo quan 

el president George W. Bush va intentar que no es 

veiessin els fèretres dels soldats morts a l’Iraq perquè 

creia que aquelles imatges posarien l’opinió públi-

ca en contra d'aquella guerra immoral i il·legal. Per 

això hem de mostrar les imatges, ensenyar i explicar 

què passa als hospitals, a les residències d’avis, als  

escorxadors, als camps de jornalers. Cal mostrar què 

estan suportant les persones que fan que aquesta 

societat funcioni; només d'aquesta manera poden 

arribar solucions.

En una feina que implica tanta exposició pública, 

algunes dones periodistes pateixen la síndrome 

de la impostora. Què els diries?

Et refereixes al fet que tenen complex d’inferioritat, 

que senten que no valen prou?

Sí, o que ocupen un lloc que no els pertoca, per 

exemple.

És que el patriarcat ha mantingut les dones apar-

tades, fent-les sentir inferiors, i per això és tan  

important que obrim els mitjans a les dones, i a dones  

no blanques i de diferents classes econòmiques. 

Això farà que moltes dones d’arreu del món s’hi  

puguin veure reflectides. I no ho podem fer soles: cal 

sororitat i solidaritat.

Per acabar, què és el més important que has après 

en la teva carrera com a periodista?

Considero el periodisme una responsabilitat extra- 

ordinària. Vaig ser corresponsal a Timor Oriental, un 

país que va ser ocupat per Indonèsia i que ha so-

breviscut a les matances que els soldats indonesis 

feien amb armes estatunidenques contra la població 

civil indefensa. Recordo que la gent se m’apropava 

perquè creien que una periodista dels EUA podria 

protegir-los. Aquesta responsabilitat em va impac-

tar fortament. Em va fer veure que hem de pren-

dre una decisió fonamental: si volem representar  

l’espasa o l’escut. En aquella ocasió em veien com un 

escut, però massa sovint els mitjans formen part de 

la maquinària bèl·lica i no es pregunten què és just. 

I ho hem de fer sempre que informem del que sigui, 

per exemple, sobre les terribles desigualtats racials i 

econòmiques entre qui emmalalteix de la Covid-19 i 

qui no. Hem de decidir quin paper volem tenir en el 

món, i jo no soc aquí per protegir el poder.

.
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Després que el discurs d'odi hagi 

crescut a internet durant anys sen-

se gaire impediments, les plata- 

formes principals hi estan posant 

barreres i nous creadors de con-

tingut polític confronten els argu-

ments de l'alt right a la xarxa.

Una dècada 
d’extrema dreta 
‘online’: expansió, 
cim i decadència

ALBERT LLORETA 
REALITZADOR AUDIOVISUAL EN L'ÀMBIT DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I LA CULTURA DIGITAL
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Fa 12 anys, Barack Obama guanyava les prime-

res eleccions democràtiques del món en què les  

xarxes socials tenien un paper protagonista. La seva 

campanya basada en la il·lusió i l’esperança d’un 

món nou possible (“Hope”, “Yes, we can”) reanima-

va les idees tecnoutòpiques dels anys noranta que 

veien en lnternet una eina horitzontalitzadora, útil 

per aconseguir una mobilització política i democrà-

tica global. Els ciutadans del planeta podrien assolir 

noves quotes de llibertat i de progrés... via Facebook. 

També alimentarien aquesta idea de progrés 

digital global i sense líders les grans revolucions 

socials dels principis de la dècada: les primaveres 

àrabs, el 15-M, Occupy Wall Street, Wikileaks. Però, 

curiosament, aquests moviments globals utilitzaven, 

sense saber-ho, icones generades en espais que, 

ja llavors, estaven dominats per una onada creixent  

i expansiva d’extrema dreta. La més famosa d’aques-

tes icones és la màscara d’Anonymous, que concre-

tament prové d’un racó d’Internet anomenat 4chan. 

4chan és una de les pedres fundacionals de 

l’ecosistema digital de la darrera dècada. Tot i que va 

començar com un simple tauler d’imatges d’anime 

japonès, ha anat creixent, i s’ha convertit en una de 

les fàbriques principals de mems i de campanyes. 

D’influència gasosa i de funcionament relativament 

obscur, ha marcat el caràcter i el to de molts dels  

esdeveniments digitals dels darrers anys. 

Per entendre la influència de 4chan, va bé 

l’exemple de la màscara: el famós grup Anonymous, 

ideològicament contradictori i indeterminat, però 

eminentment antiestablishment, té l’origen en els 

atacs organitzats des de 4chan pels seus usuaris 

anònims. Com que tots els usuaris utilitzen el ma-

teix nom (anonymous), van començar, com a broma 

interna, a jugar a construir entre tots un gran ésser 

únic anomenat així, i a fer servir la màscara de Guy 

Fawkes de la pel·lícula V de Vendetta per identifi-

car-se. La màscara va fer fortuna i, al cap dels anys, 

encara es pot veure en protestes d’arreu del món 

com un símbol del poder del poble organitzat.

4chan ha generat una cultura essencial-

ment trol. És important entendre la matèria primera 

d’aquests trols: tenen una gran vocació transgresso-

ra, autoparòdica i humorística, però també  agres-

siva i passada de votes. Rebutgen l’establishment i 

veuen amb hostilitat l’apropament del mainstream al 

seu reialme digital.

Els trols anomenen normies l'onada de nous 

usuaris poc experimentats i seguidors de les ten-
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dències, a qui vinculen a l’èxit aclaparador d’Obama 

i al ressorgiment de l’activisme digital mandrós (l’ac-

tivisme de clics, de posicionaments morals de cara 

a la galeria, que anomenen sarcàsticament slack-

tivisme). Envalentits per l’anonimat, els usuaris de 

4chan despleguen els seus pensaments més foscos 

i apunten en totes direccions, una mica perquè sí, 

una mica per desfogar-se. Tal com explica Angela 

Nagle en el seu llibre Kill All Normies, 

Aquesta cultura d’anonimat va fomentar un 

ambient en el qual els usuaris compartien 

els seus pensaments més foscos. Pornogra-

fia estrambòtica, acudits interns, argot nerdy, 

imatges decrèpites i violentes, idees suïcides, 

agressives i incestuoses, racisme, misogí-

nia... eren constants de l’ambient generat per 

aquest estrany experiment virtual; però, so-

bretot, era cosa de mems divertits.*

Si pensem en l’extrema dreta, però, no ens ve 

al cap un jove hacker anònim frustrat. Els neonazis 

dels anys vuitanta i noranta formen la imatge mental 

que ens imaginem: tribus urbanes amb el cap pelat, 

tatuatges d’esvàstiques, futbol, cerveses i margina-

litat social. Per als grupuscles tradicionals, Internet  

ha sigut un espai útil que han pogut aprofitar des 

d’un bon començament amb macropàgines com 

Stormfront, un punt de trobada del supremacisme 

blanc actiu des del 1996.

L’extrema dreta, ja activa i mobilitzada, doncs, 

va xuclar tant com va poder l’energia trol de llocs com 

4chan, la va dotar de sentit i d’estructura ideològica 

i va oferir-los enemics clars i evidents: el feminisme 

Els trols de 4chan tenen 

una gran vocació 

transgressora,  

i autoparòdica,  

però també agressiva 

i passada de voltes. 

Rebutgen l’establishment 

i veuen amb hostilitat 

l’apropament del 

mainstream al seu 

reialme digital
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i l’antiracisme creixent a les universitats anglosaxo-

nes; el periodisme mainstream, sovint molt perdut 

en l’àmbit digital, i les idees i concepcions de l’esta-

blishment del món post-Obama. Com diu el col·lectiu 

Proyecto Una al seu llibre Leia, Rihanna y Trump, es 

tractava d’un enemic fantasma per mobilitzar-los:

L’invent d’un “enemic fantasma”, indefinit  

i mutable. Un enemic que pot ser utilitzat per 

parlar a les seves víctimes virtuals, la “gent del 

carrer”, i així dirigir les seves frustracions. Do-

ble punt, perquè, a més, els permet presen-

tar-se com a rebels davant d’un sistema cor-

rupte, format per les catequesis de l’esquerra 

i el puritanisme feminista, suposadament 

agents que pretenen “segrestar la llibertat 

d’expressió”.*

D’aquest encreuament entre trols i extrema 

dreta, regat amb diners dels lobbies més reacciona-

ris d’arreu del món, en sorgeixen els famosos espais 

de l’alt-right, és a dir, els nous moviments polítics  

digitals d’extrema dreta.

Hi ha una gran diversitat en aquest món: des 

d’influencers joves com Lauren Southern o Milo  

Yiannopoulos, passant per les ràdios i els mitjans de 

comunicació ultraconservadors com Breitbart News, 

fins a grups misògins com els MGTOW (‘Homes que 

segueixen el seu propi camí’), o la subcultura incel 

(abreviació de celibat involuntari, referint-se a grups 

de suport de misògins verges). 

No es tracta simplement de petits grups mar-

ginals de friquis inofensius. Per exemple, algunes 

comunitats d’incels han protagonitzat assassinats 

massius als Estats Units, a Nova Zelanda i al Canadà, 

La nova fornada d’influencers d’extrema dreta  

ha fet arribar les seves idees directament a milions 

de joves d’arreu del món, que no les perceben com 

a potencialment perilloses o ofensives, sinó com la 

ideologia dominant en els seus espais virtuals d’oci
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qüències d’aquest combo és l’èxit aclaparador de les 

campanyes de Donald Trump a la xarxa i eventual-

ment la seva victòria el 2016.

Internet ha sigut un espai on l’extrema dreta 

ha pogut normalitzar-se, amplificar el seu discurs, 

arribar a nous públics i obtenir poder polític, i, des-

prés de la victòria de Trump, semblava que la situació 

seguiria per aquest camí de manera irreversible.

Però la situació s’ha revertit i la cadena de 

transmissió s’ha trencat. L’alt-right s’ha fos, el seu 

domini ideològic ha desaparegut, i els seus actius 

principals han perdut seguidors i influència. Això ha 

passat principalment per dos motius. 

El primer és que, després d’anys d’inacció i de 

deixar fer, les plataformes principals s’han posat les 

piles a l’hora de controlar una part del discurs d’odi 

que amplificaven. S’han banejat comptes, s’han  

eliminat vídeos, tuits i entrades o s’han acompa-

nyat amb avisos. Tot i això, alguns activistes recla-

men més mà dura contra l’extrema dreta en algunes  

plataformes com Facebook o Twitter. Després de ser 

foragitats de les plataformes principals, n’han gene-

rat i ocupat de pròpies, com Parler o Gab, amb molta 

menys capacitat de transmissió.

D’altra banda, el debat polític a la xarxa és més 

divers que fa cinc anys gràcies al ressorgiment d’una 

sèrie de noves veus i d’espais influents que con-

fronten la de l’alt-right, n’evidencien els arguments  

circulars i els confronten en debats. 

A YouTube i a Twitch hi ha una nova generació 

de creadors de contingut polític amb perspectives 

diverses però que confronten frontalment l’extrema 

dreta, els discursos d’odi, el racisme i l’antifeminis-

me de l’onada anterior. En l’àmbit anglosaxó, strea-

a part d’assetjaments, homicidis i altres formes de  

violència. A dia d’avui, alguns d’aquests assassins en-

cara són celebrats i recordats per usuaris de 4chan. 

Durant anys, gràcies en part a la passivitat de 

les grans plataformes socials, aquesta nova fornada 

d’influencers d’extrema dreta ha fet arribar les seves 

idees directament a milions de joves d’arreu del món, 

que no les perceben com a potencialment perilloses 

o ofensives, sinó com la ideologia dominant en els 

seus espais virtuals d’oci, en contraposició a la ideo-

logia dominant de la vida analògica. Així s’ha generat 

una cadena de transmissió de l’extrema dreta cap 

al mainstream, a través d’usuaris que, sovint sense 

saber-ho, han domesticat i repetit arguments pro-

vinents de l’extrem i els han normalitzat.

Aquest ecosistema arriba a la seva esplendor 

màxima a la meitat de la dècada. Una de les conse-

* Traduccions de l’autor.



6
4

A
n

u
a

ri M
è

d
ia

.c
a

t  2
0

2
0

mers com Destiny o Hasanabi a Twitch, o youtubers 

com Contrapoints, ofereixen sortides i perspectives 

políticament diverses. A casa nostra, col·lectius 

d’esquerres com Proyecto Una o Cuellilargo han co-

mençat a explicar i amplificar la realitat d’una altra 

Internet profunda, diversa i creixent, d’esquerres i 

transformadora. 

El pinyol de l’extrema dreta ha tornat a la 

marginalitat online; però, tot i això (o precisament 

per això), les seves accions directes al carrer han  

augmentat. Segons el Center for Strategic and Inter-

national Studies, la ultradreta ha estat al darrere del 

67% dels plans i atemptats terroristes durant el 2020 

als Estats Units i han sorgit nous grups de carrer 

com els Proud Boys o el moviment violent boogaloo 

(també amb l’origen a 4chan, en el qual els usuaris 

es criden, els uns als altres, a generar onades d’acció 

violenta contra antifeixistes i altres grups activistes). 

Obama i Trump han marcat les dues primeres 

grans batalles ideològiques a les xarxes, cosa que  

indica com és d’important per al món digital la in-

fluència nord-americana en aquest nou terreny de 

joc. A mesura que es compliqui i hi apareguin nous 

actors, cal esperar que el paper protagonista que 

l’extrema dreta ha aconseguit en aquesta primera 

onada no es torni a repetir. 

Arran de l’atac al Capitoli nord-americà 

per part de seguidors trumpistes, s’ha bloquejat  

l’expresident Donald Trump en diversos serveis web 

i plataformes com Twitter, Amazon Web Services, 

Facebook o Tik Tok, en un gest col·lectiu sense pre-

cedents per lluitar contra el discurs de l’odi que, en 

molts casos, arriba tard i amb presses, després que 

el president hagi pogut aprofitar el seu estatus po-

A casa nostra, col·lectius 

d’esquerres com Proyecto 

Una o Cuellilargo han 

començat a explicar  

i amplificar la realitat 

d’una altra Internet 

profunda, diversa  

i creixent, d’esquerres  

i transformadora
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lític per saltar-se constantment les normatives d’ús 

de les plataformes durant anys que sí que s’apliquen  

a la resta dels usuaris. Més enllà de les raons de cada 

plataforma per passar de la connivència absoluta  

a bloquejar-lo per incitació a l’odi, aquesta decisió 

col·lectiva és una demostració més de la força de 

l’espai privat digital i de la seva influència en la con-

versa pública global. 

De moment, res no sembla indicar que  

puguem gaudir aviat d’espais digitals públics. Ben  

al contrari, no hi haurà més remei que continuar 

construint els discursos polítics en grans àgores pri-

vades amb interessos particulars. Unes plataformes 

que podran monitorar, amplificar, marginar o eliminar 

les idees dissidents si així ho desitgen, o si així els ho 

demanen els seus inversors. 

Tot just som a la prehistòria d’Internet, però 

el futur dels nous espais ideològics digitals depèn, 

també, de com equilibrem i limitem aquest creixent  

i amenaçador control privat del discurs públic.
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Ja al setembre, mentre als 

EUA tenia lloc el primer debat 

presidencial, un dels conflictes 

més antics del món –prop de 

tres dècades ja– s’agreujava:  

Armènia acusava de nou l’Azer-

baidjan d'atacar civils a la zona 

de l'Alt Karabakh. Aproximada-

ment la meitat de la població va 

haver d'abandonar la regió i es 

van produir desenes de morts 

de civils i de militars. Al novem-

bre van signar l'alto el foc.

Un vendaval mediàtic va recórrer el món  

a principis de novembre per cobrir les elec-

cions presidencials als Estats Units, en una 

de les poques excepcions d'un any mono-

politzat informativament per la pandèmia  

i la seva gestió. Però, quins altres temes van 

quedar esmorteïts les setmanes que només 

es mirava amb lupa la batalla Biden-Trump? 

YERAY S. IBORRA

Sis notícies 
tapades per les 
eleccions als EUA 1. Conflicte  

a Armènia
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Durant la cursa electoral als 

Estats Units, es va reobrir 

una ferida a l’Atlàntic que els  

poders públics europeus dona-

ven per tancada. Durant l’oc-

tubre va rebrotar l’arribada de 

pasteres a les illes Canàries, una 

via que els acords de vigilància 

de fronteres entre Espanya i el  

Senegal, via Frontex, havien 

aturat el 2006. La crisi econòmi-

ca per la Covid-19 ha fet revifar 

el trànsit i el drama sobre el mar.

L’oposició va considerar il·le-

gítimes les presidencials de fi-

nals d’octubre i va demanar un  

Govern de transició per organit-

zar-ne de noves. Les protestes 

van causar 5 morts, 12 segons 

l’oposició. Si la cobertura de les 

eleccions en països africans 

ja sol ser escassa, tempestes  

mediàtiques com la Covid-19 o 

les eleccions als EUA agreugen 

el dèficit informatiu en relació 

amb el Sud global.

No solament la política mou 

el món. Hi ha moviments que  

tenen conseqüències directes 

–i molts cops catastròfiques– 

sobre la població: un terratrèmol 

a la regió de l’Egeu, una zona 

d’activitat sísmica habitual, va 

provocar prop d’un centenar de 

morts a Turquia. Els efectes del 

terratrèmol també van causar 

morts a Grècia.

El president de Tanzània, John 

Magufuli, va ser reelegit en el 

càrrec en les eleccions del 30 

d’octubre amb el 84% dels vots, 

però el líder opositor, Tundu  

Lissu, va denunciar frau en els 

comicis. Tal com recull El País, 

Amnistia Internacional ha aler-

tat del clima de repressió en 

què viuen opositors i periodis-

tes a la regió.

L'aeroport de Doha va sotmetre 

desenes de passatgeres a una 

exploració vaginal per esbrinar 

qui havia abandonat un nadó en 

un bany. L’episodi el van denun-

ciar les afectades d'un vol a Syd-

ney i va desencadenar una crisi  

diplomàtica amb Austràlia. “És 

molt preocupant i ofensiu”, va 

dir la ministra australiana d'Exte-

riors, Marise Payne.

2. Crisi a les 
Canàries

3. Terratrèmol  
a l’Egeu

4. Eleccions a la 
Costa d’Ivori

5. Acusacions de 
frau a Tanzània

6. Vexacions a 
dones a Qatar
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una retallada als drets  
de les embarassades

Parir en
pandèmia:

Elena Navarro Sancho
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Hospitals d’arreu dels Països Ca-

talans van obligar dones embaras-

sades a parir sense acompanyant i 

amb mascareta, van desaconsellar 

la lactància materna i van sepa-

rar mares sospitoses de coronavi-

rus dels seus nadons, exercint fins  

i tot violència obstètrica en alguns 

casos. Les mesures de prevenció 

van provocar un clar retrocés en 

els drets reproductius de les do-

nes, que al cap de pocs mesos es  

va demostrar innecessari i contra- 

produent.

Mentre li obrien la panxa per treure-li la filla, una  

infermera li posava el bastonet de la PCR pel nas. “De 

debò, ara?”, va exclamar. Ja li havien pres una pri-

mera mostra hores abans, tan aviat com va posar els 

peus a l’hospital, però ho havien fet malament i ara 

li ho tornaven a repetir. Era 17 de març, feia tres dies 

que Pedro Sánchez havia declarat l'estat d'alarma 

per la pandèmia del coronavirus i, en aquell hospital 

de Barcelona, Alba Carreras passava per una cesària. 

Tot i haver donat negatiu en una PCR unes quan-

tes setmanes abans, la varen tractar igualment com  

a sospitosa de contagi perquè havia tingut símpto-

mes compatibles amb el virus anteriorment. 

Sense anar de part, li varen indicar la cesà-

ria sostenint que hi havia risc fetal pel coronavirus.  

Carreras assegura que va signar el consentiment 

molt pressionada per la ginecòloga: “Em deia que, si 

li passava alguna cosa a la meva filla, ‘allà tu’, i que el 

risc era molt alt”. Després, totes les proves fetes a la 

nena van sortir correctes. Durant tota l’estona que va 

estar a l’hospital, no li varen permetre estar en cap  

moment amb el seu company. “Em varen despu-

llar, em varen tancar en una sala i només vaig poder 

veure la meva parella un moment a través del vidre”, 

recorda nou mesos després, encara amb insomni  

i estrès postpart.

En néixer, es van endur la filla i no la hi va-

ren tornar fins hores (no recorda quantes) després,  

un cop ja tenien el resultat negatiu de les dues 

PCR. “Me l'aproparen a la cara com el Rei Lleó i se la  

varen emportar mentre jo cridava que me la tornes-

sin, que m’havien promès no separar-me d’ella”, re-

lata. Hi ha un record que Carreras sí que manté clar: 

l’impacte de veure la seva filla entrar a l’habitació 



7
1

A
n

u
a

ri
 M

è
d

ia
.c

a
t 

 2
0

2
0

despullada i dins un bressol estil incubadora, amb un 

cartell que deia: “Bressol transparent per a mare amb 

sospita de coronavirus”.

Aquell mateix 17 de març, el Ministeri de  

Sanitat publicava el primer document sobre l’atenció 

al part en cas de dones contagiades. Davant un virus 

que es coneixia mèdicament molt poc i amb una gran 

pressió assistencial, el Govern espanyol va optar per 

recomanacions molt estrictes: separar els nadons de 

les mares amb la Covid-19 o sospitoses d’infecció. No 

es mullava sobre què fer amb la lactància materna, 

però sí que destacava els possibles beneficis davant 

el virus. Un mes més tard, les indicacions varen can-

viar radicalment i ja promovien el contacte pell amb 

pell entre la mare i el nounat i la lactància materna.

Amb les recomanacions tan severes al princi-

pi, molts hospitals arreu de l'Estat espanyol varen (en 

un primer moment) separar mares contagiades dels 

seus nadons, prohibir acompanyament als parts, així 

com impedir el pell amb pell precoç i la lactància ma-

terna directa. Entitats com El Parto es Nuestro o Dona 

Llum denunciaren aquestes pràctiques com una vul-

neració dels drets de les dones i reclamaren que els 

protocols s’ajustessin a les indicacions de l’Organit-

zació Mundial de la Salut, que recomanava no impe-

dir la lactància materna. Així ho van fer també altres 

organismes com la Societat Pediàtrica del Canadà  

o el Col·legi d’Obstetrícia i Ginecologia del Regne Unit.

Carreras, que és periodista, denuncia el que va 

passar com a violència obstètrica i està preparant un 

documental sobre el tema. Aquest tipus de violència 

pot definir-se com l'apropiació del cos i dels proces-

sos reproductius de les dones per part de prestadors 

de salut, cosa que s'expressa en un tracte jeràrquic 

Entitats com El Parto es 

Nuestro o Dona Llum 

denunciaren aquestes 

pràctiques com una 

vulneració dels drets de les 

dones i reclamaren que 

els protocols s’ajustessin 

a les indicacions de 

l’Organització Mundial de 

la Salut, que recomanava 

no impedir la lactància 

materna
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deshumanitzador i en un abús de medicalització  

i patologització dels processos naturals. Això provo-

ca en les dones una pèrdua d'autonomia i de capa-

citat de decidir lliurement sobre els seus cossos i la 

seva sexualitat, afectant la seva qualitat de vida.

La Xina com a precedent

“El pell amb pell, l’acompanyament de la dona 

en el part... Posar fi a tot això significa una destralada 

als drets que ha costat dècades aconseguir als pari-

toris”, sosté Lucía Alcaraz, comare de l’Hospital Ger-

mans Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona. Creu que 

les primeres recomanacions foren tan dures perquè 

tota l’experiència venia de la Xina “i allà el que es feia 

eren cesàries i separacions”. A Catalunya, però, as-

segura que “l’Administració de seguida es va situar”  

i les recomanacions ja des del principi varen ser de 

“no separació i no cesàries”.

Els primers estudis sobre l’impacte del coro-

navirus en mares i en nadons ja apuntaven que no 

hi havia transmissió vertical (dins la panxa), i que els 

nadons infectats no patien (en la gran majoria de  

casos) patologies greus. Una de les primeres  

investigacions en aquest sentit la va publicar a l’abril 

el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties 

(CDC, per la sigla amb anglès). Mostrava que, de 291  

nadons contagiats, 59 varen ser ingressats i cinc va-

ren necessitar UCI pediàtrica. Al juliol, un altre estu-

di publicat a la revista The Lancet (“Infeccions per 

SARS-CoV-2 en l’embaràs”) sostenia que l’índex de 

contagi en nadons és molt baix i només 1 de cada 

1.785 nadons infectats necessitaven hospitalitza-

ció. Dels 66 de la mostra que van ser ingressats, cap  

no va morir.

“Del virus en sabíem poc, però hi ha altres co-

ses que sí que sabíem”, recalca Alcaraz. “Sabíem les 

conseqüències de separar mare i nadó. Et carregues 

un vincle importantíssim, amb beneficis més que  

demostrats en el neurodesenvolupament i en el sis-

tema immunitari”. “Encara tenim —continua— una 

atenció molt biomèdica, intrusiva, de molt poca com-

prensió dels processos del part i de la vinculació”.

Els protocols per la Covid-19 no només van 

afectar les dones positives, sinó que van alterar tota 

l'atenció. Gabriela explica que dilatava en un hospital 

de Barcelona en una sala plena de trastos, “que no 

era un paritori”, perquè era l’espai que tenien lliure. 

Era 25 d'abril i li van provocar el part, però no acon-

seguia dilatar i va acabar en cesària. Assegura que “el 

tracte va ser bo”, però lamenta que pel virus va haver 

d’entrar sola al quiròfan.

Ella va parir sense mascareta perquè en aquell 

moment encara no eren ni obligatòries al carrer, però 

ara com ara moltes clíniques arreu de l’Estat exigei-

xen dur-la, fins i tot en dones sanes. Va ser el cas de 

Laura. Ella va demanar treure-se-la, perquè sentia 

que no podia respirar, que es marejava. Però no li ho 

varen deixar fer, tot i tenir la PCR negativa. Va pa-

rir el 27 d'octubre en un hospital de Barcelona i, per  

algun problema amb l’epidural, li cremava com el  

foc la part esquerra del cos. “Em deien que era im-

portant la respiració, però amb la mascareta no po-

dia”, recorda. Al final se la va treure, i els professionals 

marxaren a posar-se l’equip de protecció individu-

al (EPI). Alcaraz s’oposa a la mesura i defensa que 

els parts han de ser tan normals com sigui possible: 

“Davant de qualsevol malaltia infecciosa, els que ens 

hem de protegir som els professionals”, opina.
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L’assistència humanitzada retrocedeix

El País Valencià va ser a l’epicentre de la po-

lèmica perquè la Generalitat va publicar un protocol 

que prohibia a totes les dones (contagiades o no) estar 

acompanyades en els seus parts. La decisió va topar 

amb l’oposició frontal d’usuàries i de comares, i qua-

tre dies després van haver de rectificar i tornar a dei-

xar-hi passar els acompanyants, excepte en les ce-

sàries. “Ho record amb incredulitat total. No tenia cap  

sentit. Cap organisme oficial recomanava això”, asse-

nyala Carolina Sánchez, comare supervisora de pari-

toris de l’Hospital Doctor Peset i membre de l’Asso-

ciació de Matrones de València. Defensa que tampoc  

en les cesàries les dones no haurien d’estar soles,  

i augura que costarà de revertir la retallada d’aquest 

avenç: “Molts centres que havien instaurat pràctiques 

per a una experiència positiva en els parts, obligats 

per dones i matrones, ara s’aferraran a la conjuntura 

de la Covid-19 per no fer-ho”, sosté.

Malgrat que cap organisme nacional ni  

internacional no aconsella que les dones pareixin  

soles, encara se’n troben casos recents. Al novem-

bre, l’Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa, a Sa-

ragossa, va prohibir anar amb companyia a la zona 

de dilatació, una mesura que va haver de rectificar 

una setmana després per les queixes de les usuàries.

“A mi aquesta pèrdua de la humanitat en l’as-

sistència em castiga molt. Perjudica, i és difícil de 

mesurar la importància que té”, diu Octavi Córdoba, 

cap de Ginecologia de l’Hospital de Son Espases, el 

centre referent a les Illes Balears. Al març, els hos-

pitals públics illencs es varen posar d’acord en els 

punts clau del protocol, segons les primeres reco-

manacions oficials: separar la mare i el nadó en el 

Un protocol de la 

Generalitat valenciana 

prohibia a totes les dones 

(contagiades o no) estar 

acompanyades en el part. 

Quatre dies després van 

rectificar per la pressió 

d'usuàries i comares
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cas d’una dona positiva o sospitosa d’infecció i fer la 

lactància materna amb tirallets. Aquesta normativa, 

que va afectar unes cinc dones (totes a Son Espa-

ses), es va corregir un mes després. Córdoba remar-

ca la manca d’informació que hi havia i el fet que els 

hospitals no havien tingut temps de preparar zones 

aïllades. “La situació s’ha tranquil·litzat moltíssim”, 

comenta. Però alerta: “Hi ha molt per fer en el recor-

regut de tornada a l’assistència humanitzada. Amb 

seguretat, però amb menys distància i por”.

“S’està fent molt enrere amb la humanització 

amb la Covid-19”, hi afegeix la cap de Pediatria de 

l’Hospital de Son Llàtzer, el segon més gran de l’ar-

xipèlag. Posa d’exemple una lluita que no va acon-

seguir guanyar: el cas d’una dona contagiada que va 

ingressar amb una pneumònia i li varen prohibir estar 

amb el seu nadó de dos mesos durant tota la set-

mana que va ser a l’hospital. Herrero assegura que 

“no tenia cap sentit”, perquè el pare i el nadó també 

estaven contagiats, i, per tant, no hi havia risc per 

a ells. “Donava lactància materna i estava tot el dia 

tota sola amb el tirallet”, continua la pediatra. Des-

prés de les reclamacions, li van assegurar que, quan 

estigués bé, la canviarien de planta i llavors ja podria 

estar amb el nadó. Però ningú no la va moure.

Seqüeles	psicològiques
"He arribat a veure el cas d’una mare que va 

estar vuit dies sense la seva filla”, confessa Andrea 

Capó, comare de la Central de Coordinació Covid-19 

a les Illes, que fa el seguiment de les gestants posi-

tives en coronavirus. Assegura que aquestes pràc-

tiques van afectar sobretot dones ateses en hospi-

tals privats i que ara ja no es fan enlloc. No dubta a 

"He vist el cas d’una mare 

que va estar vuit dies 

sense la seva filla”, diu 

Andrea Capó, comare de 

la Central de Coordinació 

Covid-19 a les Illes,  

que fa el seguiment  

de les gestants positives
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qualificar-ho de violència obstètrica. “Que han estat 

poques dones? Sí. Però com han quedat?”, es pre-

gunta.

“Ho veurem més endavant, però això ha po-

gut generar trauma i deixar seqüeles importants en 

la salut mental de les mares i dels nadons”, afirma la 

psicòloga perinatal Iria Sanz. I hi afegeix que privar el 

contacte i la lactància “són situacions traumàtiques 

brutals, viscudes dins una situació ja per si traumàti-

ca de pandèmia”.

Sanz és membre de l’Associació Naixença pels 

drets de les dones embarassades. L’entitat denun-

cia que hi ha hagut un augment dels parts induïts i 

instrumentalitzats durant la pandèmia. L’estudi Em-

baràs i resultats postpart en una població provada 

universalment per SARS-CoV-2 a la ciutat de Nova 

York: un estudi de cohort prospectiu posa una mica 

de llum sobre el tema. D’una mostra de 675 dones, 

70 van donar positiu i només 15 eren simptomàti-

ques. Així i tot, la taxa de cesària era molt similar per 

a les gestants amb símptomes que sense (el 46,7% 

i el 45,5%, respectivament) i més alta que per a les 

dones sense la Covid-19, que era del 30,9%.

Capó apunta dues causes que expliquen 

aquest augment de les cesàries. D’una banda, que 

“quan el virus és greu (cosa que passa poc) en em-

barassades els símptomes encara són més greus”.  

I, d’altra banda, sosté que s’han pogut fer més induc-

cions del part en cas de contagi, cosa que augmenta 

molt les possibilitats que acabi intervingut.

Avortar sola

“Vaig estar una hora plorant sola en una  

cadira, perquè no em varen deixar entrar amb el meu 

Elena Navarro Sancho (Sant Carles de la 
Ràpita, 1993). Ha format part del col·lectiu 
de periodisme SomAtents, ha col·laborat 
des de l'Argentina amb FronteraD i La 
Vanguardia Magazine. A les Terres de 
l'Ebre, va treballar al digital Aguaita.cat. 
Ara, a Mallorca, a l'ARA Balears.

home ni a la sala d’espera”, relata Maite a l’altra ban-

da del telèfon. Era al maig i anava, embarassada de 

bessons i de quatre mesos i mig, a un hospital de 

Palma a signar la interrupció voluntària de l'embaràs. 

Una amniocentesi va mostrar que un dels fills patia la  

síndrome d’Edwards, una malaltia incompatible amb 

la vida. Els professionals li varen recomanar aturar-li 

el cor com més aviat millor, perquè així la seva ger-

mana tenia més possibilitats de sobreviure.

“Jo estava fatal, molt vulnerable. I sola”,  

recorda Maite encara amb angoixa. Diu que al proto-

col Covid-19 s’hi va sumar la mala sort d’una ginecò-

loga sense sensibilitat. “Em deia que no feia falta que 

m’ho fes, perquè igualment moriria. O em soltava, 

quan em queixava del mal, que fes el favor d’estar 

callada perquè no l’estava ajudant en res”, denuncia.

Aquella va ser una experiència traumàtica que 

encara està sanant. Finalment, la seva filla va néixer, 

en un part per cesària perquè venia de natges. En 

aquest cas, Maite sí que va estar acompanyada i va 

viure un part “molt respectat”. Està convençuda que 

això va ser així perquè va tenir sort i perquè va ser 

molt activista. “Però que això depengui de la bona o 

mala sort significa que el sistema no funciona”, tanca.
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Sense buscar respostes a com es 

podria haver evitat l’assassinat i 

què cal canviar perquè no es repe-

teixi, la cobertura informativa dels 

feminicidis manté les responsabi-

litats dels poders públics fora del 

focus d’atenció social.

Del recompte a la 
rendició de comptes

MERITXELL RIGOL 
COORDINADORA DE L’OBSERVATORI DE LA COBERTURA DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS MITJANS 

DE COMUNICACIÓ DE MÈDIA.CAT
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Durant el confinament, l’àmplia atenció informati-

va a la situació en què quedaven les dones tanca-

des sota el mateix sostre que homes agressors va 

ser una mostra de com la mirada androcèntrica  

va esquerdant-se als mitjans. Allò que passa a les 

dones és, en els darrers anys, menys invisibilitzat i 

no tan menystingut en l’agenda mediàtica, que s’ha 

tornat més permeable a focus i plantejaments intro-

duïts pel feminisme en molts espais de la vida social.

Els mitjans, generalment, ja no conceben la vi-

olència masclista com a fets ni aïllats ni privats. Així ho 

constata, per exemple, la freqüència amb què s’han 

fet ressò de l’augment de les peticions de suport entre 

les dones en situacions de violència masclista durant 

els primers mesos de la pandèmia o la visibilització de 

diversos recursos disponibles per acompanyar-les.

Un dels recursos que fa prop de dues dècades 

que es van començar a utilitzar per desprivatitzar la 

violència masclista i ubicar-la en el pla d'acció públi-

ca és comptabilitzar el nombre d'assassinats de do-

nes a les mans d’homes (si més no, els comesos per 

parelles o exparelles; els oficials). Recórrer a la xifra 

que ens ofereix aquesta llista a l’hora d’informar d’un 

feminicidi ens ajuda a sortir del cas concret i apro-

ximar-nos a la magnitud del fenomen. Ara bé, xifrar 

les desenes de víctimes d’assassinats masclistes any 

rere any sense, en paral·lel, situar el focus informatiu 

en les seves causes i sense centrar l’atenció medià-

tica en la rendició de comptes de les autoritats (amb 

l’obligació, en tot nivell de govern, d’actuar per erra-

dicar la violència masclista) perpetua la idea que els 

feminicidis són morts inevitables.

“No són mala sort ni inexplicables. Les vio-

lències masclistes, i els feminicidis en concret, són 

Xifrar les desenes de 

víctimes d’assassinats 

masclistes any rere any 

sense, en paral·lel, situar 

el focus informatiu en 

les seves causes i en la 

rendició de comptes de 

les autoritats perpetua la 

idea que els feminicidis 

són morts inevitables
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estructurals. Per tant, la responsabilitat és social, 

de manera estesa, tot i que de manera molt més 

intensa per part dels organismes públics que tenen 

interacció amb les dones, per exemple, en serveis 

de salut, d’educació o d’ocupació”, explica Patsilí 

Toledo, doctora en Dret Públic i membre del Grup 

Antígona, de la UAB.

Visibilitzar les declaracions de rebuig insti-

tucional i els gestos de condol que són promoguts 

pels governs després dels assassinats masclistes, 

així com la decisió d’alguns consistoris de presen-

tar-se com a acusació en els judicis, també refor-

ça la mirada sobre la violència masclista com una 

problemàtica que mereix respostes públiques. Si 

bé no és insignificant que els mitjans ho recullin, 

les paraules de condemna i els minuts de silenci 

convocats no són tot el que hem de demanar a les 

administracions després d’un feminicidi. Del pla es-

tatal al local, tenen la responsabilitat de prevenir la 

violència masclista, així com de protegir, investigar, 

sancionar i reparar les víctimes d’aquesta violència.

El salt qualitatiu en el tractament mediàtic 

dels feminicidis passa per superar el tractament de 

succés (i no omplir notícies amb detalls que ajuden 

poc o gens a entendre els perquès d’“un nou cas” 

d’assassinat masclista), buscar respostes a quin ha 

estat el paper de l’entorn (les accions i les omis-

sions) davant la situació de violència masclista, i 

aportar informació que permeti entendre què fa que 

una dona arribi a estar tan exposada a aquests ni-

vells de violència. De fet, fiscalitzar si hi ha respon-

sabilitats que traspassen l’agressor, és a dir, inter-

rogar l’actua- ció de les administracions públiques, 

és bàsic perquè les informacions sobre feminicidis, 

com explica Toledo, permetin que “no quedi un si-

lenci en llocs on hi ha responsabilitats”.

Ni inevitables ni amb un sol responsable

“La dona assassinada aquest matí a les Canà-

ries havia presentat dues denúncies per violència de 

gènere, tot i que no va voler continuar amb el procés 

judicial” (Ara); “No existien denúncies prèvies per vi-

olència de gènere, segons la Delegació del Govern” 

(RTVE). “Segons alguns mitjans locals, l’home tenia 

una ordre d’allunyament de la víctima” (Rac1). “La vícti-

ma de Sant Joan Despí no havia denunciat la seva pa-

rella, segons ha informat el Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya. En els assassinats d'Esplugues de 

Llobregat i Terrassa tampoc constaven antecedents 

judicials (Ara). “La víctima que va morir aquest diu-
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menge no l’havia denunciat” (Público). Són respostes 

a una de les poques preguntes que tots els mitjans es 

plantegen, sistemàticament, davant d’un feminicidi: la 

dona assassinada havia denunciat l’agressor?

“És important investigar si la dona havia acu-

dit a altres recursos d’atenció i preguntar-se si algú 

més coneixia aquesta situació; si s’havien fet inter-

vencions des dels serveis socials o des de l’escola 

de les criatures, o si hi havia hagut alguna deman-

da d’ajuda en l’àmbit comunitari”, planteja Beatriu 

Masià, experta en l’atenció a dones en situacions 

de violència masclista. Quins són els recursos que 

s’ofereixen a les dones per sortir de la situació de 

violència? Per què, si un servei especialitzat reco-

mana mesures de protecció per a la dona, la jus-

tícia no en fa cas? Funciona que l’única valoració 

del risc que es fa davant de la violència masclista 

Traslladar l’atenció informativa a 

l’actuació de les administracions 

reforçaria la consciència que l’acció 

pública per erradicar les violències 

masclistes és políticament exigible

sigui la de la policia? Quin és l’entramat burocràtic 

per accedir a ajudes amb què topen les dones? Són 

algunes de les preguntes que hi afegeix Masià per 

“ampliar el focus més enllà del fet de presentar o no 

la denúncia” i, així, descarregar les dones assassi-

nades o agredides de la plena responsabilitat en les 

informacions. “Hem d’entendre que la prevenció no 

és només policial; és de tot l’aparell públic: inclou 

salut, educació, serveis socials, ocupació, habitat-

ge; són àmbits que s’han d’implicar per aconseguir 

evitar situacions de violències masclistes”, detalla 

Toledo, sobre els àmbits cap als quals mirar, pre-

guntar i analitzar en les informacions.

Quant ha tardat la dona a ser atesa? Les res-

postes que ha rebut han tingut la diligència degu-

da? Ha estat ben tractada allà on ha demanat ajuda? 

Què faran les administracions per tal que altres do-
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nes no pateixin el mateix? Quin impacte es calcula 

que aconsegueixen tenir les polítiques actuals per 

erradicar la violència masclista? Són algunes pre-

guntes més que hem de rutinitzar en les cobertu-

res per abordar els feminicidis, des de la conscièn- 

cia que tots els serveis públics són responsables 

d’estar alerta i respondre a les dones en situacions 

de violència masclista. 

Traslladar el centre de l’atenció informativa 

de l’actuació de les dones a l’actuació de les admi-

nistracions reforçaria la consciència que l’acció pú-

blica per erradicar les violències masclistes és polí-

ticament exigible. Ni més ni menys exigible del que 

ho és, a tall d'exemple, garantir un sistema sanitari 

capacitat per atendre adequadament (a temps, amb 

cura i qualitat) la salut de les persones. En ambdós 

casos, ens hi van moltes vides.
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El text de la peça ‘El topless 

d’Anabel Pantoja desafia la 

censura a Instagram’, a El Món, 

té 253 caràcters, menys que 

un tuit. L’article ofereix el que 

promet: poc text seguit d’una 

imatge de la famosa semi- 

nua publicada al seu Insta-

gram. Un consell: si la notícia 

no se sostindria sense afe-

gir-hi una imatge de les xarxes 

socials, no és una notícia.

La cosificació és l’ús de les dones i, en espe-

cífic, de la seva imatge per a finalitats que no 

les dignifiquen com a persones. És un tipus 

de masclisme difícil de detectar, perquè està 

vinculat a rols i estereotips de gènere natu-

ralitzats en la societat, però és a la base de 

l’iceberg de les violències.  MIREIA PÉREZ

Sis maneres de 
cosificar les 
dones als mitjans

1. Reduir la 
notícia a una 
imatge
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Malgrat que sigui la matei-

xa protagonista qui hagi difós 

la imatge en primera instància 

(com a "Carla Barber revoluciona 

Instagram amb un nu integral", 

a Última hora), és responsabilitat 

dels periodistes situar les pràcti-

ques d’autocosificació en un clima 

de pressions socials patriarcals 

que fomenten i estructuren cer-

tes actituds i estereotips de gè-

nere. No fer-ho és rapinyar clics. 

El Nacional publica que "Amaia 

Montero s'aprima tants quilos 

que ja no sembla ella: pesa la 

meitat". El digital també afirma 

que la cantant “està canviada 

i guapa”. Associar bellesa amb 

estar prima és un tipus de gor-

dofòbia basat en les exigències 

socials al voltant de la imatge de 

les dones que n’aprofundeix la 

cosificació.

"La dona de Pedro Sánchez ja no 

és com recordaves: el seu canvi 

després del coronavirus", titula 

CatalunyaDiari. La regla d’or de 

la perspectiva de gènere és clara 

en aquest aspecte: sabem que 

una expressió és sexista quan, 

en invertir-la, ens sembla ridícu-

la. Caldria veure si el mitjà es re-

fereix al president del govern es-

panyol com “el marit de Begoña 

Gómez”.

Del centenar de titulars a la porta-

da del diari Sport en un dia qual- 

sevol, només quatre tenen do-

nes com a protagonistes. Tres 

d’aquestes peces se centren en 

l’aspecte físic de dones cantants, 

actrius o famoses, difonent imat-

ges d’elles nues, consells de belle- 

sa i especulacions sobre la seva 

maternitat. Les dones esportis-

tes, aparentment, no existeixen.

Difondre un discurs cosificador 

sense criticar-lo amb cara i ulls 

acaba donant-li més difusió. A 

“Els col·laboradors de 'Sálvame' 

es diuen de tot: ‘Inculta, obsce-

na, grassa’”, El Món dona espai 

als insults masclistes d’un ha-

bitual del programa i en fa un 

comentari breu, superficial i poc 

fonamentat. A la pràctica, el mit-

jà aprofita els clics que li aporta 

reproduir els insults masclistes 

mentre aparenta jutjar-los. Un 

win-win de manual.

2. Explotar 
l’autocosificació

3. Referir-s’hi com 
‘la dona de’

5. Cànons 
de bellesa 
discriminatoris

6. Negar 
l’accés a espais 
masculinitzats

4. Recosificar  
des de la... 
crítica?



Mecanismes oblidats que eviten

catàstrofes 
nuclears
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La seguretat dins i fora de les plan-

tes nuclears d’Ascó i de Vandellòs 

ha estat al punt de mira després de 

dues fugues a la barrera de con-

tenció del reactor de Vandellòs II 

l’any 2018. Entitats expertes, al-

caldes dels municipis pròxims a les 

centrals i un informe del Síndic de 

Greuges assenyalen deficiències 

rellevants als plans d’emergència 

nuclear. Plans directors caducats, 

infraestructures insuficients, ab-

sència de simulacres o manca de 

consens en la gestió dels residus 

fan saltar les alarmes en un sector 

que afronta, sobre el paper, les se-

ves últimes dècades de vida.

Jordi Sans
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Circulant amb cotxe per l’AP-7, al límit entre la co-

marca del Baix Camp i la del Baix Ebre s’alça una 

cúpula de grans dimensions i d’un to metàl·lic gas-

tat a causa del pas del temps. És la central nuclear 

de Vandellòs II, que anualment produeix gairebé 

7 milions de megawatts d’energia elèctrica bruta i 

que, juntament amb els reactors d’Ascó I i II, forma 

el parc de centrals nuclears instal·lades a Catalunya 

generant més de la meitat de l’energia d’origen nu-

clear de l’Estat.

Les xifres de negoci són imponents, però no 

ho és tant la seguretat dins i fora de les plantes. 

A Catalunya, s’ha succeït una sèrie d’episodis de 

risc que han fet saltar les alarmes, entre els quals 

el cas investigat pel Jutjat núm. 2 de Reus de la 

planta de Vandellòs, que hauria operat del 13 de 

febrer al 2 de març de 2018 tot i tenir dues fugues 

a la barrera de contenció del reactor. El Síndic de 

Greuges, Rafel Ribó, va presentar un informe al 

novembre del 2019 en què analitzava dèficits im-

portants en matèria de seguretat en l’estat de les 

plantes nuclears d’Ascó i de Vandellòs. Mancances 

que han estat també constatades tant per asso-

ciacions com Greenpeace com per alcaldes dels 

municipis de la zona. 

Una arribada sense precaucions

L’energia nuclear a l’Estat espanyol es va co-

mençar a produir entre el 1968 i el 1970 (a les aca-

balles de la dictadura franquista) amb la posada 

en marxa de les centrals nuclears de José Cabrera 

(Guadalajara), de Vandellòs I (Tarragona) i de Santa 

María de Garoña (Burgos). Pel que fa a la segure-

tat, si bé en un inici el control era a càrrec de la 

El Síndic de Greuges va 

presentar un informe en 

què analitzava dèficits 

importants en matèria de 

seguretat en l’estat de les 

plantes nuclears d’Ascó i 

de Vandellòs
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Junta d’Energia Nuclear (JEN) i a partir del 1980 del 

Consell de Seguretat Nuclear (CSN), no va ser fins 

al 1983 que el Govern espanyol va aprovar una pri-

mera planificació relativa a la seguretat nuclear. Un 

document oficial del 1987 reconeixia que l’any 1982 

només la central d’Ascó disposava d’un pla aprovat 

provisionalment i que la resta de les centrals o bé 

encara no l’havien activat o no en tenien.

Uns quants anys després, va tenir lloc l’acci-

dent que va obligar a clausurar el reactor de Van-

dellòs I i a dia d’avui encara en ple procés de des-

mantellament. Al vespre del 19 d’octubre de 1989 

es va declarar un incendi a la turbina del reactor 

que va derivar en una inundació i en nombroses 

disfuncions en processos que havien d’assegurar 

la refrigeració correcta d’una estructura sotmesa 

constantment a unes temperatures altíssimes, fins 

a desenes de milions de graus centígrads.

Marcel Coderch, doctor en enginyeria elèctri-

ca i informàtica i coautor del llibre El miratge nu- 

clear, recorda que, a l’hora de construir les centrals, 

les empreses van demanar “no ser responsables 

civils de tots els danys que poden causar aquests 

reactors en un accident”. Els danys dels accidents 

nuclears “poden ser indeterminats”, diu Coderch, 

apuntant que no existeix cap empresa d’assegu-

rances que avali les centrals nuclears: “L'última op-

ció era assumir-ho tots col·lectivament a través de 

l’Estat”, conclou. En l’actualitat, l’organisme compe-

tent en matèria de seguretat nuclear és el Ministeri 

de l’Interior a través de Protecció Civil —el Centre 

de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) a 

Catalunya— i de les subdelegacions del Govern es-

panyol als diversos territoris.

La falta d’acció política

Tot i el pas dels anys i els canvis de colors al 

Govern central, els tempos legals i la realitat política 

segueixen descoordinades. Un exemple és la legisla-

ció que empara la seguretat nuclear. Al Reial decret 

1546/2004, de 25 de juny, que suposava l’aprovació 

del Pla bàsic d’emergència nuclear (PLABEN), es de-

limita un pla director per a cada una de les demarca-

cions on hi ha una planta i s’estipula que “el programa 

d’informació prèvia a la població de cada PEN tindrà 

una vigència de tres anys”. Això no obstant, entre la 

darrera actualització, al juny del 2020,  i l’anterior han 

transcorregut 11 anys.

Raquel Montón, responsable de la campanya 

antinuclear de Greenpeace a Espanya, argumenta 

que “la deixadesa és tremenda” per part del Minis-

teri de l’Interior. Exposa que “si algú complia alguna 

mesura, aquesta era obsoleta perquè estava sense 

actualitzar”. Montón recorda que “la tecnologia i els 

elements bàsics de funcionament del reactor com 

ara compressors, vàlvules de seguretat o barreres 

de pressió  són només el primer esglaó de la cadena 

que forma la seguretat nuclear”. En aquest sentit, in-

sisteix que la seguretat també té a veure amb altres 

factors com ara les condicions de treball de la planti-

lla o la voluntat de les corporacions i de les adminis-

tracions per establir canvis en les regulacions.

Una de les eines per garantir la seguretat 

a les localitats properes a les centrals nuclears és 

l’aprovació de plans d'actuació municipal en emer-

gència nuclear (PAMEN). Aquests plans es regeixen 

pels principis marcats pel pla director de cada zona 

i estableixen les accions que s’han de dur a terme 

a les proximitats de les plantes en cas d’incidència  
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nuclear, classificant els municipis en dues zones en 

funció de la seva proximitat: la zona I, formada pels 

pobles i per les ciutats en un radi de 0 a 10 quilòme-

tres, i la zona II, en un radi de 10 a 30 quilòmetres.

Les dues zones delimitades pel Pla d’emer-

gència nuclear de Tarragona (PENTA) —per la seva 

proximitat amb els reactors de Vandellòs II i d’Ascó 

I i II— són formades per un total de 142 municipis de 

Tarragona, de Lleida i de la Franja de Ponent. Segons 

consta al PENTA, els municipis de la zona I inclouen 

en els escrits respectius un pla que ha de permetre 

alertar la població, l’aplicació de les mesures per-

tinents, la distribució de “substàncies [pastilles de 

iode] per a la profilaxi radiològica”, el confinament do-

miciliari i l’aprovisionament, l'evacuació de la pobla-

ció si és necessari i la tramesa i el registre de comu-

nicacions durant l’episodi. En el cas dels municipis de 

la zona II, la planificació ha de garantir quatre de les 

sis mesures de la zona de més proximitat.

Deficiències	“sonades	i	espectaculars”
Tot i els principis que s’estableixen al PENTA 

i a la resta dels plans d’emergència nuclear, diver-

ses veus consideren que les mesures han d’anar 

més enllà. El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, va iniciar 

al juliol del 2019 una actuació d’ofici amb l’objectiu 

d’analitzar les mancances en matèria de seguretat 

nuclear al voltant de les centrals catalanes. Ribó va 

etzibar durant la roda de premsa de presentació de 

l’informe que havia detectat “deficiències molt so-

nades i molt espectaculars” als entorns respectius 

de les instal·lacions, al mateix temps que instava les 

administracions competents a prendre mesures. Per 

la seva banda, mentre que fonts de Protecció Civil 

asseguren que “comparteixen una bona part de les 

recomanacions de l’informe”, l’Associació Nuclear 

Ascó-Vandellòs (ANAV), que gestiona les dues nu-

clears a Catalunya, argumentava en un reportatge a 

El País que no poden actuar davant la problemàtica 

perquè no és competència seva.

L’informe detalla propostes de millores pre-

sentades pels plenaris que es troben en l’àrea d’in-

fluència de les plantes, i la pràctica totalitat del més 

d’un centenar de municipis posa de manifest la ne-

cessitat de millores concretes. El text apunta pro-

postes en quatre grans àmbits: telefonia mòbil i tele- 

comunicacions; carreteres, camins rurals i pistes; 

plans, protocols d’emergència i formació, i equips 

d’emergència. Algunes propostes concretes serien la 

millora de la xarxa de telecomunicacions a la zona 
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(actualment, hi ha manca de cobertura mòbil i els 

avisos s’envien per fax), la millora de les línies de tren 

R15 i R16, la formació i l’entrenament als responsa-

bles municipals i a la població per als casos d’emer-

gència nuclear o l’establiment d’un òrgan permanent 

de coordinació entre municipis afectats, l’Estat i la 

Generalitat, i l’empresa explotadora de les centrals 

nuclears.

En aquest sentit, diversos alcaldes de la zona 

consultats comenten que caldria més control i segui-

ment per part dels òrgans competents. L’alcalde de 

l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jordi Gaseni, afirma que 

hi hauria d’haver “un gran desplegament de recursos 

per poder redactar i executar uns plans d'emergència 

adequats per cobrir les necessitats dels municipis en 

funció dels costos que suposa la creació d'aquesta 

energia nuclear”. En la mateixa línia, es mostra irònic 

quan se li pregunta quina va ser l’última vegada que 

es va fer un simulacre o una formació d’actuació al 

municipi: “Vols dir que s'ha fet mai un simulacre? Jo 

no el recordo”, diu.

Joan Juncà, alcalde de la Torre de l’Espanyol 

(Ribera d’Ebre), constata que al seu terme munici-

pal es va fer un simulacre de comunicacions fa un 

parell d’anys “després de molta insistència”. L’AnuAri  

MèdiA.cAt ha preguntat al Ministeri de l’Interior i al CSN 

sobre els motius de la manca de regularitat d’aques-

ta acció (que el PLABEN estableix que ha de ser anu-

al) i els costos globals que suposa, i al tancament de 

l’edició d’aquest reportatge no n’ha obtingut respos-

ta. D’altra banda, fonts de Protecció Civil consultades 

comenten que no disposen d’aquesta informació, ja 

que “la Direcció General de Protecció Civil de la Ge-

neralitat de Catalunya no té competències en matè-

Diversos alcaldes de la 

zona comenten que 

caldria més control i 

seguiment per part dels 

òrgans competents. 

“Vols dir que s'ha fet mai 

un simulacre? Jo no el 

recordo”, diu l’alcalde  

de l’Ametlla de Mar,  

Jordi Gaseni
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ria de seguretat nuclear”. Això no obstant, consideren 

que “la seguretat nuclear és un component crític per 

a la seguretat a Catalunya atès que hi ha tres reac-

tors nuclears en actiu d’un total de set a tot Espanya 

i que les zones d’afectació teòriques en cas d’emer-

gència nuclear afectarien un volum de població molt 

superior al de la resta de les centrals nuclears”. En el 

cas de Vandellòs II, a més, destaquen que “inclou zo-

nes turístiques amb un alt volum de població flotant”.

Juncà opina que a la zona tenen “molt clar que, 

si passés res, el primer que es faria és un confina-

ment”, però també remarca que “seria inevitable que 

molta gent agafés quatre coses i marxés perquè no 

els hem entrenat mai i tampoc n'hem parlat”. Con-

firma que el procediment funciona (després que du-

rant el mandat anterior s’activés a nivell 0 a causa 

d’un incendi a les proximitats de la central d’Ascó), 

però argumenta que “va ser absolutament arcaic el 

fet d'haver-se de comunicar per fax amb la Sub- 

delegació del Govern a Tarragona”. Gaseni, per la seva 

banda, proposa que s’actualitzi el procediment a tra-

vés de la missatgeria instantània o que les comuni-

cacions a la població es duguin a terme a través de 

l’app eBando, que des de fa alguns anys ha substituït 

la comunicació que es feia diàriament per megafonia 

als pobles.

Residus: el repte pendent

L’altre gran aspecte a tenir en compte de cara 

al futur nuclear és la gestió dels residus. S’estima 

que les restes de material per a la creació d’energia 

tenen una activitat de 100.000 anys (tres vegades 

més temps que el que porta l’Homo sapiens al plane-

ta). Per fer front a aquesta qüestió, i també al procés 

“Va ser absolutament 

arcaic el fet d'haver-se de 

comunicar per fax amb la 

Subdelegació del Govern 

a Tarragona”, explica Joan 

Juncà, alcalde de la Torre 

de l’Espanyol
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de desmantellament de les plantes, l’Estat compta 

amb ENRESA, la sigla d’Empresa Nacional de Residus 

Radioactius, SA. Això no obstant, també hi ha assig-

natures pendents: “El pla de gestió de residus d'EN-

RESA està en tràmits per renovar-se i va caducar el 

2010”, assenyala Montón. D’aquest ens depèn resol-

dre el debat sobre la ubicació dels residus nuclears  

i fer planera la transició cap a una energia més neta i 

potencialment menys perillosa per a la població. El 

pacte entre elèctriques i l’Administració preveu un 

tancament esglaonat del 2025 al 2035, tot i que em-

preses com Endesa insten a prolongar aquesta data. 

Més enllà d’això, el futur és incert.

Jordi Sans (Reus, 1995). Periodista i 
humanista per la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Interessat en els temes de 
medi ambient i d’infraestructures, ha 
col·laborat amb mitjans com el diari Ara, 
Públic, Directa, el setmanari El Temps o El 
Salto. Ha passat per les redaccions de la 
Cadena SER i de l’Agència EFE.
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Greenpeace assenyala les 
"mentides" d’Ecoembes

L’única entitat encarregada de la gestió del plàstic 

a Espanya, Ecoembes, no té els objectius ambien-

tals com a prioritat. La majoria dels seus accionistes 

són les principals marques generadores d’envasos. 

Greenpeace desmunta a l’informe Ecoembes miente 

algunes afirmacions de l’empresa que no es corres-

ponen amb les dades oficials.

LAURA NAVARRO

75% cartró
es recicla

5% alumini 
+

20% polietilè
no es recicla

Segons Greenpeace, després de tota la cadena de 

reciclatge només es recupera el 25% del plàstic, 

lluny del 75% que afirma Ecoembes. El que no es 

recicla passa a contaminar el medi ambient: o bé la 

terra i aigües subterrànies, a través d’abocadors, o 

l’aire, mitjançant incineradores.

Envasos

60% 
acaba al rebuig

14,6%
va al 

contenidor 
groc però no 

es recicla

25,4% 
es recicla

Només es recupera el 25% del plàstic

incineradora abocador

Els brics no són 100% reciclables
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Ecoembes exporta envasos  
a altres països

Hong Kong
10.403 t

Malàisia
7.603 t

Alemanya
8.937 t 

Espanya

Àsia
26.290 t

Europa
24.927 t

Portugal  
5.895 t

França 
5.504 t 

Turquia 
4.942 t

Itàlia
4.591 t

Indonèsia
3.342 t

PAÍS DE DESTÍ
de més a menys 

tones

Font: Greenpeace - Informe Ecoembes miente, 2020 

Ecoembes ha afirmat que no exporten plàstic, però les seves empreses adjudicatàries 

sí que han enviat envasos, especialment a països del Sud-est asiàtic. La investigació 

de Greenpeace demostra que contenidors de residus que s’haurien d’haver reciclat a 

Espanya van ser enviats a abocadors de Malàisia o Indonèsia.

On van les exportacions de plàstic espanyol? (2019 fins novembre)
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ecosistema  
precari

Cultura

Neus Molina

segura, 
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Els efectes de la pandèmia de la 

Covid-19 han suposat una esto-

cada per al sector de la cultura. 

Dades oficials apunten que més 

de 50.000 treballadors s’han aco-

llit als ERTO a Catalunya durant el 

primer semestre de l’any 2020 i al 

tancament de 178 empreses d’arts 

escèniques al País Valencià. L’aug-

ment de la digitalització, lligada a 

la gratuïtat i un pla d’ajudes públi-

ques insuficient, posen de mani-

fest la precarietat i fragilitat endè-

mica del teixit econòmic cultural.

#laculturaéssegura, un hashtag que ja s’ha fet viral, 

recorda que anar a concerts, al teatre, a exposicions 

o al cinema no és un “esport de risc”. Ara bé, tot i 

la bona voluntat dels espectadors i dels programa-

dors culturals —i els litres de gel hidroalcohòlic que 

es destinen a fer de llibreries, museus o sales d’ex-

hibició llocs lliures de virus—, la situació de vulnera-

bilitat del sector s'ha fet més que evident durant els 

mesos de confinament i de desescalada. Una fragi-

litat endèmica, hereva de la crisi del 2008, que s’ha 

anat estenent a força de retallades i que s’ha intentat 

pal·liar amb mesures de xoc momentànies i del tot 

insuficients. 

Les dades de l’informe del Consell Nacional de 

la Cultura i de les Arts (CoNCA) mostren any rere any 

un paisatge desolador. Enguany, una de les conclu-

sions més demolidores és que la pandèmia ha arribat 

quan el sector tot just s’estava recuperant de la cai-

guda del 2008. Segons l’informe del 2019, que dona 

una primera aproximació de les afectacions provo-

cades per la crisi de la Covid-19 durant el primer se-

mestre del 2020, 5.888 empreses i 52.997 treballa-

dors es van acollir als ERTO a Catalunya fins al juliol 

i les davallades econòmiques són notables: segons 

l’Acadèmia Catalana de la Música, la cancel·lació de 

més de 4.000 concerts fins al setembre ha suposat 

unes pèrdues d’ingressos estimades en més de 40 

milions d’euros; el Gremi de Cinemes de Catalunya 

comptabilitza 450.000 euros que s’han deixat de 

facturar per cada setmana de tancament de sales, i 

el sector teatral de Barcelona va avaluar les pèrdues 

en 30,5 milions d’euros. 

Així ho mostren també els resultats d’un es-

tudi sobre l’impacte de la Covid-19 en el sector cul-
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tural i creatiu a l’Estat espanyol, elaborat per Econ-

cult, l’Àrea de Recerca en Economia de la Cultura de 

la Universitat de València, que revela que gairebé la 

meitat dels enquestats estimava pèrdues superiors 

al 75% en els seus ingressos durant el segon trimes-

tre de l’any. L’estudi també assenyala que s’ha agreu-

jat notablement la situació de fragilitat estructural de 

les organitzacions culturals, la qual cosa en dificulta 

la supervivència i la sostenibilitat. Pràcticament la 

totalitat dels enquestats (un 92%) afirma que es veu-

ran afectats a llarg termini per la crisi de la Covid-19.

Econcult també dibuixa un panorama d’afec-

tació de la Covid en el sector cultural al País Valencià: 

178 empreses d’arts escèniques van desaparèixer en 

el primer semestre del 2020, mentre que el nombre 

de treballadors en activitats de creació i d’especta-

cles va caure en un 17%. 

Digitalitzar la cultura, cultura gratis

L’altre punt clau de l’enquesta d’Econcult de-

mostra que més d’un terç dels enquestats (un 35%) 

va dur a terme en el període de confinament inicia- 

tives culturals de manera gratuïta. “Les primeres 

setmanes de confinament va haver-hi un boom de 

penjar coses a les xarxes; tothom volia ser-hi”, opina 

Nil Albà, portaveu del Sindicat de Músics Activistes 

(SMAC). “En altres professions seria impensable tre-

ballar gratis; en cultura tot s’hi val. Precaritzem la 

nostra feina per enriquir plataformes com YouTube 

o Spotify.”

A propòsit de precaritzar la feina cultural, es-

criu Remedios Zafra, al seu assaig L’entusiasme, 

que “en algun moment de la nostra història parlar de 

diners quan una escriu, pinta, compon una cançó o 

5.888 empreses i 52.997 

treballadors es van acollir 

als ERTO a Catalunya fins 

al juliol de 2020, segons 

el Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts
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crea es va convertir en una cosa de mal gust”. “De 

visibilitzacions i viralitat no es viu”, recorda Albà. “I 

d’entusiasme tampoc”, subratlla Laura Huerga, edi-

tora de l’editorial Raig Verd.

Per Enric Puig Punyet, filòsof i autor de l’assaig 

Los cuerpos rotos: la digitalización de la vida tras la 

Covid-19, la problemàtica durant el confinament en la 

cultura ha estat que “ho hem digitalitzat tot de ma-

nera acrítica, sense parar-nos a pensar en l’essència 

dels espais i les manifestacions culturals”. “No s'hi val 

posar una càmera a un concert, o fer un streaming 

d’una obra teatral o una visita virtual a un museu; cal 

repensar què és cada cosa i per què ho fem, què vo-

lem aconseguir, qui ens mira i per què. En definitiva, 

quina cultura volem”, apunta.

I en aquest repensar han sorgit iniciatives que 

conviden a pagar per consumir cultura en línia. Fes-

tivals de cinema com el Tectònic o obres teatrals a 

Temporada Alta han estat algunes de les iniciatives 

que han ofert qualitat online a preus assequibles. “El 

tema no és la gratuïtat de la cultura: és l’accés a la 

cultura, i aquest té un caràcter econòmic, cultural 

i social. Si no es treballen aquests tres àmbits a la 

vegada, de poc servirà oferir espectacles gratis”, ar-

gumenta Cristina Tascón, gerent de l’Associació de 

Professionals del Circ de Catalunya (APCC). Per l’ac-

triu Júlia Barceló, la ciutadania té dret a accedir a la 

cultura; però, a banda de la gratuïtat, es necessita 

una bona educació sobre què significa cultura. “Ens 

cal una cultura més diversa, més inclusiva, que tin-

gui en compte les comunitats. La gratuïtat no pot ser 

l’única solució per crear públics crítics, que, d’altra 

banda, és allò a què hauria d'aspirar un país que es 

considera democràtic.”

Laura Huerga (Raig Verd): 

"Hi ha tot un gruix de 

persones col·laboradores 

que no poden accedir 

a certes ajudes perquè 

no formen part de les 

estructures culturals de 

manera permanent"
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tar que el Pla de rescat a la cultura del Govern de la 

Generalitat no tenia en compte la realitat de moltes 

companyies i treballadores de les arts escèniques. 

Així, tal com explica a l’AnuAri MèdiA.cAt el De-

partament de Cultura, “des de l'octubre, vam fer un 

canvi rellevant a la política d’ajudes: de passives a 

actives. Sabem que el sector el que vol és treballar, 

sabem que hem de contribuir a garantir els drets cul-

turals de la ciutadania: per això el que volem ajudar 

és l’activitat”. El Departament va fer durant la segona 

onada del virus, del setembre al desembre de 2020, 

una injecció de 51,2 M€ per afrontar la crisi, un aug-

ment d’un 18%.

Tot i el canvi de la política d’ajudes, els treba-

lladors de la cultura reiteren que no tothom hi té ca-

buda. “Vivim en un sector molt inestable i amb mol-

ta desprotecció i moltes casuístiques. Gent que es 

dona d’alta i de baixa per bolo, persones que fan fac-

tures o fins i tot que cobren en negre”, explica Albà. 

Del mateix parer és Barceló, actriu i també formadora 

teatral, que apunta que “les ajudes han anat cap a 

les estructures com teatres o festivals”. I hi afegeix: 

“Els 750 euros en un sol pagament per als artistes no 

cobreixen ni les despeses del lloguer del pis”.

Per Laura Huerga, editora de Raig Verd, el 

problema és que hi ha tot un gruix de persones col-

laboradores, com ara traductors, correctors, disse-

nyadors i productors, que no poden accedir a cer-

tes ajudes perquè no formen part de les estructures 

culturals de manera permanent. “En el cas del món 

del llibre, l’agent interlocutor és el Gremi d’Editors, 

que no considera els processos creatius de l’escrip-

tura ni totes les feines associades a l’edició”, explica 

l’editora.

Vulnerabilitat,	mancances	i	ajudes
Per parar el cop del ja malmès sector cultural 

a Catalunya, la Generalitat va presentar, durant les 

primeres setmanes de confinament, un pla de xoc 

consistent en 10 milions d’euros en crèdits. Un pla 

que deixava fora una bona part del sector i que, com 

apunta el portaveu de l’SMAC, evidenciava la man-

ca d’interès i de coneixença de l’Administració cap 

al fràgil ecosistema cultural. Per denunciar i revertir 

la situació, El Col·lectiu (format per 75 companyies 

teatrals independents catalanes) es va reunir al mes 

d’abril amb el Departament de Cultura, per fer cons-
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A banda de no tenir en compte els col·labo-

radors (la majoria, persones autònomes), les ajudes 

tampoc no inclouen la feina creativa d’assajos previs, 

lectures, etc. Per Albà, aquí rau el conflicte. “Els mú-

sics, per exemple, treballem molts dies: composició, 

assajos, però ens donem d’alta o facturem només pel 

bolo, i, és clar, això afecta la cotització”. Per Àlex Ca-

sanova, president de l'Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC), “hi ha un 80% 

o un 90% d’actors que no viu de la seva professió. El 

conveni de les sales alternatives suposa cobrar entre 

el salari mínim i 1.200 euros”.

Cultura, bé essencial?

Per combatre aquestes mancances, la pla-

taforma Actua Cultura, un conjunt d’associacions 

de professionals i d’empreses de tots els àmbits del 

sector, ja va demanar al principi del 2020 un augment 

del pressupost públic en cultura fins al 2%, davant de 

l’aproximadament 1% que s’hi destina actualment. La 

consellera de Cultura durant el 2020, Àngels Ponsa, 

va assegurar que la declaració de la cultura com a bé 

essencial és la primera pedra per a la Llei de la cultu-

ra que també preveu arribar al 2% del pressupost del 

Govern en un termini de 4 anys.

El Departament de Cultura va posar una altra 

mesura sobre la taula: activar una taula de diàleg inter- 

departamental. “La taula ha de servir per millorar la 

coordinació entre el sector i l’Administració: no pot 

ser que Cultura ens declari bé essencial i Sanitat ens 

tanqui; no té cap sentit”, etziben des de l’SMAC.

Tanmateix, segons els artistes, una solució a 

llarg termini per dignificar la feina seria activar l’estatut 

de l’artista. Des d’El Col·lectiu s’ha proposat un full de 

Jordi Oliveres (projecte 

Indigestió) defensa la 

renda bàsica universal.  

“El millor que podem fer 

des dels sectors culturals 

és actuar conjuntament 

pel bé comú"
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ruta emmirallant-se en la realitat d’estats veïns com el 

francès o l’alemany, molt més acostumats a conside-

rar el teixit cultural una part indissoluble de la política 

social i econòmica. Unes demandes que tenen per 

objectiu introduir una nova figura jurídica, el o la “pro-

fessional de les arts independents” i la intermitència, 

una espècie d’atur per a artistes que implementen a 

l’Estat francès o al belga. “Des de l’SMAC tenim una 

comissió per analitzar els models francesos i belgues 

de cara al futur estatut; ara bé, si no se’ns contracta, 

tampoc podem accedir a la intermitència.”

Per part del Departament, expliquen que s’es-

tà elaborant el cens de l’artista, “el pas previ a l’es-

tatut de l’artista, la base per a les millores del règim 

jurídic vigent i, per tant, de les condicions laborals 

dels i les professionals, fins on la legislació catalana 

ho permeti”.

Renda	bàsica	universal	per	dignificar	la	vida
“Jo tinc la sensació que no se’ns pren serio-

sament”, etziba Huerga. “Fa vuit anys que estic a 

l’editorial i hi he vist passar sis consellers diferents. 

Això no ajuda a aprovar mesures que ens protegei-

xin. El que cal és un canvi de model en el teixit cul-

tural que permeti l’accés i la participació.” Un model 

que, com opina Jordi Oliveras, impulsor i coordinador 

del projecte de reflexió cultural Indigestió, i ja apun- 

tava Barceló, tingui en compte la comunitat. Per  

Oliveres, Barceló, Huerga, Albà o Tascón, una de 

les solucions és activar una renda bàsica universal 

(RBU) per a tothom, no solament per al sector cultu-

ral. “El millor que podem fer és actuar conjuntament 

pel bé comú. El fet cultural no és patrimoni del sector 

cultural”, conclou Oliveres.

Neus Molina (Barcelona, 1983). Periodista 
cultural i professora del Departament de 
Mitjans de Comunicació i Cultura de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
desenvolupat la seva carrera en el sector 
cultural com a cap de comunicació de 
teatres i de festivals. Escriu sobre cultura 
a Entreacte, a  La Marea, a Directa o  
a Crític. Parla d’arts escèniques a RNE.
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En una nota de premsa, la 

Guàrdia Civil va explicitar que 

l’operació contra els empresa-

ris del Procés havia estat  

batejada com a Volhov, un riu 

rus que va ser escenari el 1941 

d'una batalla entre l’exèrcit 

nazi i el soviètic i en què va 

participar la División Azul. Fins 

i tot el ministre de l’Interior, 

Fernando Grande-Marlaska, va 

assenyalar que no veia ade-

quada la nomenclatura.

Una operació de la Guàrdia Civil que a finals 

d’octubre va detenir diversos empresaris 

vinculats al Procés va ser aprofitada per al-

guns mitjans amb seu a Madrid per publicar 

un ventall d’informacions per atacar el movi-

ment independentista. YERAY S. IBORRA

Sis formes  
"creatives" 
de desgastar 
l’independentisme 
des de Madrid

1. Volhov i el 
nazisme
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Després de l’operació, els mit-

jans van córrer a desentrellar 

la informació dirigida pel titular 

del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 

Barcelona, Joaquín Aguirre. Abc 

es va fer seves qüestions com 

que l'entorn de Carles Puigde-

mont va comptar amb el suport 

rus citat i també de Julian As-

sange, fundador de Wikileaks, 

per participar en una estratègia 

de “desestabilització” de la UE.

El Español —sense deixar Rús-

sia— titulava que Putin també 

s’havia ofert a pagar el deute 

català. El biaix d’enfocament 

des de la premsa d’àmbit esta-

tal va ser constant, aprofitant 

l’operació com a eina política. 

“Els diaris publicats des de Ma-

drid fan seu el relat del jutge 

instructor i posen sobre el focus 

l’independentisme, fins i tot 

amb analogies amb el post-1-O”, 

reflexionava Laura Pinyol en un 

article d’opinió a MèdiA.cAt.

Alguns dels principals diaris  

editats a Madrid, com La Ra-

zón i El Mundo, van recollir en 

titulars el suposat suport rus a 

l'independentisme. Segons la 

sospita del jutge, Vladímir Putin 

hauria ofert a l’expresident Car-

les Puigdemont la possibilitat de 

traslladar 10.000 soldats a Cata-

lunya.

El centre de la diana per als mit-

jans madrilenys va ser Puigde-

mont. Els atacs contra l’expresi-

dent es repetien als titulars. De 

nou, el diari de Pedro J. Ramírez 

era un dels més àcids amb la  

informació sorgida per l’operació 

contra el Procés: “Cop a Puig- 

demont: detingudes 21 perso-

nes de la seva òrbita per desvia-

ment de fons a Waterloo”.

Els jocs de paraules dels titu-

lars dels rotatius de Madrid van 

anar augmentant de tempera-

tura a mesura que avançava el 

dia. “L’‘Espanya ens roba’ no era 

tal: millor que els ho preguntin 

a Madí, Vendrell i Soler”, deia  

El Confidencial.

2. Vincles amb 
Rússia

3. 10.000  
soldats

4. Qui paga el 
deute?

5. Waterloo 6. “Espanya ens 
roba”
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Una de cada cinc notícies 
associa joventut a violència

Com parlen dels joves els mitjans? Un informe de MèdiA.cAt, que analitza gairebé 700 notícies, apunta que 

aquesta representació mediàtica sovint conté estigmes i prejudicis. El 34,5% de les notícies analitzades abo-

quen algun tipus d’estigma sobre els joves. D’aquestes, un 60% (una de cada cinc en total) associen joventut 

a agressivitat i violència.

LAURA NAVARRO

Les institucions, la font principal
Per parlar de joves es parla amb les institucions 

públiques, sovint amb cossos policials, que s’acostu-

men a associar a un tractament negatiu 

Les fonts a les notícies on apareixen joves són:

Dones en minoria
De cada deu notícies sobre joves on es menciona el 

gènere, poc més de tres parlen del gènere femení; 

a la resta és masculí.

altres

i

s

Institucional
44,5%

Altres
27,5%

Cas 
particular

12,6%

Estudis,
enquestes i 
documents

15,4%

34,5% de les notícies són estigmatit-
zants per als joves. Els motius són:

fets 
violents
60%

manca  
d'habilitats 
socials

consum de 
drogues 
 i alcohol

conducció  
imprudent

10%

6,7%

5,4%





falses
alarmes

Ocupació: un estiu de 

Aina Milà Solé. Universitat Oberta de Catalunya
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L'allau d’articles i minuts dedi-

cats pels mitjans de comunicació 

a les “ocupacions il·legals”, l’aug-

ment de publicitat d’empreses de 

seguretat i les declaracions de lí-

ders polítics que criminalitzen 

el fenomen han estat el caldo de  

cultiu per fer créixer la por. Segons 

les dades, però, que un habitatge 

habitual sigui ocupat mentre les 

persones que hi viuen són fora és  

altament improbable.

“Què pots fer si han entrat okupes a casa teva?”, “La 

lluita contra els okupes”, “T'han okupat l'habitatge?”, 

“Tinc okupes a casa, com fer-los fora”. Són alguns 

titulars d’Antena 3 i d’El Periódico, però n’hi ha mol-

tes més mostres d’altres mitjans, perquè les notícies 

sobre l’ocupació d’habitatges han estat una cons-

tant durant el 2020. Les pàgines web d’Antena 3,  

de Telecinco, de TV3, de La Vanguardia, de l’Ara, d’El 

Periódico, d’RTVE, de Diario de Mallorca i de Levan-

te EMV han publicat unes 50 peces cadascuna, de 

mitjana, sobre l’ocupació entre els mesos de maig i 

d’octubre, segons el recompte fet per MèdiA.cAt: això 

és, aproximadament, una notícia cada tres dies i mig. 

La cerca de la paraula “okupas” a Google ha arribat 

a un interès històric a l’Estat espanyol, que no s’ha-

via vist mai abans, segons dades de Google Trends, 

l’eina que analitza la popularitat de les consultes al 

cercador.

La cobertura intensa de l’ocupació ha tingut 

sovint un to negatiu, relacionant el fenomen amb la 

criminalitat i presentant-lo com un risc per als pro-

pietaris d’habitatges. Entre els mitjans que més l’han 

atiat, hi ha Antena 3, tal com apuntava un article  

a La Marea que analitzava programes i informatius 

d’aquesta cadena. Concretament, del 10 al 15 d’agost 

van parlar cada dia de l’ocupació als programes  

magazín, amb uns 16 minuts de mitjana diaris i 2 

minuts en el cas dels informatius. En tots els casos, 

amb titulars com: “Alerta okupa”, “El drama de l'oku-

pació” o “Okupes impunes”.

“No tots els mitjans són iguals. A Barcelona, 

Nació Digital, Betevé o el Tot Barcelona venen als 

desnonaments i hi ha bona relació”, apunta la Susa-

na, una jove que ha viscut ocupant. De la mateixa 
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manera, des de la Directa o El Salto s’han fet repor-

tatges que donen veu a plataformes com la PAH, els 

sindicats d’habitatge o les xarxes de suport. També 

hi ha mitjans hegemònics com TV3 o El Periódico 

que tracten del tema de l’ocupació amb un enfoca-

ment que va més enllà de l’alarma social o l’especta-

cularització.

La dreta alimenta la por

Des d’alguns partits polítics, especialment la 

dreta i l’extrema dreta, s’ha alimentat el discurs de 

la por en relació amb l’ocupació, en alguns casos 

amb declaracions contundents. “Els espanyols no 

poden ni anar-se’n de vacances tranquils”, afirma-

va el 16 de setembre al Congrés espanyol el diputat  

i secretari general del Partit Popular Teodoro García 

Egea. S’hi debatia una iniciativa del seu partit, de 

Ciutadans i de Vox per fer modificacions legislatives 

per endurir les penes contra els qui ocupin il·legal-

ment, que finalment va ser refusada amb els vots 

dels partits d’esquerres.

Victor Sánchez del Real (Vox), també al Con-

grés, deia: “Quan posem la clau per obrir el pis, sigui 

[l'habitatge] principal o el que s’ha heretat en el con-

junt d’una família després de tant d’esforç, tots pen-

sem amb por en què ens trobarem a dins”. “[L’ocu-

pació] està afectant no només persones acabalades 

que tenen dues o tres propietats; està afectant per-

sones humils”, afirmava el president del partit, Santia- 

go Abascal, en una entrevista a Europa Press, sense 

aportar-ne cap dada. El portaveu adjunt de Ciuta-

dans, Edmundo Bal, reblava: "L'ocupació amarga la 

vida a milers de famílies espanyoles, però l'esquerra 

es nega a veure el dinosaure dins de l'habitació".

Alguns dels principals 

diaris i televisions han 

publicat, de mitjana, una 

notícia sobre l'ocupació 

cada tres dies i mig a 

les seves pàgines web. 

La paraula 'okupas' ha 

generat més interès que 

mai en les cerques a 

Google a l'Estat espanyol
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Diversos ajuntaments catalans han debatut 

mocions “contra l’ocupació il·legal”, sovint a proposta 

de Ciutadans i de JuntsxCat. El Ple del Parlament de 

Catalunya va aprovar a l’octubre una moció sobre el 

tema, a instàncies del PSC i Units per Avançar, però 

amb esmenes de diversos grups i contingut social.

Les ocupacions, segons les dades

L’increment de la cobertura mediàtica de les 

ocupacions i el vincle que se’n fa amb la inseguretat 

podrien fer pensar que hi ha un risc elevat que algú 

es posi dins d’una casa mentre les persones que hi 

viuen no hi són. Si mirem les dades, són confuses  

i insuficients, perquè sovint s’hi barregen les de-

núncies amb les condemnes. Més enllà de l'àmbit  

judicial, no hi ha un cens actualitzat d’habitatge des 

del 2011. Hi ha dades de l’Institut Cerdà de l’any 2017 

que estimaven que hi havia unes 87.500 famílies 

ocupant a tot l’Estat espanyol, un 0,34% dels 25,6 

milions d’habitatges.

Les dades aportades pels mitjans els mesos 

de cobertura més intensa del fenomen són de de-

núncies i condemnes. Aquestes xifres s’utilitzen per 

parlar del “total d’ocupacions”, sense conèixer l’estat 

de l’habitatge o de la propietat, si l’està ocupant una 

família vulnerable, una màfia per treure’n rèdit o si la 

denúncia ha acabat tirant endavant o no.

També cal tenir en compte que no s’hi diferen-

cia entre la violació de domicili, que és un delicte que 

comet algú quan entra a un habitatge que s’està fent 

servir (encara que en aquell moment no hi hagi ningú 

físicament) i la usurpació, que és l’entrada d’algú en 

un immoble o edifici que no és l’habitatge de ningú 

sense autorització.

Les denúncies tant d’usurpació com de viola-

ció de domicili van augmentar un 13% el primer se-

mestre d’enguany respecte al 2019 a Catalunya, se-

gons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una dada 

que s’hauria de poder desglossar per descobrir quin 

tipus d’ocupacions són i poder analitzar si realment 

han crescut o no les violacions del domicili habitual  

i de quina manera, però l’INE no permet accedir a les 

dades més detallades.

Durant el 2019, va haver-hi un total de 238 

condemnes per violació de domicili, segons la ma-

teixa font, en tot l’Estat espanyol, que poden ser per 

diferents motius, com la invasió d’un domicili d’una 

persona divorciada a casa de la seva exparella. En 

canvi, hi va haver 4.687 episodis d’usurpació. Així,  

les dades del 2019 confirmen que hi ha molt pocs ca-

sos de persones que perdin un habitatge que s’està 

fent servir.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, la regi-

dora Lucía Martín va explicar en una reunió del Ple 

del mes de setembre que en tot l’any 2019 hi havia  

hagut tres ocupacions en habitatges on hi vivia algú, 

la qual cosa representa un 0,13% dels casos atesos 

pel Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge  

i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona. Una dada 

que es contraposa amb la importància que tant mit-

jans com empreses de seguretat han donat a aques-

ta pràctica els últims mesos.

Anuncis d'alarmes per a la llar

A la cobertura alarmista d’alguns mitjans i els 

discursos de determinats partits polítics que vincu-

len l’ocupació i la inseguretat, s’hi afegeixen les cam-

panyes publicitàries d’empreses de seguretat.



110

A
n

u
a

ri M
è

d
ia

.c
a

t  2
0

2
0

Ymedia Vizeum, agència de mitjans que ana-

litza mensualment l’activitat publicitària a la televisió, 

situa les campanyes de l’empresa d’alarmes Secu-

ritas Direct als primers llocs al rànquing de campa-

nyes més actives de TV a l’Estat espanyol (GPR a 20”, 

aquelles que han arribat més cops al seu públic ob-

jectiu): en el tercer lloc durant l’agost i en el segon al 

setembre del 2020. Precisament, Securitas Direct va 

tancar l’any 2019 en el 17è lloc entre les marques amb 

campanyes publicitàries més actives. Mediaset (grup 

de Telecinco, Cuatro) i Atresmedia (Antena 3, La Sex-

ta) lideren la classificació de grups que emeten més 

publicitat, amb un 75% del total, segons els estudis 

mensuals d’aquesta agència.

Mentrestant, Securitas Direct va augmentar 

de manera significativa la facturació el 2020, tal com 

assenyala Cinco Días: “Aconsegueix una facturació 

de 820 milions d’euros, cosa que suposa un 19% més 

que en l’any anterior i la seva xifra més alta en el mer-

cat espanyol”.

L’assessoria jurídica Legalitas, que dona as-

sessorament en aquest àmbit, afirmava que les 

consultes sobre ocupacions il·legals “es van dis-

parar un 35%” durant l’estiu del 2020, en relació 

amb la mitjana durant l’any. El pic de consultes 

va ser al juliol i a l’agost, “motivades sens dubte 

per l’augment de la por de patir una ocupació en 

mesos en què s’abandona el domicili per motius 

vacacionals”.

Darrere dels titulars

“En comptes de situar el problema en les  

dificultats d’accés a l’habitatge, en la pobresa o en 

l’especulació, [els mitjans de comunicació] el situen 

L'empresa d'alarmes 

Securitas Direct va 

augmentar la facturació 

un 19% l'any 2020. A l'estiu, 

les seves campanyes 

publicitàries van ser entre 

les més actives de l'Estat, 

i les consultes jurídiques 

sobre ocupacions es van 

disparar un 35%
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universitàries a la redacció d’informatius 
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la Universitat Politècnica de Catalunya.

en l’ocupació d’habitatges”, afirma Aina Gomà, de 

l’Obra Social Barcelona.

L’ocupació és un tipus d’accés precari a l’ha-

bitatge que sovint els mitjans expliquen sense par-

lar de quines persones estan ocupant i en quines  

circumstàncies es dona. “Un 19% provenen d’un 

desnonament de lloguer; un 17% provenen d’una 

sobreocupació; un 16% provenen d’altres situacions 

com la separació de la parella o preus alts; un 15%, 

del lloguer; un 14% provenen d’una altra ocupació;  

un 12% han optat per emancipar-se per aquesta via i un 

8% provenen d’un desnonament hipotecari”, segons  

l’Informe d’Emergència Habitacional, Pobresa Ener-

gètica i Salut, signat per diverses organitzacions,  

entre les quals hi ha la PAH o l’Observatori DESC.

Des d'aquesta darrera organització, Guillem 

Domingo, tècnic d’habitatge, explica que la cam-

panya als mitjans va tenir lloc just abans d’un aug-

ment d’impagaments de lloguers i d’hipoteques  

i, en conseqüència, també de desnonaments;  

entre el setembre i l’octubre ja hi va haver més de 800  

notificacions de desnonaments a Barcelona. Domin-

go afirma que “es busca el trencament de la causali-

tat entre el desnonament i l’ocupació, per evitar que 

es relacionin els dos conceptes, i es crea una guerra 

entre pobres; es causa inseguretat i por a la gent: 

sospites dels veïns i no del poder”.

En la mateixa línia, des de l’Obra Social Bar-

celona, Gomà afirma que “cal un canvi en l’imaginari  

social: s’ha de fer una contracampanya informa-

tiva que arribi a molta gent, però tot això no és fà-

cil tenint en compte el poder d’alguns mitjans i els 

altaveus dels quals disposen els més poderosos i 

interessats en la criminalització de l’ocupació”. Hi 

afegeix: “S’ha de visibilitzar la diversitat generacio-

nal de les llars ocupades, la feina emocional i física 

que suposa ocupar i la manca d’alternatives dona-

des per les institucions (un 59% de les persones que 

ocupen han sol·licitat abans un habitatge social, se-

gons l’informe L’habitatge per a qui l’habita). Ocupar 

és una manera d’accedir a un dret imprescindible  

i necessari, l’habitatge, que cada cop és menys ac-

cessible”.



LGTBI
del confinament

L'armari 

Rita Sardà Cardoner. Universitat de Vic
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La manca de xarxa social i la con-

vivència en nuclis familiars, de 

vegades hostils, ha suposat una 

barrera addicional per a les per-

sones LGTBI durant els mesos de 

reclusió per la pandèmia, especi-

alment per a les persones joves i 

les d'edat avançada. Així ho indi-

quen el Centre LGTBI de Barce-

lona, que apunta un augment del 

7,5% d’atencions a joves menors 

de 18 anys respecte al 2019, i la 

Fundació Enllaç, que destaca un 

major aïllament social de les per-

sones grans.

El confinament ha suposat un increment de la vul-

nerabilitat i de l’exclusió per a les persones LGTBI 

que ja es trobaven en situacions de discriminació. 

“S’han triplicat les peticions relacionades amb les 

necessitats bàsiques com la pèrdua d’habitatge, la 

falta d’alimentació o la incapacitat per anar a buscar 

medicació, i notem un repunt del 7,5% en el nombre 

de joves que sol·liciten algun tipus d’atenció res-

pecte al 2019”. Així ho explica Anna Francesch, tre-

balladora social del Centre LGTBI de Barcelona, que 

va atendre un total de 353 persones durant el 2020, 

unes 70 durant el confinament. L’Observatori contra 

l’Homofòbia de Catalunya ha vist incrementat en un 

30% el registre d'agressions i discriminacions per 

LGTBI-fòbia: 184 durant el 2020. Judith Juanhuix, 

membre de Generem (entitat de referència per al 

col·lectiu de persones trans), afirma que les repres-

sions van ser, sobretot, psicològiques, perquè “la 

persona reprimida no té alternativa, es troba entre 

quatre parets i és molt més fàcil cedir que plantar 

cara”.

“La joventut és el moment en què explorem 

la nostra sexualitat i, si la teva família no és LGTBI- 

friendly, genera una situació d’incomoditat i males-

tar biopsicosocial”, apunta Jan Gómez, vicepresi-

dent del Centre LGTBI i president de l’entitat Ben 

Amics, de les Illes Balears.

Des de la Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya es van reconvertir els Ser-

veis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI en format virtu-

al, per telèfon o correu electrònic, i es va difondre 

una campanya, “Xarxa SAI oberta per confinament”. 

D’altra banda, es va crear un conveni de coopera-

ció amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya per 
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poder donar assistència psicològica telemàtica. Mi- 

reia Mata i Solsona, directora general d’Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya, explica que no es van fer 

gaires assistències psicològiques, “una bona notícia 

relativa; si no hi ha gaires peticions, no vol dir que 

no hi hagi demandes”.

És important no oblidar la gent gran LGTBI 

perquè, com diu Josep Maria Mesquida, membre 

de la Fundació Enllaç, “si tenim en compte el nom-

bre d’habitatges unipersonals, l’aïllament social és 

un factor de risc per a les persones grans LGTBI”. 

“Han estat tota una vida lluitant per ser qui són, i 

quedar-se tancats dins de casa també pot voler dir 

quedar-se tancats a l’armari un altre cop”, apunta 

Mireia Mata i Solsona.

Com en qualsevol desigualtat, és preferible 

analitzar-la des d’un punt de vista interseccional. 

En la vulnerabilitat de les persones LGTBI s’han en-

creuat altres eixos de desigualtat a tenir en compte 

com la classe social, els treballs precaritzats, la xar-

xa social, l’ètnia, l’edat o la diversitat sexual i de gè-

nere. En aquest sentit, Toño Abad, director de l’Ob-

servatori contra la LGTBI-fòbia del País Valencià, 

recorda que “una crisi econòmica afecta a tothom, 

però no a tothom l’afecta de la mateixa manera: les 

que ja són a la corda fluixa és més fàcil que caiguin”. 

“El	meu	psicòleg	era	jo	mateix”
“A principis d’abril vaig marxar de casa, esta-

va en ple moment de trànsit i vaig haver de decidir 

entre la meva pau mental o la meva vida; la situa-

ció era insostenible”. Són paraules de l’Àneu (nom 

fictici), un noi trans de 14 anys que va començar el 

trànsit durant el confinament. Defineix la seva ex-

periència com una muntanya russa. “Tinc els pares 

separats, vaig marxar de casa amb un aspecte físic i 

hi vaig tornar amb un altre. Van ser tres mesos sen-

se veure la meva mare, però va ser el millor: la meva 

mare em feia tenir atacs d’ansietat i em culpava de 

ser un mal fill. Vist amb perspectiva, no ho feia del 

tot malament, però no em donava les eines que jo 

necessitava”. Hi afegeix que l’única sortida que va 

trobar per expressar que no podia més “va ser in-

tentar tallar-me les venes”. L’Àneu explica el valor 

que ha de tenir una persona trans: s’ha d’estimar 

molt abans d’iniciar, si ho vol, un procés d’hormona-

ció i ha de donar-se temps a si mateixa; “no poder 

relacionar-me amb el meu grup d’iguals va fer que 

em tanqués en una bombolla personal de la qual no 

volia sortir”. Parlant de la gestió sanitària, diu que 

ha trobat a faltar els psicòlegs: “No vaig poder tenir 

cap contacte amb el psicòleg. Estava molt perdut, 

sense saber què fer. Si per començar una transició 

has de saber trobar-te, imagina’t tancat 24 hores a 

casa. Impossible”. Assegura que l’experiència tam-

bé l’ha fet madurar i aprendre a estimar-se. “Ara he 

pogut fer el canvi i, per fi, quan em miro al mirall, em 

sento jo”.

“Tinc 86 anys, visc sol i el meu company va 

morir de Covid el 24 de març”. Aquestes són parau-

les de Jesús Quer, un home homosexual i usuari de 

la Fundació Enllaç que va perdre la seva parella les 

primeres setmanes de confinament. “Feia 47 anys 

que vivíem junts, ens vam conèixer quan teníem 25 

anys i, de cop i volta, en només sis dies, m’he que-

dat sol”. Jesús explica que no té contacte amb la 

seva família. “Tinc tres nebots, però sempre els he 

de trucar jo; ells no em truquen mai”, i afirma que 
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L’Observatori contra 

l’Homofòbia de Catalunya 

ha vist incrementat en un 

30% el registre d'agressions 

i discriminacions per LGTBI-

fòbia: 184 durant el 2020

l’única relació social que manté és amb uns amics 

de la Fundació. “Fèiem un dinar cada mes; ara des 

del març no ens veiem, però mantenim el contacte 

per telèfon. Sort en tinc d’Enllaç”, hi afegeix. Jesús 

Quer va passar el dol en solitari i explica que la sen-

sació de “trobar-me el mort allà va ser terrible, però 

vaig pensar: et toca viure i has d’intentar sobreviure, 

com ho hem fet sempre”.

Suport incondicional, també invisible

Les entitats han estat un puntal imprescindi-

ble de suport i d’atenció en mesos de confinament. 

L’aïllament, la falta de xarxa personal, l’estrès i la so-

ledat són algunes de les situacions a les quals es va 

intentar donar resposta. Abel Huete, educador del 

projecte Oasis, una iniciativa que ofereix espais de 

trobada i de socialització per a adolescents LGTBI, 

explica que les trobades es fan telemàtiques per-

què “no podem desatendre’ls; per a molts i mol-

tes, és l’únic espai de contacte amb altres ado-

lescents LGTBI”. En el cas de les persones grans  

LGTBI, l’acompanyament de les entitats també va 

ser clau. “Des d’Enllaç, en pocs dies vam aconseguir 

un equip de persones voluntàries i vam organitzar un 

servei d’atenció i seguiment telefònic, es va obrir  

un canal de comunicació permanent i es van repen-

sar les activitats de socialització en format virtual”, 

explica Josep Maria Mesquida.

Jan Gómez, president de l'entitat Ben Amics 

a les Illes Balears, afirma que, en resposta a les 120 

peticions rebudes durant i després del confinament, 

l’entitat va obrir una caixa de resistència per poder 

donar ajudes econòmiques a persones del col·lectiu 

LGTBI que ho necessitessin. Judith Juanhuix ex-

plica que les entitats “no tenim recursos, hem fet 

trucades i ens han arribat casos, sobretot de per-

sones joves, perquè tenen més assumit el fet de 

no naturalitzar la violència, però les xarxes de su-

port institucionals trans no estan sistematitzades i 

la xarxa pública de Serveis d'Atenció Integral (SAI) 

LGTBI són inútils. No et poden donar suport a través 

d’una finestreta; hi ha d’haver una empatia”.

Oblit i victimització mediàtica

Toño Abad posa l’accent en el tractament 

mediàtic que ha tingut el col·lectiu LGTBI durant el 

confinament. “El monotema ha sigut la pandèmia; 

el col·lectiu LGTBI ha deixat d’existir o s’ha tractat, 

com sempre, molt estereotipadament”, explica.
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Mireia Mata i Solsona, seguint amb la mateixa 

idea, explica que els mitjans de comunicació, em-

pesos per aquesta necessitat d’explicar fets impac-

tants, massa sovint posen el focus en les agressions 

i en les discriminacions, “i això fa posar el col·lectiu 

sota amenaça i en una situació d’angoixa”. 

Un exemple és la notícia de l’1 de maig a Be-

nidorm sobre l’agressió a una dona trans per part de 

dos policies, un cas de revictimització i d’estigmatit-

zació de la víctima. “Els mitjans de comunicació te-

nen una responsabilitat social; és important tenir cura 

a l’hora de tractar la víctima”, hi afegeix Toño Abad.

Josep Maria Mesquida posa l’èmfasi en el 

tractament mediàtic de les persones LGTBI d’edat 

avançada i en els missatges que s'haurien d'haver 

evitat: “A l’inici de la pandèmia, es va imposar que 

la Covid no era un problema gaire important per-

què majoritàriament afectava les persones grans”. 

Hi afegeix que els mitjans emetien missatges es-

perançadors amb persones que es retrobaven i, “un 

altre cop, nosaltres no hi érem. No hi havia grups de 

lesbianes que s’abraçaven o persones trans aplau-

dint o matrimonis d’homes trobant-se amb les se-

ves sogres”.

“No vaig poder tenir cap 

contacte amb el psicòleg. 

Estava molt perdut, sense 

saber què fer. Si per 

començar una transició 

has de saber trobar-

te, imagina’t tancat 24 

hores a casa. Impossible", 

explica l'Àneu, un noi trans 

de 14 anys

Rita Sardà Cardoner   (Sabadell, 1999). 
Estudiant de Periodisme a la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya. 
És estudiant en pràctiques al Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere i a la 
Unitat d’Igualtat de la mateixa universitat.



entorn
limitant

Persones capaces,

Miguel Gómez Fernández. Universitat Pompeu Fabra
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Les mesures adoptades per fer 

front a la pandèmia han agreujat 

la situació de les persones amb di-

versitat funcional. Més de 580.000 

persones a Catalunya, 300.000 

al País Valencià i 50.000 a les Illes 

Balears afronten diàriament obs-

tacles de mobilitat, d’accessibilitat 

a la informació o, fins i tot, de con-

tinuïtat en les ajudes, mentre els 

mitjans de comunicació donen, so-

vint, una visió parcial i limitada de 

la problemàtica.

Puri Frías, veïna de Sant Adrià de Besòs en cadira 

de rodes a causa de la poliomielitis, assegura que la 

seva vida “sempre ha estat molt complicada, però 

les mesures per frenar la Covid-19 l’han agreujada”. 

Per a una persona amb mobilitat reduïda, la “nova 

normalitat” ha provocat canvis significatius en la 

seva rutina diària. Obres que romanen aturades, 

accessos nous poc accessibles, ascensors d’esta-

cions de tren que no funcionen o dificultats a l’hora 

de comprar als establiments sense acompanya-

ment, entre d’altres. “Quan obro la porta i surto al 

carrer, em poso les pintures de guerra”, hi afegeix.

En aquest ambient, sortir de casa no és fà-

cil. La psicòloga i tècnica d’orientació a la Fundació 

ECOM, Elisenda Fabregat, explica que molts usua-

ris i usuàries han sentit por i angoixa, “com molta 

gent que no té discapacitat”. A aquests sentiments, 

s’hi han sumat altres factors com la incertesa de 

“no saber què passarà en un futur” o si podran se-

guir rebent els tractaments amb normalitat. Javier 

Guardiola, vocal d’ASPAYM Comunitat Valenciana 

(Associació de persones amb lesió medul·lar i altres 

discapacitats físiques), assenyala que és essencial 

per a tot el col·lectiu que, després d’una etapa de 

confinament, es tornin a posar en marxa els serveis 

de rehabilitació, així com els centres ocupacionals 

per a persones amb discapacitat intel·lectual. A Ca-

talunya, fonts del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies confirmen que es va fer una “suspen-

sió d’activitat” en aquests centres, que ha perdurat, 

en alguns casos, fins a finals d’any.
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Administració desbordada

Segons Antonio Guillén, president del Co-

mitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI) i de la Fundació ECOM, 

l’Administració ha estat “desbordada”. Les entitats 

catalanes no solament van denunciar un retard en 

el pagament de la factura d’abril, sinó que, segons 

les seves estimacions, les mesures pressupostàri-

es previstes al Pla de contingència només cobrien  

“entre el 16% i el 36% de la despesa real”. La direc-

tora general de l’Autonomia Personal i la Discapaci-

tat, Aina Plaza, assegura que estan “posant el ritme  

de pagament al dia”. “Sí que és cert que se’ns va 

triplicar la feina i els recursos humans són els ma-

teixos”, apunta.

El País Valencià passa una situació similar. 

El Comitè d’Entitats de Representants de Perso-

nes amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana 

(CERMI CV) va mostrar el seu malestar amb el Con-

sell perquè encara (a mitjan novembre) no havien 

rebut les subvencions aprovades per un valor de 

5.467.390 euros. Asseguren que, en conseqüència, 

“més del 90% de les entitats tenen dificultats per fer 

front a les despeses” i que més de la meitat “esgo-

tarà els fons propis aquest any 2020”.

En relació amb la inserció laboral, les perso-

nes amb discapacitat sempre han tingut més difi-

cultats per trobar feina, segons explica Fabregat. 

En l’actualitat, a més, les empreses “no estan per 

la labor i prefereixen recuperar el seu personal en 

ERTO”. De la mateixa manera, apunta que les con-

tractacions són “escasses” i “precàries”, és a dir, “pel 

fet de tenir una feina no vol dir que puguin viure 

d’aquesta feina”.

Per a una persona amb mobilitat reduïda, la “nova 

normalitat” ha provocat canvis en la seva rutina diària: 

obres aturades, accessos nous poc accessibles o 

ascensors d’estacions que no funcionen, entre d'altres
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L’atenció a la dependència també ha dismi-

nuït. El CERMI quantifica el temps mitjà d’espera, 

entre que se sol·licita la valoració del grau de dis-

capacitat fins a la resolució, en vuit mesos i mig a 

Catalunya, un any a les Illes Balears i un any i mig 

al País Valencià. Un temps al llarg del qual les per-

sones “no poden accedir a diferents ajudes i serveis 

fonamentals”. Fonts de la Generalitat de Catalunya 

justifiquen que “els Serveis Socials d’Atenció Primà-

ria són els primers a iniciar el procés” i, ara, “estan 

centrats en l’emergència sanitària de la Covid-19”. 

Tanmateix, asseguren que s’estan reactivant tots 

els mecanismes i esperen que “en els pròxims me-

sos” puguin “arribar a un ritme d’execució normal”.

Antonio Guillén opina que les persones “s’han 

quedat a les portes de rebre uns serveis, que ja eren 

mínims i que, d’alguna manera, ara no se sap quan 

es podran tornar a rebre”. En el cas específic de les 

persones amb dependència, creu que l’atenció per-

sonalitzada és essencial. El suport tècnic reque-

reix un contacte físic directe: “No hi ha situacions  

intermèdies en les quals puguis fer aquesta feina a 

través de les xarxes”. 

Un altre problema que ha deixat al desco-

bert la pandèmia és la bretxa digital i l’accessibilitat 

a la informació. A causa del tancament d’oficines i de  

la implantació generalitzada del teletreball a l’Admi-

nistració, les entitats consultades s’han vist obligades 

a guiar les persones usuàries a través d’Internet. No 

obstant això, no totes tenen les eines per poder rea-

litzar tràmits per via telemàtica. ASPAYM CV denuncia 

que, en moltes ocasions, les línies telefòniques no es-

taven operatives i ECOM informa que els usuaris “en-

cara esperen les respostes” a les consultes enviades.

El temps mitjà entre que 

se sol·licita la valoració del 

grau de discapacitat fins 

a la resolució és de vuit 

mesos i mig a Catalunya, 

un any a les Illes i un any i 

mig al País Valencià
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En concret, com explica Carlos Valdivia, el di-

rector del Diari de la Discapacitat, el primer butlletí 

digital d'actualitat sobre discapacitat, inclusió social 

i diversitat funcional a Catalunya, les persones més 

vulnerables a la desinformació han estat aquelles 

amb discapacitats sensorials. Pàgines web poc ac-

cessibles visualment, rodes de premsa i informatius 

sense intèrprets de llengua de signes o el simple 

ús de la mascareta a les escoles són només alguns 

exemples dels obstacles que dificulten l’accés a la 

informació.

La	discapacitat	als	mitjans
La problemàtica presentada constitueix, en 

si mateixa, un silenci mediàtic. Segons apunten les 

entitats, el nombre d’articles publicats als mitjans 

de comunicació és escàs i el contingut acostuma a 

estar fragmentat de tal manera que no es pot perce-

bre la magnitud total de la situació. Valdivia comen-

ta que els mitjans, en línies generals, “han donat 

una visió paternalista i sensacionalista de la realitat 

de les persones amb discapacitat”, basada en his-

tòries que pretenen “impactar emocionalment” en 

la població. Durant la pandèmia, “en cap moment” 

s’han apropat a les entitats o als mitjans espe-

cífics del sector per veure quin tractament era el 

més adient i, per tant, apunta que és probable que 

el resultat hagi presentat una manca de profundi-

tat, d’anàlisi crítica i d’interès comunicatiu. No obs-

tant això, hi ha professionals, com ara la periodista 

Mònica Terribas, que han contribuït en múltiples re-

portatges a normalitzar la vida de les persones amb 

diversitat funcional. “Vull pensar que cada cop fem 

més passes per apropar-nos a la normalització del 

món de la discapacitat”, confessa Valdivia.

"Els mitjans han donat 

una visió paternalista 

i sensacionalista de la 

realitat de les persones 

amb discapacitat”, diu 

Carlos Valdivia, director del 

Diari de la Discapacitat

Miguel Gómez Fernández  (Montgat, 
1999). Estudiant de Periodisme i de 
Ciències Polítiques a la Universitat 
Pompeu Fabra. Està fent les pràctiques 
curriculars a l’Agència EFE. Ha col·laborat 
amb El Punt Avui i amb el Diari de 
Barcelona i ha estat coeditor del blog 
ca[p]a[c]es, un espai dedicat a l’esport per 
a persones amb paràlisi cerebral. També 
va obtenir el primer premi al Concurs 
de Fotografia “Disseny per a tothom” i 
el segon premi al Concurs de Fotografia 
Isabel Rojas, ambdós sobre accessibilitat.
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Volem agrair molt especialment  

les col·laboracions que ens han 

ajudat a fer possible l’anuari i les  

recompenses per a mecenes.

Col·la- 
boracions
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Amb la col·laboració de 393 perso-

nes i organitzacions, vam aconse-

guir recaptar un total de 13.155 € 

en una campanya de micromece-

natge a Verkami per fer possible 

l’anuari Mèdia.cat. A totes, moltes 

gràcies!

Mecenes
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"Kasu" Jesús Torres i Sanz - @Senyor_G - 5 sentits! - Abel Maruny I Sales - Abelard Rodríguez i Llàcer - 

Adam Major - Adrià Serra - AGC - Aina Ibàñez i Roig - Aina Milà Solé - Aina Torres Rexach - Aitor Goñi - Alba 

Muntadas - Albert Avilés i Raquel G. Cardona - Albert Balanzà - Albert Botran - Albert Cuesta i Zaragosí - Albert 

Font-Tarrés - Albert Juhé Lluveras - Albert Llobet Lorenzo - Albert Mercadé Massó - Albert Vicens - Alice 

Chaplin - Alícia Monterroso Bastús - Altarriba - Altarriba bos - Ana González Núñez - Anaïs Franquesa Griso 

- Andrea Blázquez Gómez - Andreu Merino Vives - Andreu Pintat - Andreu Ylla - Anna Aguilar - Anna Albet 

Palau - Anna Arisa Argemí - Anna Ayala Alcalà - Anna Cerdà i Callís - Anna Clua Infante - Anna Díez - Anna 

Palou Solé - Anna Surinyach - AnnaP - Antoni Vall-llovera i Roca - Antonio Rodríguez Núñez - Araceli Caballero 

- ARGIA, setmanari basc - Arnau Guardiola Ponti - Arnau Lleonart i Fernàndez - Arturo Puente - Assumpta 

Triadó - Ateneu Popular d'Esplugues - Bchf - Begoña Gómez - Bernat Picornell Grenzner - Carla Benito - Carla 

Liébana - Carles Benítez i Baudés - Carles Molina - Carles Singla - Carlos Vílchez Ribera - Carme Badia Altès 

- Carme Olivé - Carme Sardà - Carme Verdoy - Carmen Sagala - Cesc C. - Clara Cardona - Clara Ponsati - 

Clara Soteras i Acosta - Clàudia Campos Troncoso - Cristina Arboles - Cristina Niell - Crunis - Dani M - Daniel 

Casadevall - Daniel Catafal Sanjuan - Daniel Gallego Díaz - David Bassa i Cabanas - David Esteve i López - 

David González Rubio - David Guerrero Férriz - Dídac Jordà Capdevila - Edu Wulfric - Elena Freixa - Eli Borreda 

Díaz - Elisenda Alamany Gutiérrez - Elisenda Rovira i Pere Jané - Elisenda Soriguera - els Gené Bustins - Empar 

- Enric Borràs Abelló - Enric Garcia Serrano - Enric Pinyol - Enric Rimbau - Enric Rodon i Lara - Esteve Clua - 

Esther Roig - Eulàlia Bullich - Eulàlia Reguant i Cua - Eva Arasa Altimira - Eva Rosell Puig - Família Olcinela - 

Família Torné i Fisa - Fermí Roqueta - Ferran - Ferran Calbet Bigorra - Ferran Casas - Ferran Moreno Garcia 

- Fidel Masreal - Francesc Cardús - Francesc Florensa i Masip - Francesc Gil-Lluch - Francesc Mateu i Hosta - 

Francesc Pomés Martorell - Francesc Ràfols - Francesc Roma Millan - Francesc Uribe - Francesc Vila Femenia 

- Francesc Villacorta Martí - FromBarcelona - Gabriela Casals Roig - Genís - Germma Ruiz - Guillamon- 

Guillemnou - Helena Alonso Capdevila - Helena Badia Capdevila - Helena Castellà Duran - Human Call To 

Action - Humbert Roma de Asso - Ignasi Tort - Ildefons Checa - iquemes - Irene Humet - Irene Ramentol - 

Isaac Peraire Soler - Isidro Sánchez Sánchez - Jan Magarolas Guinovart - Jan Rovira - Jaume Barrull Castellví 

- Jaume Casals - Jaume D - Jaume Domènech - Jesús Fernández - J Llobet - Joan Arenós Prades - Joan 

Cuevas - Joan Josep Isern - Joan Juhé - Joan Llodrà - Joan Miquel Fernández - Joan Ortí Voltas - Joan Sarola 

- Joan Solà - Joan Vila i Triadú - Joan Wennberg - Joaquim Estarlí Sánchez - Joaquim Muntané - Joaquim 

Rúbies i Pau - Joaquim Sales - Jordi Baltà Portolés - Jordi Borràs - Jordi Borre - Jordi Cuixart - Jordi de Arriba 

- Jordi Escoda - Jordi Fortuny i Batalla - Jordi Gabarró Llop - Jordi Lucea Castellar - Jordi Martí - Jordi Mestre 

- Jordi Palou - Jordi Pinyol Mercadé - Jordi Vilardell Gómez - Jordi Xodos - Jordi100 - Jose Mansilla - Josep - 

Josep Àngel Guimerà - Josep Blanch - Josep Maria Serra - Josep Maria Vila - Josep Monserrat - Juan Yustres 

- Júlia Urgell - Julián Felipo - Kel Nathan - Koldo Lew - Laia Alsina Garrido - Laia Balasch - Laia Creus i Badia 

- Laia Soldevila - Laura - Laura Cortés - Leo Badia - Lídia Cordero Triay - Llibert Rexach Roure - Lluís Rodon - 
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 Lo Ximenes - Loreto Pané Oromí - M Antònia Cardona Hernández - M. Dolors Balanyà - Magdalena Oliver 

Ramon - Magí Rovira - Manel Pujol Obiol - Marc Enrich Grau - Marc Garriga - Marc Navarri - Marc Ordinas i Llopis 

- Marc Samper Seró - Marc Vidal Juanola - Marçal Bertranpetit Puig - Marçal Llimona Creixell - Maria Barrachina 

- Maria Benejam Berger - Maria Manyosa - Maria Olivė Jané - Maria Pascual i Vall - Marina Pladevall Llumà - 

Marisol Veres - Marta Amatriain - Marta Ballesta Senabre - marta fernandez de piñar - Marta Pérez Fargas - 

Marta Prats Geli - Martí Guilera i Cordon - Martí Magrinyà Poblet - Martí Urgell - Martín G. - Massagran9 - Matilde 

G. - Max Zañartu Plaza - MBT - MCE - Melitó Camprubí - mercé lara gonzález - Mercè Ràfols Sagués - Miquel 

Andreu - Miquel Bresolí - Miquel Rodrigo-Alsina - Miquel Saumell Santaeugènia - Mireia Pérez Carretero - Mireia 

Sans Escofet - Mònica Serrano Boira - Mònica Terribas - Montse Bonet Bagant - Montse Majench - Montse 

Martín - Montse Milian - Montse Santolino - Montserrat Rovira Rafecas - Muntsa Beltran - Nani Valero - Nerea 

Collado Barceló - Núria Barberà - Núria Doménech Costafreda - NúriaPrufi - Oriol - Oriol de Balanzó Aguilar - 

Oriol Duran - Oriol Güell - Oriol Lladó - Oriol R. - Oriol Rigola Díaz - Oriol Rocosa Girbau - Oscar Sisteré Saureu 

- Pablo Bonat - Pablo Ortín Perpinyà - Patrick Urbano - Pau - Pau Ramon Montané - Paukas - Pep Canals - Pep 

Riera Casadesús - Pep Valenzuela - Pepe N.N. - Pere Bou - Pere Miquel Campos Cuadau - Plujademais - Pol 

Guerra Imedio - Quim Jubert - Quim Perelló - Ramir Calvo i Cubedo - Ramon Gabarrós Cardona - Ramon Radó i 

Trilla - Ramon Vallès - Raül Flores i Núria Jar - Ribera Jordana i Lluch - Ricard Aymerich - Ricard Torné - Robert 

Casals i Graells - Rodolf Sanchez Ferrer - Roger Angela i Gambús - Roger Guimerà Manrique - Roger Mateos 

- Roger Palà - Roger Sánchez - Roger Tugas Vilardell - Rosa Fernández López - Roser (Priorat) - Roser Martin 

- Roser Noguer - Rubén García - Rubenbuj - Ruth Gumbau - Salvador Garcia-Ruiz - Sara González Muñoz - 

Sergi Solà - Sílvia Gelis Gralla - Sisco Garcia - Smartim - Sònia Calvó Carrió - Suso López i Sonia Herrera - Teo 

Vidal I Sol - Teresa Cots i Oriol Boada - Teresa Ferré Panisello - Tolmai - Tomàs Garcia-Espot - Tomàs Manyosa 

- Trini Molist i Lluís Marco - Txema Navarro - Univers Bertrana - V. Canet - Víctor Malo González - Víctor Pàmies 

i Riudor - Victor Serri - Víctor Yustres - Victòria Vives Vela - Xapo i Mireia - Xavi Tp - Xavier - Xavier Ortega i 

Galan - Ximo Blasco - Xuxe






