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La saturació informativa, a través dels mitjans convencio-

nals o de les xarxes i de la tecnologia, ens facilita atansar-nos 

als fets, però també ens ha canviat els hàbits de consum. Lle-

gim o veiem el que ens agrada, ens entreté o ens reafirma en 

les nostres idees preconcebudes. El periodisme d’investiga-

ció i el que situa en la contradicció el destinatari ha tingut 

èpoques millors o, si més no, s’ha fet en un context menys 

advers. Els mitjans interpreten i generen opinió. I, de “ve-

ritat”, cadascú vol sentir la seva, no la de l’altre o la que l’in-

comodarà. El que hem viscut els darrers mesos a Catalunya 

ens ho confirma.

L’AnuAri dels silencis Mediàtics arriba per omplir un espai 

necessari, el del periodisme crític que explica i contextualit-

za allò que no ven tant, que no és plaent, però que mereix ser 

tret a la llum i analitzat amb rigor i de manera reposada, ja 

sigui la situació de la dona a les presons, la violència masclis-

ta institucional o la sortida desigual de la crisi i les manio-

bres de les empreses que actuen en règim de monopoli per 

no perdre la seva posició.

Ferran Casas
 
President del  
Grup de Periodistes  
Ramon Barnils

No podem mirar  
cap a una altra banda
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pot “fer un Tortosa” i ignorar fenòmens que, des del compro-

mís amb els valors democràtics ens generen rebuig, com ara 

Vox o Jair Bolsonaro. Més enllà de la qüestió de fins a quin 

punt afecten els Països Catalans, és evident que l’ascens del 

populisme i de les actituds totalitàries, a cavall de les fake 

news i del discurs de l’odi que la crisi ha exacerbat, s’explica 

també (tot i que no solament) pel desprestigi del periodisme.

Al Grup, com deia, intentem capgirar-ho. Des de l’AnuAri, 

però també des de Mèdia.cat, els observatoris del discurs dis-

criminatori, el Mapa de la censura o els premis Barnils de perio- 

disme d’investigació. Que el periodisme dels valors i exercit 

des de l’honestedat torni a ser prescriptor és la millor aporta-

ció que podem fer a la societat.

En aquest sentit, ni podem ni volem mirar cap a un altre 

lloc o ser aliens al context de vulneració de drets en el qual 

els professionals de la informació exercim la nostra feina. 

Aquesta edició ho aborda atansant-se als casos de censura 

exercida per grups ultres o poders polítics (quan es limiten 

drets, no se’n limita un de sol), al comportament de les po-

licies i als presos polítics i la seva consideració o no com a 

tals, un dels assumptes que han generat controvèrsia en el 

debat públic.

L’AnuAri és una de les activitats més reeixides del Grup. 

Com en la resta de les activitats, hi som els periodistes, però 

també rebem suport d’institucions i de mecenes. És el pro-

jecte que implica més persones. Són (sou) lectors entestats 

a entendre el que ens envolta, amb ganes de formar-vos un 

criteri i que valoreu el periodisme. Ens agrada fer l’AnuAri 

i ens agrada —i la seva participació és important— que la 

UVic, la UPF, la UAB, la URL (Blanquerna), la UOC, la UdL i 

la UV hi participin amb estudiants. Empeltar el periodisme 

que ve de pensament crític, d’honestedat i de rigor fa el camí 

més agradós.

No podem mirar  
cap a una altra banda
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Dona i presó,  
una condemna  

reflex de la societat

Sònia Calvó Carrió

Les dones preses, unes 1.300 als Països Catalans, s’han d’adaptar  

a un sistema penitenciari pensat per als homes i pateixen un doble estigma  

per haver fallat en el seu rol tradicional.

Foto:  
Freepick.com
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tenciari no n’és una excepció. Viure a la 
presó no és fàcil, encara menys si s’és dona. 
Expreses expliquen que se les separa dels fills 
quan aquests fan tres anys, que manquen 
mòduls per diferenciar-les segons el tipus 
de condemna i, en general, que les presons 
estan construïdes i pensades per i per als 
homes. Han denunciat discriminacions 
també Dolors Bassa i Carme Forcadell, que 
s’han vist més invisibilitzades i en pitjors 
condicions que els presos polítics homes. 
Per a les més de 1.300 internes que hi ha 
actualment als Països Catalans (un 8% de 
la població penitenciària), entrar a la presó 
suposa una doble condemna: per la pena 
imposada, però també per la connotació 
social, que els fa entendre que també han 
fallat com a dones, com a mares i en el  
rol que la societat esperava d’elles. Es calcula 
que un 75% de les preses ha patit violència 
masclista en algun moment de la seva vida.
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De nacionalitat espanyola, de 38 anys, condemnada per un 

delicte contra el patrimoni o contra la salut pública —per 

robatori o tràfic de drogues—, amb una pena privativa de lli-

bertat de tres a vuit anys, en segon grau, sense fills dins de la 

presó i que ha patit violència masclista anteriorment. Aquest 

és el perfil tipus de dona interna actualment a les presons de 

Catalunya, l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol 

que té les competències penitenciàries transferides. Al no-

vembre del 2018 hi havia 598 preses (494 penades i 104 en 

presó preventiva), segons les últimes xifres del Departament 

de Justícia. Són un 7% de la població penitenciària, forma-

da per 8.467 persones. Al País Valencià, que disposa de cinc 

centres penitenciaris, hi ha 578 dones preses, al voltant d’un 

9% del total de reclusos. Un percentatge similar al de les illes 

Balears, amb tres centres penitenciaris i un total de 1.560 

interns, 143 dels quals són dones, segons xifres de l’octubre 

de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del Mi-

nisteri de l’Interior.

“Com que les dones som moltes menys, les nostres neces-

sitats són totalment vulnerades i passem a formar part de 

presons construïdes per als homes”, es queixa la Mònica, que 

forma part del col·lectiu de suport a persones preses Clivella 

i, anteriorment, del grup ja dissolt Cassandra, de suport a 

preses i expreses. Recorda el seu pas per Brians 1: “És molt 

gràfic, és una macropresó, amb un carrer central, el que es 

coneix per carrer Major, i al final de tot hi ha el mòdul de 

dones”, hi afegeix.

Un dels problemes principals que expliquen les dones 

que han passat algun temps entre reixes és la manca de cen-

tres creats específicament per a elles. A Catalunya n’hi ha un: 

el Centre de Dones de Barcelona, conegut per Wad-Ras, que, 

a més, és l’únic amb un departament de mares —i que també 

té places per a homes. La resta de dones són en presons per 

a homes que tenen mòduls femenins diferenciats: Brians 1 
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d’Enric (el Catllar, Tarragonès) i Puig de les Basses (Figue-

res, Alt Empordà). A l’Estat espanyol hi ha tres presons per a 

dones: Brieva (Àvila), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) i la d’Alcalá 

de Henares (Madrid), coneguda com Alcalá-Meco. La resta de 

dones viuen també en mòduls específics en presons mixtes.

“Els homes hi entren per diversitat de motius, per con-

demnes llargues, per delictes de sang, per drogues… però els 

separen en funció del que han fet. Les dones, en canvi, estem 

totes juntes”, recorda una altra expresa, la Lola (nom ficti-

ci). Es refereix als casos en què les dones es troben juntes 

en un únic mòdul, independentment de la pena que estiguin 

complint, tinguin una addicció a les drogues, es trobin en un 

tercer grau o en règim ordinari. Aquesta barreja perjudica la 

convivència i el dia a dia dins de la presó.

Bassa i Forcadell, menys mediàtiques i en pitjors 
condicions que els altres presos polítics
“La de la Dolors [Bassa] i la Carme Forcadell és una lluita 

triple: per preses, per independentistes i per dones. Perquè 

la vida a la presó és dura; però, si ets dona, encara ho és més”, 

denunciava Montse Bassa, germana de l’exconsellera, en un 

acte al setembre als Lluïsos de Gràcia, a Barcelona. L’exmem-

bre del Govern i l’expresidenta del Parlament de Catalunya 

han viscut en la pròpia pell la diferència entre estar inter-

na en una presó per a dones o bé en un mòdul femení d’un 

centre per a homes. Després de quatre mesos a Alcalá-Meco, 

amb 385 cel·les exclusivament per a dones, van ser trasllada-

des a Puig de les Basses, un centre per a homes amb mòduls 

específics per a joves, dones i preventius —després, Forca-

dell seria traslladada a Mas d’Enric. 

“No hi havia cosa que ens fes més il·lusió que l’acosta-

ment a les presons. La Dolors estava feliç perquè venia a la 

seva terra; però, quan va arribar a Catalunya, va veure que 
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les presons catalanes són 

per a homes, cosa que mai 

no ens havia passat pel cap”, 

explicava la seva germana. 

L’advocada de represaliades 

polítiques basques i expresa 

Arantza Zulueta expressava 

en el mateix acte que, per 

ella, les dones pateixen un 

triple estigma quan són 

tancades a les presons: “El 

rol assistencial que normalment exerceixen a la llar queda 

abandonat; el sistema penitenciari és sexista i discrimina-

dor, de manera que la dona que hi ingressa es veu com una 

pitjor delinqüent que l’home, és un sistema per anul·lar la 

dona, i, finalment, et posen una càrrega pel fet de ser presa 

política”. Montse Bassa es queixava també que els homes 

presos i exiliats de l’independentisme català han rebut més 

atenció mediàtica i social, mentre que les dones han quedat 

relegades a un segon nivell.

Carme Forcadell deia, en una carta a l’exconseller de Cul-

tura Lluís Puig i publicada a Vilaweb, que a Mas d’Enric s’ha-

via “unit amb les altres preses per guanyar petites batalles”. 

Per exemple, que la direcció de la presó els permetés “pintar 

un paisatge ben acolorit en una paret de formigó grisa i insí-

pida”. “També hem aconseguit llavors per fer créixer plantes 

en un tros de terra que, fins ara, era erma”, que les dones 

tinguin assecadors de cabell a l’hivern o que les deixin dut-

xar-se després de fer esport sense haver d’esperar a pujar a 

les cel·les, explicava. Per Forcadell, “la cosa més important de 

tot plegat, però, és la lluita que he emprès per fer valer els 

drets de les dones que hi estem, privades de llibertat. Si el 

masclisme és vigent a l’exterior, fàcilment et pots imaginar 

com ho és aquí dins”.

“La de la Dolors [Bassa] i la Carme 

Forcadell és una lluita triple: per 

preses, per independentistes 

i per dones. Perquè la vida a la 

presó és dura; però, si ets dona, 

encara ho és més”, denunciava 

Montse Bassa
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i tràfic de drogues
La Lola considera que, per a la dona, la reinserció de la presó 

“es converteix en domesticació”, ja que “es creu que ha perdut 

el rol tradicional, que ha de cuidar la seva família; per això tot, 

des de les activitats, està orientat que la dona sigui redomesti-

cada i recuperi el paper que ha perdut”. Els tallers de produc-

ció que s’ofereixen són de manipulats i muntatges industrials, 

tèxtil i confecció, fusteria, serralleria i cartonatge i impremta, 

restauració o bugaderia, entre d’altres. “Les dones fem perru-

queria, geriatria, corte y confección… No podem fer els tallers 

considerats masculins, com mecànica o construir mobles; no 

ens deixen”, protesta la Lola, expresa a Brians 1. “Ens toca fer el 

que els homes no volen, una misèria”, hi afegeix. Fonts de Jus-

tícia asseguren que la diferència en l’accés a tallers és deguda a 

la capacitat d’espai de cada centre penitenciari, així com per al-

tres motius com l’estat de salut de l’intern, la necessitat d’aten-

ció especialitzada o criteris de selecció. En centres petits o an-

tics —com Brians 1 o Wad-Ras— no poden oferir les mateixes 

opcions formatives per a tots els interns 

per “limitacions d’espai” o tipus de 

construcció, o perquè la manera 

com està construït l’edifici fa 

que els presos de diversos 

mòduls —o homes i do-

nes— no es puguin bar-

rejar per fer els tallers. En 

canvi, a Mas d’Enric o a 

Puig de les Basses sí que 

és possible. Des del 2016, 

Justícia ha iniciat una es-

tratègia de canvi en el model 

retributiu en els salaris dels 

interns “per tal de beneficiar els 

Foto:   
Freepick.com
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interns més vulnerables, les 

dones i els joves”.

A Catalunya, la majoria 

de dones internes actual-

ment són a la presó per un 

delicte de robatori (39,01% 

dones – 42,88% homes) o 

de tràfic de drogues (32,09% 

dones – 15,60% homes). La 

mitjana de condemna total 

imposada a les dones és de  

5,1 anys. La dels homes, en canvi, és de 6,4 anys. Elles te-

nen una taxa de reincidència d’un 26,3%, davant d’un  

30,5% d’ells. Les dones empresonades “en general, prove-

nen d’ambients de pobresa, han estat víctimes de maltrac-

tament, pateixen greus problemes de drogoaddicció i, en 

algunes ocasions, són al capdavant de famílies monoparen-

tals”. Així ho constata la doctora Carmen Navarro Villanu-

eva, professora titular de dret processal de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), a l’informe L’execució de la 

pena de presó. Peculiaritats de l’execució penal femenina. Per 

Navarro, “no és estrany que l’ingrés a la presó d’una dona, 

mare de família, acostumi a comportar la majoria de vega-

des un autèntic desequilibri de la, sovint, precària situació 

familiar”. 

A més, segons el programa sermujer.es, impulsat per 

la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries des del 

2011, un 75% de les internes arreu de l’Estat espanyol ha 

sigut víctima de la violència masclista en algun moment 

de la seva vida. La xifra és similar a Catalunya: segons el 

Departament de Justícia, 6 de cada 10 preses han patit vio-

lència masclista i, a més, tenen problemes de salut mental. 

Des de Justícia han creat un tractament amb visió de gè-

nere per tal de dotar les dones internes d’eines per quan 

“Les dones fem perruqueria, 

geriatria, ‘corte y confección’…  

No podem fer els tallers 

considerats masculins, com 

mecànica o construir mobles; no 

ens deixen”, protesta una expresa 

a Brians 1 
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vol potenciar l’autoestima i una conducta sexual i sanitària 

responsables.

Viure la maternitat entre reixes
La doctora Navarro, que ha col·laborat com a voluntà-

ria a la presó de Wad-Ras durant molts anys, assegura 

que les dones empresonades en centres catalans “acos-

tumen a viure la maternitat en condicions que són del 

tot adverses, atès que, d’una banda, se senten molt allu-

nyades dels fills i dels seus problemes i inquietuds i, de 

l’altra, l’anhelat contacte amb els descendents sol dur-

se a terme en pèssimes condicions a conseqüència de  

l’ambient presonitzat”. Segons l’estudi dirigit per Navarro, 

un 78% de les dones que es troben en presons catalanes són 

mares, en la majoria dels casos de més d’un infant. Això com-

porta que els fills s’acabin convertint “en víctimes invisibles 

de la justícia”, perquè, sense haver comès cap delicte, “han 

perdut el dret a una infància despreocupada pel fet de tenir 

la mare entre reixes”.

La legislació espanyola i la catalana preveuen el dret de 

les mares a mantenir els seus fills amb elles a la presó fins 

que compleixin els tres anys, segons l’article 38 de la Llei or-

gànica general penitenciària. Per fer-ho, hi ha diverses ma-

neres: unitats dependents 

(petits habitatges per a les 

internes en règim de semi-

llibertat), unitats de mares 

(mòduls específics a l’interi-

or de centres penitenciaris, 

separats de la resta), escoles 

infantils amb especialistes 

d’educació infantil o mòduls 

familiars, on es comparteix 

A Catalunya, la majoria de dones 

internes actualment són a la 

presó per un delicte de robatori 

(39,01% dones – 42,88% homes) 

o de tràfic de drogues (32,09% 

dones – 15,60% homes)
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la criança dels menors amb la parella quan tots dos es tro-

ben a la presó. Al novembre del 2018 a Catalunya hi havia 14 

dones convivint amb fills menors de tres anys a la unitat de 

mares de Wad-Ras.

“La dona presa es culpabilitza, en general, del fet de ser 

a la presó i no amb els seus fills, ja que sent que no ha com-

plert el rol de mare cuidadora que la societat atribueix a les 

dones”, opina Navarro. Per això “cal tenir en compte que, des 

de la distància, les dones privades de llibertat pateixen per 

les condicions en què viuen els seus fills”. A això s’hi afegeix 

el temps que han d’invertir els infants per visitar els seus 

progenitors a la presó, tal com va posar de manifest la perio-

dista Txell Bonet quan el seu company, el president d’Òm-

nium Cultural, Jordi Cuixart —i amb qui té un fill d’un any i 

mig—, estava empresonat a Soto del Real. Segons un infor-

me de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans 

(OSPDH), els familiars han d’invertir una mitjana de 4 a 8 

hores per realitzar una comunicació oral d’uns 20 minuts. 

Els interns tenen dret a comunicar-se dos cops per setmana 

amb els seus familiars a través d’un vidre durant 20 minuts. 

Prèviament, els familiars han hagut de fer un desplaçament 

fins al centre penitenciari, s’han hagut de sotmetre als me-

canismes d’escorcoll i control adients i han hagut de supor-

tar llargues esperes. Tot aquest procés fa que, quan l’infant 

pot finalment veure la seva 

mare, estigui ja molt cansat.

L’actual titular de la Secre-

taria de Mesures Penals, 

Reinserció i Atenció a la Víc-

tima —després que el Go-

vern reformulés la Direcció 

General de Serveis Peniten-

ciaris—, Amand Calderó, va 

reconèixer en una roda de 

Un 78% de les dones que es 

troben en presons catalanes són 

mares, en la majoria dels casos de 

més d’un infant. Això comporta 

que els fills s’acabin convertint 

en víctimes invisibles 
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(Barcelona, 1990)

Periodista de formació i amb un màster en Comunicació de Conflictes i 

Moviments Socials, ha treballat a les redaccions de la Directa, d’eldiario.es, 

de Catalunya Plural i de Barcelona Televisió. Ha col·laborat amb l’Anuari 

dels Silencis Mediàtics, en el reportatge “Aïllament: opacitat i impunitat”. 

Ha codirigit el documental del programa 30 minuts, de TV3, Plegar la 

manta, emès al desembre del 2017, sobre venda ambulant, i actualment 

en prepara un altre sobre el règim d’aïllament en presons catalanes. 

Va guanyar la beca DevReporter, coproduint l’especial Vida mantera, 

publicat a eldiario.es.

Sònia  
Calvó Carrió

premsa que calia “abordar la perspectiva de gènere a les 

presons per millorar i resoldre la relació entre les preses 

i els seus fills i filles”. Si bé va dir que buscarien solucions 

per als mòduls de dones que hi ha actualment, va admetre 

que serà més fàcil quan s’inauguri la futura presó de dones 

que es construirà a la Zona Franca de Barcelona, prevista 

per al 2025.



16

Els presos 
independentistes  
són presos polítics? 
Bernat Surroca

La majoria de mitjans de comunicació eviten parlar dels líders catalans 
empresonats com a presos polítics, mentre que un bon nombre  
d’experts consultats per Mèdia.cat consideren que sí que ho són i 
ressalten les irregularitats del cas.
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“Vostè és qui m’ha convertit en un pres polític”, va dir Jordi 

Turull a Pablo Llarena, jutge instructor de la causa contra 

el procés català. Si el 2017 va ser l’any del referèndum de l’1 

d’octubre i de la declaració d’independència, el 2018 ha es-

tat l’any de la instrucció de la causa contra el procés, que ho 

ha deixat tot a punt per a un judici que marcarà un abans  

i un després en la democràcia espanyola. Se celebra a la Sala  

Segona del Tribunal Suprem i avalua si els fets del 20 de  

setembre davant del Departament d’Economia, el referèndum 

de l’1 d’octubre i la declaració d’independència del 27 d’octu-

bre són un delicte dins la legalitat espanyola. Entre els acusats 

hi ha Carme Forcadell, Oriol 

Junqueras, Dolors Bassa, Joa- 

quim Forn, Raül Romeva, Jo-

sep Rull, Jordi Turull, Jordi 

Cuixart i Jordi Sànchez, els 

nou líders independentistes 

que han estat en presó pre-

ventiva, alguns des de fa més 

d’un any, als centres peni-

tenciaris de Lledoners, Mas 

TV3 fa servir també des de fa 

un temps l’expressió “presos 

polítics”, però “sempre en funció 

del context” i combinant-ho amb 

la resta de denominacions per 

dirigir-se “a la majoria del país” 

Il·lustració: Noemi Requena
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M

ÈDIA.CAT
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d’Enric i Puig de les Basses, després d’haver passat mesos a 

les presons d’Estremera, Soto del Real i Alcalá-Meco, a Madrid. 

La qüestió dels presos és a l’ordre del dia des que Jordi 

Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó el 16 d’octubre 

de 2017 per ordre de la jutgessa de l’Audiència Nacional, Car-

men Lamela. Pocs dies després, el 2 de novembre, hi entra- 

rien també els consellers del Govern, i també Carme Forcadell, 

que passaria una nit a la presó. Alguns d’ells van poder sortir 

en llibertat durant la campanya electoral del 21 de desembre, 

però el 23 de març hi van tornar a entrar per ordre, aquest cop, 

del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Des d’aleshores, 

han estat tancats a la presó, primer a Madrid i després a Cata-

lunya. Els presos són acusats de rebel·lió, sedició i malversació. 

Mentre no arribava el judici, l’independentisme ha evidenciat 

públicament discrepàncies estratègiques. A falta d’un objectiu 

compartit, la legislatura té com a elements centrals els pre-

sos i els exiliats, i en concret la sentència del judici que podria 

fer-se pública a l’estiu. Si, com tot apunta, les penes són ele-

vades —entre 15 i 25 anys—, sectors de l’independentisme, 

començant pel president Torra, esperen que es torni a crear 

un momentum que permeti intentar de nou un xoc amb l’Estat 

i, aquest cop sí, implementar la República.

L’existència o no de presos polítics a l’Estat espanyol 

és una de les qüestions que ha estat sobre la taula aquest 

últim any. Els mitjans de comunicació han pres postures 

diverses en relació amb aquest tema, que en alguns casos 

ha provocat un debat viu a les redaccions. Mèdia.cat ha 

analitzat —en un informe extens que es pot consultar a  

www.media.cat/informes, del qual n’oferim aquí un extrac-

te— com parlen dels presos els principals mitjans catalans, 

espanyols i internacionals, ha entrevistat juristes experts i 

ha consultat les definicions més rellevants de “presos polí-

tics” per mirar de situar els principals elements que perme-

ten argumentar en una posició o una altra. 
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Un cop analitzats els principals mitjans, és evident que no 

hi ha un criteri homogeni i cadascun opta per parlar dels 

presos de la manera que més s’adeqüi a la seva línia edito-

rial i llibre d’estil. Destaca especialment la diferència en-

tre el que diuen bona part dels experts consultats (que són 

presos polítics i que hi ha hagut irregularitats durant la  

instrucció) i el comportament dels mitjans analitzats, sobretot 

dels espanyols. Una minoria (Ara, NacióDigital i El Punt Avui) 

parlen de presos polítics, mentre que la resta (El Periódico,  

La Vanguardia, RAC1, La Razón, El Mundo, l’ABC, RTVE,  

eldiario.es i la SER) opta per fórmules diverses que poden 

anar des de “presos independentistes” fins a “colpistes”, però 

sense un criteri establert més enllà de no parlar de presos 

polítics. En el cas de TV3, el debat ha estat constant i intens. 

Recentment ha canviat el criteri que tenia fins ara i ha pas-

sat a parlar de “presos polítics” per referir-se als líders inde-

pendentistes, però “sempre en funció del context” i combi-

nant-ho amb la resta de denominacions per tal de dirigir-se 

“a la majoria del país de la manera més transversal possible”. 

També s’ha pogut constatar que es tracta d’un debat incò-

mode que no s’ha volgut abordar fins ara per part de les prin-

cipals entitats i organitzaci-

ons de periodistes i mitjans. 

Ni el Col·legi de Periodistes, 

ni el Consell de l’Audiovisual, 

ni el Consell de la Informa-

ció de Catalunya, han tractat 

aquesta qüestió i no tenen un 

criteri en aquest sentit, més 

enllà del llibre d’estil i el que 

consideri cada mitjà. A nivell 

espanyol, tampoc la Platafor-

ma en Defensa de la Llibertat 

El Col·legi de Periodistes, el 

Consell de l’Audiovisual i el 

Consell de la Informació de 

Catalunya no tenen un criteri 

sobre la qüestió, més enllà del 

llibre d’estil i del que consideri 

cada mitjà 
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d’Informació ha respost les preguntes per a aquest informe. 

El debat és complex i les principals definicions per parlar de 

presos polítics són difícils d’aplicar a casos concrets, especi-

alment quan no ens trobem en països dictatorials. El cas més 

evident és el de la definició del Consell d’Europa, que es pot 

utilitzar per argumentar a favor i en contra de l’existència de 

presos polítics a l’Estat espanyol.

Els arguments dels experts
Són presos polítics o no? La pregunta genera un intens i llarg 

debat, també entre els experts. Mèdia.cat n’ha consultat més 

d’una desena per determinar si es pot parlar de presos polí-

tics en el cas català. La majoria consideren que sí i sostenen 

la seva afirmació en el relat dels fets que s’ha creat, que no 

es correspon a la realitat, al tracte processal que han rebut 

els líders independentistes, amb interlocutòries que fan refe-

rència directament a la ideologia dels presos, a la vulneració 

de diverses garanties durant el període d’instrucció i a una 

presó preventiva allargada de manera injusta. De tot plegat 

es desprèn que no són, en cap cas, presos normals i que hi ha 

irregularitats en el cas. 

Organitzacions de pres- 

tigi consultades, com Am-

nistia Internacional o Ju-

eces para la Democracia, 

no veuen, amb arguments 

diferents, que els presos 

catalans puguin ser con-

siderats presos polítics. 

L’ONG considera que els 

Jordis haurien d’estar en 

llibertat, però creu que els 

consellers podrien haver 

comès alguns delictes i, per 

La majoria d’experts consultats 

consideren que els líders 

independentistes són presos  

polítics per diverses raons, 

com el tracte processal que han 

rebut, amb interlocutòries que 

fan referència directa a la seva 

ideologia
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zació de jutges sosté que Espanya és una democràcia i un es-

tat de dret amb una justícia homologable a la resta de països 

europeus, amb un sistema de recursos que permet als presos 

recórrer si no estan d’acord amb les decisions dels tribunals. 

Tampoc considera que siguin presos polítics el predecessor 

del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem, Joaquín Giménez, 

malgrat criticar la instrucció del seu substitut i negar la rebel-

lió i la sedició. 

Tanmateix, segons la majoria d’experts consultats, ele-

ments com el tracte processal que han rebut els líders in-

dependentistes, les garanties judicials i la instrucció de Lla-

rena permeten qüestionar la situació dels presos catalans. 

Denuncien aquestes irregularitats des de l’exmagistrat del 

Suprem José Antonio Martín Pallín fins a la catedràtica de 

Dret Constitucional Mercè Barceló, passant per altres noms, 

com ara el de la jurista Laia Serra o l’advocat Andrés García 

Berrio. De les reflexions dels experts se’n poden treure tres 

grans idees a l’hora d’abordar l’existència de presos polítics 

a l’Estat espanyol.

Un relat dels fets qüestionable
La gran majoria dels experts consultats coincideixen en el 

fet que no existeixen els delictes de rebel·lió i sedició que 

s’imputen als presos del procés, malgrat que alguns adme-

ten que podrien existir delictes de desobediència i malver-

sació. La rebel·lió i la sedició ha estat també rebutjada per 

més de 300 catedràtics de dret d’arreu de l’Estat, que consi-

deren que el relat dels fets del jutge Pablo Llarena no es cor-

respon amb la realitat. Aquesta manca de connexió entre el 

que va succeir la tardor del 2017 i els delictes imputats for-

ma part, segons argumenten juristes consultats, d’un relat 

fictici per justificar la repressió contra l’independentisme. 

De tota manera, el fet que se’ls acusi d’uns delictes polítics 
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i se’ls persegueixi per haver 

dut a terme actes polítics 

(un referèndum, una Llei de 

transitorietat), permet ano-

menar-los presos polítics, 

tot i que no en el sentit dels presos de consciència que uti-

litza Amnistia Internacional, tal com sosté Martín Pallín.

Tracte processal no estàndard
Lligat a tot el que s’ha dit, trobem també un tracte processal no 

habitual en la causa contra el procés. Ni l’Audiència Nacional 

ni el Tribunal Suprem tenen competència en aquest cas, i són 

els dos tribunals que han decidit la presó preventiva i, en el cas 

del Suprem, que es mantingui. Tal com expliquen diversos ex-

perts consultats, són tribunals de Catalunya —l’Audiència de 

Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya— els 

que tenen competència per jutjar els fets que s’imputen, per-

què el delicte s’emmarca a Catalunya. Amb tot, serà el Suprem 

qui jutjarà els presos i els membres del Govern, mentre que 

la mesa del Parlament —Lluís Maria Corominas, Anna Simó, 

Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Joan Josep Nuet—, juntament 

amb Mireia Boya, seran jutjats al TSJC. 

En aquesta línia, experts consultats en el documental 

Causa especial 20907/2017, produït per Mediapro i emès per 

TV3, assenyalen que el fet que el cas el jutgi la sala segona 

del Tribunal Suprem no és quelcom casual. Es tracta, segons 

afirmen, de la sala més polititzada del tribunal més polititzat 

del sistema judicial espanyol. De fet, fa poques setmanes van 

transcendir uns missatges del portaveu del PP al Senat, Igna-

cio Cosidó, assegurant que amb els pactes entre PP i PSOE 

per controlar el Poder Judicial, ells s’asseguraven en control 

d’aquesta sala. 

A aquest punt se li suma també, segons els experts entre-

vistats per a aquest informe, la vulneració de diverses garan-

El fet que el cas el jutgi la sala 

segona del Tribunal Suprem no 

és casual: és la més polititzada
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els ritmes de resolució dels recursos d’empara o l’allarga-

ment de la presó preventiva fora de Catalunya. 

Presó preventiva insostenible
És a partir d’aquest procediment, amb un relat dels fets 

qüestionable i un tribunal que no té competència per jutjar el 

cas, que els presos són en presó preventiva, una presó que la 

majoria dels experts coincideixen que és injusta i injustifica-

da. També alguns que neguen que siguin presos polítics con-

sideren que haurien d’estar en llibertat. La raó és que no es 

donen les premisses per mantenir-los tancats —recordem 

que són el risc de fuga, la possibilitat de reiterar el delicte o 

d’eliminar proves— i, en tot cas, existeixen mesures menys 

restrictives que se’ls podrien aplicar. A això se li suma una 

al·lusió directa a la ideologia dels presos en diverses inter-

locutòries del jutge Pablo Llarena, que fa referència al seu 

ideari independentista per justificar l’allargament de la pre-

só preventiva. 

Aquestes irregularitats es poden resumir en l’aproxima-

ció que fa al cas el director de l’Observatori del Sistema Penal 

i els Drets Humans, Iñaki Rivera Beiras. La resposta que ha 

donat la justícia espanyola al cas del procés és una resposta 

extraordinària, no estàndard. S’imputen delictes que no són 

habituals, es dóna un trac-

te processal no ordinari i 

s’utilitza la presó preventiva 

també de manera extraordi-

nària. Tot això porta a afir-

mar que no estem parlant 

de presos normals, en el cas 

del presos independentistes. 

El debat sobre si són o 

no presos polítics és pràc-

Un Estat mai no admetrà que 

té presos polítics i articularà 

un discurs per justificar-ne la 

situació. Però les irregularitats 

i els dubtes dels experts sobre la 

situació dels presos són evidents 
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Bernat Surroca

ticament interminable. Els que no els consideren com a 

tals difícilment acceptaran aquesta denominació i tindran 

arguments per justificar que no són presos polítics —un 

Estat mai no admetrà que té presos polítics i articularà un 

discurs per justificar-ne la situació. Però les irregularitats 

i els dubtes de molts experts sobre la situació dels presos 

són evidents, i conviden a aprofundir en aquests argu-

ments per identificar l’existència d’una estratègia política 

i judicial repressiva per aturar un moviment que qüestiona 

les bases de l’Estat. 

Aquest text és un extracte de l’informe Els presos independentis-
tes són presos polítics? Les claus d’una instrucció irregular, que 
podeu consultar a www.media.cat/informes

(Barcelona, 1993)  

Ha estudiat Ciències Polítiques a la UPF i ha fet un màster de Periodisme 

Polític Internacional. Va passar per Vilaweb i actualment treballa a 

Nació Digital. També ha participat en diversos projectes per fomentar la 

transparència i la participació política, com ‘El teu Parlament’ o ‘El teu vot’.
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De querelles i ‘fake news’

Si haguéssim de resumir el 2018, pel que fa al món de la co-

municació, podríem dir que aquest ha estat l’any de les que-

relles: querelles contra humoristes, periodistes, actors i in-

ternautes. Querelles que, a més, en un gran nombre de casos 

han estat acceptades a tràmit, fins i tot les més peregrines i 

extravagants.

També podríem definir l’any pel fet de ser el de les fake 

news, després que el terme es popularitzés durant la campa-

nya que a finals de 2016 va portar Donald Trump a la presi-

dència dels EUA. Al nostre país les coses sempre arriben una 

mica més tard i ha estat durant aquest darrer any que l’ob-

sessió per les notícies falses ha contaminat el debat públic, 

incloent-hi una proposta del PSOE —quan encara era oposi-

ció— per regular-les per llei i pressions de grans mitjans per 

tal que la Comissió Europea entrés en l’assumpte.

       Joan Canela. Periodista i redactor del ‘Mapa de 
la Censura’, de Mèdia.cat
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Aquests dos conceptes podrien servir per exemplificar 

fins a quin punt llibertats bàsiques de qualsevol democràcia 

—expressió, premsa, informació i acadèmica— s’estan de-

gradant a velocitat de creuer. Una realitat que ja reflecteixen 

la majoria d’indicadors internacionals en la matèria, com, 

per exemple, els informes per a Espanya de Reporters sense 

Fronteres, Amnistia Internacional o Freemuse.

Però el titular escollit ens serveix també per definir i cata-

logar els diferents tipus d’amenaces que assetgen la llibertat 

d’expressió, algunes de més visibles i altres de molt més sibil-

lines i difícils de detectar, però igualment letals.

Amenaces directes
Les querelles són en realitat una eina només al servei de qui 

és capaç de suportar econòmicament els processos judi- 

cials, però no són exactament un conflicte entre particulars. 

Necessiten també uns organismes estatals que investiguin, 

tramitin i, arribat el cas, jutgin i condemnin, cosa que con-

verteix el tema en especialment greu, ja que denota no sola-

ment la manca de cultura de les estructures públiques, sinó 

també el seu clar biaix ideològic.

Cada edició del Mapa de la Censura detecta un increment 

de l’ús de la denúncia judicial, no solament contra periodis-

tes i mitjans, sinó també contra artistes, docents o internau-

tes en general, gràcies a l’existència d’una àmplia legislació 

per regular i restringir la llibertat d’expressió: la llei mordas-

sa —58 denúncies diàries—, l’enaltiment del terrorisme 

—Pablo Hasel, La Insurgencia—, les injúries —internautes 

animalistes—, la protecció de la Corona —El Jueves— i d’al-

tres símbols estatals —Dani Mateo— o les ofenses als senti-

ments religiosos —Willy Toledo.

A més, aquest darrer any hem vist l’aparició d’una nova 

modalitat: el delicte d’odi. Una tipificació ideada com una pro-

tecció davant minories o sectors socials amenaçats, la Fiscalia 
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espanyola —i en una inter-

pretació sense precedents a 

Europa— l’ha utilitzat con-

tra les crítiques a cossos po-

licials, governants o toreros.

L’escàndol judicial de més 

repercussió internacional ha 

estat la condemna del raper 

Valtònyc a tres anys i mig 

de presó pel contingut de les lletres de les cançons. L’exili del 

músic a Bèlgica al maig i la campanya de solidaritat han posat 

sobre la taula l’amenaça a la llibertat d’expressió.

A l’activitat judicial cal sumar-hi les agressions, les ame-

naces i els insults al carrer, sobretot en manifestacions. Al 

problema crònic de gestió de la força pública, que ha provo-

cat que històricament hi hagi molts informadors —a més 

de ciutadans en general— ferits en càrregues policials, s’hi 

afegeix un increment dels atacs de manifestants.

Si bé hi ha agressions i pressions en actes de qualsevol 

signe, aquests no es reparteixen de manera homogènia, ni en 

quantitat ni en gravetat. El Mapa mostra com les manifesta-

cions amb participació de l’extrema dreta espanyolista en 

concentren el gruix, i també les agressions més greus. Des-

taquen les lesions a periodistes durant l’atac ultra a la mani-

festació valencianista del 9 d’octubre o els cops rebuts per un 

càmera de TeleMadrid al parc de la Ciutadella de Barcelona a 

finals d’agost. També n’hi ha hagut en manifestacions d’altres 

tendències, com l’agressió, encara no esclarida, a l’agitador 

d’Intereconomía Cake Minuesa, el 21 de desembre.

Un cas a banda —per la seva perillositat— és l’atac re-

but pel fotoperiodista Jordi Borràs el 16 de juliol a Barcelona. 

Aquest incident és especialment greu per diversos motius: 

la intencionalitat —se’l va atacar expressament per la feina 

que duu a terme—, l’autoria —el presumpte atacant seria 

Es detecta un increment de 

l’ús de la denúncia judicial, no 

solament contra periodistes 

i mitjans, sinó també contra 

artistes, docents o internautes
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un inspector de policia— i la impunitat: sis mesos després 

no ha estat rellevat de les seves funcions.

A les coaccions físiques s’hi sumen les morals. Si bé el 

focus està posat sobretot en l’assetjament a les xarxes so-

cials —molt greu i en creixement constant—, cal no oblidar 

el que anomenarem “pressió institucional”. Des de finals del 

2017 hem viscut un agreujament del tradicional menyspreu 

i pressió dels polítics cap a aquells mitjans que no els agra-

den. Ara ja no es tracta —“només”— de criticar una notícia 

o cobertura concreta, sinó de campanyes constants per sos-

cavar la credibilitat de qualsevol mitjà que no s’alineï amb les 

tesis governamentals per tal d’expulsar-los de la centralitat 

informativa.

El millor exemple d’aquesta tendència el trobem en l’as-

setjament sistemàtic que han patit els mitjans públics cata-

lans —i en especial TV3— al llarg d’aquest any, incloent-hi el 

menyspreu i insults cap als seus professionals, les amenaces 

de tancament o intervenció, l’aïllament o l’ofec econòmic. Un 

clima propiciat des de polítics amb altes responsabilitats go-

vernamentals i que, al seu torn, ha fomentat les agressions i 

amenaces que els seus treballadors han rebut al carrer.

Quan els mitjans posen en perill el periodisme
Si fins ara hem posat el focus en les agressions externes, 

també toca fixar-se en el paper dels grans mitjans entorn de 

la llibertat d’informació.

Davant la crisi dels mitjans de comunicació tradicional  

—de credibilitat, econòmica, d’influència, etc.— i davant 

una tendència informativa cada cop més partisana, la res-

posta dels grans grups de comunicació ha estat una autèn-

tica militarització de les redaccions. Durant el darrer any 

hem vist com els grans mitjans —ja no parlem de digitals 

amb tendències tradicionalment més escorades— han per-

dut notablement la pluralitat interna. Titulars més dirigits 
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a buscar una resposta emocional que la informació, cober-

tures més tendencioses —on es destaquen les informacions 

que desgasten “l’enemic” i s’amaguen les que perjudiquen el 

“bàndol propi”—, tertúlies més agressives i un control més 

dur de tot el contingut.

Les víctimes principals d’aquest tancament han estat els 

periodistes o col·laboradors que no s’han doblegat a aquest 

control de la seva feina. Els casos més sonats potser són els 

acomiadaments de John Carlin d’El País —per un article 

d’anàlisi de Catalunya publicat en un diari anglès— i d’An-

toni Ferreres d’El Periódico. La precarietat i l’atur entre els 

periodistes han dificultat que es resistissin a aquestes dinà-

miques, amb excepcions com la batalla de la plantilla d’RTVE 

contra l’ús que el Govern espanyol del PP va fer de la radio-

televisió pública per als seus interessos partidistes.

‘Bonus track’: les restriccions que vénen de fora
El Mapa de la Censura està detectant un conflicte creixent 

pel poder dels grans gegants d’Internet —Google, Facebook, 

Twitter i d’altres— a l’hora de restringir la llibertat d’expres-

sió a la xarxa. Les denúncies de censura o amagament de 

continguts, el bloqueig de comptes o la pèrdua de seguidors 

estan esdevenint cada cop més comunes, amb l’agreujant 

que aquestes empreses són, a la pràctica, grans monopolis 

privats, sense l’obligació de retre comptes amb cap tipus de 

control judicial. El problema té un component global i podria 

empitjorar molt més si triomfen els intents de posar fi a la 

neutralitat a la xarxa i altres mesures contra la Internet lliu-

re com, per exemple, a l’Estat espanyol, l’aprovació a finals 

d’any —i sense quasi debat social— d’una reforma de la llei 

Sinde que permet tancar webs sense ordre judicial.
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Font: Mapa de la Censura de Mèdia.cat 
(https://www.media.cat/mapacensura/mapa-
censura-2018/)

MAPA DE LA CENSURA: 
ES CONSOLIDA  
LA REPRESSIÓ 

El marc repressiu contra el referèndum 

de l’1 d’octubre ha vingut per quedar-

se: l’excepcionalitat i la restricció de 

les llibertats d’expressió i d’informació 

s’han mantingut l’últim any. El Mapa de 

la Censura de Mèdia.cat ha registrat al 

voltant de 190 vulneracions de tot tipus 

al llarg del 2018.

CENSURES A EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES, 
ACADÈMIQUES O D’ALTRE TIPUS (52 CASOS)

AGRESSIONS, AMENACES O INTIMIDACIONS 
A PERIODISTES O MITJANS DE 
COMUNICACIÓ (40 CASOS)

PRESSIONS, CENSURA O “AUTOCENSURA” A 
PERIODISTES O MITJANS DE COMUNICACIÓ 
(37 CASOS)

PERSECUCIÓ DE BLOGUERS, COMPTES DE 
XARXES SOCIALS O PERIODISME CIUTADÀ    
(19 CASOS)

RESOLUCIONS JUDICIALS, ACTUACIONS 
POLICIALS O DENÚNCIES QUE PODEN ESTAR 
OBSTACULITZANT LA FEINA DE PERIODISTES 
O MITJANS DE COMUNICACIÓ (17 CASOS)

ACOMIADAMENTS /PRECARIETAT LABORAL 
(12 CASOS)

LEGISLACIÓ O POSICIONAMENTS DE 
PODERS PÚBLICS QUE PODEN ESTAR SENT 
RESTRICTIUS AMB RELACIÓ A LA FEINA DE 
PERIODISTES O MITJANS DE COMUNICACIÓ 
(11 CASOS)

Agredeixen un càmera 
de TeleMadrid en una 

concentració de Ciutadans 
contra els llaços grocs, 

pensant-se que és de TV3. 
Les agressions a periodistes 

per part de ciutadans 
a les manifestacions, 

especialment en les de 
caire espanyolista, es 

repeteixen al llarg de l’any.

Grups d’extrema dreta 
llancen substàncies irritants 
als periodistes el 9 d’octubre 
a València. A l’inici de la 
manifestació de la Diada 
del País Valencià, intenten 
trencar el cordó policial de la 
capçalera i llancen substàncies 
contra els informadors que 
cobrien l’esdeveniment.

La Fiscalia demana arxivar la causa 
contra ‘El Jueves’ per un acudit 
sobre els policies de l’1-O. L’acudit 
vinculava els agents desplaçats 
per l’1 d’octubre a Catalunya 
amb el consum de cocaïna. Els 
responsables de la publicació es 
queden a un pas d’anar a judici.

Denúncia i amenaces a Dani Mateo 
per un gag en què es mocava amb 
la bandera espanyola. La Guàrdia 
Civil fa un tuit considerant-ho una 
ofensa. Mateo rep amenaces a les 
xarxes, retirada de patrocinadors i 
cancel·lacions del seu espectacle. Un 
sindicat policial el denuncia, però al 
gener el jutge arxiva la causa.
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‘El Periódico’ acomiada el dibuixant 
Ferreres. L’humorista gràfic explica que la 

direcció li ha indicat que no encaixa en la 
reestructuració que s’està fent, però creu 

que hi podria influir la seva divergència 
amb la línia editorial del diari. El diari no 

publicarà la darrera vinyeta prevista.

Les dones periodistes 
participen a la vaga general 
feminista. Denuncien les 
discriminacions que pateixen 
i la “mirada parcial” que 
ofereixen els mitjans. 
Organitzen un acte al matí  
a Barcelona i el manifest  
“Las periodistas paramos” 
recull més de 8.000 signatures 
arreu de l’Estat espanyol.

Valtònyc marxa a Bèlgica per evitar entrar 
a presó. El raper mallorquí és condemnat 
a tres anys i mig pels delictes d’enaltiment 
del terrorisme, injúries a la Corona i 
amenaces, per continguts de les lletres de 
les seves cançons. Al setembre, la justícia 
belga rebutja extradir-lo a Espanya.

Un agent de la Policia Nacional 
agredeix el fotoperiodista Jordi 
Borràs al crit de “¡Viva España! 
¡Viva Franco!”. És un inspector de 
la brigada d’informació que en el 
moment de l’agressió, en un carrer 
a Barcelona, era fora de servei.  
No ha estat suspès de feina.

La policia requisa els mòbils i 
els ordinadors de periodistes 
del ‘Diario de Mallorca’ i Europa 
Press.El decomís l’ordena un 
jutge per descobrir les fonts 
relacionades amb la publicació 
d’informacions del ‘cas Cursach’. 
El cas desperta una forta 
indignació de professionals  
i ciutadania.

La fira ARCO retira una obra 
sobre els presos polítics a 
Espanya. És una sèrie de 

fotografies de Santiago Sierra 
on hi apareixen, entre d’altres, 

presos independentistes. La 
fira la retira just abans de la 

inauguració. L’obra s’exposarà 
en diverses ciutats i a Palma 

patirà atacs.
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La batalla publicitària d’Agbar 
als mitjans públics catalans

Marc Font

La companyia va destinar més d’1,4 milions d’euros en publicitat, patrocinis  

o convenis a TV3 i Catalunya Ràdio entre el març del 2016 i el maig del 2018

Foto: Detall de la 
torre Agbar.  
Autoria:  
Andrés Umida
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Suez, patrocina diversos programes dels mit-
jans públics catalans, com ara la sèrie ‘Com 
si fos ahir’, ‘La TdP’ o ‘Joc de cartes’, entre 
d’altres. Les accions publicitàries s’intensifi-
quen coincidint amb l’emergència de la 
consulta ciutadana sobre el model de ges-
tió de l’aigua a Barcelona. El grup, el gran 
dominador del sector a Catalunya, també 
planteja batalla als jutjats quan un municipi 
decideix no renovar-li una concessió.
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Un dels personatges de Com si fos ahir, la sèrie que TV3 

emet cada tarda des del setembre del 2017, treballava a Ai-

gües de Barcelona. No era casualitat. Responia a un acord 

publicitari signat per la Societat General Aigües de Barce-

lona (Agbar) amb la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals (CCMA) el 12 de juny de 2017. El contracte implicava 

el pagament de 80.000 euros més IVA entre l’octubre del 

2017 i el juliol del 2018 per part de la companyia privada, se-

gons la documentació a la qual ha tingut accés l’AnuAri dels 

silencis Mediàtics. L’acció, tipificada com a branded content, 

pretenia buscar la “integració de l’empresa, els seus valors 

i missatges per reforçar la imatge de la marca i donar a 

conèixer els seus serveis”. En el contracte s’especifica que 

el personatge se sentirà “orgullós” de treballar per a Aigües 

de Barcelona, serà “proper” i “empatitzarà amb l’audiència”, 

i es convertirà en la palanca principal per “comentar els va-

lors de la com-panyia”, si bé no en serà l’única.

Filial del gegant francès Suez, Agbar és la principal 

companyia en l’àmbit de la gestió de l’aigua de Catalunya, 

fins al punt que controla totalment o parcialment les em-

preses que s’encarreguen del servei en el 75% de les llars del 

Principat. Amb uns ingressos anuals d’uns 3.000 milions 

d’euros, el grup, que presideix Ángel Simón, és un anunci-

ant important en nombrosos mitjans de comunicació, tant 

públics com privats. En el cas de la CCMA, que inclou TV3 

i Catalunya Ràdio com a mitjans més importants, va des-

tinar-hi més d’1,4 milions 

d’euros en publicitat, pa-

trocinis o convenis entre el 

març del 2016 i el maig del 

2018. L’import es reparteix 

entre la Societat General Ai-

gües de Barcelona (950.000 

euros); Aigües de Barcelona, 

La companyia controla totalment 

o parcialment les empreses 

que s’encarreguen del servei de 

gestió de l’aigua en el 75% de les 

llars de Catalunya
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Gestió del Cicle Integral de 

l’Aigua (280.000 euros) —la 

companyia mixta que ges-

tiona el servei a bona part 

dels municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

(AMB) i en què participen 

Agbar (70%), Criteria (15%), 

la societat que agrupa les 

participacions industrials de La Caixa, i l’ens públic supra-

municipal (15%)—, i la Fundació Agbar (240.000 euros).

Ara bé, la despesa publicitària no és lineal en el temps, 

sinó que hi ha un increment molt marcat durant el 2018, 

amb la vista en unes eleccions municipals on la remunici-

palització de l’aigua serà un dels temes estrella en moltes 

campanyes. Solament durant els cinc primers mesos de 

l’any, la CCMA va rebre més diners només de la Societat 

General Aigües de Barcelona (395.000 euros) que durant 

tot el 2016 (252.000) i el 2017 (307.000) i gairebé la mateixa 

quantitat de l’empresa metropolitana (114.000 €) que du-

rant tot el 2016 (121.000 €). En tot cas, l’aportació del grup 

se situa per sota de l’1% d’ingressos publicitaris de la CCMA, 

que el 2017 van ser de 60,5 milions. Segons va revelar Crític, 

entre el gener i l’abril del 2018 la companyia mixta va des-

tinar 949.000 euros en campanyes de comunicació, gairebé 

el mateix que durant tot el 2017 (1,08 milions). No sembla 

precisament casual que aquesta major inversió coincidís 

amb l’emergència del debat sobre la possible municipalit-

zació del servei de l’aigua a Barcelona, arran de la consulta 

impulsada per moviments socials —com ara la plataforma 

Aigua és Vida. Tombada en primer terme pel ple municipal, 

la iniciativa va ser aprovada finalment a l’octubre i s’haurà 

de celebrar a l’inici del proper mandat local.

Durant els cinc primers mesos 

de 2018, la CCMA va rebre més 

diners de la Societat General 

d’Aigües de Barcelona  

(395.000 €) que durant tot el  

2016 (252.000)  i el 2017 (307.000)
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L’AnuAri dels silencis Mediàtics s’ha posat en contacte 

amb el Grup Agbar per conèixer la seva versió, però la com-

panyia no ha respost les preguntes. Per a Eloi Badia, regi-

dor d’Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona i vice-

president de l’AMB, l’increment “no està justificat, perquè 

no hi ha hagut cap novetat en el servei. Respon a conceptes 

totalment impropis, no precisament vinculats a temes com 

el consum responsable” i “no es fa amb recursos propis, 

sinó amb diners dels contribuents”, ja que és una despesa 

incorporada al rebut de l’aigua i, per tant, que no assumeix 

la companyia amb el seu benefici industrial.

Altres grans empreses, com El Corte Inglés o Damm, 

entre moltes d’altres, també són anunciants de la CCMA, 

però s’han negat a facilitar l’import de les aportacions pu-

blicitàries escudant-se en el “secret professional”. En el cas  

d’Agbar, però, hi ha una particularitat important. La regidora 

a l’Ajuntament de Barcelona i portaveu del grup metropolità 

de la CUP, Eulàlia Reguant, recalca que “molta de la publicitat 

del grup és simplement per fer marca”. “Fer marca des d’una 

concessió pública i quan, a més, tens el mo-

nopoli del servei [cada municipi té un 

operador únic, i els ciutadans no 

poden escollir de qui reben 

l’aigua] és una qüestió de 

‘marcar paquet’ i de voler 

evitar que qui denuncia 

les teves pràctiques pu-

gui tenir més espai que 

tu en el debat mediàtic”, 

recalca.

Per a Míriam Planas, 

portaveu d’Aigua és Vida, 

una bona part de les cam-

panyes publicitàries d’Agbar 

Foto:  Jan Starzak. 
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negoci quan s’ha vist amena-

çat”. “Qüestionem que parlin 

d’un consum i una gestió 

responsable quan és una 

empresa que durant molts 

anys ha tallat l’aigua a famí-

lies vulnerables i que només 

ha deixat de fer-ho quan s’ha 

trobat una llei al Parlament 

[la 24/2015, que, entre altres 

qüestions, aborda la pobresa 

energètica] que l’ha obligat”, afirma.

Programes de tot tipus
La campanya d’Agbar també va aparèixer a Joc de cartes, el 

programa de TV3 presentat per Marc Ribas en què diversos 

restaurants competien en cada edició. Segons el contracte, 

al qual ha tingut accés l’AnuAri, la companyia es va compro-

metre a abonar “fins a 355.000 euros” (IVA a part) per una 

“acció publicitària integrada que permeti promoure el seu 

nom, marca i imatge”. A cada capítol del programa s’ator-

gava a un dels restaurants participants el Segell Blau, una 

distinció d’Agbar “com a símbol de qualitat en el consum 

responsable de l’aigua”.

Les insercions publicitàries del grup comprenen pro-

grames molt diversos. En aquests dos anys i escaig, Agbar 

va abonar 300.000 euros —a raó de 120.000 euros anu-

als— en concepte de patrocini de La TdP (La transmissió 

d’en Puyal), 67.500 euros com a espònsor del programa me-

diambiental de TV3 Espai Terra, més de 180.000 euros en 

campanyes lligades als dies mundials de l’Aigua, el Medi 

Ambient o el Sanejament o gairebé 50.000 euros per patro-

cinar La Festa dels Súpers que el Club Super3 va celebrar 

Agbar va abonar 300.000 euros 

en concepte de patrocini 

de La TdP (La transmissió d’en 

Puyal), 67.500 euros com a 

espònsor d’Espai Terra o  

50.000 euros per  

La Festa dels Súpers
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a l’octubre del 2017 a l’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís 

Companys. A banda, els anuncis recurrents, no lligats a cap 

patrocini específic, que el 2016 van ser de gairebé 46.000 

euros només a TV3, el 2017 van baixar fins als 20.000 i el 

2018, coincidint amb la irrupció de la possible consulta a 

Barcelona, van disparar-se fins a prop de 150.000 euros.

L’increment de la publicitat és una de les estratègies 

que utilitza Agbar quan apareix el debat sobre el model de 

gestió de l’aigua. Arenys de Munt (2011), Collbató (2016) i, 

sobretot, Terrassa (2018) són algunes de les poblacions ca-

talanes que els darrers anys han municipalitzat el servei. 

En els tres casos, la concessionària era una filial d’Agbar 

que va intentar torpedinar el canvi de model amb la presen-

tació d’al·legacions i recursos judicials contra la decisió dels 

respectius plens municipals. A Barcelona, el grup també va 

presentar un recurs amb la voluntat d’evitar la consulta 

ciutadana sobre l’aigua. Per tot plegat, Míriam Planas afir-

ma que fer la consulta serà “tot un repte davant una empre-

sa que té tots els mitjans” per intentar condicionar el debat.

Agbar també s’encarrega de patrocinar activitats dels 

ajuntaments i de les entitats on hi té negoci, una manera 

com una altra d’aconseguir 

una valoració favorable i una 

certa relació de dependència 

que pot beneficiar els seus 

interessos. L’AnuAri ha tin-

gut accés als patrocinis que 

Sorea, filial d’Agbar, ha pagat 

a Sant Cugat del Vallès des 

del 1997 i que sumen gairebé 

mig milió d’euros. El Teatre 

Auditori, Fescamp - Asso-

ciació Ecologies Cultures i 

Processos Emergents, Sant 

L’empresa també patrocina 

activitats dels ajuntaments  

i de les entitats on hi té  

negoci, una manera com  

una altra d’aconseguir  

una valoració favorable  

i una certa relació de 

dependència
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ciació Amics Pedra i Sang o 

el mateix Ajuntament han 

rebut recursos de Sorea. La 

concessió de la companyia 

acaba justament el 2019 i 

formacions com la CUP vo-

len aprofitar-ho per abordar 

la possible municipalització 

del servei.

Un reguitzell d’escàndols
Els darrers anys, Agbar ha protagonitzat directament o in-

directament diversos escàndols, que sovint han acabat als 

tribunals. La concessió més important que té al Principat 

és a través d’Aigües de Barcelona, la companyia mixta pu-

blicoprivada en què també participen l’AMB i Criteria, cre-

ada el 2012. La companyia va rebre a dit i durant 35 anys la 

gestió de l’abastiment en baixa a 23 municipis metropoli-

tans. El 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) va anul·lar la creació de l’empresa i la concessió con-

següent, fonamentalment perquè no estava justificat que 

s’adjudiqués sense concurs públic. Actualment s’està en 

l’espera del que decideixi el Tribunal Suprem, que ha de re-

soldre el recurs presentat per la companyia a la sentència. 

L’adjudicació a dit de l’aigua metropolitana servia per tapar 

una irregularitat que Agbar arrossegava històricament en 

16 municipis, entre els quals hi ha Barcelona: la manca de 

contracte de concessió per gestionar l’aigua, que va revelar 

l’AnuAri l’any 2012.

Agbar està esquitxada pel cas del 3%, de presumpte finan-

çament il·legal de l’antiga Convergència Democràtica de Ca-

talunya (CDC), la formació antecessora del PDeCat actual. Se-

gons la investigació de la Fiscalia Anticorrupció, entre 2008 

L’adjudicació a dit de l’aigua 

metropolitana tapava una 

irregularitat que Agbar 

arrossegava històricament  

en 16 municipis: la manca de 

contracte de concessió per 

gestionar l’aigua
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i 2012 cinc filials del grup —

Aquagest, Sorea, Aqualogy, 

Construccions i Rebaixos 

i Anaigua— van donar 

855.000 euros a la con-

vergent fundació Cat-

Dem. La investigació 

judicial sospita que les 

aportacions eren comis-

sions il·legals del 3% que 

es pagaven a canvi de la 

concessió d’obres o contrac-

tes públics. El cas encara està 

pendent de judici.

Entre altres casos, la companyia tam-

bé apareix al Pokémon, un dels majors escàndols de pre-

sumpta corrupció investigats a l’Estat espanyol, amb més 

de 100 persones imputades entre càrrecs polítics i diri-

gents de filials d’Agbar-Suez. Segons la investigació de la 

jutge Pilar de Lara, la principal instructora del cas, Aqua-

gest, filial del grup, subornava persones amb tentacles en 

ajuntaments o militants del partit de torn perquè exercis-

sin d’“obrellaunes” i tinguessin un paper d’intermediaris 

que la beneficiés a l’hora d’aconseguir contractes públics.

Foto:  CDC / Jordi Play
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(Sant Vicenç dels Horts, 1981)  

Periodista i diplomat en Comunicació de Conflictes Armats i de la Pau. 

Coordinador de Públic i col·laborador de Crític i Carrer. Membre de 

l’equip redactor de l’Observatori d’Actualitat del Discurs Discriminatori als 

Mitjans i soci del Grup Barnils. Ha treballat a Ràdio Sant Vicenç, la Directa i 

Diari d’Andorra, entre d’altres. Codirector del documental Entre dues ribes. 

Una mirada palestino-catalana a un conflicte no resolt.

Marc Font 
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Mossos, herois i traïdors  
a la carta

“Uns posen flors als cotxes dels Mossos; d’altres, merda.” 

Són paraules del major Josep Lluís Trapero el 28 d’agost 

de 2017 durant una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.  

En la conversa, l’aleshores màxim responsable del cos dels 

Mossos d’Esquadra, hi afegia això: “Tinc la impressió que 

tot canvia el 17 d’agost —dia de l’atemptat a la Rambla—  

i canvia per quedar-se, i que la relació de la societat amb els 

Mossos d’Esquadra serà una relació més sana i més coherent 

amb el concepte de policia que tenen els estats més demo-

cràtics”. Poc imaginava el comissari que, dos mesos més tard, 

seria destituït fulminantment per Mariano Rajoy i imputat  

a l’Audiència Nacional espanyola pels delictes de sedició i de 

rebel·lió. La velocitat vertiginosa dels esdeveniments no ens 

       Jesús Rodríguez. Periodista de la ‘Directa’
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ha permès analitzar com alguns mitjans de comunicació van 

col·laborar en aquest desenllaç, desconstruint la imatge de 

“l’heroi” Trapero, la cara més visible de la investigació dels 

atemptats a Barcelona i a Cambrils, fins a convertir-lo en un 

“traïdor” filoindependentista, per haver ordenat un ús pro-

porcional de la força durant el referèndum de l’1 d’octubre.

El diari El País publicava el 22 d’agost un editorial titulat 

“Elogi dels Mossos”, i una setmana més tard passava a obrir 

portada amb “La Generalitat admet que va tenir informació 

[relacionada amb l’atemptat] i culpa l’Estat”, amb el comple-

ment informatiu d’un perfil de Trapero on se’l definia com 

“l’última icona dels indepes”. La capsa de Pandora per cap-

girar l’opinió pública l’obria El Periódico de Catalunya el dia 

anterior, 31 d’agost, amb aquesta portada: “L’alerta de la CIA 

als Mossos: Específicament a la Rambla”. El rotatiu del Grup 

Zeta intentava demostrar que els Mossos d’Esquadra hau-

rien rebut —mesos abans del 17-A— informacions dels ser-

veis secrets dels Estats Units que alertaven de la intenció gi-

hadista d’atemptar al centre de Barcelona. Dues mancances 

en el rigor periodístic feien entreveure els interessos polítics 

que s’amagaven darrere d’aquella informació: no existia cap 

rúbrica, segell o signatura que demostrés que l’advertiment 

provenia de la CIA —malgrat que així s’assegurava als ele-

ments de titulació— i en la lletra petita de la informació es 

reconeixia que el document en qüestió també l’havien rebut 

la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia i el CNI. El diari 

que dirigeix Enric Hernàndez, però, va voler assenyalar en 

exclusiva la policia catalana. La controvertida aposta infor-

mativa imposada pel Consell d’Administració del diari va  

desencadenar una inèdita revolta interna a la redacció, des 

d’on es va emetre un comunicat que desvinculava els perio-

distes de la plantilla del mitjà de les informacions publicades.

En paral·lel a la polèmica, en l’àmbit de les xarxes socials  

i més profusament entre la militància d’alguns partits  



44

o organitzacions indepen-

dentistes s’idolatrava la figu-

ra de Trapero i se li atribuïa 

una afinitat ideològica que 

ell mai no ha explicitat. De 

fet, i a petició pròpia, la seva 

cara va anar desapareixent 

progressivament de samar-

retes i cartells reivindicatius. Quan el PP, el PSOE i Ciutadans 

van destituir l’Executiu català i van dissoldre el Parlament 

mitjançant el 155, tots els focus van assenyalar els Mossos 

d’Esquadra. Qui seria el comissari suplent que se situaria al 

capdavant del cos? L’elecció de Ferran López, un comissari 

de la màxima confiança de Trapero que el va acompanyar  

—juntament amb el comissari Joan Carles Molinero— a Ma-

drid el dia que va ser citat a declarar, va evidenciar que la cú-

pula dels Mossos d’Esquadra havia pactat una sortida amb la 

menor trencadissa possible dins del cos, i així ho va acceptar el 

ministre espanyol Juan Ignacio Zoido (PP). La imatge de López 

conversant amb el jutge Pablo Llarena durant un acte protocol-

lari de la cúpula del poder judicial a l’Auditori de Barcelona  

li va passar factura, i el va convertir automàticament en 

traïdor a la causa independentista, malgrat ser un home de  

l’absoluta confiança de Trapero. Tant és així que, un cop  

restituït el Govern de la Generalitat i malgrat saber-se en 

detall tots aquests extrems, el conseller Miquel Buch va fer 

fora Ferran López de la direcció dels Mossos d’Esquadra  

i hi va posar en el seu lloc el comissari Miquel Esquius.  

Posteriorment es va ressituar Ferran López en una posició 

de responsabilitat dins de la jerarquia policial.

Durant els sis mesos de mandat de López es van veure  

i viure imatges del tot surrealistes. Manifestants cridant  

davant dels cordons policials “Que torni Trapero”, atribuint 

a l’aplicació del 155 la violència dels antiavalots de la Brigada 

En episodis recents de violència 

policial, la majoria de capçaleres 

amb seu a Madrid van presentar 

els Mossos com a víctimes dels 

“independentistes radicals”



45

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT

Mòbil o de les ARRO el dia que es va detenir Carles Puigde-

mont al nord d’Alemanya. Que els Mossos d’Esquadra no 

carreguessin contra els votants durant el referèndum de 

l’1 d’octubre va projectar en una part de la societat la idea  

errònia d’un modus operandi de major proporcionalitat dels 

antiavalots catalans, una idea que no encaixa amb la reali-

tat viscuda i patida des de la seva assumpció de les compe-

tències en ordre públic l’any 2006 al conjunt de Catalunya.  

A més, cal recordar que la Brigada Mòbil no va intervenir l’1 

d’octubre com a conseqüència que el Govern de la Generali-

tat va donar festa aquell dia a la majoria d’agents, una deci-

sió de Carles Puigdemont que denotava el baixíssim grau de 

confiança en quina podia ser la seva forma d’intervenció du-

rant el referèndum. En només una dècada, i sota els mandats 

de Joan Saura i de Felip Puig, la Brigada Mòbil va provocar 

que set persones perdessin la visió d’un ull per l’impacte de  

bales de goma i va aconseguir la penosa fita de ser criticada 

pel Consell d’Europa, que va qualificar les càrregues contra 

el 15-M de desproporcionades i no ajustades als estàndards 

d’una policia democràtica.

Tornant a l’escenari actual, un cop finalitzada l’etapa del 

155 i amb Miquel Buch al capdavant del Departament d’In-

terior és quan s’han donat els episodis de major violència  

policial en contra de manifestants als carrers del nostre país. 

En aquests casos, la majoria de capçaleres de diaris amb 

seu a Madrid van presentar els Mossos com a víctimes dels  

“independentistes radicals”. El 29 de setembre de 2018,  

joves i grans indefensos van ser arraconats i agredits sota 

una bastida de la plaça de Catalunya de Barcelona, quan es 

manifestaven en rebuig a l’homenatge del sindicat Jusapol 

—en l’òrbita de Ciutadans i de Vox— als antiavalots que 

van carregar contra els votants del referèndum. L’1 d’octu-

bre de 2018 hi va haver càrregues contundents a les portes 

del Parlament que van suposar l’ús de projectils de foam, i el  
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6 de desembre a Girona i a Terrassa amb més de 60 persones 

ferides, una de les quals en estat greu. En aquest cas, TV3 va 

minimitzar la quantitat i la gravetat de les ferides. La infor-

mació publicada per alguns portals digitals i la condemna 

de la CUP i de l’ANC a l’actuació policial van aconseguir una 

reacció ràpida del Govern. El president Torra va donar un 

ultimàtum al conseller Buch: havia de fer canvis al Departa-

ment d’Interior abans del Consell Executiu següent. Buch va 

assegurar en entrevistes a TV3 i a Catalunya Ràdio que no  

li tremolaria el pols a l’hora de destituir agents de la Brigada 

Mòbil que s’haguessin excedit. Doncs sí que li va tremolar.

Un comitè de crisi reunit en secret al Palau de Pedral-

bes, amb la presència del secretari general d’Interior, Brauli  

Duart (home fort de l’antiga Convergència), i del director 

general de la Policia, Andreu Joan Martínez (supervivent 

de l’equip de Felip Puig), va deixar en paper mullat les pro-

meses de Quim Torra i de Miquel Buch. No solament això: 

tot seguit arribarien unes disculpes públiques per haver 

qüestionat la professionalitat dels Mossos d’Esquadra. Cap  

concreció d’investigacions o sancions per actuacions irregu-

lars, antiprotocol·làries o clarament il·legals que centenars 

de milers de persones havien pogut veure a les xarxes so-

cials alguns dies abans. Es va fer més real que mai aquella 

dita de les clavegueres de la Prefectura Superior de Policia de 

la Via Laietana durant la Transició: “Els governs i els règims 

canvien; els policies sempre seguim aquí”.
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El gueto precari  
de les dones que cuiden

Ares Biescas Rué

Les adjudicacions milionàries a diverses empreses del servei d’atenció a 

domicili (SAD) contrasten amb la precarietat de les seves treballadores

Foto:  
Helena Olcina.
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Amb llargues llistes d’espera per entrar a 
les residències —la de Barcelona és de dos 
anys i mig—, els municipis ofereixen com a 
pal·liatiu el servei d’atenció a domicili (SAD), 
que, juntament amb altres prestacions a la 
dependència, atén 237.978 persones als 
Països Catalans. Les 7.400 treballadores del 
SAD no arriben a cobrar el miler d’euros i 
demanen el reconeixement del desgast 
que comporta treballar amb persones 
dependents. En canvi, les empreses del 
sector, com Clece o Valoriza, van facturar 
1.435 milions d’euros l’any 2017. La lluita 
sindical se centra a millorar el quart conveni, 
però el debat de fons recau a preguntar-
se per què són dones, migrants i de classe 
treballadora les que sostenen les cures 
d’una societat cada cop més envellida.
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ABD, un altre cop Clece, i ara Accent Social”. Són les quatre 

empreses on ha estat subrogada des que l’any 2006 va comen-

çar a treballar al servei d’atenció domiciliària (SAD) a Barce-

lona. La seva vida gira entorn de la cura dels altres: treballa 

cuidant persones amb un alt grau de dependència, però també 

es desviu per mantenir sola la seva filla. “Moltes de les treba-

lladores som divorciades o viudes i necessitem desesperada-

ment una font d’ingressos”, remarca. Com que amb els 950 

euros el mes que cobra no arriba a tot, cuida un avi els caps de 

setmana, sense contracte.

El testimoni de la Yolanda s’uneix al zumzeig d’indigna-

ció que recorre el col·lectiu laboral del SAD, format en un 

97% per dones. Les treballadores ofereixen serveis de cura 

a domicili per facilitar a les persones dependents una vida 

més autònoma: les ajuden a aixecar-se, a dutxar-se i els fan 

la compra i el dinar. La Llei de dependència de l’any 2006 va 

dissenyar el SAD com una oportunitat per crear ocupació, 

però els llocs de feina són molt precaris: “És un gueto laboral 

per a dones considerades poc qualificades, de classe treba-

lladora i mal pagades”, sentencia la sociòloga Teresa Torns.

El salari mitjà a Accent Social, empresa segregada de 

Clece, per exemple, d’una treballadora familiar és de 767,38 

euros bruts, segons un estudi intern de l’empresa. Però una 

treballadora no sap mai quant cobrarà a final de mes. “Hem 

vist contractes de 37 hores i la setmana següent els han abai-

xat a sis hores”, diu Marian San Juan, representant sindical 

de Co.bas. A més, els torns de servei s’estenen durant tot el 

dia. Una treballadora pot estar contractada tres hores, però 

fa mitja hora al matí, una hora al migdia, i dues a la tarda. 

El fet de tenir les hores repartides dificulta trobar una altra 

feina i conciliar la vida familiar.

El 39% dels contractes a Barcelona són temporals, segons 

un estudi de l’Ajuntament. El contracte d’obra i servei, que en 
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teoria està pensat per ser una excepció, permet contractar i 

fer fora les treballadores més fàcilment. Accent Social va con-

tractar l’any 2017 2.483 persones, però l’any següent en va fer 

fora 1.589, segons un estudi intern de la mateixa empresa.

A la precarietat econòmica s’hi suma el desgast físic  

i emocional. “Les lumbàlgies, les lesions musculars o les  

ciàtiques” són les causes principals de les baixes, segons un 

estudi recent del Ministeri de Treball i de la UGT sobre el 

SAD. Tot i això, un decret de l’any 2006 no reconeix les malal-

ties causades per la mobilització de persones com a malalties 

professionals.

El fet de tractar-se d’una feina monòtona, exigent i amb 

risc d’assetjament psicològic i sexual propicia “la cronifica-

ció de malalties mentals”, constata l’Agència de Salut Pública. 

“L’angoixa se’ns veu a la cara, els usuaris et veuen entrar i ja 

et pregunten què et passa”, expressa Pilar Boixadós, treballa-

dora d’Accent Social.

L’última baula
Els problemes s’intensifiquen per a les dones migrades. 

Abans de treballar al SAD, moltes han viscut situacions  

d’explotació com a treballadores de la llar i de la cura en el 

mercat informal, un sector que aglutina 635.000 treballa-

dores i on més de la meitat són estrangeres. Les migrants  

porten a l’esquena un bagatge més complicat: “Hi ha dones 

que arriben fugint de situacions de maltractament o de per-

secució política”, expressa Norma Vázquez, psicòloga exper-

ta en violència de gènere.

És el cas de Carmen Juares, que va arribar a Catalunya 

fugint de la violència d’Hondures. Durant cinc anys va tre-

ballar com a interna cuidant un avi amb Alzheimer les 24 

hores del dia per 750 euros el mes. No tenia dies de festa ni  

sortia de casa. Va començar a tenir problemes de visió,  

càries, dolors aguts i insomni, però només tenia 25 anys. 
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curar de tot. “Estar tancada 

et mata, et mata!”, exclama.

De fet, només un 2,1% de 

les internes són autòctones, 

segons dades de l’Associació 

de Treballadores de la Llar de 

Biscaia (ATH-ELE). Quan els 

particulars busquen una tre-

balladora de la llar i la cura 

fora dels serveis públics,  

a un preu barat i sovint sense contracte, prefereixen les  

dones migrants perquè “creuen que són menys reivindica-

tives i els atribueixen un caràcter més servil”, argumenta 

la sociòloga Sònia Parella. En canvi, en serveis com el SAD,  

certes persones usuàries esperen trobar-se amb “el perfil 

tradicional de la cuidadora autòctona, la qual veuen més pro-

fessional”, destaca Parella.

Segons dades de l’any 2011 de la Mostra Contínua de  

Vides Laborals, al SAD hi ha un 88% de personal autòcton  

i un 11,5% migrant. Així, les dones migrants es veuen  

segregades a l’últim esglaó del mercat laboral, travessades 

per una triple discriminació: la d’ètnia, de gènere i de classe.

Si al final, després d’un complicat procés migratori, acon-

segueixen regularitzar la seva situació i es treuen un títol 

sociosanitari, poden arribar a formar part del SAD on, ara sí, 

compartiran lluites amb les treballadores autòctones. Jun-

tes intenten millorar els seus drets laborals, que s’han de  

renegociar cada vegada que els subroguen el contracte.

El negoci de les cures
Cada dos o quatre anys, diverses empreses entren a concurs  

per aconseguir la gestió d’un servei que a Barcelona va tenir 

l’any 2017 un pressupost executat de 75 milions d’euros. De fet, 

A la precarietat econòmica s’hi 

suma el desgast físic i emocional. 

Les lumbàlgies, les lesions 

musculars o les ciàtiques són les 

causes principals de les baixes, 

segons un estudi recent del 

Ministeri de Treball i  de la UGT 



52

tot i que les adjudicatàries justifiquen 

que el marge de benefici no és 

gran, l’acumulació de partides  

de diversos ajuntaments, 

on les grans empreses ho 

tenen més fàcil per ser 

competitives, acaba ge-

nerant beneficis milio-

naris. En el cas de Sacyr, 

que amb la filial Valoriza 

gestiona el SAD de quatre  

districtes de Madrid i de dos 

de Barcelona, els guanys gene-

rats van ser de 182 milions d’eu-

ros l’any 2015, segons un informe de  

l’auditora Ernst & Young.

Els seus orígens a vegades es difuminen sota noms  

i marques confuses. Clece, per exemple, és filial del grup ACS 

(Actividades de Construcción y Servicios), empresa que pre-

sideix Florentino Pérez. Tot i això, a les licitacions del SAD 

ara apareix amb la marca Accent Social, una empresa segre-

gada de Clece per aglutinar el negoci de les prestacions de 

serveis socials a Catalunya. En els últims cinc anys, Clece ha 

rebut adjudicacions de 505 organismes públics diferents, 

per un valor de 1.499 milions d’euros, segons explicita el  

portal econòmic Infoconcurs.

A les licitacions també s’hi presenten cooperatives del 

tercer sector, com és el cas de Suara, que ha arribat a fac-

turar 70 milions d’euros l’any, segons el portal Via Empresa. 

Tot i tenir una filosofia més humana, també es critica la seva 

política laboral. El regidor de la Crida per Lleida, Pau Juvi-

llà, denuncia que a la capital de Ponent, on Suara gestiona 

el servei amb Clanser dins d’una unió general d’empreses 

(UTE), no es paga el desplaçament de les treballadores d’un 

Foto:   
Helena Olcina. 
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de 69.134,6 euros.

A la resta del territori català es repeteixen les queixes. 

L’Ajuntament de Girona va revocar el contracte amb Clece 

abans d’hora per la insatisfacció dels familiars. I cal no obli-

dar l’estafa del Grup BB Serveis, que va deixar 2.000 treba-

lladores sense sou i 750 ancians sense assistència l’any 2016. 

L’empresa, que va aconseguir l’adjudicació de serveis a per-

sones grans en diferents ajuntaments i comunitats autòno-

mes de l’Estat espanyol (com ara Molins de Rei o Cambrils), 

va defraudar uns 34 milions d’euros a entitats financeres  

i persones treballadores.

A Barcelona, es divideix l’adjudicació del servei en quatre 

districtes. L’any 2015 va adjudicar-se a Suara, Accent Social  

i Valoriza, tot i que Barcelona en Comú portava en el progra-

ma electoral la municipalització. “L’alt volum econòmic del 

contracte públic, la impossibilitat d’ampliar la plantilla i la 

manca d’autonomia financera dels ajuntaments amb la llei 

Montoro ho han fet impossible”, assegura Laia Ortiz, tinenta 

d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Més que cures
Més enllà del negoci, la precarietat està travessada per la 

manera d’entendre socialment el treball de la llar i de la cura. 

Les alternatives per digni-

ficar el SAD van des de la 

municipalització fins a l’au-

togestió de les treballadores, 

però el primer pas és que es 

reconegui el valor de la seva 

feina. “Moltes persones pen-

sen que cuidar els altres és 

perdre el temps, dins d’una 

societat que rebutja allò que 

Les alternatives per 

diginificar el SAD van des 

de la municipalització fins a 

l’autogestió de les treballadores, 

però el primer pas és que es 

reconegui el valor de la seva feina
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no produeix cap benefici monetari”, expressa la sociòloga  

Teresa Torns.

Per ara, la lluita se situa en la negociació del cinquè  

conveni, que s’espera al desembre del 2018. Les sindicalistes 

ja s’estan organitzant i el seu lema, que comparteixen amb 

les treballadores de la llar i de la cura, ressona amb força: “Si 

nosaltres parem, el món s’atura”.

.

 (Lleida, 1997) 

Estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu 

Fabra.  Redactora a l’Agència EFE amb una beca. Interessada en temes 

sobre drets humans, feminismes i migració. Ha publicat a la Directa, 

Vilaweb i El Punt Avui. També ha investigat sobre l’impacte del turisme a la 

comunitat indígena d’Ek-Balam, a Mèxic.

Ares  
Biescas Rué
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Feminisme als mitjans: 
triomf o trampa?

Al març del 2018, un prestigiós congrés de periodisme va con-

cedir un dels seus premis anuals a Pikara Magazine. En les vuit 

edicions anteriors només havien premiat una dona. En un es-

deveniment protagonitzat per estrelletes del gremi masculi-

nes, un col·lega que acabàvem de conèixer em va preguntar si 

no crèiem que ens premiaven per anotar-se un punt feminis-

ta. “Creu-me que és el primer que hem pensat”, li vaig contes-

tar amargament. L’endemà, el director del congrés va aclarir 

en la roda de premsa que la nostra elecció per part del jurat no 

tenia a veure amb el context de la vaga de dones. Excusatio non 

petita, accusatio manifesta.

Probablement aquesta anècdota ressona a la dibuixant Ana 

Penyas, guanyadora del Premi Nacional de Còmic 2018 amb 

      June Fernández. Periodista i coordinadora de 
‘Pikara Magazine’
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una novel·la gràfica dedicada a les seves àvies. Els mitjans van 

titular que Penyas havia fet història en ser la primera dona 

guardonada. El titular bé podria haver estat que un organisme 

públic portava des del 2007 concedint un premi amb una do-

tació de 20.000 euros únicament i exclusiva a homes.

Quan passen aquestes coses, les feministes ens fem mol-

tes preguntes amb les celles arrufades (ja saben que som unes 

amargades): Estem participant d’un canvi o d’una treva? Ens 

estan obrint per fi la porta del seu club? Volem participar en 

el seu club? Hem de celebrar que aquells que menyspreaven el 

feminisme i obviaven les contribucions de les dones per fi ens 

veuen, ens escolten i fins i tot ens premien?

Ens diuen que és un moment històric, però ens costa brin-

dar per això; el recel és fundat. Això que està passant som nos-

altres obrint bretxa o és el sistema fent un hàbil pas més enllà?

Feminisme fins a la sopa
Qui m’havia de dir el 2010 que arribaria el dia en què engega-

ria la ràdio i m’empatxaria tanta notícia i tertúlia sobre igual-

tat, visibilitat femenina, feminisme. Qui m’havia de dir llavors, 

quan presentàvem Pikara Magazine com una revista “amb 

visió de gènere” —temoroses que, si dèiem “feminista”, ens 

veuríem abocades a arribar només a les convençudes—, que 

8 anys més tard ens aclapararia la quantitat de llibres “sobre 

feminisme” que ens envien a la redacció editorials àvides per 

llançar el seu propi best-seller violeta?

Mentre nosaltres creixíem, altres ho feien de manera 

meteòrica i amb molts més recursos i beneficis econòmics. 

PlayGround Magazine, creada el 2008 a Barcelona, presu-

meix de tenir una comunitat de 30 milions de seguidors a les 

xarxes socials i 614 milions de reproduccions mensuals dels 

seus vídeos. El seu resum de les millors històries publicades 

el 2018 inclou una entrevista a l’ecofeminista Vandana Shiva 

i un reportatge sobre les condicions d’explotació de les tem-
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poreres de la maduixa a Huelva, entre moltes altres peces 

amb perspectiva feminista. Un dels vídeos més virals de la 

seva història és el testimoni d’Ana Bella Estévez, supervivent 

de violència masclista i impulsora de la Fundació Ana Bella.

Els mitjans nadius digitals dirigits a un públic mil·lennista 

van comprovar aviat que els temes relatius als drets de les 

dones interessen i generen un sucós trànsit web, i van po-

sar en marxa canals feministes com Broadly (Vice) o LOLA  

(BuzzFeed). Els mitjans tradicionals van trigar una mica 

més. Però, si teclejo “gordofòbia” a Google, els primers re-

sultats són un reportatge a Público, una columna d’opinió a 

El Periódico i un altre reportatge a El País. Si hi escric “man- 

spreading”, el primer resultat és de la BBC. Si hi busco  

“assetjament masclista al carrer”, els primers resultats em 

remeten a La Sexta i a El País.

En part, una se n’alegra per les periodistes feministes, 

que ara tenen més via lliure per publicar els temes i enfoca-

ments que sempre han publicat contra vent i marea. També 

celebro que cada vegada siguin més les tuiteres que pressi-

onen perquè els mitjans rectifiquin titulars sexistes o que 

iniciatives com #Onsónlesdones o #Nosinmujeres tinguin 

ara més repercussió. Però, al mateix temps, escamna que el 

feminisme estigui sent utilitzat com a estratègia de clickbait 

pels mitjans més patriarcals, que han descobert que una 

famosa desmarcant-se del feminisme genera tantes visites 

com una famosa vestida amb transparències. Caldrà espe-

rar el Monitoratge Global de 

Mitjans 2020 per veure si ha  

canviat alguna cosa des del 

2015, quan les dones érem el 

28% de subjectes de les no-

tícies publicades a Espanya i 

només el 9% de fonts exper-

tes consultades.

Hem de celebrar que aquells que 

menyspreaven el feminisme i 

obviaven les contribucions de 

les dones per fi ens veuen, ens 

escolten i fins i tot ens premien?
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Ampolla mig buida o mig plena?
La resposta al vell debat intrafeminista —dic “vell” perquè 

en els vuitanta es va donar amb la creació d’institucions 

d’igualtat— de si la conquesta del mainstream és un triomf 

o un parany del sistema és complexa i contradictòria. Deia 

Audre Lorde que “les eines de l’amo mai no desmuntaran la 

casa de l’amo”. Però la transformaran una miqueta, la faran 

més respirable mentre construïm una altra casa, o no?

Les cases de les professionals de la comunicació són una 

mica més respirables des que 8.000 de nosaltres ens vam 

adherir al manifest #LasPeriodistasParamos. El seu llança-

ment tres setmanes abans del 8-M va tenir-hi un paper de-

cisiu, perquè va determinar la implicació dels mitjans en la 

cobertura de la vaga: si les seves pròpies treballadores s’hi 

sumaven en massa, era que això anava de debò. Les imatges 

de les redaccions de ràdios, televisions i diaris buides van 

ser de les estampes més memorables i imprevistes. El grup 

de Telegram segueix viu i al juny van celebrar una primera 

trobada en què van acordar línies d’acció. Moltes van aprofi-

tar la iniciativa per trobar-se, per anomenar les dinàmiques 

masclistes i patriarcals del seu mitjà i exigir canvis.

I en alguns mitjans van començar a passar coses. Al 

maig, El País va anunciar la creació d’una corresponsa-

lia de gènere a càrrec de Pilar Álvarez, algunes setmanes 

abans que Soledad Gallego-Díaz fos triada com a nova di-

rectora del diari. Al setembre, una referent com Ana Re-

quena Aguilar va ser nomenada redactora en cap de Gènere  

d’eldiario.es, ascendint de l’ingrat i gratuït càrrec de “veu de 

la consciència” a redactora en cap. Al novembre, l’Agència 

EFE va llançar Efeminista, “una plataforma per promoure 

la igualtat real, donar poder a les dones i aconseguir la seva 

participació en tots els àmbits”. Quin marge de maniobra 

tindran? I quin pressupost? Caldrà esperar per veure si han 

estat fites o cops d’efecte.
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La prova del cotó fluix
Cap a la vaga feminista era un manifest anticapitalista i anti-

militarista que reivindicava les dissidents sexuals i de gènere, 

les preses, les dones migrades i les treballadores domèstiques. 

No obstant això, la majoria de mitjans tradicionals van reduir 

l’agenda del 8-M al sostre de vidre, la bretxa salarial i la violèn-

cia de gènere. Aquí hi ha la prova del cotó fluix: quins mitjans 

caminen al costat del moviment feminista i quins se cenyei-

xen a un feminisme liberal, centrat en les dones privilegiades, 

que no resulta amenaçant per al sistema.

Diu la nostra companya María Castejón Leorza que, en 

aquest moment d’efervescència feminista, correm el risc de 

topar amb un nou miratge d’igualtat, si no entenem que la 

visibilitat als mitjans no és el punt d’arribada sinó el punt de 

partida, ja que la visibilització per si mateixa “no implica ni 

garanteix que desapareguin les estructures i la mentalitat pa-

triarcals”.

Ara que tots els mitjans parlen de feminisme, a Pikara 

Magazine creiem que el nostre paper és divulgar i practicar  

—això inclou revisar les nostres estructures i dinàmiques 

internes— un feminisme incòmode i transformador que no 

abaixa la guàrdia a l’hora d’assenyalar els mecanismes d’opres-

sió i les desigualtats sistèmiques que reprodueix un sistema 

depredador, incompatible amb la vida, basat en l’explotació de 

les persones, dels pobles i de la terra.

El 2018 ha estat l’any de la mobilització feminista, però 

també ha estat l’any del triomf de Jair Bolsonaro al Brasil i 

de l’entrada de Vox al Parlament andalús. Les empreses de  

l’Ibex 35 milloren els beneficis mentre s’executen 164 desno-

naments el dia. La complaença juga a favor del sistema, però 

la desesperança i la impotència també.
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La violència que ve després de 
la violència masclista

Aida Morales Boixader

Comissaries de policia, centres sanitaris, tribunals o psicòlegs 

 reprodueixen actituds endèmiques de violència masclista  

institucional en atendre les dones víctimes.

Foto: Una dona 
espera en un 
passadís a l’illa 
d’Alcatraz, als Estats 
Units. Autoria:  
Eric Ward / 
Unsplash.



61

ANUARI    
M

ÈDIA.CATQuan decideixen recórrer a l’empara de 
les institucions, les víctimes de violència 
masclista comencen un nou camí que pot ser 
una llum al final del túnel o bé una nova font 
de patiment. Sovint es dóna una altra forma 
de violència masclista invisible, sistèmica i 
inherent: és el que es coneix per violència 
institucional. És l’actitud que explica com 
la víctima de La Manada va assegurar que, 
si pogués tornar enrere, no hauria iniciat 
el procés judicial per les dificultats i pel 
patiment reviscut. O bé la que va fer sentir 
l’Anna —nom fictici—, qüestionada ja des 
d’abans d’interposar la denúncia.
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“Quan em mirava [la jutgessa], no sentia que m’interrogués; 

sentia que em qüestionava (...). La seva mirada no destil·lava 

comprensió, sinó que semblava que m’estigués jutjant per qui 

era, per com vestia, per com m’expressava”, detalla. És un dels 

testimonis d’un estudi sobre violència institucional del Centre 

per la Defensa dels Drets Humans Irídia, en què han entre-

vistat 38 dones de Barcelona de 16 a 56 anys, de professions 

i situacions personals molt diverses. El document permetrà 

conèixer “per què hi ha una distància tan gran entre com ho 

viuen les víctimes i els operadors jurídics”, segons Carla Vall, 

advocada penalista i coordinadora de l’àrea de Gènere d’Irídia.

L’Administració fa una lectura positiva del nombre de de-

núncies de violència masclista  —22.952 a Catalunya, 22.727 

al País Valencià i 5.412 a les illes Balears l’any 2017, segons 

dades del Consell General del Poder Judicial—, però enca-

ra hi ha moltes víctimes que decideixen no presentar-ne. I, 

quan estan convençudes per iniciar un procés penal, lamen-

ta Vall, el resultat és majoritàriament nociu: “Com pot ser 

que la dona no sigui creguda o tinguda en compte? Com pot 

ser que, si demana protecció, com va passar amb l’assassí de 

Sant Joan les Fonts, ella acabi morta?”. En aquell cas, la dona 

havia denunciat amenaces i l’home tenia una ordre d’allu-

nyament, però la jutgessa va deixar-lo en llibertat, l’agressor 

va anar a casa d’ella i li va disparar mortalment.

Una altra testimoni de l’estudi recorda l’interrogatori: “No 

podia ni parlar, em queien les llàgrimes i em costava respirar 

pensant que el meu agressor era a l’altra banda de la mam-

para”. Li van assegurar que ell no la veuria, però sí que ho va 

fer. Quan l’advocada de la víctima va demanar un recés pel 

seu estat d’angoixa, la jutgessa li va etzibar: “Calmi’s, que no 

tenim tot el dia”. Una altra dona relata com la magistrada li va 

preguntar per què no plorava o per què no va cridar, i també 

pel sentit del seu ofici. “Si jo netejava cases o no, què tenia a 

veure amb el fet que el meu marit em violés?”, lamenta. 
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integrada de professionals i organismes públics en la mane-

ra d’operar davant d’una víctima que danya la dona afectada, 

dins d’un sistema que és patriarcal igual que ho és la societat 

a la qual pertany. Tot i que la llei catalana de 2008 contra la 

violència masclista esmenta la necessitat de la coordinació 

i cooperació de les administracions públiques, la legislació 

no menciona la violència institucional ni la necessitat d’una 

atenció correcta a les víctimes. El 1993, l’Assemblea General 

de les Nacions Unides va reconèixer, en la seva declaració 

sobre l’eliminació de la violència contra les dones, una vio-

lència “perpetrada o tolerada per l’Estat”, i més tard també 

ho va fer el Conveni d’Istanbul. Ara per ara, però, no hi ha 

cap altra referència a la violència institucional masclista en 

l’ordenament jurídic espanyol.

Capacitació professional, no sensibilització
En l’àmbit sanitari, l’atenció a les víctimes de violència 

masclista es deixa sovint al lliure albir de cadascú, expli-

ca Dolors Rodríguez, professora de l’Escola d’Infermeria 

de la Universitat de Barcelona. En casos d’agressió física 

evident, els centres d’atenció primària i els hospitals tenen 

protocols específics, però moltes de les persones que els 

han d’aplicar els desconeixen. La discriminació s’accentua 

quan la violència és invisible. “Es té la percepció que els 

professionals de la sanitat entren massa en l’àmbit perso-

nal quan, en realitat, la salut ja és una cosa molt personal”, 

assegura Rodríguez. 

“No estem parlant de sensibilització professional; hem 

de parlar de capacitació”, sentencia. D’aquesta manera, els 

professionals de la salut “deixarien de dubtar de si una tre-

balladora del sexe pot ser agredida sexualment perquè està 

venent el seu cos”. A aquests comentaris, lamenta, sovint s’hi 

sumen preguntes indiscretes o comentaris sobre el vestuari: 
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“Tot això cosifica la víctima, genera un prejudici sobre allò 

que explica i sobre la decisió de demanar ajuda. Aquestes ac-

tituds fan que el servei que l’ha d’ajudar li tanqui les portes”.

Rodríguez insisteix en la necessitat d’una formació cons-

tant i evolutiva dels professionals, que el Govern hi destini 

partides i que es formin equips multidisciplinaris amb cir-

cuits específics davant d’agressions sexistes. “En molts cen-

tres, el protocol el centralitza infermeria, però treball social 

hi té una funció fonamental perquè coordina els recursos so-

cials, socioeconòmics i la connexió amb la xarxa més extensa 

d’intervenció”. Cap dels hospitals de Catalunya —excepte el 

Clínic de Barcelona— no té encara treballadors socials 24 

hores durant tots els dies de l’any.

La policia, una immersió en la victimització
Durant els últims anys, el Departament d’Interior de la  

Generalitat catalana ha fet esforços per desenvolupar plans 

i protocols per a casos d’agressió sexista. Maria Àngels Vila, 

cap del Gabinet de Seguretat, explica com es treballa per 

formar els cossos policials i per desenvolupar polítiques de 

seguretat que es treballin des de serveis socials, salut, esco-

les, agents turístics i d’oci. No obstant això, assumeix que 

“encara hi ha molta feina per fer”.

Andrea García, cap del 

Grup d’Atenció a la Vícti-

ma dels Mossos d’Esquadra, 

afirma que cal evitar que 

“els agents no revictimit-

zin i s’apropin més a les ne-

cessitats de les dones que 

denuncien”. L’organització 

interna del cos estableix di-

ferents procediments en 

funció del tipus de violèn-

El 1993, l’Assemblea General de 

les Nacions Unides va reconèixer, 

en la seva declaració sobre 

l’eliminació de la violència 

contra les dones, una violència 

“perpetrada o tolerada per 

l’Estat”
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forçat, agressions i abusos, tràfic  

sexual, violència de gènere o 

domèstica i, fins i tot, deta-

lla, per a casos amplis d’odi 

i de discriminació. Tots 

els procediments, asse-

gura, estan centrats en 

la prevenció, en l’atenció 

en la denúncia i en el se-

guiment i la protecció de la 

víctima.

“El tractament és el ma-

teix en casos de violència on 

hi ha o no indicis físics”, remarca. 

Quan hi ha violència física, s’insisteix en 

la importància de presentar un informe mèdic. Malgrat que 

“no és imprescindible presentar-lo el mateix dia”, la creença 

que sí que ho és i els processos per aconseguir-lo poden con-

vertir-se en impediments perquè, finalment, la dona s’atrevei-

xi a denunciar. Com més vegades la víctima s’hagi de presen-

tar a la comissaria, més baixa és la probabilitat que denunciï.

Si finalment es decideix a fer-ho, no recolliran la denún-

cia els grups d’atenció a la víctima, sinó els funcionaris de 

l’oficina d’atenció al ciutadà. L’atenció especialitzada vindrà 

després. “A qualsevol víctima que ha denunciat o de qui te-

nim coneixement tot i que no hagi denunciat se li fa segui-

ment i valoració del risc per tal d’establir protecció policial 

o no”, relata García. A hores d’ara, però, aquests mecanismes 

no poden garantir la plena protecció de la persona agredida.

La psicologia que ha de posar “la dona al centre”
Un dels testimonis de l’informe d’Irídia explicava: “Em van 

preguntar per què no vaig cridar, per què no vaig plorar. 

Foto:  rawpixel / 
Unsplash. 
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Doncs perquè jo pensava que l’únic que em quedava era una 

mica de dignitat, i per això no ploro”. La psicòloga especialis-

ta en victimologia Alba Alfageme parla del fracàs d’un siste-

ma que havia de posar “la dona al centre”, però que ha acabat 

apartant-la’n. “El paper ho aguanta tot”, assegura, “però els 

processos i els timings policials, sanitaris i legals esdevenen 

processos traumàtics als quals elles sempre s’han d’adap-

tar”. L’atenció a la víctima, argumenta, és “freda” i “no té en  

compte la teoria del trauma”, és a dir, que la dona “necessita 

fer el seu procés i el seu treball personal”.

Alfageme recorda que “una dona pot arribar desorganit-

zada a l’hora de presentar una denúncia i pot mostrar moltes 

reticències davant de determinades preguntes que sembla 

que la posen en dubte”. Això explica “que hi hagi víctimes 

que abandonen els processos” o que, en la seva declaració, hi 

pugui haver contradiccions. Per això, diu, s’ha de “replante-

jar el sistema” amb “més informació i un canvi de perspec-

tiva”. Cal “flexibilitzar els processos judicials i mèdics, que 

han estat construïts amb un enfocament androcèntric”. S’ha 

d’“escoltar les dones” i “canviar la lectura dels delictes”, te-

nint en compte que són fets que s’acompanyen de vincula-

cions afectives molt complexes, afirma.

Per exemple, explica Alfageme, no cal agafar una denún-

cia en calent i, fins i tot, els Mossos podrien ser qui s’acostes-

sin a la dona, i no a la inversa. En el sistema sanitari, cal que 

se li expliqui què se li farà i quant de temps té per denunciar. 

S’ha de fer un seguiment i 

connectar el seu estat psi-

cofísic amb l’episodi de vio-

lència viscut. I, en el procés  

judicial, cal que hi inter-

vingui la psicologia per en-

tendre la complexitat del cas 

per poder reinterpretar els 

La psicòloga especialista en 

victimologia  Alba Alfageme 

parla del fracàs d’un sistema que 

havia de posar “la dona al centre”, 

però que ha acabat apartant-la’n
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context, més enllà del Codi penal. Quan no passa això, “és 

clar que moltes dones et diuen que no haurien denunciat”, 

lamenta Alfageme. Evident. És el fracàs d’un sistema. És 

violència institucional.

(La Pobla de Lillet, 1990) 

Llicenciada en Periodisme, va començar la seva trajectòria en mitjans 

locals, com Ràdio Berga i Ràdio l’Hospitalet. Ha fet pràctiques a la secció 

de Política de TV3, ha treballat a Europa Press i com a freelance per 

a partits polítics i associacions culturals. El 2014 va crear el diari Nació 

Berguedà, del qual ara és codirectora. Actualment treballa com a 

periodista de política i tribunals a Nació Digital i col·labora en altres mitjans.

Aida Morales  
Boixader
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Font: Informe La cobertura mediàtica del cas 
de La Manada (Mèdia.cat, 2018), elaborat per 
Susana Pérez Soler

EL CAS DE LA MANADA 
A LA TELEVISIÓ  

La controvèrsia del cas de La Manada no 

solament gira al voltant del judici i de la 

sentència posterior, sinó també al voltant 

del tractament informatiu als mitjans de 

comunicació. 

Els mitjans són actors fonamentals en la 

construcció de l’opinió pública i generen 

relats i creences que penetren, en major o 

menor grau, en el conjunt de la societat.

“Ells van acabar la seva 
orgia i van marxar. No van 
ser cavallerosos… Van anar 
a esmorzar i van seguir 
de festa al mateix carrer. 
Hi havia un militar i un 
guàrdia civil que saben de 
lleis… De debò algú creu 
que són tan imbècils de 
seguir al mateix carrer 
perquè la policia els 
detingui? Això és una 
denúncia falsa. N’estic 
convençudíssima”.
Veïna dels agressors, a ‘Espejo 
Público’ d’Antena3 (26-4-2018)

“Això és el que es porta ara. Cinc homes 
contra una dona, o deu contra dues. 

Mai cap se n’ha queixat, només ella. […] 
Caldrà veure com castiguem aquesta 
noia, perquè l’haurem de castigar…”.
Membre de La Manada que no era a Pamplona 
però diu que ha participat en fets similars, a ‘El 

programa de Ana Rosa’ de Telecinco (26-04-2018)

“Que vostès no entenguin que 
una noia de 18 anys vulgui una 
fantasia, poden no entendre-
ho, però han de deixar fora els 

seus prejudicis morals”. 
Agustín Martínez Becerra, advocat 
dels agressors, al judici (28-11-2017)

“Poc abans de Pamplona van estar 
a Barcelona. On anaven, arrasaven. 

No els anava gens malament. Gresca, 
platja, riures. Dones, sexe, diversió. 
La Manada no tenia fi. Ana Rosa els 
mostra en exclusiva la disbauxa de  

La Manada”.
Veu en off d’ ‘El programa de Ana Rosa’ 

de Telecinco (26-04-2018)

“Volen dibuixar un monstre i no 
ho és. El meu germà és afectuós, 

és el que cuida dels meus 
pares, és qui banya el pare, 
que és minusvàlid, és qui els 
acompanya als metges. És un 

noi normal. Una bona persona”.
Germana d’un dels agressors, a ‘El 

programa de Ana Rosa’ de Telecinco 
(26-04-2018)

Què se sentia 
als mitjans?
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7 DE JULIOL
Una jove denuncia de 
matinada que ha estat 
violada per cinc joves, que 
poques hores després són 
detinguts

9 DE JULIOL
El jutge ordena l’ingrés a la 
presó sense fiança dels joves

13 DE NOVEMBRE 
S’inicia el judici a 
l’Audiència de Navarra

26 D’ABRIL
Lectura de la 
sentència en què 
la justícia considera 
que no hi va haver 
violació i condemna 
els homes a 9 anys 
de presó per abús

15 DE NOVEMBRE
Declaren persones que la 
van atendre la matinada 
del 7 de juliol, com ara 
els agents de la Policia 
Municipal de Pamplona que 
la van trobar després de la 
violació grupal

14 DE NOVEMBRE
Declara la víctima i 
s’accepta com a prova 
l’informe encarregat a 
uns detectius privats per 
conèixer el seu estat després 
de la violació en grup

17 DE NOVEMBRE
El moviment feminista es 
manifesta perquè el tribunal 
ha admès com a prova un 
informe d’un detectiu privat 
sobre la vida de la jove

23 DE NOVEMBRE
L’informe és retirat

28 DE NOVEMBRE
El judici finalitza i el 
cas queda vist per a 
sentència

4 D’OCTUBRE
El jutge que instrueix el cas 
imputa quatre dels cinc 
processats per un altre 
presumpte abús sexual a una 
jove de 21 anys, que hauria 
estat comès el maig de 2016 
a Pozoblanco (Còrdova)

13 DE NOVEMBRE
Els cinc encausats es 
declaren innocents del 
delicte d’agressió sexual 
i contra la intimitat

16 DE NOVEMBRE
Ordre de processament 
de l’Audiència de Navarra

Concentracions de 
rebuig perquè la 
sentència no ho ha 
considerat agressió 
sexual

2016 2017

2018

Revictimització de la víctima. L’agredida és qui s’ha de 
justificar per fer una vida normal després de l’agressió.

Domini de l’esfera pública per part de la defensa dels 
agressors. L’advocat de La Manada es passeja pels platós 
assegurant que la noia havia tingut sexe perquè havia volgut, 
i si va denunciar és perquè els homes van marxar de manera 
“poc cavallerosa”.

Vinculació de la violació amb orgies i festes sexuals. El 
testimoni d’un membre de La Manada a T5 diu que el sexe 
que es porta ara és així: “Cinc contra una. O deu contra dues”.

Exculpació dels agressors. Les connexions en directe amb 
el barri dels agressors són freqüents. Allà amics, veïns i 
familiars lloen la figura dels homes. 
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Els atacs no tan mediàtics  
de l’extrema dreta al  
País Valencià

La llibertat d’expressió, de sobte, semblava amenaçada 

a València. Com si mai no ho hagués estat fins ara, com  

si a València mai no hagués passat res de semblant. La cam-

panya d’assetjament de l’extrema dreta contra l’especta-

cle Mongolia sobre hielo i contra l’obra de l’humorista Dani  

Mateo al novembre del 2018 van posar el focus mediàtic  

sobre la ciutat del Túria. Reunions urgents dels responsables 

polítics i policials i l’atenció de tota la premsa. Tot l’Estat es 

va indignar perquè una colla d’ultradretans que no reunei-

xen més d’un centenar de persones a les seues convocatò-

ries havia aconseguit espantar els organitzadors d’ambdós 

espectacles. La reacció social i institucional fou immediata. 

De seguida, des de l’Ajuntament s’oferiren alternatives per 

       Miquel Ramos Dolz. Periodista especialitzat en 
ultradreta
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poder fer aquestes obres mentre es declarava fermament 

que la ciutat no podia tolerar les coaccions dels intolerants. 

Fins i tot l’alcalde i el president de la Generalitat s’hi van  

manifestar per defensar la llibertat d’expressió. En unes 

quantes hores, els artistes tenien alternatives sobre la taula 

amb el compromís de la Delegació del Govern de garantir la 

seguretat.

Periodistes, artistes i polítics es congratulaven finalment 

d’haver plantat cara a una extrema dreta que semblava que 

havia aparegut de sobte i que era la primera vegada que 

boicotejava un esdeveniment a València. Però la realitat  

ha  estat una altra al llarg dels darrers 40 anys: aquestes  

accions han sigut més que habituals i sempre impunes.  

A més, la premsa, més enllà dels mitjans locals, gairebé mai 

no hi havia prestat atenció. Fins ara, a la resta de l’Estat  

ni se n’assabentaven. I el 2018, casualment, aquests dos 

episodis havien sigut els darrers, però no els únics. Això sí:  

havien tocat dues figures mediàtiques de fora del país i se 

n’havia assabentat tot l’Estat.

Fou ja la primera setmana de l’any, quan els mateixos 

personatges que impulsaren la campanya contra Mongolia 

i Dani Mateo van fer acte de presència davant l’Ajuntament 

de València esperant el pas de la cavalcada de les Reines  

Magues Republicanes, organitzada per la Societat Coral  

El Micalet. Portaven dies convocant-hi accions en contra  

a través de les xarxes socials, que van ser amplificades per  

alguns mitjans de comunicació com Abc. Els xiulits, els  

insults i el “Cara al sol” contra la cavalcada, tot davant una 

majoria de públic infantil, van deslluir un acte festiu, això sí, 

amb alguna nota d’humor i una foto que es va fer famosa:  

un dels ultres que transmetien en directe per Facebook  

l’acte de boicot va confondre la Muixeranga d’Algemesí amb 

els castellers catalans, i la melodia de la cançó amb “Els sega-

dors”. Per respondre als insults dels feixistes, una jove enxa-
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neta pujada a la muixeran-

ga els va treure el dit a tall 

de burla mentre somreia. 

Una imatge que esdevingué  

icònica i que es va fer viral.

Amenaces a músics  
i artistes
Dani Mateo i la revista  

Mongolia no van ser els únics artistes que van patir les  

amenaces i les accions de l’extrema dreta a València. El grup 

català Ebri Knight tenia programada una actuació junt amb 

el grup valencià Herba Negra a la Sala Amstel Art, de la  

Marina de València, un recinte públic cedit a l’empresa  

Heineken per fer-hi esdeveniments. Un dia abans del con-

cert, el gestor de la sala comunicà als organitzadors la con-

dició de no exhibir cap tipus de símbol polític durant el 

concert. Davant el requeriment d’explicacions per part dels 

artistes i dels organitzadors, la sala va decidir cancel·lar uni-

lateralment l’esdeveniment, amb un bon grapat d’entrades ja 

venudes. Tal com va desvelar el diari Público, la censura fou 

arran de les pressions de diverses persones vinculades a l’ex-

trema dreta i del partit anticatalanista Avant Valencians, que  

havien estat advertint els gestors de la sala sobre el grup 

català que estava programat. Tot i que Público havia demos-

trat que darrere del boicot hi havia un grup ultra, la resta 

de mitjans de comunicació es van limitar a informar de la 

cancel·lació de l’esdeveniment. Tampoc les institucions, co-

neixedores del cas, no van oferir cap alternativa a les bandes 

per poder fer la seua activitat prevista. El cas passà total-

ment desapercebut i les autoritats no van moure ni un dit.

Dos mesos després, a finals de juliol, el muralista Elías 

Taño, que té diverses obres arreu de la ciutat, va rebre l’au-

torització de l’Ajuntament per pintar un mural crític amb  

Al llarg dels darrers 40 anys, 

aquestes accions han sigut més 

que habituals i sempre impunes. 

La premsa gairebé mai no hi 

havia prestat atenció
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la sentència del cas dels joves d’Altsasu. Els murs del solar 

dels Jesuïtes van lluir durant poc més d’un dia una enorme 

obra en què van col·laborar col·lectius i persones que acom-

panyaren l’artista. Prèviament, la dreta i l’extrema dreta,  

amplificada per la majoria de mitjans de comunicació, hi  

feren una campanya en contra, acusant l’artista d’incitar  

a l’odi amb la complicitat de l’Ajuntament.

Dos dies després de ser pintat el mural, grups d’extrema 

dreta es van presentar al mur amb pots de pintura i adhe-

sius per destruir l’obra. Després de la campanya dels mitjans  

de comunicació contra aquesta obra, el diari Levante-EMV 

contava que “ciudadanos anónimos” havien esborrat el mu-

ral, i que es tractava d’un “movimiento espontáneo” que s’ha-

via organitzat contra “l’apologia de la violència” que, segons 

el rotatiu, feia l’obra. Així, Levante-EMV presentava l’acció 

totalment desvinculada de l’extrema dreta valenciana, tot  

i ser-hi presents dos dels seus líders més coneguts, com són 

José Luis Roberto, d’España2000, i Juan García Sentandreu. 

Davant l’assetjament mediàtic i polític, l’Ajuntament va deci-

dir esborrar el mural malmès, de manera que va regalar una 

victòria a l’extrema dreta.

Tampoc l’Aplec del Camp del Túria que se celebrava a 

Bétera el 14 i 15 de setembre no es va deslliurar de l’acció 

dels ultres. Quasi un centenar de membres d’España2000  

i d’altres grupuscles van envoltar l’escenari i la cercavila de 

l’Aplec davant la passivitat de mitja dotzena de guàrdies  

civils. Xiulits, escopinades, insults i amenaces contra els par-

ticipants van impedir el desenvolupament normal de l’acti-

vitat, tal com van recollir diversos testimonis a les xarxes 

socials. Prèviament, el PP de la localitat i les xarxes socials 

de l’extrema dreta advertien de l’esdeveniment “catalanista”, 

i anunciaven accions de protesta. La Delegació del Govern no 

va preparar cap mena de dispositiu per evitar l’assetjament. 

En aquest cas, només la premsa valenciana se’n va fer ressò, 
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i tampoc no hi va haver comunicats ni declaracions de cap 

institució més enllà de les agrupacions locals d’esquerres,  

incloent-hi l’alcaldessa, que sí que van condemnar els fets  

i van denunciar la passivitat policial.

Normalització de la violència ultradretana
Durant anys, la violència i l’acció de l’extrema dreta al País 

Valencià han passat quasi totalment desapercebudes a la 

resta de l’Estat. Poques vegades, els atacs feixistes que des 

de la Transició fins a l’actualitat han assenyalat i castigat el 

valencianisme i l’esquerra van merèixer poc més que breus 

cròniques a les pàgines de successos de la premsa espanyola 

i valenciana.

Aquesta normalització de la violència ultradretana al País 

Valencià ha sigut possible durant anys gràcies al paper de 

distints actors dels quals depenia la impunitat, la ferme-

sa democràtica contra els intolerants i el relat construït al 

voltant dels motius d’aquest assetjament. L’assumpció d’un 

marc imposat per la dreta des dels anys vuitanta ha permès 

establir una sèrie de categories dins la societat valenciana 

que han “estrangeritzat” els valencianistes, atorgant-los 

l’etiqueta de “catalanistes” mentre regalaven l’etiqueta de  

valencianista a l’extrema dreta espanyolista i valencianòfoba, 

dedicada quasi en exclusiva a atacar tot allò que pretengués 

la normalització de la llengua o la reivindicació d’un model 

de país diferent de l’oficial. Així, atacar l’Aplec del Camp del 

Túria o un concert d’Ebri Knight no és el mateix que atacar 

un humorista com Dani Mateo o els membres de la revista 

Mongolia. O, almenys, així ho entenen determinada premsa 

i determinats polítics, alguns dels quals també són víctimes 

habituals dels mateixos ultres.
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Pagar per  
regularitzar-se

Yeray S. Iborra 

Aconseguir els papers a l’Estat suposa una sagnia econòmica per als migrants. 

El procés pot comportar una despesa total de gestió de 5.000 a 8.000 euros

Foto:  
Christian Dubovan  / 

Unsplash
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Fa anys que els moviments socials pels drets  
de les persones migrants denuncien la  
rigidesa de la Llei d’estrangeria i l’atzucac 
burocràtic que suposa el procés de regu-
larització a l’Estat. Però intentar aconseguir 
els papers no és només desgastant, sinó 
que també és car. Advocats, traductors, 
missatgers, o haver de recórrer a un mercat 
informal de cites prèvies en locutoris pel 
col·lapse de l’Oficina d’Estrangeria de Bar-
celona. Passes inevitables que encareixen 
de valent el procés, que pot comportar una 
despesa que oscil·la entre els 5.000 i els 
8.000 euros. La factura elevada soscava les 
possibilitats d’obtenir els papers per a les 
persones migrants, la majoria en situació 
vulnerable. Per contra, només uns quants 
poden accedir a la regularització per vies 
“de privilegi”: comprar un pis o ser inversio-
nista d’una empresa.
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i tot de trepitjar territori espanyol. Ho explica, per experièn-

cia pròpia, l’artista i activista racialitzada i feminista Daniela 

Ortiz. Ella va poder venir a estudiar a Barcelona fa prop de 10 

anys després de reunir “1.000 euros i desenes de documents”, 

com proves de sífilis i de tuberculosi. Un cop aconseguits els 

requisits, va comprar un vol —tampoc barat— des del Perú. 

Aquesta no va ser l’última despesa que hauria d’afrontar un 

cop aquí: la sagnia no havia fet més que començar.

“La validació d’estudis va ser caríssima. Després hi ha el 

tema de les assegurances mèdiques: empreses que es dedi-

quen als estudiants, i les encareixen moltíssim. No et cobrei-

xen res i costen entre 100 i 400 euros”, afirma Ortiz. Ella, 

conscient del privilegi de venir a estudiar, mostra preocu-

pació per la resta de migrants que ni tan sols poden optar 

a aquest primer visat i s’han de regularitzar per mitjà de  

l’arrelament social, familiar o laboral.

“Tot són diners, i les cites les donen amb comptagotes.  

I, si el procés de la teva ambaixada és molt lent, t’han d’enviar 

documents per transfer: 70 euros més. I què passa si no hi ha 

ambaixades a la teva ciutat? Si no vius a Madrid, suma-hi 

els viatges a la capital…”, hi afegeix Ortiz. “Per a les renova-

cions de papers, em demanaven tenir 9.000 euros al banc. 

Quin jove de la ciutat té aquesta quantitat? És ridícul.” En 

tots aquests anys, compta de 4.000 a 5.000 euros de despesa 

només per regularitzar la seva situació.

Daniela Ortiz va haver de renovar el seu visat d’estudiant 

diverses vegades, i finalment va aconseguir els papers fa cinc 

anys, gràcies a una targeta de familiar de la Unió Europea 

(matrimoni amb una persona comunitària). Entretant, ha 

passat força vegades per mans d’advocats, de gestors i de 

notaris: “Si no vas a un professional, corres el risc de gene-

rar-te un estrès altíssim. Per als funcionaris, és diferent que 

vagis a estrangeria amb un advocat o sola”.
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Ser legal: milers d’euros en professionals
La situació d’Ortiz no és aïllada. Així ho corrobora Luciano 

Banchio, advocat amb una pila d’anys d’experiència en trà-

mits d’estrangeria i membre de l’Espai de l’Immigrant de 

Barcelona. Banchio fa consultoria gratuïta per a migrants al 

cor del Raval. Passa hora, amb un parell de companys més, 

dos cops per setmana. Mai no en fan prou: les situacions per 

gestionar la regularització saturen les peticions d’aquest  

espai autogestionat, que va néixer en un principi per atendre 

les demandes de salut dels migrants que van quedar despro-

tegits per l’apartheid sanitari promogut pel Partit Popular 

l’any 2012, però que de seguida va veure ampliats els seus 

serveis a l’assessoria psicològica, lingüística i legal.

“Cada advocat marca la seva tarifa, però qualsevol tràmit 

és de 200 euros en amunt. He vist cobrar la targeta familiar 

comunitària, la parella de fet, amb notari, per més de 700. Un 

recurs administratiu per una resolució en contra, per exem-

ple, 200 més. I, si has d’arribar al contenciós administratiu, 

400 més”, afirma l’advocat.

La qüestió pot anar a pitjor si s’acumulen antecedents  

penals. “Si et detenen per estar bevent cervesa al carrer, 

quan intentes renovar el permís et surt un informe desfa-

vorable. Cancel·lar els antecedents costa 150 euros”, explica. 

Aquests casos —matisa— no són tan extrems i anecdòtics 

com sembla, però no són res comparats amb un proble-

ma quotidià per als migrants que es cronifica a Barcelona  

(i que no té lloc amb aquesta gravetat en cap altra ciutat dels  

Països Catalans). L’autèntica sagnia “reiterada”: la manca  

de cites prèvies i les despeses que comporta.

Cites prèvies a Barcelona, un drama cronificat
El telèfon mòbil en una mà i l’ordinador en l’altra. El dime-

cres és el dia en què es donen més hores, tot i que el servei de  

petició s’ha ampliat a tota la setmana—descriu la Sub- 
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a Barcelona. Però res. Maira 

Mejía, després de 10 anys  

a la ciutat, té sobre la tau-

la un contracte de treball 

d’un any a jornada com-

pleta, però pateix perquè 

no podrà regularitzar la 

situació si no aconsegueix 

una cita prèvia a l’Oficina 

d’Estrangeria de Barcelona.

“No hi ha cita disponible en 

aquesta oficina.” Cansada de veure 

sempre el mateix missatge a les panta-

lles, Mejía decideix, aconsellada per un amic que ha passat pel 

mateix “calvari”, provar sort en un locutori del Raval per de-

manar hora i presentar la documentació. Els professionals de 

l’advocacia desconeixen com els aconsegueixen cites aquests 

establiments, tot i el col·lapse. Però la realitat és que ho fan, 

i amb urgència. Mejía va a un d’aquests espais a Ciutat Vella, 

dóna les seves dades i paga 20 euros; altres fonts eleven el 

preu per gestió a més de 100, depenent de la pressa. Però fi-

nalment no li extreuen la cita que necessita. Ella vol presentar 

papers, no indexar les seves empremtes, el tipus de transac-

ció que han aconseguit des del locutori. Acaba en mans d’un 

advocat per 400 euros. Els lletrats, fins a l’1 d’octubre passat, 

tenien facilitat, per mitjà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (ICAB), per obtenir cites a Estrangeria. Al cap de 

sis mesos, obté una cita per regularitzar la seva situació. La 

cita arriba a temps gràcies a la paciència de la seva empre-

sa: treballa a la cooperativa La Ciutat Invisible, al barri de 

Sants. “Si arriba a ser en un altre lloc, perdo la feina.”

Mejía va arribar de Colòmbia el 2008, per reagrupació  

familiar. Era l’inici de la crisi econòmica, i la seva mare va 

Foto:   
Helena Olcina. 



80

haver de posar-se a treballar en el sector de l’hostaleria amb 

contractes curts (o sense contracte). No cotitzava prou i per 

això no va poder renovar els papers, per la qual cosa Mejía 

va entrar en irregularitat sobrevinguda. Tot i la situació  

administrativa, va estudiar l’ESO i el batxillerat i va comen-

çar un grau superior. Amb 25 anys, finalment, ha obtingut 

la regularització. La seva història data de principis del 2018, 

però el problema a l’Oficina de Barcelona fa molt més temps 

que dura. I tampoc no va pel camí de resoldre’s.

Luciano Banchio destaca que continuen succeint injus-

tícies en aquesta oficina, tot i les queixes reiterades de la  

Comissió d’Estrangeria de l’ICAB. Fins i tot fa més de tres 

anys que el Defensor del Poble emet reclamacions per la 

manca de recursos a l’espai. Mentrestant, la Subdelegació 

del Govern espanyol a Barcelona —administració de la qual 

penja l’Oficina d’Estrangeria— s’ha limitat a dir que el servei 

funciona “millor que fa uns quants mesos” i que les cites “ja 

no es donen a sis mesos vista”.

Lluny d’assumir aquesta tesi, Banchio denuncia que 

la situació s’ha agreujat: “Des de l’1 d’octubre hi ha un nou  

sistema d’obtenció que discrimina encara més el o la  

migrant perquè facilita l’obtenció de cita a les persones que 

tenen un certificat electrònic, document que els migrants no 

poden aconseguir sense els papers. Això vol dir que encara 

més han d’anar a l’Oficina amb un gestor o un advocat. S’està 

comercialitzant un dret”, conclou l’advocat.

Segons Banchio, el temps de demora en l’obtenció de 

cita a Barcelona és de tres mesos. “A Tarragona, ni un mes. 

Vuitanta quilòmetres no poden fer tant la diferència”, criti-

ca. “Per tal d’agilitzar la tramitació de les sol·licituds, des de  

l’1 d’octubre, les cites prèvies s’adjudiquen a través del Regis-

tre Electrònic Comú. Així, si l’interessat disposa de la docu-

mentació, se li dóna la cita i, en cas contrari, se li indica què  

li cal. Els interessats no necessiten un advocat per sol·licitar 
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poden fer ells mateixos si 

disposen de certificat elec-

trònic o a través d’un amic, 

familiar, etc.”, diuen des de la 

Subdelegació del Govern.

Estrangeria, mecanis-
me d’il·legalització?
Fastiguejats, entre d’altres, 

pels problemes que compor-

taven les peticions de cites prèvies a Barcelona, desenes de 

persones migrades, refugiades i racialitzades es van tancar 

al mes d’abril del 2018 a l’antiga Escola Massana de Barce-

lona. Ara l’ocupació s’ha desfet, però ha nascut l’Assemblea  

Antiracista de Barcelona. Ibrahi Omoho n’és un dels funda-

dors, a més de president de Cornellà sense Fronteres.

Omoho brama amb vehemència contra totes les traves 

administratives i econòmiques que suposa la regularització: 

“Tots els documents els hem de pagar nosaltres. Són de 5.000 

a 8.000 euros en despeses. Volem una oportunitat, però tot 

són problemes. Jo mateix porto des de principis de novem-

bre intentant obtenir una data, cada dia, i no hi ha manera”.

Per contra, només uns quants poden accedir a la regula-

rització per mitjà d’algunes —assenyala Luciano Banchio— 

“vies de privilegi”: la compra d’un pis de més de 500.000  

euros; essent inversionista d’una empresa —no han de 

passar per Estrangeria gràcies a la Llei d’emprenedors del 

2013—, o per mitjà de la residència temporal no lucrativa. 

Per accedir-hi, s’han d’acreditar uns determinats mitjans  

i tenir un 400% de l’IPREM, l’indicador públic de renda d’efec-

tes múltiples, que serveix per accedir a beneficis de l’Estat. 

“Hi ha una minoria que té grans sumes de diners i a la qual 

no se li dificulta la regularització. Alguns passen per l’Oficina 

El Col·legi de l’Advocacia ha 

presentat queixes reiterades 

sobre l’Oficina d’Estrangeria de 

Barcelona i fa més de tres anys 

que el Defensor del Poble emet 

reclamacions per la manca de 

recursos que hi ha
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d’Estrangeria, però tenen més recursos per a professionals  

o poden exercir alguna de les vies privilegiades, com la  

compra o la inversió. Aquesta situació pot exercir-la un  

percentatge minúscul dels migrants”, apunta Daniela Ortiz.

Per aquest motiu, l’Assemblea Antiracista, destaca  

Omoho, seguirà reunint-se amb totes les administracions 

per resoldre aquesta situació. El canvi de Govern a Madrid, 

amb l’entrada del PSOE, no el fa ser gaire optimista, però: 

“No hem vist cap moviment”.

Encara ho és menys Ortiz, que lamenta que fer un  

procés de sol·licitud de residència o de renovació s’hagi trans-

format en un “judici contra l’Estat, perquè s’imposen traves 

burocràtiques i no requisits”. “La lògica és que els migrants 

hem de certificar que som bons migrants constantment,  

productius per a l’Estat. Sóc crítica fins i tot amb el discurs 

de l’esquerra en aquest sentit: perquè sí, venim a treballar, 

però el dia que no complim o acumulem antecedents per  

manifestar-nos, aleshores ja no som aprofitables”, lamenta.

(Besòs, 1990)  

Fa 10 anys que explica històries en mitjans com MondoSonoro, Ara, Crític o 

La Marea. El 2016 comença a escriure sobre Barcelona a Catalunya Plural 

i a eldiario.es, en especial sobre col·lectius migrants com els manters. De 

l’experiència n’ha publicat Vida mantera. Retrat circular  

de la venda ambulant (2019).

Yeray S. Iborra
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La roda de les migracions

Quina és la imatge que donem de les migracions? Sóc una 

fotoperiodista que ha dedicat gairebé tota la seva carrera a 

cobrir moviments de població, i aquesta és una pregunta que 

em ressona cada dia dins el cap. A l’estiu del 2018 vaig estar 

treballant a l’anomenada frontera sud, sobretot a Andalusia, 

per explicar l’arribada de persones a Europa a través del mar. 

Però, si hagués de triar una fotografia que vaig fer aquelles 

setmanes, me’n quedaria amb una que vaig fer no al sud, sinó 

a Barcelona. S’hi veuen cinc nois canviant la roda d’un cotxe 

a la carretera de Sants. Tots ells acabaven d’arribar a la ciu-

tat en un autobús provinent d’Andalusia, tots ells s’havien 

quedat al carrer aquella mateixa nit perquè la Creu Roja els 

havia dit que només tenien plaça per a les persones més vul-

nerables.

       Anna Surinyach. Fotoperiodista i editora gràfica 
de la ‘Revista 5W’
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Vaig fer la resta de fo-

tografies als escenaris que 

relacionem tradicionalment 

amb les migracions.

Algesires. Prop d’un 

centenar de persones arri-

ben a aquest port del sud 

espanyol, a bord del María 

Zambrano, un dels vaixells de rescat de Salvament Marí-

tim. Totes elles acaben de ser rescatades mentre intenta-

ven creuar l’estret de Gibraltar amb barques de joguina. Hi 

arriben cobertes amb mantes vermelles que la Creu Roja 

els ha donat. Hi ha dones, homes, nens i nenes; miren el 

moll atemorides. Les esperen desenes de periodistes, mem-

bres de diferents ONG, algunes ciutadanes que s’ho miren  

des de la distància i els cossos de seguretat de l’Estat. Men-

tre uns intenten fer la millor instantània del moment, pre-

ocupats per la composició, la llum i el contrast cromàtic en-

tre el vermell de la manta i el blau del mar, altres els miren 

la febre i els donen menjar. Finalment són retinguts per la 

Guàrdia Civil i/o la Policia Nacional. Hi estaran un màxim 

de 72 hores i en sortiran amb una ordre de devolució. El Go-

vern espanyol adjudicarà a cada persona una plaça en una 

de les ONG subvencionades per l’Estat, i aquestes seran qui 

s’encarregaran de fer la primera acollida. Si la persona té 

sort quan li sigui assignada la plaça, podrà gaudir de 15 dies 

d’acollida, en què rebrà les primeres classes de castellà i 

informació sobre el dret de petició d’asil. Els menys afor-

tunats —o els que ho demanin— seran enviats en auto-

busos a la ciutat que triïn; les opcions són València, Bilbao, 

Madrid o Barcelona. Molts d’ells continuaran el seu projec-

te migratori en altres països de la Unió Europea; altres es 

quedaran al carrer d’una d’aquestes quatre ciutats.

El 2018 van entrar a l’Estat espanyol de manera irregu-

Segons dades de l’últim 

Eurobaròmetre, els espanyols 

creien que un 23,2% de la 

població era immigrant, quan la 

xifra real era de tan sols un 8,8%
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lar prop de 60.000 persones; a Europa n’hi van arribar unes 

120.000, la xifra més baixa des de l’inici de la mal anomenada 

“crisi dels refugiats”. Els pactes d’externalització de fronte-

res de la Unió Europea amb països com Turquia, Líbia i el 

Marroc i la fortificació de les fronteres han aconseguit el que 

pretenien: reduir la xifra d’arribades al territori europeu. Si 

bé és cert que l’Estat espanyol ha estat durant l’any 2018 el 

principal punt d’entrada de la gent que intenta buscar refugi 

o una vida millor a Europa, la xifra global d’arribades s’ha 

reduït dràsticament des de l’any 2015, quan van ser de més 

d’un milió de persones.

Però quina és la sensació de la ciutadania? I fins a quin 

punt aquesta sensació està fabricada a través de les imatges?

La immigració es va convertir en una de les preocupacions 

que més creixien entre els ciutadans europeus l’any 2018. 

L’auge dels partits d’extrema dreta i dels populismes euro-

peus en són una resposta clara. A l’Estat espanyol, per primer 

cop en democràcia, un partit nítidament xenòfob ha obtin-

gut representació parlamentària. I tot indica que la immi-

gració serà un dels temes que marcaran l’agenda dels partits 

polítics europeus durant el 2019.  

Segons dades de l’últim Eurobaròmetre, realitzat a finals 

del 2017, on s’estudiava la percepció que té la ciutadania so-

bre la presència de la població immigrant, els espanyols cre-

ien que un 23,2% de la pobla-

ció era immigrant, quan la 

xifra real era de tan sols un 

8,8%. Només a Itàlia la dife-

rència entre la percepció i la 

realitat era més gran.

La imatge que té la ciu-

tadania de la immigració no 

és real, i això, en part, és res-

ponsabilitat dels mitjans de 

La imatge que té la ciutadania de 

la immigració no és real, i això 

és responsabilitat dels discursos 

polítics antiimmigració, que els 

mitjans acostumen a replicar 

sense contrastar
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comunicació i dels discursos 

polítics antiimmigració, que 

els mitjans acostumen a re-

plicar sense contrastar.

Aquest estiu, l’arribada 

de persones a la frontera 

sud i els salts a les tanques 

de Ceuta i de Melilla han tor-

nat a les portades dels prin-

cipals mitjans generalistes. S’han escrit desenes de titulars 

on apareixien conceptes com “allau”, “crisi migratòria”, “ona-

da”, “salts massius”, “invasió”, “col·lapse”: conceptes alarmis-

tes que no reforcen les dades, sinó que allunyen la percepció 

ciutadana de la realitat.

Les imatges i fotografies que acompanyen les notícies 

sobre els moviments de població a l’Estat espanyol normal-

ment serveixen per reforçar aquests missatges. Són instan-

tànies on es mostra l’arribada de desenes de persones a bord 

dels vaixells de Salvament Marítim cobertes amb una manta. 

A les imatges no s’hi veuen persones, sinó gairebé taques llu-

nyanes. Aquesta fotografia l’hem repetit desenes de vegades 

aquest estiu els qui hem estat treballant a la frontera sud.

Quan fotografiem un desembarcament, treballem sense 

saber res de les persones que arriben: l’única informació que 

en tenim és que han estat rescatades mentre arriscaven la 

seva vida per arribar a Europa i que, un cop hi arribin, seran 

retingudes per les forces de seguretat de l’Estat. No en sa-

bem res més: l’únic que veiem és la persona migrant, el de-

mandant d’asil o el refugiat, i això és el que interpreta la ciu-

tadania quan mira les nostres imatges. Només les mostrem 

com a immigrants; poques vegades sabem si són mecànics, 

mestres d’escola, universitàries, metgesses, cuiners, estu-

diants… La imatge que en projectem acostuma a mostrar un 

únic aspecte que defineix cadascuna d’aquestes persones: en 

Quan fotografiem un 

desembarcament , treballem 

sense saber res de les persones 

que arriben:  només les mostrem 

com a immigrants
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creem una imatge estereotipada, i això les deshumanitza i 

les allunya.

La saturació audiovisual que pateix la nostra societat ens 

ha d’obligar a reflexionar sobre quines són les imatges que 

falten, quines van més enllà i quines mostren altres facetes 

de les persones que hi apareixen. Imatges que generin un 

vincle entre qui les mira i la persona fotografiada. Moltes 

vegades es diu que una imatge val més que mil paraules, 

però per mi les bones fotografies són aquelles que generen 

preguntes, que t’interpel·len, que trenquen esquemes i que 

et fan pensar. Sovint fer fotografies d’aquest tipus és molt 

complicat per als professionals, ja que es necessita temps. 

Les dinàmiques pròpies de la feina i la precarietat dels pro-

fessionals que ens hi dediquem, així com els interessos d’al-

guns mitjans i d’alguns poders polítics de no canviar la per-

cepció que té actualment la societat sobre la immigració, ho 

fan molt difícil.

De les meves fotografies del 2018, trio la de Barcelona 

perquè hi veiem cinc nois de l’Àfrica Occidental ajudant una 

noia a canviar una roda. La trio, en primer lloc, perquè és una 

imatge que no acostumem a veure, que no és considerada 

notícia, però que explica més que les notícies. Però la trio, 

sobretot, perquè molta gent m’ha dit que el que hi veu són 

cinc immigrants robant la roda del cotxe d’una noia a Barce-

lona. Si volem trencar barreres, tenim molta feina al davant.



L’AUGMENT DEL PREU DELS LLOGUERS 
A BARCELONA, PALMA I VALÈNCIA 

Els lloguers a les tres capitals dels Països Catalans han continuat a l’alça els darrers cinc anys. 

Si bé els districtes on llogar un habitatge és més car són els més cèntrics o històricament 

benestants, l’augment de preus més pronunciat ha estat en barris perifèrics.

20182014

13,8 €/M2 A 17,1 €/M2 CIUTAT VELLA [9]
12,4 A 17 SARRIÀ-SANT GERVASI [4]

11,6 A 16,4 EIXAMPLE [7]
11,9 A 16,2 LES CORTS [6]
11,2 A 16,1 SANT MARTÍ [8]

11,1 A 15,5 GRÀCIA [5]
10,1 A 15,2 SANTS-MONTJUÏC [10]

9,2 A 13,2 HORTA-GUINARDÓ [1]
9 A 13 SANT ANDREU [3]
8,6 A 12,7 NOU BARRIS [2]

8,2 A 11,8 PLATJA DE PALMA [15]
8,1 A 11,7 PONENT [12]
8,1 A 11,4 CENTRE [13]

6,7 A 10,1 NORD [11]

6,9 A 9,7 L’EIXAMPLE [27]
7,4 A 9,5 CIUTAT VELLA [23]

6,3 A 9 CAMINS AL GRAU [28]
6,6 A 8,9 CAMPANAR [18]

6,5 A 8,5 EL PLA DEL REAL [24]
5,8 A 8,4 EXTRAMURS [22]
5,5 A 8,3 POBLATS MARÍTIMS [29]
5,7 A 8,3 QUATRE CARRERES [31]
6,7 A 8,2 LLEVANT [14]
5,6 A 8,1 BENIMACLET [20]
5,8 A 8 ALGIRÓS [25]
5,7 A 7,9 BENICALAP [16]5,2 A 7,4 RASCANYA [17]

5,4 A 7,3 LA SAÏDIA [19]
5,1 A 7,3 L’OLIVERETA [21]

4,9 A 6,7 JESÚS [30]

5,2 A 6,2 PATRAIX [26]

15

Preu en € per m2

per districte

12,5

10

7,5

5

 
Font: Dades extretes de l’índex de 
preus de lloguer d’habitatges de 
segona mà de Fotocasa. 
Nota: Les dades comparatives del 
2014 i 1018 corresponen al mes de 
novembre.
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ELS 3 DISTRICTES ON EL PREU DEL LLOGUER 
HA AUGMENTAT UN 50% 

Preu en €/m2

1

2
3

4 5

6
7

8

10

9

11

12 14

15

13

18
16 17

19 20
25

21
22 23 24

26
27 28

29

30 31

6 €/m2 17 €/m2

SANTS-MONTJUÏC
(BARCELONA)

NORD
(PALMA)

POBLATS MARÍTIMS 
(VALÈNCIA)

15

10

5

12,5

7,5

BARCELONA

VALÈNCIA

PALMA
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La trama neocolonial de 
l’orxata ‘made in’ Àfrica

Raquel Andrés Durà 

L’empresa valenciana Tigernuts Traders porta a judici els autors d’un 

documental que revela pràctiques abusives en el cultiu de la xufa 

Foto: Cartell del 
documental 
Tigernut. La pàtria 
de les dones 
íntegres
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de xantatges i condicions de semiesclavitud 
en el cultiu de la xufa africana, amb què es 
produeix bona part de les orxates industrials 
dels supermercats. L’empresa en el punt de 
mira, Tigernuts Traders, ha portat a judici els 
seus autors i ha amenaçat els festivals on 
s’ha projectat i els mitjans de comunicació 
que se n’han fet ressò. Tot i parlar d’un 
producte tan valencià com és la xufa, les 
institucions de València han donat poc 
suport al documental. Per contra, llauradors 
valencians denuncien que l’entrada de xufa 
forana és “competència deslleial” que els 
perjudica en preu perquè “abusa” de les 
treballadores africanes.
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Que moltes de les orxates dels supermercats estan fetes 

amb xufes africanes és un secret a veus a València des de 

fa anys. Es venen a preus molt més baixos i així rebenten 

el producte local. Per conèixer la realitat de primera mà, un 

orxater va agafar un avió per anar al sud-oest africà (Burki-

na Faso, Mali i Nigèria) i va registrar amb la càmera el que 

hi va veure.

El resultat és el documental Tigernut. La pàtria de les  

dones íntegres, un relat cru dirigit per Andoni Monforte, 

fundador de l’empresa valenciana Món Orxata, que des-

vela condicions de treball de “semiesclavitud” de dones  

i xiquets, amb moltes hores sota el sol, respirant pols “sense 

parar” i sofrint picadures d’escorpins i de serps per un euro  

i mig el dia. “Això no és res ací. No ens arriba ni per alimentar 

els nostres fills. Però què hi farem?”, sospira una de les entre-

vistades en el film.

Pràctiques comercials irregulars a l’Àfrica
El documental posa el punt de mira en una empresa  

valenciana, Tigernuts Traders, que s’autodenomina “màxima  

importadora i exportadora mundial de xufa”: d’una produc-

ció global de 10.000 tones, n’importen 2.500 tones per any,  

de les quals n’exporten el 95% i la part restant ajuda a  

produir bona part de les orxates industrials dels supermer-

cats (només el segell de la Denominació d’Origen garanteix 

que la xufa emprada és valenciana).

A València hi ha una producció anual de 5.300 tones  

i dobla en preu l’africana. Normalment, la xufa valencia-

na està venuda abans fins i tot de la collita; per això, grans  

empreses han buscat ampliar el negoci fora del territori  

valencià. Però, segons el relat de diferents fonts africanes al 

llargmetratge, les pràctiques comercials a Àfrica s’allunyen 

del win-win i s’apropen més a unes relacions neocolonials 

Nord-Sud.
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família que cultivés tots els terrenys amb xufa amb el  

compromís de pagar la collita a un preu just preestablert  

i, quan el tubèrcul estava llest, el comerciant s’enrocava 

en un preu molt més baix i humiliant per a les treballado-

res. Només tenien dues opcions: malvendre sota el preu de 

cost o menjar tot l’any només xufa, perquè havien deixat  

de conrear altres productes.

Per fer front a aquestes situacions de vulnerabilitat,  

llauradors africans es van agrupar en cooperatives que  

marcaven el preu en 40 cèntims el quilo, una iniciativa  

que no va agradar gens als amos valencians de la xufa. Se-

gons el film, l’empresa Emilio Peña SA (EPSA) va comprar-los 

grans quantitats per via marítima. Arribaren 200 tones en 10  

contenidors al port de Barcelona; quatre van passar la duana 

sense problemes, però la resta no, perquè se’ls va exigir un 

control sanitari que va donar un nivell superior al permès en 

aflatoxines. El Ministeri decretà una alerta sanitària que va 

obligar els contenidors a tornar a l’Àfrica.

El documental demostra que els sis con-

tenidors suposadament contaminats 

mai no es van obrir i que els va 

comprar RCA Records SL (dels 

mateixos propietaris que 

Tigernuts Traders). Les 

autoritats de Mali en van 

informar l’aleshores mi-

nistre espanyol d’Afers 

Exteriors, el socialista 

Miguel Ángel Morati-

nos. No va investigar-ho. 

Les diputades de Podem al 

Congrés Rosana Pastor i Rita 

Bosaho van preguntar sobre les 

Foto:  camp de xufa a 
l’horta d’Alboraia. 
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irregularitats a la cambra 

baixa al maig del 2018, però 

el Govern espanyol no hi va 

donar cap resposta convin-

cent.

Intents de censura
Tigernuts Traders ha inten-

tat aturar les projeccions del  

documental. El director del 

Festival de Cine de Drets 

Humans de Barcelona, Toni Navarro, confirma les pressions: 

“És una situació inaudita. He vist directors de documentals 

passar per situacions similars al Pakistan, a Turquia o al 

Marroc. A l’Estat espanyol, amb temàtiques més controver-

tides, mai havia tingut notícia de situacions tan lamentables 

i repressores”.

El president de l’ONG Escuela Sansana, de Madrid, Fer-

nando Alonso, assegura que li va trucar personalment el  

fundador de Tigernuts Traders, Ramón Carrión: “Em va dir 

que, si difoníem el documental, m’arriscava a alguna cosa 

molt greu i que em denunciaria”. I el va advertir que una 

persona estaria prenent nota de tot allò de què es parlés a 

la sala.

L’empresa era invisible per al públic general, com la ma-

joria de les grans comercialitzadores, sense departament de 

premsa. Això va canviar amb la difusió del documental. Car-

rión ja adverteix en una entrevista en la pel·lícula: “Publicaré 

amb més força que tu, perquè tenim més força i influències 

que tu”.

Pensat i fet, van contractar els serveis del Grupo R Co-

municación. Segons s’ha pogut confirmar, periodistes de di-

ferents mitjans valencians que van publicar la notícia han 

rebut amenaces de denúncia.

El documental l’han seleccionat 

en festivals per tot el món i ha 

rebut premis, però tot i parlar 

d’unes pràctiques comercials 

que perjudiquen els llauradors 

valencians, ha rebut poc suport 

de les institucions
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Amb un pressupost baix, 16.000 euros, el documental ha  

estat seleccionat en més de 30 festivals per tot el món i  

ha rebut set premis a Chicago, Londres o Bogotà. Tot i parlar 

d’un producte tan valencià com és la xufa i sobre unes pràc-

tiques comercials que perjudiquen els llauradors valencians, 

ha rebut poc suport per part de les institucions.

Monforte va enviar el film a la Regidoria d’Agricultura de 

l’Ajuntament i a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat 

Valenciana, però assegura que mai no en va rebre una respos-

ta. Fonts del consistori expliquen que els llauradors “estan 

cansats que es parle de les coses dolentes” de l’Horta, però 

la realitat és una altra: el ple del Consell Regulador de la DO 

Xufa de València va aprovar per unanimitat un text “contra el 

dúmping social” que suposa “una competència deslleial basa-

da en pràctiques d’explotació, com a mínim, qüestionables”.

El president de la DO, Antonio Gimeno, està “a favor del 

lliure comerç” però l’entén com “treballar en igualtat d’opor-

tunitats i de condicions”: “Els llauradors d’Àfrica són com-

panys de professió i volem que visquen bé; a nosaltres no ens 

agradaria que ens tractaren així”. I assegura que a l’Horta 

valenciana hi ha por: “Tigernuts Traders és la màxima im-

portadora i pràcticament el 70% del sector treballa amb ells. 

Tenen molta força i poder”.

Per la seua banda, el llaurador ecològic Vicent Martí de-

fensa que “el documental feia falta”: “És la denúncia clara del 

fet que els magnats van a Àfrica o a l’Amèrica Llatina i acon-

segueixen uns preus molt barats de les collites o les roben i 

enfonsen els preus d’ací”.

Un càrrec de Compromís té relacions comercials 
amb Tigernuts Traders
Són destacables les relacions comercials de Tigernuts 

Traders amb Enric Navarro i Valls, copropietari amb Fran-
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cisco Planells de l’empresa Terra i Xufa, membre de la plata-

forma Per l’Horta i un dels empresaris valencians més forts 

en el sector de l’agricultura ecològica. Es va presentar en les 

llistes de Compromís per València en 2015 i hui és represen-

tant a Mercavalència i al Consell Agrari Municipal i presen-

tador d’un programa en la televisió pública À Punt. 

L’actual gerent de Tigernuts Traders, Daniel Carrión, 

afirma que “porten molts anys de relació” i que no solament 

li compren xufes, sinó que “va fer la intermediació” perquè 

pogueren tindre el producte amb DO i així “poder expor-

tar-lo amb segell”. Navarro confirma que “va estar defensant 

que entraren en la DO” perquè creu “que ha d’estar oberta a 

tot el món”. Sobre el documental, assegura que no l’ha vist i 

repeteix l’argument oficial: “Preferisc parlar de lo bé que ho 

fem ací, no de lo roí que ho fan en una altra part”.

Judicis i presumptes amenaces
Tigernuts Traders va interposar una querella penal 

per injúries i calúmnies contra Andoni Monforte i dues  

col·laboradores, Llanos Rodríguez i Eva Fernández. L’objectiu 

és, segons la defensa, “el segrest del documental i impedir  

la seua difusió”. Un dels arguments que esgrimeixen contra 

l’orxater és que ha fet el vídeo per interessos empresari-

als, tot i que Món Orxata opera localment i no com a gran  

comercialitzadora.

Al novembre del 2018 

va ser Monforte qui va in-

terposar una denúncia con-

tra Ramón Carrión i el seu 

advocat Valentín Serrats 

perquè en les seues decla-

racions davant el jutge va 

amenaçar l’autor del do-

cumental de fer públic un 

L’empresa es va querellar per 

injúries i calúmnies contra els 

autors del documental per, 

segons la defensa, segrestar el 

film i impedir-ne la difusió
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menta Carlos Recio (exfuncionari de la Diputació de València  

sancionat per estar 10 anys sense anar a treballar en l’època 

del PP), Francisco Planells i Enric Navarro per “extorsions, 

amenaces i xantatges diversos molt greus”.

A més, Monforte ha denunciat un robatori en la seua casa 

de “tres discs durs externs”, intrusisme en el seu correu per-

sonal i “seguiments físics”. En cap cas no n’ha pogut identi-

ficar l’autoria.

Un segell de comerç just que va durar un mes
Malgrat tot el que denuncia el documental, Tigernuts  

Traders va obtindre el segell de comerç just Fair For Life 

de l’auditora Ecocert al maig del 2018. L’empresa va crear 

la web Tigernuts For Life, on van publicar un contradocu-

mental amb treballadores africanes amb proteccions. Però  

el reconeixement va durar ben poc: van retirar-lo un mes 

després. Amb la pèrdua del segell, ara utilitzen el logotip 

propi ‘Tigernuts Fair Project’.

Experts del món de la sobirania alimentària creuen  

que l’auditora va retirar el segell per por que el film tacara  

la seua imatge. Va ser la Coordinadora Estatal de Comerç 

Just qui va facilitar la informació del documental a Ecocert.

El gran problema dels segells de comerç just és que  

no existeix una normativa que marque què significa aquest 

concepte. És clar què significa que un producte tinga el  

segell d’ecològic (no s’hi han utilitzat productes fitosanita-

ris), però què és “just”? Els paràmetres s’han d’aplicar igual 

en tots els països? La Coordinadora l’explica amb conceptes 

interpretables, com “condicions laborals i salaris adequats”, 

“sense explotació laboral infantil”, “igualtat entre homes  

i dones” i “respecte al medi ambient”.

Ara per ara, només hi ha cinc entitats certificadores 

avalades per l’Organització Mundial del Comerç: Fairtrade  
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International, Ecocert, Fundeppo, IMO-Fair For Life i Natur-

land. Sense normativa, la Coordinadora lamenta que accions 

com el Tigernuts Fair Project “generen confusió entre les 

consumidores”, però no hi poden fer res. De moment, i fins 

que no acabe el llarg procés judicial, no pareix que Tigernuts 

Traders haja de recuperar la confiança d’Ecocert.

(Alacant, 1988)  

Corresponsal de La Vanguardia al País Valencià. També ha fet 

col·laboracions per a altres mitjans com Jornada, El Salto, Berria o VIA 

Empresa, i participa de manera regular en tertúlies polítiques a la ràdio i 

televisió pública valenciana À Punt i a CV Radio.

Raquel Andrés 
Durà 
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10 anys de la crisi:  
diuen que “missió  
complerta!”

Al setembre del 2018 es van complir els 10 anys de l’enfonsa-

ment de Lehman Brothers, un dels grans bancs històrics de 

Wall Street i símbol de la crisi econòmica global més greu 

des del Crash del 1929. La sacsejada, provocada per l’avarí-

cia d’algunes pomes podrides, va fer tremolar el capitalisme, 

però la concertació global, l’enorme mobilització de recursos  

i l’esforç de tothom —els governs, els actors econòmics  

i la gent corrent— van aconseguir parar el cop i redreçar la  

situació. Potser el món ja no serà tan segur com abans  

—caldrà estrènyer la bossa—, però s’ha evitat l’Apocalipsi  

i tots ens n’hem de felicitar.

En síntesi, aquest és el relat oficial dels mitjans hegemò-

nics, que ja ens preparen per a la propera crisi, que comencem 

      Pere Rusiñol. Director d’‘Alternativas Económicas’
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a tenir a tocar, tot i que les classes populars encara no han 

tingut temps d’assabentar-se que ja portàvem anys de supo-

sada bonança.

El relat oficial el vam llegir els anys més durs de l’ensulsi-

ada i l’hem tornat a llegir ara, que s’ha commemorat l’efemè-

ride amb la satisfacció del qui mira enrere i proclama orgu-

llós: “Missió complerta!”. Però la realitat no sempre coincideix 

amb el relat oficial, almenys la realitat que han viscut i viuen  

milions de persones molt perjudicades per la crisi, que han 

perdut drets, salaris, estalvis i fins i tot potser la casa, i que 

ara es pregunten astorats com pot venir una altra crisi si ells 

encara no n’han sortit.

Hi ha una alternativa al relat oficial, que en síntesi diria 

que la crisi no la van provocar pomes podrides, sinó que era al 

cor mateix de l’última mutació del capitalisme —la finance-

rització de l’economia i de l’expansió sense límits de la banca 

i les seves “innovacions”—, que els mateixos causants de la 

crisi van agafar les regnes de la política —a través de les “por-

tes giratòries” i la “captura del regulador”— i van mobilitzar  

recursos públics ingents —equivalents al 25% del PIB  

mundial— no solament per salvar-se, sinó per sortir-ne re-

forçats, eliminant competidors i creant nous oligopolis. Des 

d’aquesta perspectiva, sí que poden dir “Missió complerta!”, 

però òbviament amb terribles “danys col·laterals”, entomats 

sobretot per les classes populars: un gran èxit per a la banca, 

una terrible sotragada per a la gent corrent.

Aquesta visió alternati-

va no ha arribat als grans 

mitjans hegemònics, tot i 

que a Espanya (i a Catalu-

nya) s’amunteguen les dades 

per sustentar-la (o almenys 

investigar-la). Els grans 

bancs no solament han so-

Els mitjans hegemònics ja ens 

preparen per a la propera crisi, 

tot i que les classes populars 

encara no s’han assabentat que 

ja portàvem anys de bonança
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breviscut a la crisi, sinó que s’han tret de sobre les caixes, 

que fa 10 anys encara acaparaven més del 50% dels dipòsits; 

han fet un gran salt en la concentració —els cinc grans su-

men ara el 71% dels actius bancaris, quan abans de la crisi 

representaven el 49%; tornen a tenir beneficis de somni 

—els guanys conjunts de la gran banca fins a l’octubre del 

2018 arribaven als 13.000 milions, el 12% més que el 2017—,  

i els banquers s’embutxaquen retribucions d’escàndol, com 

evidencien les jubilacions d’Alfredo Sáenz (Banc Santander, 

88,1 milions el 2013), i de Francisco González (BBVA, 79,7  

milions ara). En bona mesura, aquests miracles s’expliquen 

gràcies als fabulosos crèdits al 0% d’interès del Banc Cen-

tral Europeu i al rescat financer de la UE, que no solament 

ha tingut la factura més elevada d’Europa, amb pèrdues  

reconegudes com a irreversibles que sumen ja 50.000 milions 

d’euros, el 22% del total de pèrdues de la Unió, sinó que ha cau-

sat enormes estralls socials: Espanya és un dels pocs països 

del món on els salaris reals (descomptada la inflació) són avui  

encara més baixos que abans de la crisi, s’han volatilitzat més 

de 60.000 milions de la guardiola de les pensions i les succes-

sives reformes suposaran tisorades de fins al 40% —una gran 

oportunitat per a les pensions privades, també sota control 

dels bancs—, les persones en risc de pobresa han augmen-

tat l’11%, les famílies desnonades o estafades per productes 

financers (preferents, swaps, etc.) es compten per milions…

Malgrat la rotunditat de les xifres i la magnitud del  

drama social, els grans mitjans han estat els amplificadors 

de la narrativa oficial de la “Missió complerta!”, que implica 

necessàriament magnificar els indicadors macroeconòmics, 

blanquejar l’actuació dels bancs (i dels banquers) i minimit-

zar la trinxadora social que se n’ha derivat. Sovint, la fórmula 

utilitzada ha estat no parlar dels temes delicats fins que no 

fos estrictament necessari i després, quan ja no hi ha més 

remei —perquè una sentència judicial europea ho fa impres-
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cindible, posem per cas—, fer grans desplegaments formals, 

però centrant-se en aspectes de color i passant de puntetes 

sobre el qui i el perquè. I sempre com a “danys col·laterals” 

dins del terreny de joc exitós de la “Missió complerta!”.

Així ha funcionat tant amb els desnonaments com amb 

l’estafa de les preferents i altres abusos bancaris. Tot i que més 

d’un milió de famílies havien perdut els estalvis, els mitjans 

hegemònics pràcticament no en parlaven encara a principis 

del 2013 i precisament per això a Alternativas Económicas vam 

decidir dedicar-hi el número 1, per mirar de fer front humil-

ment al silenci mediàtic sobre un escàndol de dimensions 

enormes que afectava tantíssima gent. Quan les sentències 

dels tribunals ja feien impossible continuar ignorant el drama, 

els reportatges van arribar, sí, però centrats en les històries 

humanes, sense entrar a les entranyes de com van ser possible 

els abusos i quins poderosos ho van impulsar o permetre. El 

mateix que amb els desnonaments: primer, silenci; després, 

molta atenció a les llàgrimes dels qui han perdut la casa sense 

entrar quasi mai al fons de qui se la va quedar i com s’ho va fer.

L’opció aclaparadora dels mitjans hegemònics per la nar-

rativa de la “Missió complerta!” s’entén millor si es té present 

que en aquesta dècada gairebé tots han hagut de ser rescatats, 

ells també, pel sector financer, el principal impulsor d’aquesta 

versió oficial. La crisi va sorprendre els grups mediàtics amb 

deutes impagables i molts d’ells van acabar sent absorbits 

pels bancs, ja sigui per la via directa, commutant deute per 

accions i entrant al Consell 

d’Administració, o indirecta, 

amb la tutela sobre la gestió 

per la magnitud del deute. 

Els bancs sempre han estat 

importants per als mitjans 

perquè donaven crèdits i 

solien ser els grans anun- 

Els reportatges van arribar, sí, 

però centrats en les històries 

humanes, sense entrar a les 

entranyes de com van ser 

possible els abusos 
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ciants, però amb la crisi s’ha 

fet un salt qualitatiu molt 

important: n’han passat a ser 

els amos, quasi sense excep- 

cions. I cap mitjà no pot pro-

moure, per definició, narrati-

ves alternatives a la que sos-

tenen els propietaris.

El Grup Prisa (El País, la 

Ser, Cinco Días…) va passar a 

ser controlat pel pool bancari dels principals creditors (Cai-

xaBank, l’HSBC i el Banc Santander, que ara s’ha convertit en 

l’element clau de la nova etapa); Unidad Editorial (El Mundo, 

Expansión...) és del conglomerat italià RCS, amb un pes crei-

xent de la banca italiana; Vocento (Abc) era tan a l’òrbita del 

Banc Santander que va arribar a tenir un president —Rodri-

go Echenique— compaginant el càrrec amb la vicepresidèn-

cia del Banc Santander i les responsabilitats de marmessor 

d’Emilio Botín; La Razón i Atresmedia estan controlats per 

Planeta, que fins fa poc tenia seient al consell del Banc de  

Sabadell; el Grup Godó (La Vanguardia, RAC-1) s’ha fusionat, en 

la pràctica, amb CaixaBank —amb el comte de Godó al consell 

del banc i, abans, com a vicepresident de La Caixa—: el Grup 

Zeta (El Periódico) depèn tant del deute que té amb CaixaBank 

que el banc ha de donar el vistiplau a les principals decisions 

corporatives —des de la designació del conseller delegat fins 

a la possible venda—; l’Ara té com a accionista de referència la 

família Rodés, amb una vinculació històrica a La Caixa que és 

com si fos de la casa.

No hi ha excepcions: amb la crisi, el suposat “Quart Poder” 

s’ha convertit més aviat en una extensió del poder financer.  

I és lògic, doncs, que, malgrat les heroiques excepcions indivi-

duals, hagi fet seu el missatge que proclamen amb entusiasme 

els nous propietaris: “Missió complerta!”.

Els bancs sempre han estat 

importants per als mitjans, 

però amb la crisi s’ha fet un salt 

qualitatiu molt important:  

n’han passat a ser els amos
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L’era de l’ocupació  
‘low cost’

Cristina Capdevila Barbé 

La temporalitat curta, la subocupació o els “falsos autònoms”  

són símptomes d’una economia precària que afecta especialment  

els joves, les dones i les persones migrants

Foto: Tim Gouw / 
Unsplash
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nòmica, sembla que el tren de l’econo-
mia s’hagi posat de nou en marxa, però no 
tothom hi pot pujar. La xifra d’atur baixa i 
l’ocupació augmenta, però la precarietat 
s’agreuja especialment en col·lectius vulne- 
rables com els joves, les dones i les perso-
nes migrants. El 28% dels contractes són 
de menys de 7 dies i gairebé la meitat de 
les persones amb jornada parcial voldrien 
treballar més hores, segons dades de l’En-
questa de Població Activa del 2018. A més, 
la figura dels “falsos autònoms” s’estén 
a les anomenades “economies col·labo-
ratives”. Les administracions públiques i les 
entitats locals contribueixen a pal·liar-ne els 
estralls; però, sovint, es veuen limitades per la 
manca de recursos.
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Treballar ja no és una garantia de sortir de la pobresa. Les 

dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre 

del 2018 evidencien que, als Països Catalans, la situació labo-

ral està millorant per a moltes persones, però també que la 

precarietat severa continua. Els motius principals són l’aug-

ment de la temporalitat de curta durada (el 28% dels con-

tractes són de menys de 7 dies —el 2007 eren el 15%—) i de 

la subocupació (el 48% de les persones amb jornada parcial 

voldrien treballar més hores —el 2008 eren el 21%—). Tam-

bé s’ha estès la figura del “fals autònom”, és a dir, la del treba-

llador contractat com a autònom però que en realitat ocupa 

una posició estructural dins l’empresa i aquesta controla la 

seva feina. D’aquesta manera, les companyies eviten el paga-

ment de les cotitzacions del treballador a la Seguretat Social. 

La CTAC-UGT de Catalunya calculava al gener del 2018 que 

hi havia uns 10.000 falsos autònoms a Catalunya, mentre 

que la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Em-

prenedors (UATAE), a partir de dades de l’Enquesta de Pobla-

ció Activa, xifrava en 225.000 els falsos autònoms a l’Estat 

espanyol, 15.000 més que l’any 2017.

Segons dades del segon trimestre de l’Enquesta de Po-

blació Activa del 2018, Catalunya té 432.000 aturats (el 13,1% 

menys que al segon trimestre del 2017) i 3.360.400 ocupats (el 

2,7% més que al segon trimestre del 2017). El mateix succeeix 

al País Valencià, on l’ocupació va augmentar en 45.600 perso-

nes i el nombre de desocupats van disminuir en 55.300 al llarg 

del 2018, i a les illes Balears, on l’atur va retrocedir en 164.100 

persones durant el segon tri-

mestre, i es va situar en la xi-

fra més baixa des de finals del 

2008. Així, la preocupació ja 

no radica tant en l’accés i en 

la quantitat de treball, sinó en 

la qualitat.

El 28% dels contractes són de 

menys de 7 dies i el 48% de les 

persones amb jornada parcial 

voldria treballar més hores
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L’informe d’Oxfam Intermón Premiar el trabajo, no la riqueza 

(2018) constata que “la destrucció de llocs de treball i la  

reducció de la protecció per atur han reforçat la capacitat de 

negociació dels empresaris a l’hora de fixar salaris més bai-

xos, els quals han trobat en la reforma laboral del 2012 una 

eina magnífica per als seus interessos”.

Així ho corrobora l’advocat del Col·lectiu Ronda Nacho 

Parra, que exposa que la regulació instaurada pel Govern de 

Mariano Rajoy comporta un seguit de perjudicis per al tre-

ballador per compte d’altri, com la rebaixa de la indemnit-

zació en cas d’acomiadament, la preeminència del conveni 

d’empresa per sobre del sectorial o la possibilitat de reduir la 

quantia salarial via modificació de condicions, entre d’altres.

Durant la crisi econòmica, van ser les persones amb sala-

ris més baixos les que van patir les davallades més pronun-

ciades i, amb la recuperació, ha seguit així. “Entre els anys 

2003 i 2016, 29 de cada 100 euros que genera el PIB han anat 

a parar en mans del 10% de la població amb ingressos més 

alts, mentre que només 8 d’aquests 100 euros han repercutit 

en el 10% de la població amb sous més baixos”, indica Íñigo 

Macías, un dels artífexs de l’informe d’Oxfam Intermón.

Així, les empreses han tornat a assolir un nivell de produc-

tivitat i de beneficis similar a l’època de la precrisi, però els 

salaris no han crescut amb la mateixa intensitat perquè les 

companyies s’han dedicat exclusivament a repartir dividends. 

“Cal augmentar les inspeccions de treball, invertir més en des-

pesa pública, i és urgent una reforma fiscal perquè no recaigui 

tot el pes dels impostos sobre les famílies”, declara Macías.

Els falsos autònoms, símptoma del low cost
Els anomenats riders (repartidors a domicili) pateixen un  

altre dels casos paradigmàtics de precarietat laboral: el dels 

falsos autònoms. Treballadors de les grans empreses del sec-
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tor com Glovo o Deliveroo 

han denunciat que aquestes 

els contracten com a autò-

noms, quan en realitat no te-

nen autonomia en el treball 

i depenen de directrius de 

l’empresa.

Quan la companyia Deli-

veroo va comunicar-los ara 

fa més d’un any la possibili-

tat de pagar per comandes 

en comptes de per hores, un dels riders, Daniel Gutiérrez, 

juntament amb dos companys més, van decidir reunir-se 

secretament en un bar per redactar un document que van 

transmetre a l’empresa i que van signar més d’un centenar 

de treballadors.

Després, van venir la primera vaga a l’Estat espanyol en 

una companyia de l’anomenada “economia de plataforma”, 

acomiadaments i les primeres denúncies judicials amb dic-

tàmens contradictoris. La titular del Jutjat Social núm. 6 de 

València va sentenciar de manera pionera al juny del 2018 

que l’exrepartidor de Deliveroo Víctor Sánchez era un “fals 

autònom”, és a dir, que es podia considerar treballador per 

compte d’altri perquè l’empresa controlava tot el seu procés 

productiu (horaris, salari i obligacions). Deliveroo va recórrer 

contra la resolució judicial, però al novembre del 2018 va reti-

rar el recurs, i va evitar que el cas arribés al Tribunal Suprem,  

on crearia jurisprudència. En canvi, el Jutjat Social núm. 39  

de Madrid va dictaminar al juliol del 2018 que la possibilitat de 

rebuig per part del treballador és un element d’independència, 

de manera que la consideració d’autònom és exacta.

Aquestes noves empreses han estat al punt de mira judi-

cial durant el 2018, amb denúncies presentades davant les 

inspeccions de Treball de Barcelona, de Palma, de Madrid o 

De cada 100 euros que genera 

el PIB, 29 han anat a parar en 

mans del 10% de la població 

amb més ingressos, i només 8 

han repercutit en el 10% de la 

població amb sous més baixos, 

segons Oxfam Intermón 
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Social portarà a judici Delive-

roo al maig del 2019 després 

d’una inspecció de Treball  

a Madrid que va detec-

tar-hi 517 casos de falsos 

autònoms. Les sentèn-

cies seran clau per esta-

blir el futur de les relaci-

ons laborals en aquestes 

multinacionals de les “no-

ves economies”.

Mentrestant, cooperatives 

d’ecomissatgeria com Mensakas, 

formada per exriders, volen canviar la 

mentalitat de qui compra. “Tot i que no podem compe-

tir contra les grans plataformes en termes de preu, sí que 

podem garantir que els repartidors que formen part de la 

nostra flota treballen en unes condicions òptimes”, recalca 

Gutiérrez, un dels socis fundadors.

Dones i migrants: doble vulnerabilitat
L’equatoriana de mitjana edat Ana María va fugir de la situa-

ció precària de Guayaquil el 2001 amb l’anhel de millorar la 

seva qualitat de vida. “En arribar aquí, vaig conèixer una se-

nyora dominicana que vivia a Igualada feia anys. Ella em va 

aconseguir la meva primera casa.” Aquesta tasca domèstica 

la combina amb la neteja d’una assessoria jurídica i treballs 

esporàdics, que cobra en negre. De tot això, n’obté 640 euros 

mensuals, una suma insuficient per cobrir les seves necessi-

tats bàsiques i, ja no diguem, estalviar.

Des del Centre d’Informació per a Treballadors Estran-

gers s’adonen de la cronificació existent a causa de les difi-

cultats de trobar una feina a temps complet i renovar l’au-

Foto:  Kai Pilger / 
Unsplash
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torització de permanència. “Més de la meitat de les 11.316 

persones que hem atès l’any 2018 estan en situació irregu-

lar. I des dels últims 5 anys la xifra no ha parat d’augmen-

tar”, relata Toni Mora, secretari de Migracions de CCOO 

Catalunya.

Carles Bertran, director del Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers, considera que un altre dels temes 

preocupants és la jubilació de les persones amb trajectòries 

professionals intermitents. “Quan envelleixin, es trobaran 

molt desvalgudes”, explica. “Reclamem una llei més flexible 

que gestioni un atur elevat, sobretot en sectors com el tre-

ball de la llar, que té unes característiques especials.”

D’aquesta necessitat sorgeixen entitats com Mujeres 

Pa’lante, que ofereix de manera gratuïta serveis d’atenció ju-

rídica, psicològica i sociolaboral per tal de facilitar el camí a 

persones que busquen regularitzar la seva situació.

Crear igualtat d’oportunitats
Iniciatives com el programa Làbora, de l’Ajuntament de 

Barcelona, el de formació i inserció laboral de Càritas, o les  

actuacions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), for-

men les persones en situació de vulnerabilitat en el mercat 

a partir d’itineraris personalitzats per tal de crear igualtat 

d’oportunitats i fomentar la inserció. “1.893 persones partici-

pants al programa Làbora durant el 2017 van trobar feina, un 

17,36% més que el 2016. D’aquestes, 367 han tingut més d’un 

contracte. El 2017 hi va haver el 20% més de contractacions 

que el 2016”, relata la tècnica Raquel Soler.

Càritas també té programes d’ajuda a treballadors no so-

lament en l’aspecte laboral, sinó des de la globalitat. “La des-

trucció de treball va començar el 2008. Parlem de persones a 

qui, des de fa anys, se’ls tanca la porta de manera sistemàtica, 

que han anat acumulant moltes pedres en la motxilla i que, 

per tant, poden patir problemes de salut i angoixa”, explica la 
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ÈDIA.CATresponsable del programa sociolaboral, Desirée Garcia. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

prorrogat l’acord signat el 2016 segons el qual les perso-

nes en atur contractades en el marc del programa Treball i 

Formació cobraran, com a mínim, 1.000 euros mensuals. 

“Aquest servei el formem 23.000 persones a l’Estat i 1.470 

a Catalunya, amb un atur de tres milions i 403.700, res-

pectivament”, relata la directora del SOC, Mercè Garau.”  

A Alemanya compten amb 95.000 membres per fer front a dos 

milions d’aturats. La diferència denota la manca de recursos 

que permetria garantir una major qualitat en la cobertura.”

Una alternativa a l’alça en temps de precarietat són les 

cooperatives, un sistema d’organització molt més horitzon-

tal. Amb la crisi s’han multiplicat “en part, per l’estabilitat 

que aporten, però també per les arrels llibertàries del poble 

català. La societat civil d’aquest país està acostumada a au-

toorganitzar-se”, opina Xavier Palos, soci i membre de l’equip 

tècnic de la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

(Almacelles, 1992)  

Llicenciada en Periodisme per la Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna. Va fer una estada acadèmica a l’Emerson 

College (Boston), on va elaborar un reportatge sobre el llegat de la 

comunitat americano-italiana en anglès. He treballat a Lleida Televisió, 

Nació Digital, la Llança, Núvol i el Periódico de Catalunya.

Cristina  
Capdevila Barbé 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe ‘L’ús del tanatori i els 
seus efectes sobre la competència en els serveis funeraris’, de 
l’Autoritat Catalana de la Competència

EL MERCAT DELS TANATORIS 
A CATALUNYA   

Dues empreses gestionen un terç dels tanatoris ca-

talans. Són Mémora i Àltima, que tenen el 19% i el 

15% de les sales de vetlla del Principat respectiva-

ment.

En canvi, els ajuntaments són qui en té i en gestio-

na un nombre més elevat: 45 dels 306 tanatoris de 

Catalunya són municipals. Tot i això, només repre-

senten un 7% del mercat català, ja que acostumen a 

tenir només 1 o 2 sales de vetlla.

Darrere seu, 61 grups empresarials més són propie-

taris i/o gestionen el 60% restant del mercat.

ÀLTIMA
MÉMORA

AJUNTAMENT
ALTRES

QUI ELS GESTIONA

NRE. DE SALES 
DE VETLLA

1 2 3 4 5 
I MÉS

COM LLEGIR AQUESTA 
INFOGRAFIA

1 TANATORI

TANATORIS DEL 
MATEIX GRUP 
EMPRESARIAL X*

TOTAL SALES 
DEL GRUP

BARCELONÈS

22 20 16 10 6 13 6 420 10

25*

14* 8*

SEGRIÀ
2 1 1

7*

BAIX LLOBREGAT

6 4 4 3

2 25 9 4 2 33 3 2 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 10 3

10 3

VALLÈS OCCIDENTAL

BAGES
7 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 28 3 1

MARESME
18 4 4 2 2 2 2
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7*

BAIX CAMP
2 1 1 1 1 1 1 3 138 3 1

8*
11*

VALLÈS ORIENTAL
10

6*

NOGUERA

14*
2 1 2 1 1

5*

4 1 1 1 1
PLA D’URGELL

1 2 1 1 1 2 2 1 11 1 12 8 2 2
OSONA

2 2 3 2
MONTSIÀ
2

12*
10*

URGELL
2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3

14*

2 1
BAIX EBRE

8*

GARRIGUES
2 1 1 1 1 1 1 2

4*
2 1 1 11

1

LA SELVA
3 2 2 2 2 2 2 2 2

TARRAGONÈS
3 2 2 237

BAIX EMPORDÀ
4 22 4 2 1

GIRONÈS
27 2 2

ALT EMPORDÀ
6 4 21

GARRAF
4 16

RIBERA D’EBRE

9*
2

SEGARRA
2 2 1 1 2 2 1

ALT PENEDÈS ALT URGELL
6 1 3 3 3 2 1

ANOIA
7 2

GARROTXA
2 3 2 25

BERGUEDÀ
2 1 1 2 2

ALT CAMP B. PENEDÈS
4 4 7 1

CERDANYA C. BARBERÀ
2 2 2 1 1 3 11

RIPOLLÈS
4 12 3

SOLSONÈS
1

TERRA ALTA
2 2

V. ARAN
4

P. L’ESTANY
3

P. JUSSÀ
2 1

P. SOBIRÀ
1 1 1

PRIORAT
2 1

A. RIBAGORÇA
1
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Dades de salut  
al descobert

Núria Segura Insa

El 80% de les ‘apps’ de salut més utilitzades incompleix la normativa per evitar 

l’ús i la divulgació de les dades sensibles que recopilen dels usuaris

Foto:  
Freepik.com
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ÈDIA.CATA l’abril del 2018, una investigació va revelar 
que l’aplicació per a cites d’homes amb 
homes Grindr havia compartit informació 
amb tercers de dades confidencials dels 
seus usuaris, entre les quals, dades sobre 
l’estat serològic. Són moltes les apps que 
emmagatzemen dades de salut de la 
ciutadania. Tot i que són dades considerades 
sensibles que han d’anar encriptades i rebre 
la màxima protecció, és molt difícil conèixer 
amb quines empreses es comparteix la 
informació. A més, la seguretat no està garan- 
tida: un estudi europeu destaca que el 80% 
de les apps de salut més populars incompleix 
molts dels estàndards per evitar l’ús i la 
divulgació de dades sensibles.
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Quan Sara Prats es va quedar embarassada fa cinc anys,  

es va descarregar una aplicació que setmanalment li deia  

quina era la mida del seu fetus, la seva formació o li enviava 

reproduccions en 3D d’un embrió. “Et deia: el teu fill té la mida 

d’un pinyol de cirera, d’un alvocat, o ja li han sortit les extremi-

tats o el cervell”, precisa Prats, que remarca: “Dit així, sembla 

una ximpleria, però hi estava realment enganxada”. Per obte-

nir aquesta informació, va proporcionar dades personals com  

el nom, el pes, l’edat i la data de la seva darrera menstruació.

Maria Spuch ha facilitat informació com el seu pes, el seu 

grup sanguini o el telèfon de contacte dels seus pares a l’apli-

cació de salut d’iPhone. “En cas que tingui un accident i em 

quedi inconscient, són dades que poden ser útils per als ser-

veis d’emergència o per a la policia”, raona.

Diàriament, molts ciutadans monitoren a través de  

diverses aplicacions del telèfon mòbil la seva activitat física, 

el seu embaràs, allò que mengen i beuen, la seva freqüència 

cardíaca… D’aquesta manera, proporcionen informació sobre  

la seva salut; una informació que requereix un tractament i una  

seguretat especials. “Les de salut són dades que sempre  

porten la protecció més alta, com les de caràcter racial  

o d’ideologia”, explica Yolanda Alba, advocada del Bufet Almei-

da i especialista en protecció de dades. “Per això, han de ser 

anònimes i anar encriptades, perquè no se’n pugui reconèixer 

la persona de procedència”.

Això no va succeir amb l’aplicació de cites de gais Grindr. 

En l’apartat de l’estat de salut, els usuaris poden especificar 

de manera voluntària el seu estat serològic (si són portadors 

o no del VIH). A l’abril del 2018 va sortir a la llum que l’app no  

tenia aquesta informació encriptada i que la va compartir amb 

dues empreses que es dedicaven a optimitzar l’aplicació, sense  

informar-ne els usuaris. La informació sobre el VIH es va  

enviar juntament amb dades com la geolocalització, el telèfon 

o el correu electrònic dels usuaris.
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Diversos estudis i experts constaten que les apps no ga-

ranteixen que les dades de salut dels usuaris estiguin pro-

tegides. Un estudi europeu —amb la participació de la 

Universitat Rovira i Virgili— que ha analitzat la seguretat  

i la privacitat de les 20 apps de salut més populars disponibles 

a Android, publicat al gener del 2018, destaca que el 80% de 

les apps incompleix molts dels estàndards que serveixen per 

evitar l’ús i la divulgació de dades sensibles dels usuaris, alho-

ra que només el 50% transmeten dades relacionades amb la 

salut a través de connexions segures HTTPS. A més, l’estudi 

indica que el 63,6% d’aquestes apps envien la informació sense 

encriptar per Internet i el 81,8% utilitza serveis d’emmagatze-

matge i d’allotjament de tercers, és a dir, núvols externs.

“És preocupant que les empreses i les seves apps no usin 

les tècniques de protecció de dades d’ús comú, com ara el 

xifratge de les comunicacions”, remarca Agustí Solanas, cap 

del Grup de Recerca en Salut Smart del Departament d’Engi-

nyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira  

i Virgili, que va participar en l’estudi. Les aplicacions “es-

tan permetent que atacants externs puguin aconseguir les  

dades de manera senzilla i, en conseqüència, no garanteixen 

com cal la privacitat dels clients”, afegeix. Si les dades queden 

al descobert, assegura Solanas, això pot fer que les compa-

nyies asseguradores apugin els preus o es neguin a cobrir 

certes persones; que un banc no els doni una hipoteca; o, fins 

i tot, que sigui una barrera per aconseguir una feina.

“Els buits de seguretat que poden tenir les grans i peti-

tes empreses [en matèria de protecció de dades] poden dei-

xar la informació de l’usu-

ari desprotegida”, exposa 

Rubén Sánchez, portaveu 

nacional de Facua, entitat 

que representa els con-

Només el 50% d’apps de salut 

transmeten dades a través de 

connexions segures HTTPS
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sumidors. Agrega que si una persona detecta una bretxa  

de seguretat, ho ha de denunciar. El procés anirà per la via 

administrativa i comportarà una compensació econòmica. 

Ara bé, la legislació no marca cap quantia, per la qual cosa al  

perjudicat li és difícil justificar la indemnització pertinent.

Per a què s’utilitzen les dades
En els avisos legals d’apps relacionades amb la salut, la mens-

truació, l’embaràs o wellness s’hi explica que les dades poden 

ser utilitzades per a fins comercials, de màrqueting o per 

elaborar perfils de consumidors i que les comparteixen amb 

tercers, socis o filials per a fins publicitaris o per a estudis  

i investigacions, però en la majoria dels casos no s’hi especifi-

ca a quines empreses o entitats les proporcionen.

La majoria de telèfons mòbils, com iPhone, Huawei  

o Samsung, tenen apps específiques de salut. En la ma-

joria de casos, com és el cas de Samsung, per accedir-hi, 

la persona s’ha d’identificar amb el correu electrònic, el 

nom i la data de naixement, així com acceptar els termes  

i condicions on dóna el permís perquè les dades siguin com-

partides amb filials, socis comercials i/o proveïdors de serveis.

La Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalu-

nya, que impulsa la innovació tecnològica en el sector de la 

salut, especifica que algunes de les apps més representatives 

que s’utilitzen a Catalunya són SocialDiabetes i mySugr, per 

a la diabetis, o No puc esperar!, de l’Associació de Malalts de 

Crohn i Colitis Ulcerosa. Aquestes apps, en els avisos legals, 

tampoc no especifiquen amb qui comparteixen la informació 

dels usuaris.

SocialDiabetes sí que es-

pecifica que les dades s’uti-

litzen per a assajos clínics 

o estudis de naturalesa no 

clínica “organitzats per part 

Les dades de salut porten  

la protecció més alta, com les  

de caràcter racial o ideologia
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preses o entitats de qualsevol tipus, fins i tot, asseguradores 

mèdiques, indústria farmacèutica i/o biotech, centres de re-

cerca públics o privats, etc., amb la finalitat d’extreure da-
des i conclusions que permetin avançar en la recerca de la 

diabetis”. Núria Abdón, project manager de la Fundació TIC 

Salut So-cial, recorda que els usuaris estan “donant un con-

sentiment informat” quan signen els avisos legals i, per tant, 

recomana que se’ls llegeixin.

Nova legislació
El 25 de maig va entrar en vigor el nou Reglament general 

de protecció de dades de la Unió Europea. Abans d’aquesta 

llei, pel simple fet de navegar o posar les dades en un portal 

d’Internet, es considerava que aquestes es podien utilitzar; 

ara, però, es requereix un consentiment explícit de l’usuari, 

explica Joana Marí, responsable d’Avaluació i Estudis Tecno-

lògics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Es trac-

ta de la firma d’un contracte entre l’usuari i l’empresa, que 

obliga a posar una casella en l’app perquè l’usuari doni el seu 

consentiment explícit per al tractament de les seves dades. 

Aquesta informació només “es pot recollir si hi ha una 

base jurídica” i l’entitat demostra que la recollida és amb una 

“finalitat legítima i explícita” adequada a l’ús que se’n farà. 

La nova legislació inclou el concepte de transparència i am-

plia la informació que ha de donar la web o app sobre l’ús 

que farà de les dades. “No és merament formal, sinó que es 

demana que sigui una informació clara, entenedora, que es 

tingui en compte el públic a qui va destinat i sigui fàcilment 

accessible”, remarca Marí, que exposa que el problema és que 

l’usuari no se la llegeix. “Moltes apps no tenen com a priori-

tat garantir la seguretat i privacitat dels seus clients. Això és 

quelcom que cal anar canviant, i el nou Reglament europeu 

ha d’ajudar a aconseguir aquest canvi”, sentencia Solanas.
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Dades de salut públiques
 
No només el sector privat recull dades de salut; també ho fa 
la Generalitat de Catalunya a través del Programa d’analítica 
de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS), que 
va néixer fa dos anys. “El benefici és per a la ciutadania: es po-
tencia la recerca que al final deriva en una millor assistència”, 
assenyala Ramon Roman, cap de l’àrea de Big Data i Seguretat 
de la Informació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS), entitat que s’encarrega del PADRIS.

En concret, aquesta informació es recull en els hospitals o 
centres de salut, que són els que la custodien, i només es cedei-
xen a ens públics catalans com els hospitals, les universitats, els 
centres de recerca de Catalunya (CERCA) o al Departament 
de Salut de la Generalitat; però en cap cas a altres institucions 
d’Europa o empreses privades, puntualitza Roman. Quan una 
entitat demana una informació a l’AQuAS, un comitè operatiu 
analitza si el projecte compleix uns estàndards ètics i de retorn 
social, entre d’altres. Si s’autoritza la cessió de les dades, l’agèn-
cia les recull i les tracta perquè siguin “anonimitzades” i no es 
pugui identificar l’usuari del qual provenen, assenyala Roman.

En el primer any de vida del PADRIS, es van registrar 135 sol-
licituds per demanar dades de salut per a projectes de recer-
ca. La gran majoria, un 34%, van procedir del Departament de 
Salut; un 26%, del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT); un 14%, del CERCA, i un 5,1%, de les uni-
versitats públiques.

D’altra banda, Ariadna Rius, responsable de l’Oficina d’Es-
tàndards i Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut Social, expli-
ca que les aplicacions que pertanyen al sistema sanitari català 
només comparteixen les dades amb els professionals dels cen-
tres públics.

120
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porcionades pels usuaris que després s’utilitzen quan aquest té 
una emergència mèdica. Per això, l’avís legal detalla que les 
dades personals serveixen per accedir a l’expedient clínic; les 
de geolocalització, per saber on es troba el pacient per enviar 
una ambulància, o el contacte AA és la persona de l’entorn de 
l’usuari a qui s’adreçaran els professionals de la salut.

 (Barcelona,1983, criada al Maresme)  

 Llicenciada en Humanitats i Periodisme. Ha fet un màster de Periodisme 

Especialitzat en Política Internacional i actualment n’està cursant un altre 

de Periodisme i Comunicació Digital a la UOC. Ha treballat a l’Agència 

EFE i com a corresponsal a Costa Rica i a l’Equador. També ha treballat 

als diaris Ara i El Punt Avui i a la Televisió de Barcelona. Ha col·laborat amb 

Públic, PlayGround, El Salto o El Mundo. També la podeu llegir al blog 

digital de política internacional Goldman Sachs is not an aftershave.

Núria  
Segura Insa
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Mecenes

La major part del finançament necessari per editar l’AnuAri MèdiA.cAt  

la vam obtenir, un cop més, a través d’una campanya de micromecenat-

ge a Verkami, en què enguany hi van participar 374 persones i organitza-

cions i vam aconseguir 10.778 euros. A totes elles, moltes gràcies!
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ÈDIA.CAT▶ Xavier Bergadà Panadés ▶ Oriol de Balanzó  

▶ Laura Cortés ▶ Elisenda Rovira Olivé ▶ Enric Borràs 

Abelló ▶ Pere Jané ▶ Roser Reyner ▶ Marta Arellano Canet  

▶ Santi Torres Rocaginé ▶ Josep Àngel Guimerà i Orts  

▶ Ferran Casas i Manresa ▶ Ramon Pérez Magrané  

▶ Eli Borreda Díaz ▶ Anna Surinyach ▶ Laia Quintà  

▶ Núria Doménech Costafreda ▶ Marta Fernández de Piñar 

▶ Xavi Valls ▶ Anna Jorquera Bordonau ▶ Roser Martin  

▶ Lluís Olivé Bulbena ▶ Oriol Cortacans ▶ Rodolf Sanchez 

Ferrer ▶ Roser Martin ▶ Carmen Santiago ▶ Pep Riera 

Casadesús ▶ Maria Olivė i Jané ▶ Maria Manyosa Masip  

▶ Pere Bou ▶ Alexandre Planas Ballet ▶ Ramir Calvo i 

Cubedo ▶ Albert March Plana ▶ M. Dolors Balañà Caroz 

▶ Marta Vilalta i Torres ▶ L’Apòstrof ▶ Alícia Monterroso 

Bastús ▶ Bernat Corredó ▶ Albert Font-Tarrés  

▶ Quim Borreda i Teresa Díaz ▶ Quico Ràfols ▶ Raül Flores 

▶ Anna Estebanell ▶ Ramon Cases Pallarès ▶ B. Sau  

▶ Magí Rovira Font ▶ Jaume Domènech ▶ Víctor Bonastra 

Contreras ▶ Miquel López Ibàñez ▶ David Gutiérrez  

▶ Vicent C. ▶ Jordi Valls Fàbregas ▶ Toni Borrell i Vila  

▶ Roger Palà i Balanyà ▶ Laia Juan ▶ Josep Oriol Font 

▶ Oriol Gabarró Castelltort ▶ Gené&Bustins ▶ Bàrbara 

Branco ▶ Sònia Calvó ▶ Júlia Taurinyà ▶ Clara Garriga  

▶ Laura Fabregat ▶ Rocio Pedrol ▶ Elsa Hermida ▶ Enric 

Rimbau ▶ Alba Muntadas Olivé ▶ Elisenda Laborda i Clopas 

- Joan Camp Fontcuberta ▶ Elisenda Soriguera ▶ Josep 

M Martí ▶ Montse Clarà Gamell ▶ Margarita Grabulós i 

Sabatés ▶ Pep Valenzuela ▶ Jordi Monfort ▶ Àngel Camacho 

▶ Bruna Tribó ▶ Àngels Córcoles i Pàmies ▶ Humbert Valles 

▶ Anna Albet Palau ▶ Andreu Ylla ▶ Josep Blanch  

▶ Martí Urgell ▶ Margarida Cleris Collelldemont ▶ Glòria 

Valls Guerrero ▶ Daniel Catafal Sanjuan ▶ Mireia ▶ Elisabet 

Puiggròs Alibés ▶ Maria Benejam Berger ▶ Juan Yustres  

▶ Jordi Camprubí ▶ Francesc Gil-Lluch ▶ Bernat Picornell 
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Grenzner ▶ Joan Badia i Pujol ▶ Montse Bonet Bagant  

▶ Noguerals ▶ Marc Grau Jr. ▶ Aina Ibàñez i Roig  

▶ Marta Gil ▶ Mercè Ràfols Sagués ▶ Pablo Ortín Perpinyà  

▶ Laia Creus i Badia ▶ Laia ▶ Ramon Radó i Trilla  

▶ Marion Hohn ▶ Sisco Garcia ▶ Magdalena Oliver Ramon 

▶ Bernat Rovira ▶ Lolo Garcia ▶ Carla Benito ▶ Oriol Rigola 

Díaz ▶ Ruth Gumbau Velasco ▶ Joan Badia ▶ Pep Simó  

▶ Jordi Mestre ▶ Pere Torné i Llach ▶ Tomàs Garcia Espot  

▶ Miquel Andreu ▶ Albert Villanueva ▶ M. Bresolí  

▶ Joan Vila i Triadú ▶ Enric Rodon ▶ Núria Barnolas Noguer 

▶ Teresa Clota ▶ Xavier C. ▶ Eva Rosell Puig ▶ Dolors Elias 

▶ Mireia Sans ▶ Laia Soldevila ▶ Adrià Serra ▶ Aina Serra 

Julià ▶ Arnau Esteban ▶ Hug Tuyet ▶ David Bassa  

▶ Aram Ramon i Perelló ▶ Jordi Font ▶ Jordi Moreno 

Romero ▶ Marta Mayoral Roca ▶ Maria del Mar Griera  

▶ Pep Medina ▶ Josep M. Pijuan Utgés ▶ Guillem Gas  

▶ Mònica Serrano Boira ▶ Xavier Rio ▶ Marta Andreu Rifa 

▶ M Antonia Cardona ▶ Pep Canals ▶ Judith Casaprima 

Sagués ▶ Antoni de la Fuente ▶ Laura Hurtado Matheu  

▶ Manuel Almiñana Vidal ▶ Mercè Lara ▶ Miquel Ramos  

▶ Ferran Castrillo ▶ Antoni Cassany ▶ Fermí Roqueta  

▶ Lídia Cordero Triay ▶ Perxe-Priorat ▶ Josep Maria Serra  

▶ Eduard Saura ▶ Maria Carné Martorell ▶ Josep Manuel 

Vidal-Illanes ▶ Vanesa Rodriguez Berbel ▶ Francesc 

Villacorta i Martí ▶ Salvador Turull ▶ Maribel Serra  

▶ lo Bernat del Serra ▶ Franc Roig ▶ Núria Ribó ▶ Marisol 

Veres ▶ Xavier Olivella Rigol ▶ Jordi Vilardell Gómez  

▶ Antonio Rodríguez N. ▶ Xavier Ortega Galan ▶ Thomas 

Zannoni ▶ Joan Sarola ▶ Isidro Sánchez Sánchez ▶ Enric 

Garcia Serrano ▶ Guillamon ▶ Família Olcinela ▶ Pau 

Castillo ▶ Maria Barrachina ▶ Aitor Goñi ▶ lsalatrev  

▶ ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)  

▶ Victòria Vives Vela ▶ Joan Arenós ▶ Teresa Cots  

▶ Rafa Xambó ▶ Txema Navarro ▶ Martí i Isona  
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ÈDIA.CAT▶ Aina Torres Rexach ▶ Lluís Borbón i Giménez ▶ David 

Martínez Guarné ▶ Josep Maria Aloy i Bosch ▶ Jordi Borràs 

Abelló ▶ Carme Verdoy ▶ Xavi Rosiñol ▶ Marc Vidal Juanola 

▶ Marta Ballesta Senabre ▶ Albert Llobet Lorenzo ▶ Jordi 

Pinyol Mercadé ▶ Roger Sánchez ▶ Montserrat Rovira 

Rafecas ▶ Senyor G. ▶ Jan Magarolas Guinovart ▶ Neus 

Ràfols Garcia ▶ Roger Tugas Vilardell ▶ Enric Pinyol  

▶ Josep Planas Garriga ▶ Jordi Còdol Montagut ▶ Oriol 

Boada Pladellorens ▶ Joaquim Muntané i Puig ▶ Oriol 

Rocosa Girbau ▶ Albert Garcia Catalan ▶ Pau Ramon 

Montané ▶ Albert Moreno Calvo ▶ Núria Costa Brugué  

▶ Jordi Morell i Núñez ▶ Martí Galí Tàpias ▶ Marina 

Pladevall i Llumà ▶ Carles Molina Rubio ▶ Gerard Soler  

▶ Assumpta Triadó ▶ Eduard X. Vendrell i Barata  

▶ Montserrat Campoy Mestres ▶ Jordi Baltà Portolés  

▶ Josep M Salvador ▶ Núria Radó ▶ Francesc Vila Femenia 

▶ J. F. Escrihuela Niubò ▶ Jesús Fernández ▶ Roger Angela 

▶ Núria Jar ▶ Mercè Marsal i Puig ▶ Francesc Uribe  

▶ Roser Vilalta ▶ Oscar Sisteré ▶ Manel Novo i Canyelles 

▶ Begonya ▶ Suso López i Sonia Herrera ▶ Ferran Moreno 

Garcia ▶ Albert Juhé Lluveras ▶ Tai ▶ Marc Parera Argerich 

▶ Begoña Gómez Díaz ▶ Ildefons Checa ▶ Carme Olivé  

▶ Ana González Núñez ▶ Núria Ferran Ferrer ▶ Joan 

Morales i Morera ▶ Ricard Aymerich ▶ Pau Ca Al ▶ Eduard 

Miguel Costal ▶ Joan Josep Isern ▶ Koldo Lew ▶ Jordi 

Pascual Mollá ▶ Humbert Roma de Asso ▶ Arnau Guardiola 

Ponti ▶ Roger Guimerà ▶ Carles Singla ▶ Lluc Salellas i Vilar 

▶ Carla Roca Bayón ▶ Miquel Saumell Santaeugènia  

▶ Matilde Gordero ▶ Tàlia González Collantes ▶ Laia Martí 

▶ Joan Manuel Tresserras ▶ Alice Chaplin Scott  

▶ Sergi García Hornos ▶ Jordi Palou ▶ Carles Alcalà Ruiz 

▶ Francesc Mateu ▶ Darina Millán ▶ Mireia Domènech i 

Bonet ▶ Joaquim Estarlí ▶ Ernest Argelés i Casademont 

▶ Albert Mercadé Massó ▶ Juan Carlos Lorenzo Roldan  
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▶ Anco Romaguera ▶ Esther Roig ▶ Anna Manso ▶ Andreu 

Merino Vives ▶ Xavier Martí i Torrent ▶ David Meseguer 

▶ Jordi Martí ▶ Pep Centelles ▶ David Esteve ▶ Miquel 

Carrillo Ponce ▶ Maurici Capdet Mateu ▶ Albert Grané  

▶ Col·lectiu Joan Morral ▶ Marta Cots Sastre ▶ @olgalac 

 ▶ Jordi Gasulla i Flavià ▶ Salvador Duran Pou ▶ Jordi 

Fortuny ▶ Jose Serra Torres ▶ Jaume Ribas ▶ Aïna Munné 

Bertran ▶ Anna Clua
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ÈDIA.CATCol·laboracions

Volem agrair molt especialment la col·laboració de diverses persones i 

organitzacions que ens han ajudat a fer possible les recompenses que 

oferim als i les mecenes de l’AnuAri:



2

La sobreinformació ens satura, les notícies falses ens envaeixen, el dret a la informació 
està en risc i el periodisme està desprestigiat. L’AnuAri dels silencis Mediàtics posa 
llum a temes que els mitjans de comunicació van passar per alt l’any 2018 als Països 
Catalans i reflexiona sobre el tractament mediàtic de fets destacats. Amb reportatges 
en profunditat, anàlisis d’experts i infografies detallades, ofereix profunditat i context 

per retrobar, un any més, el públic entestat a entendre el que ens envolta.

PVP: 10 €

L’editen

Amb la col·laboració de

Els presos independentistes són presos polítics? · 
La batalla publicitària d’Agbar als mitjans públics 
catalans · Dona i presó, una condemna reflex de la 
societat · Els atacs no tan mediàtics de l’extrema 
dreta al País Valencià

ELS SILENCIS MEDIÀTICS DE 2018

Amb el patrocini de
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