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Als mitjans de comunicació hi ha temes que són 
silenciats,  però també sorolls informatius que ens
eixorden. Davant d’un escenari apocalíptic en què 
polítics, grans capçaleres lligades de mans i peus pel 
capital i institucions diverses volen erigir-se com a 
guardians contra les notícies falses, cal que estiguem 
més alerta que mai. Amb un format renovat i nous 
continguts, aquesta novena edició de l’ANUARI MÈDIA.CAT 
treu a la llum temes que han estat ignorats o maltrac-
tats i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qües-
tions que massa sovint han marcat l’agenda. Pretén 
ser una petita guia per sobreviure a la infoxicació, 
la desinformació i el control dels poders, i així 
poder avançar, amb una ciutadania crítica i un perio-
disme compromès, cap a una veritat honesta. 
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Ferran Casas, 
president del  
Grup de Periodistes 
Ramon Barnils

Posem-hi 
periodisme
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L’any 2020 és d’eleccions. Al Parlament de Catalu-

nya i també als Estats Units. Any d’urnes i d’alertes 

globals, com ara la de l’emergència climàtica i la del 

coronavirus. I això vol dir també un any de molta in-

formació. Fins al punt d’aclaparar-nos. Informació 

amb emissors plurals i moguts per interessos di-

versos i no tots defensables, i també receptors que 

incrementen el seu interès per les notícies.

Són contextos en els quals el periodisme tal 

com l’entenem al Grup Barnils se la juga per complir 

amb la seva funció social de contribuir a una so-

cietat més exigent, crítica i justa. I una ocasió per 

recuperar part del crèdit que la crisi dels mitjans ha 

fet perdre a la nostra professió, que ha vist qües-

tionada la seva tasca prescriptora. La credibilitat 

és ara el principal patrimoni de qualsevol mitjà de 

comunicació.

Les fake news, les mentides de sempre que 

fan fortuna gràcies a canals de difusió més eficaços 

i instantanis, camparan perquè seran emeses, piu-

lades, escrites i amplificades en diferents formats. 

S’explicaran moltes veritats, algunes fonamenta-

des en poc més que en dades esbiaixades o direc-

tament falses, d'altres en insinuacions o explotant  

prejudicis.

El combat contra la mentida és el fil conduc-

tor de l’AnuAri i on hem abocat la majoria dels es-

forços. Ho hem fet amb el suport d’universitats que 

imparteixen Periodisme arreu del país, del Col·legi 

de Periodistes i de la Fundació Catalunya, entitats 

amb les quals seguim fent camí. I també amb una 

campanya de micromecenatge amb la col·laboració 

de Verkami, en què més de 400 mecenes de nou 

s’han implicat amb generositat per contribuir a un 

periodisme que ens ajudi a fer un país que valgui 

més la pena.

De veritats, com deia, n’hi ha diverses. Molts 

lectors i poders s’atansen als mitjans, a la infor-

mació, buscant només la seva i veuen en nosaltres 

un instrument per fer creure i no per fer saber. As-

piren a convertir els mitjans en part de la seva in-

fanteria. En les societats polaritzades es tendeix a 

acceptar només allò que ens reafirmi en els nostres 

apriorismes o conviccions. El periodisme ha de ser 

un dic contra les “veritats a la carta” i ha de tenir 

credibilitat a les dues ribes del riu. El dubte, el con-

trast i la lectura crítica enriqueixen.

Prou que ho sabem, que l’objectivitat no 

existeix. Existeix el rigor a l’hora de contrastar les 

informacions, l’afany de ser veraços, la vocació 

de donar veu de forma plural i l’honradesa de les 

línies editorials perquè és evident que els fets són 

polièdrics i que es poden explicar de moltes ma-

neres, destacant-ne un aspecte o un altre. Però als 

mitjans se’ls ha d’exigir transparència i claredat. És 

una forma d’allunyar la temptació de les fake news 

i de transcendir més enllà de les veritats que espe-

ren alguns ciutadans.

L’AnuAri posa l’accent en la necessitat de 

formar-nos com a ciutadans crítics en el consum 

de la informació i, com sempre, ens porta algunes 

perles i dades que ens ajuden a entendre la nostra 

realitat, com ara que entre els alts funcionaris de  

l’Estat espanyol, que han condicionat de forma extra- 

ordinària la nostra vida política, hi ha un català per 

cada quinze madrilenys. Preguntar, saber, expli-

car, reflexionar, dubtar... És periodisme i és l’AnuAri. 

Gràcies per fer-nos confiança!
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Diu Joan Fontcuberta en aquestes pàgines que 

aproximar-nos a la veritat és cada vegada més difícil, 

perquè tenim moltes més informacions, moltes més 

dades, de vegades, contradictòries. Ja no sabem 

què creure’ns, què és cert i què no, què ens infor-

ma i què ens manipula. Per si no n’hi havia prou amb 

l’actualitat volàtil dels titulars a cop de tweet, amb 

el qüestionament de la intermediació del periodista 

-ara que qualsevol usuari pot convertir-se en emis-

sor- o amb la multiplicitat de suports informatius, 

alguns de rigor qüestionable, l’anomenada "crisi de 

la veracitat" ha acabat d’estocar la credibilitat d’una 

professió ja molt desvirtuada. 

Elisenda Rovira i Víctor Yustres, coordinadors de l’Anuari Mèdia.cat

Silencis  
entre els 
sorolls

Des que l’any 2011 es va publicar la prime-

ra edició de l’AnuAri MèdiA.cAt, han aparegut o s’han 

consolidat projectes periodístics diversos que, da-

vant de les servituds econòmiques i polítiques de 

moltes grans capçaleres, han apostat per fiscalitzar 

els poders i fixar-se en temes oblidats en l’actuali-

tat estricta. Alhora, els moviments socials i les rei-

vindicacions llargament ignorades han aconseguit 

fer-se una mica més presents als mitjans massius, 

sovint amb l’ajuda de periodistes-escletxa tan pre-

caritzats com els ciutadans mobilitzats a qui do-

nen veu. Podria semblar que tot plegat ha fet que 

deixi d’haver-hi silencis mediàtics, però estem ben 
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lluny d’això. Perviu la necessitat de posar a l’agen-

da política i social –més enllà de cobertures pun-

tuals– qüestions que uns mitjans dependents dels 

poders i amb uns recursos cada com més escassos 

eviten afrontar de cara. Però, sobretot, ens amara la 

urgència de destriar el gra de la palla, de fixar-nos 

menys en el circ de les declaracions i l’efectisme, de 

buscar el perquè de les coses, d’anar més enllà dels 

grans altaveus i de parlar més d’allò que afecta la 

vida de tothom.

Precisament per això, aquesta nova edició de 

l’AnuAri MèdiA.cAt ja no és només dels silencis me-

diàtics, sinó també dels sorolls informatius del dar-

rer any. Estrenem un canvi de format i moltes no-

vetats en els continguts, però especialment un nou 

enfocament. Tan important és posar l’accent en les 

qüestions que el periodisme mainstream ha ignorat 

o per les quals ha passat de puntetes, com aprofun-

dir i anar més enllà en aquells temes que, tot i ser 

constantment a l’agenda, no s’expliquen mai a fons. 

A causa de la febre de la immediatesa i del clickbait, 

sovint es genera un context “més proper a la des- 

informació generalitzada que al debat informat”, com 

apunta Montse Santolino en un article d’aquesta edi-

ció. O, en paraules de Ramon Barnils, “tan mort és qui 

es mor de set com qui es mor ofegat.”

Aquest AnuAri vol ser, doncs, una eina útil per 

ampliar la mirada crítica amb els mitjans de comu-

nicació, una feina complementària a la que des de 

fa deu anys fa setmana rere setmana l’Observato-

ri Mèdia.cat. Per això, estrenem un dossier temàtic 

central, que en aquesta edició es titula “La veritat, 

en dubte”. És una proposta per reflexionar sobre per 

quins motius sorgeix ara amb tanta força el debat 

sobre les fake news, que són tan antigues com les 

notícies; sobre la responsabilitat de les empreses 

tecnològiques en la desinformació; o sobre si les pla-

taformes de verificació són realment una solució al 

problema o un pedaç interessat. Hi incorporem tam-

bé una entrevista en profunditat, on l’artista i fotò-

graf Joan Fontcuberta parla del qüestionament de 

la veritat en la imatge, així com una sèrie fotogràfica 

que ens interpel·la visualment.

No deixem de banda els reportatges en pro-

funditat, que continuen sent part fonamental del 

projecte: destapem la minsa presència de catalans 

entre l’alt funcionariat espanyol, despullem un clan 

de la jerarquia de la ultradreta catalana o revelem 

com el negoci privat de la fertilitat difumina les man-

cances de la sanitat pública en aquest àmbit. Incor-

porem també la mirada de periodistes que analit-

zen com s’han tractat qüestions com les donacions 

d’Amancio Ortega a la sanitat pública, la campanya 

mediàtica contra la bicicleta a València o la presència 

de persones racialitzades als mitjans. Amb infografies 

i una nova secció, “El desinformatiu”, fiscalitzem el 

paper dels grans mitjans en temes sensibles i repas-

sem informacions amb un tractament dubtós al llarg 

del darrer any.

Davant d’un escenari apocalíptic en què po-

lítics, mitjans de comunicació lligats de mans i peus 

pel capital i institucions diverses es volen erigir com 

a guardians de la veritat, cal que estiguem més alerta 

que mai. Aquest AnuAri vol ser una petita guia per so-

breviure a la infoxicació, la desinformació i al control 

dels poders, per així poder avançar, amb una ciuta-

dania crítica i un periodisme compromès, cap a una 

veritat honesta.



per cada català  
al ‘deep state’

15 
madri- 
lenys
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Els cossos d’alts funcionaris de 

l’Estat són formats molt majo- 

ritàriament per persones de les 

regions centrals d'Espanya. El sis-

tema d’elecció centenari i memo-

rístic, les tradicions familiars, i 

també arguments històrics, porten 

a la formació d’un cos de directius 

públics amb poca pluralitat geo-

gràfica i també amb biaixos elitis-

tes. Aquests treballadors controlen 

les estructures de poder a través 

de les seves influències en la políti-

ca, però també perquè molts d’ells 

acaben fent el salt a la política acti-

va o a les grans empreses.

Dani Sánchez Ugart
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Quan José Luis Rodríguez Zapatero va guanyar les 

seves primeres eleccions per sorpresa, després dels 

atemptats de l’11 de març de 2004, un alt funcionari 

de l’Estat, de dretes, va expressar la seva satisfacció 

a Carles Ramió, professor de Ciències Polítiques de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF). El seu raonament era 

el següent: com que Zapatero no tenia prou tècnics de 

confiança a les capes altes de l’Administració, i calen 

unes 1.000 persones per controlar l’Estat, estava con-

vençut que qui manaria realment no seria el flamant 

president espanyol, sinó que els alts funcionaris podrien 

maximitzar la seva influència i exercir un autèntic go-

vern a l’ombra.

L’anècdota explica amb claredat l’existència 

d’una capa densa i gruixuda de treballadors públics 

a les altes esferes de l’Administració, amb un poder 

capaç de marcar la direcció política de l’Estat, tot i la 

manca de legitimació democràtica. Són bàsicament 

els advocats de l’Estat, interventors, personal diplo-

màtic, membres de la judicatura, tècnics d’hisen-

da, així com economistes de l’Estat, entre d’altres. 

Allò que alguns han anomenat deep state, però que 

funciona des de molt abans que els anglicismes 

fessin forat entre nosaltres. Els directius de l’Estat, 

que accedeixen als seus càrrecs a través d’un cen-

tenari sistema d’oposicions memorístiques, formen 

un cos de personal envellit, eminentment masculí 

i amb un alarmant biaix geogràfic, amb presència 

testimonial de les regions perifèriques de l’Estat, en 

favor de les regions centrals, i especialment la Co-

munitat de Madrid. “La política madrilenya està to-

talment dominada pel funcionariat. Allà no governa 

el PSOE ni el PP, sinó que hi governen els cossos de 

funcionaris”, diu Ramió.

Infrarepresentació de l’arc mediterrani
El professor de la Universitat Complutense de 

Madrid Jorge Crespo González ha intentat objectivar 

aquest biaix territorial. Ha posat la lupa sobre alguns 

dels cossos d’alts funcionaris de l’Estat i ha posat ne-

gre sobre blanc un desequilibri que era conegut, però 

fins ara poc estudiat. En concret, segons els seus 

treballs acadèmics, entre els administradors civils i a 

la carrera diplomàtica de l’Estat, la preeminència de 

funcionaris madrilenys és abassegadora, fins a qua-

druplicar el seu pes, respecte al que representen en 

el conjunt de la població espanyola. Mentrestant, la 

presència de catalans en aquests cossos amb prou 

feines és d’una cinquena part de la que li corres-

pondria per població. Dit d’una altra manera, de cada 

100 alts funcionaris d‘aquests cossos de l’Estat, més 
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d’una seixantena són madrilenys, i només quatre són 

catalans: 15 a 1. La resta es reparteixen, sobretot, en-

tre les dues Castelles i Navarra i, en menor mesura, 

entre andalusos i bascos, mentre que l’arc mediterrani 

s’hi troba, en general, infrarepresentat. I aquesta rea-

litat, segons ell, s’estén també als altres cossos d’alts 

funcionaris.

“En essència, són unes quantes famílies, origi-

nàries molt majoritàriament de Castella i Lleó, que es 

passen de pares a fills els càrrecs, i que dominen l’Estat 

des de l’època de Franco”, sentencia, en una conver-

sa amb MèdiA.cAt, el president d’un important organis-

me de supervisió econòmica de l’Estat, que prefereix 

restar en l’anonimat, i que assenyala especialment el 

cos d’interventors generals —aquells que controlen  

el compliment pressupostari i que obren l’aixeta fi-

nancera. La conclusió pot semblar hiperbòlica, però 

el professor Crespo la corrobora en termes més aca-

dèmics, i assenyala com una de les causes principals 

d’aquest biaix la “reproducció professional entre pares 

i fills, per tradició familiar”. Hi ha nissagues d’alts fun-

cionaris de l’Estat, i no perquè els fills d’aquests fun-

cionaris tinguin facilitats a l’hora de fer les oposicions 

—cap dels experts consultats no assenyala corrupció 

en el sistema d’elecció—, sinó per un còctel de factors 

socials i econòmics. Per començar, l’antiquat sistema 

d’elecció de l’alt funcionariat és “tan esotèric” per a 

les noves generacions que “no hi ha ningú que s’ho 

plantegi a menys que t’ho hagin dit des de petit”, afir-

ma Ramió. Les oposicions per a aquests cossos són 

memorístiques, i requereixen una preparació que va 

dels quatre als set anys, amb professors que viuen a 

Madrid. L’Estat no ha adoptat cap dels nous sistemes 

d’elecció del sector privat, com les entrevistes perso-

nals, o les incorporacions de treballadors per mèrits, 

tot i que fins i tot les agrupacions d’alts funcionaris 

com la Federació Espanyola d’Associacions dels Cos-

sos Superiors de l’Administració de l’Estat (Fedeca) ho 

demanen, i han deixat de ser una opció per a una gran 

part dels estudiants de les carreres que podrien nodrir 

els llocs de treball. Tant és així, que l’Estat té autèntics 

problemes per cobrir les places que ofereix: el 2018 

només va ser capaç d’ocupar un de cada tres llocs 

disponibles entre aquests segments.

Biaix social i de gènere
Aquest sistema d’elecció, a més, imposa un 

biaix social als alts funcionaris, perquè només els fills 

de famílies amb possibilitats de pagar-los els estudis 

fins als 30 anys són capaços de completar el proce-
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DE 4 A 7 ANYS
TEMPS QUE TRIGUEN ELS 
ESTUDIANTS A PREPARAR LES 
OPOSICIONS A ALT FUNCIONARI

UN TERÇ
DE LES PLACES D’ALT FUNCIONARI 
NO ES VAN COBRIR EL 2018

DOS TERÇOS
DELS ALTS FUNCIONARIS CIVILS I 
DIPLOMÀTICS SÓN MADRILENYS

UN 60%
DELS ALTS FUNCIONARIS ESTAN 
EN EXCEDÈNCIA. LA MAJORIA, EN 
LA POLÍTICA O A L’IBEX
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diment necessari per accedir a aquests càrrecs, i es 

converteix en una carrera elitista. I encara s’hi afegeix 

un nou biaix, que és el de gènere, perquè sobretot a 

les capes altes dels cossos funcionarials de l’Estat, i 

malgrat que la Llei d’igualtat obliga a la paritat en l’Ad-

ministració, els llocs de responsabilitat entre el fun-

cionariat estan copats en una proporció de dos a un 

per homes, segons un informe del Ministeri d’Hisen-

da del 2017. Segons la secretària d’Igualtat del sector 

de l’Administració pública de CCOO, Pilar Seoane, en 

aquest cas, el problema no és amb el disseny de les 

oposicions, perquè en aquestes sí que s’hi presenten 

moltes dones, sinó en el sistema de promoció, que és 

per designació, i que reprodueix els problemes que 

es veuen en el sector privat pel que fa a la bretxa de 

gèneres: “Com que són homes els que trien, acaben 

triant altres homes i incomplint la llei”, denuncia. 

Malgrat que la llei 

obliga a la paritat, els 

llocs de responsabilitat 

funcionarial estan copats 

en una proporció de dos 

a un per homes

Rere el biaix territorial, Crespo assenyala també 

motius de caràcter històric o cultural. Segons ell, el ni-

vell d’identificació dels ciutadans d’una comunitat de-

terminada amb l’Estat influeix a l’hora de motivar-los 

a participar en el seu sector públic. Això, segons ell, 

també podria explicar en part la falta de motivació 

dels catalans per submergir-se en el deep state. És 

l’Espanya castellana la que se sent més prop de l’Es-

tat, i l’Estat acaba representat per aquesta Espanya, 

per sobre de les altres realitats nacionals que l’inte-

gren. Però encara és més significatiu, afirma, el fet 

que existeixin, històricament, sectors productius que 

han donat oportunitats al talent autòcton, més enllà 

de l’Administració pública. És a dir, que el dinamisme 

econòmic de Catalunya, diu, també ha frenat la con-

questa de l’Estat profund, per l’existència d’alternati-

ves atractives a la funció pública en el sector privat.

Aquest biaix geogràfic exerceix d’element dis-

gregador de l’Estat, segons els experts consultats. 

“Si l’Administració General de l’Estat és de tothom, ha 

d’incorporar la complexitat de l’Estat”, considera Cres-

po, que afirma que guanyaria legitimitat si més ciu-

tadans hi trobessin dins persones del seu entorn so-

cial i cultural: “En cas contrari, és més fàcil identificar 

l’Administració com una cosa imposada pels altres, i 

no com una Administració també pròpia”. Així, segons 

aquest raonament, el biaix geogràfic va camí d’inten-

sificar-se amb els processos d’emancipació nacional 

com el que es viu a Catalunya, perquè es produeix 

una situació de retroalimentació: la distància creixent 

de bona part de la població catalana amb la realitat 

administrativa espanyola fa que perdi interès per for-

mar-ne part. Això accentua el biaix territorial del deep 

state, i a la vegada allunya encara més els ciutadans 
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de les regions infrarepresentades, perquè no es veuen 

identificats en aquesta estructura de poder. Un peix 

que es mossega la cua.

I és que el Procés també ha posat en relleu 

aquesta realitat. En bona mesura, han sigut cossos 

funcionarials com els jutges del Tribunal Suprem, els 

fiscals o els advocats de l’Estat els que han dirigit la 

resposta de l’Estat. I, aquest cop, fins i tot de manera 

visible i televisada, i no solament des de les bambo-

lines, exercint de titellaires del sistema. Això accentua 

encara més aquesta retroalimentació i distancia de 

manera accelerada una part de la població catalana 

de la realitat administrativa espanyola, que percep 

com a estranya i poc sensible al seu raonament ele-

mental. “Una gran part del baldó imposat al règim del 

78 és conseqüència del bloqueig polític imposat pels 

alts funcionaris”, diu l’autor de Madrid es una isla, un 

llibre sobre el centralisme de l’Estat espanyol, Óscar 

Pazos. Hi coincideix Ramió, que veu un “marc mental” 

dominant entre els alts funcionaris de l’Estat, conse-

qüència, en gran part, del biaix social i territorial, que 

els impossibilita a mostrar sensibilitat amb la pluralitat 

nacional de l’Estat, o amb els processos polítics com 

el català.

Un poder mastodòntic
Si aquest és el marc mental, els alts funcionaris 

de l’Estat tenen moltes eines per imposar-lo. Perquè 

el poder que abasten aquests cossos de l’Administra-

ció és, segons els experts, mastodòntic. La proximitat 

de l’alt funcionariat amb la política comença des de 

la mateixa entrada a l’Administració. Dins d’aquesta, 

són els advocats de l’Estat els qui orienten els polítics 

sobre les possibilitats de desplegaments dels textos 

Hi ha una estructura 

de 'portes i finestres 

giratòries' que porta els 

alts funcionaris a ocupar 

també el poder polític i 

econòmic
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legals o sobre les respostes que ha de donar l’Estat a 

uns reptes determinats. Són els interventors els que 

diuen què és i què no és possible o acurat des del punt 

de vista pressupostari, i són els tècnics de Foment els 

que controlen el desplegament de les infraestructures 

de l’Estat, entre d’altres.

Però la influència d’aquests cossos en el funcio- 

nament del dia a dia no s’acaba aquí, perquè aquests 

mateixos funcionaris formen una xarxa de poder que 

sobrepassa els seus llocs de treball. Hi ha una estruc-

tura de “portes i finestres giratòries”, segons Ramió, 

que els porta a ocupar també el poder polític i eco-

nòmic. La cort de la vicepresidenta espanyola, Soraya 

Sáenz de Santamaría, era formada per advocats de 

l’Estat, companys de la seva promoció, que van fer el 

salt a la política de la mà del PP, i que van copar un 

poder gairebé absolut durant els governs de Mariano 

Rajoy. La promoció de Santamaría del 1996, conegu-

da als entorns madrilenys per La Gloriosa, va enviar 

14 dels seus 35 integrats al govern de les grans em-

preses, amb exemples com Jaime Pérez Renovales, 

número dos de la promoció, darrere de Santamaría, 

que va ser subsecretari de Presidència a les ordres de 

la vicepresidenta. 

Aquesta ha estat una constant en els governs 

espanyols dels últims 40 anys, abonats parcialment 

a la clàssica estructura tecnòcrata instaurada per 

Franco a partir dels anys seixanta. I són també alts 

funcionaris els que acaben ocupant organismes de 

designació política com el Tribunal Constitucional o el 

Tribunal de Comptes. Però el cercle de poder de l’alt 

funcionariat es completa amb l’etapa posterior al pas 

per la política, quan molts dels alts funcionaris de l’Es-

tat fan el pas a l’Ibex, i tanquen un cercle de poder 

Dani Sánchez Ugart (Sant Cugat del 
Vallès, 1989). Periodista. Va iniciar la seva 
carrera professional al Diari de Terrassa 
i ha passat per les redaccions d’El País a 
Barcelona i del diari Ara. En aquest últim 
mitjà ha desenvolupat la major part de 
la seva trajectòria, primer a la secció 
d’Economia, i més tard a la delegació de 
Madrid, que va liderar des del 2017 fins al 
2019. Des d’aleshores, treballa al programa 
Planta baixa, de TV3, com a redactor 
especialitzat en política catalana.

òmnibus que accentua el problema del biaix territorial. 

N’és un exemple, també de La Gloriosa, el marit de 

Santamaría, Iván Rosa, que va acabar d’alt funcionari 

a Telefónica. “El 60% dels alts funcionaris estan en ex-

cedència, ocupant llocs polítics o a les grans empre-

ses”, expressa Ramió. 

Així, el sistema d’elecció de l’alt funcionariat, 

els factors culturals i la mateixa dinàmica endogàmica 

del poder a Espanya estan imposant una visió unifi-

cada dins del deep state espanyol, en un procés que 

no té visos de revertir-se. L’Estat profund s’allunya de 

la plurinacionalitat i s’uniformitza, i la plurinacionalitat 

se’n desentén.
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70 periodistes ferits  
en les mobilitzacions  
contra la sentència

Va ser el dia amb més 

periodistes ferits. La majoria, al 

voltant de la plaça d'Urquinaona 

i la Via Laietana de Barcelona, 

pel llançament de bales de 

goma, gasos lacrimògens i de 

cops de porra. A més, el mateix 

dia dos periodistes van ser 

detinguts, un a Barcelona i un 

altre a Tarragona.

Dl. 14 Dt. 15 Dc. 16 Dj. 17 Dv 18 Ds. 19 Dg. 20Octubre

12
11 11

3

24

2
1

Nombre de periodistes ferits per...

Policia
Manifestants

Desconegut
Extrema dreta

VICTÒRIA OLIVERES
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Durant les dues setmanes posteriors a la publicació 

de la sentència que va condemnar els líders inde-

pendentistes a 100 anys de presó, MèdiA.cAt va fer 

un recompte dels periodistes que van resultar ferits 

mentre cobrien les protestes: en total, 70.

 Un 69% de les agressions les van provocar 

actuacions dels cossos policials, fos de forma deli-

berada contra periodistes o a conseqüència de càr-

Font: recompte d'agressions a periodistes de MèdiA.cAt  
(media.cat/2019/10/16/recompte-agressions- 
periodistes-protestes-sentencia)

regues genèriques contra manifestants. En diversos 

casos els afectats constaten que els agents van 

atacar-los directament per impedir que ho docu-

mentessin o que van agredir-los tot i identificar-se 

com a periodistes. 

Lleida 1
Les càrregues van 

deixar una periodista 

ferida el dia 15.

Tarragona 4
Tots els periodistes 

van ser ferits per 

manifestants.

Girona 2 
Bales de foam i foc encreuat 

entre la policia i els manifes-

tants van ser les causes que 

van ferir els periodistes.

Sabadell 1
El periodista va 

rebre un cop per 

projectils o pedres.

Aeroport del Prat 11
La majoria de ferits 

del primer dia, en 

el marc de l'acció 

convocada pel 

Tsunami Democràtic.

Barcelona 49
Un 70% de les agressions es van produir 

al llarg de la setmana a la capital. La 

majoria, com a resultat de l'acció policial, 

però també fruit de llançaments per part 

dels manifestants. A més, hi va haver 

atacs de l'extrema dreta.

Palma 2
Dos periodistes, agredits 

mentre cobrien una mani-

festació unionista.Ds. 26 Dg. 27

1

5
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La cobertura mediàtica de les do-

nacions de l’expresident d’Indi-

tex a la sanitat pública al maig del 

2019 deixa de banda debats de 

fons sobre desigualtat, redistribu-

ció de la riquesa i responsabilitat 

empresarial.

Amancio Ortega  
i la cara amable  
de l’ultracapitalisme

MONTSE SANTOLINO 
PERIODISTA I COMUNICADORA A LAFEDE.CAT



2
0

A
n

u
ari M

è
d

ia.c
at 2

0
19

“La sanitat no pot dependre de la caritat, de l’humor 

o de la bondat dels multimilionaris”. Les declaracions 

d’alguns membres de Podemos en relació amb la 

donació d’aparells de radiologia oncològica per part 

de la fundació d’Amancio Ortega, durant la penúlti-

ma campanya electoral espanyola al maig del 2019, 

van generar una polèmica que va tenir el seu reflex 

en multitud d’articles i de peces periodístiques. Que 

la fortuna d’Amancio Ortega sigui una de les 10 més 

grans del món justificaria l’interès periodístic, però el 

context de campanya, i la conjuntura política de for-

ta polarització, van tenir com a resultat quelcom de 

més proper a la desinformació generalitzada que al 

debat informat.

Més enllà dels articles concrets, cal tenir pre-

sent el sistema informatiu que condiciona la infor-

mació que rebem sobre algunes qüestions fona-

mentals: hi ha, d’una banda, un periodisme polític de 

confrontació i de declaracions, i un periodisme eco-

nòmic ideològicament i obsessivament centrat en la 

generació de riquesa que juguen a la primera divisió 

en prestigi i en influència. Després, hi ha un periodis-

me social més proper a la ciutadania i la societat civil 

que pateix o denuncia els impactes del sistema eco-

nòmic però que té molta menys rellevància. Tots dos 

mons es mantenen convenientment separats a les 

redaccions i fora d’aquestes, raó per la qual sempre 

ha estat difícil abordar informativament, de manera 

rigorosa i aprofundida, els grans debats de la des- 

igualtat, la redistribució o el sosteniment dels serveis 

bàsics i l’Estat del benestar.

La filantropia o el mecenatge de grans empre-

ses i de grans donants no són temes habituals a la 

nostra premsa perquè, fins ara, no solament no han 

Obrir forat mediàtic per 
a la filantropia destacant 
només els problemes 
socials que soluciona 
sense explicar l’origen 
d’aquests problemes, o la 
cultura socioeconòmica 
d’on prové, té l’efecte 
pervers de normalitzar i 
legitimar la concentració 
de la riquesa
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format part de la cultura social i empresarial, sinó 

que han tingut mala premsa per la seva relació amb 

casos de corrupció. Fa anys, no obstant això, que al 

món de l’empresa es parla de “filantropia estratègica” 

i que s’intenta importar el model anglosaxó de capi-

talisme i de “filantrocapitalisme”. La gran difusió que 

s’ha fet de les donacions de milionaris estatunidencs 

o francesos (arran de l’incendi de Notre-Dame) ani-

ria en aquesta línia. Convindria no oblidar, però, que 

aquest nou boom filantròpic es produeix en un mo-

ment històric de màxima concentració de la riquesa 

i que, malgrat les aparences, hi ha experts que asse-

guren que des dels anys vuitanta les grans empreses 

cada vegada obtenen més beneficis però, en propor-

ció, dediquen menys diners a la filantropia. 

Així les coses, obrir forat mediàtic per a la fi-

lantropia destacant només els problemes socials 

que soluciona sense explicar l’origen d’aquests pro-

blemes, o la cultura socioeconòmica d’on prové, té 

l’efecte pervers de normalitzar i legitimar la concen-

tració de la riquesa: una de les informacions-imatges 

que més s’han repetit per explicar aquesta cultura,  

i que ha resultat més il·lustrativa, ha estat la d’hospi-

tals plens de datàfons als Estats Units. El problema 

de fons és que, quan es parla d’ultrarics generosos, 

no es parla, en els mateixos espais ni de la mateixa 

manera, d’ultrapobres i d’ultradesigualtat. Segons 

Xavi Casanovas, portaveu de la plataforma Fiscalitat 

Justa, les tres persones més riques d’Espanya tenen 

tant patrimoni com 14 milions de persones. En po-

ques de les notícies s’ha fet aquest tipus de compa-

racions o s’ha fet menció que el total de la despesa 

pública en salut a Espanya (72.812 milions d’euros el 

2017, segons les dades de l’Institut Nacional d’Esta-

dística [INE]) i el patrimoni d’Amancio Ortega eren si-

milars en magnitud (63.000 milions d’euros), la qual 

cosa hauria permès també dimensionar el volum de 

la donació.

Filantropia vs. responsabilitat real de l’em-
presa
Com es crea i es reparteix la riquesa? L’autèn-

tic debat era aquest, i el més preocupant de la ma-

joria de cobertures dels grans mitjans va ser el seu 

biaix neoliberal i com s’obviaven temes com la vul-

neració dels drets dels treballadors o es legitimava 

l’evasió o l’elusió fiscals.

Així, mentre Inditex, pressionada per les críti-

ques, s’esforça a demostrar la seva responsabilitat als 

països empobrits, treu pit al Dow Jones Sustainability 

i assegura que, ara sí, supervisa que els seus prove-

ïdors no exploten les treballadores de tercers països; 

dels conflictes laborals a Galícia o en altres estats 
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europeus no n’arriba pràcticament informació. En 

tots els articles favorables a les donacions d’Amancio  

Ortega on s’han destacat els milers de llocs de treball 

que crea, no s’hi ha explicat que la diferència sala- 

rial entre el president de la companyia i la majoria de 

les treballadores és escandalosa: Pablo Isla va gua-

nyar 10,4 milions d’euros el 2016 (mig milió d’euros  

mensuals), mentre que les treballadores de les boti-

gues tenen un sou mitjà de poc més de 1.000 euros 

mensuals, i n’hi ha moltes amb sous més baixos.

En relació amb l’evasió i l’elusió fiscals, la dada 

i la denúncia concreta més repetida era que els 300 

milions donats eren la meitat dels 600 que havia dei-

xat de pagar d’impostos gràcies a l’enginyeria fiscal. 

La dada sortia d’un informe d’Els Verds al Parlament 

Europeu (Tax shopping: explorant el negoci d’elusió 

fiscal de Zara) que parlava de 74 filials del grup en 

places offshore en 2015, i d’elusió d’impostos entre 

Cal lamentar l’oportunitat perduda 
per explicar com funcionen tant les 
fundacions, d’una banda, com els 
departaments de salut des del punt  
de vista tècnic i polític, de l’altra

el 2011 i el 2014 gràcies a filials als Països Baixos, a 

Irlanda i a Suïssa. Aquest informe arribava després 

d’un reportatge de l’agència especialitzada en in-

formació econòmica Bloomberg (de referència per 

al món empresarial) del 2013 que ja havia explicat 

el mateix. Malgrat que totes les investigacions pe-

riodístiques i els informes d’institucions polítiques i 

econòmiques hagin demostrat el perjudici que supo-

sen els paradisos fiscals i les pràctiques d’elusió fis-

cal per a l’economia i per al sosteniment dels serveis 

públics, la majoria de les cobertures pro Amancio 

Ortega han optat per no relacionar la denúncia amb 

els intents infructuosos, des de fa anys, de l’Organit-

zació per a la Cooperació i el Desenvolupament Eco-

nòmic (OCDE) i del Parlament Europeu per canviar la 

fiscalitat de les multinacionals.

Una notícia tipus d’El País del 21 de maig ser-

veix per resumir l’enfocament majoritari davant les 
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acusacions: d’una banda, s’intenta desacreditar les 

fonts o es recorda que l’elusió és legal i, de l’altra, es 

destaca la necessitat dels aparells i l’agraïment per 

part de metges i de pacients: “Que la compañía elu-

da impuestos por medio de los mecanismos con los 

que cuentan las transnacionales (algo legal y distinto 

del fraude) no ha sido demostrado”; “La compañía re- 

chazó las acusaciones y sostuvo que el estudio (que 

firma el economista Marc Tataret, de la Universidad 

de Barcelona y vinculado a ERC) se equivoca grave-

mente”; “La renovación de máquinas sanitarias urge 

en comunidades como Madrid, donde una inves-

tigación reveló el pasado marzo que un 40% de los 

equipos de alta tecnología de los hospitales públicos 

madrileños tiene más de 10 años”.

Curiosament a Catalunya, la comunitat més 

beneficiada (47 milions d’euros) i on Ernest Maragall 

(ERC) i Ernest Urtasun (ICV) van ser part activa de 

la denúncia al Parlament Europeu, el seguiment ha 

estat sorprenentment discret i ha estat notable l’ha-

bilitat per parlar dels beneficis i de la utilitat de les 

màquines, sense mencionar l’efecte de les retallades 

al sistema públic de salut. Tot just dos anys abans de 

la polèmica, el conseller Comín i el president Puigde-

mont havien signat el conveni corresponent i agraït 

públicament la donació.

Tot i que una part del debat ha girat al voltant 

de com es prenen les decisions en el sistema de sa-

lut, finalment cal lamentar l’oportunitat perduda per 

explicar com funcionen tant les fundacions, d’una 

banda, com els departaments de salut des del punt 

de vista tècnic i polític, de l’altra. La superficialitat 

amb què s’ha abordat tot plegat i l’opacitat del per-

sonatge i de la mateixa fundació no han ajudat a fer 

un debat públic de qualitat.



2
4

A
n

u
ari M

è
d

ia.c
at 2

0
19

Compartir pis ha estat sempre 

una opció d’habitatge ba-

rat per als més joves. Amb els  

lloguers disparats, cada cop més 

adults es veuen obligats a allargar 

aquest model perquè no poden  

accedir a l'habitatge en con-

dicions ni formar una família. 

En canvi, segons El Mundo, el  

co-living és “una moda que es 

planta a Madrid”, casualment una 

de les ciutats més cares de l’Es-

tat espanyol.

Si hi ha res que desitgin els millen-

nials per sobre de qualsevol altra 

cosa, és una feina “flexible”, “can-

viant”, “que no sigui per a tota la 

vida” i amb “nous reptes cada dia”, 

explica el digital Entrepreneur. 

I tenen molta sort perquè, casual- 

ment, són la generació més afec-

tada per la precarietat laboral, el fi 

de la feina fixa i l’auge dels falsos 

autònoms i dels microtreballs. 

L’odi d’aquests joves treballa-

dors als “avorrits horaris de 8 a 

5” fa que estiguin disposats a 

“agafar el telèfon a altes hores 

de la nit” per qüestions laborals i 

a mantenir-se connectats quan 

tornen a casa. Com explicava 

Expansión, fins i tot han creat 

el terme “travacances”, que és 

si fa no fa endur-se el portàtil 

a la platja i no desconnectar ni 

quan estàs arrebossat de sal i 

de sorra.

La crisi que encara s’arrossega ha afectat especialment la gent jove. 

L’empobriment i la precarització d’una generació sencera, però, sovint 

han estat més coberts per les seccions de “Tendències” que per les de 

“Societat” o “Economia”. Sembla que ser pobre és moda. JOAN CANELA

9 formes de fer la pobresa 
«glamurosa» i «cool»

1. 'Co-living' 2. Gaudir de la 
flexibilitat

3. 'Travacances'

EL DESINFORMATIU



2
5

A
n

u
ar

i M
è

d
ia

.c
at

 2
0

19

Els salaris minsos —un 7% menys 

de poder adquisitiu en una dè-

cada, una pèrdua concentrada  

sobretot en els trams més bai-

xos— tampoc no són cap pro-

blema. Segons explica Antena 3, 

“els espanyols cada cop valoren 

més el salari emocional que el 

sou”. Ara només falta poder pa-

gar al súper amb abraçades.

Una generació sencera està en- 

darrerint al màxim la decisió 

de tenir fills i la natalitat s’es-

tà desplomant a nivells mai 

vistos al nostre país. Però les  

condicions materials no hi tenen 

res a veure: segons Abc es trac-

ta d’una nova moda, els sinkies, 

un acrònim en anglès de singles, 

income and no kids (‘solters, in-

gressos i sense nens’).

Amb aquest panorama és fàcil 

entendre per què cada cop més 

adults viuen com si tinguessin 

18 anys: pisos compartits, feines 

parcials i temporals i un consum 

de supervivència i immediat. 

Però n’hi ha, com El País, que 

prefereixen prendre-s’ho amb 

humor: és com seguir sent ado-

lescent a la trentena (i aviat a la 

quarantena?).

Amb tot aquest panorama, 

qui encara no estigui estal-

viant és perquè té la butxaca 

foradada i no es podrà jubilar 

mai, o això és el que es des-

prèn d'algunes informacions. 

En canvi, els FIRE (per la sigla  

en anglès d’independència  

financera jubilar-se aviat),  

“viuen frugalment” i inverteixen 

els estalvis amb l’objectiu de  

jubilar-se joves i gaudir de la 

vida, segons informa La Van-

guardia.

La secció de “Tendències” d’El 

País va publicant sovint articles 

sobre el friganisme (literalment, 

la moda d’agafar menjar dels 

contenidors per “consciència 

ecològica”), trucs per no en-

cendre la calefacció a l’hivern 

(spoiler: posar-se un jersei) o el 

nesting (l’“última tendència” és 

quedar-se a casa tot el cap de 

setmana, no perquè no tinguis 

un duro o “siguis un avorrit”, sinó 

per “rebaixar l’ansietat i il·lumi-

nar la ment”).

Però no cal patir, perquè tot  

plegat no converteix en nin-

gú en pobre... sinó en en malalt 

mental. La revista Smoda d'El 

País explica que la money an-

xiety ja és una malaltia recone-

guda per l’Associació Americana 

de Psicòlegs.

4. 'Salari 
emocional'

5. 'Trenteenagers' 6. 'Sinkies'

7. FIRE 8. 'Friganisme' 9. 'Money  
anxiety'





2
7

A
n

u
ar

i M
è

d
ia

.c
at

 2
0

19

Pep Anton Ginestà

els jerarques de la 
ultradreta catalana

Royuela:
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El cognom Royuela permet resseguir el fil de l’extrema 

dreta a casa nostra des de la darreria del franquisme 

fins als nostres dies. De pares a fills, la seva trajectòria 

ara gira entorn del Club Empel, un local propietat de 

la família al districte de Sarrià - Sant Gervasi de Bar-

celona, que ha esdevingut un dels centres neuràlgics 

de la ultradreta a casa nostra. És, també, al punt de 

mira de les organitzacions antifeixistes, que han iniciat 

una campanya per tancar el nou cavall de batalla dels 

Royuela.

El patriarca
Els orígens de tot plegat, cal cercar-los en 

l’octogenari Alberto Royuela Fernández.

—Quantes vegades ha estat detingut, Royuela?

—Moltes, prop de cent.

La pregunta, la hi va fer Juan Martínez per a 

la revista Interviú. Implicat per la policia en l’atemp-

tat contra la revista El Papus el 1977 i en l’assalt al 

Banc Central l’any 1981, entre altres accions d’ins-

piració ultradretana, ell nega ambdues coses i mai 

no hi ha hagut una sentència concloent respecte a 

això. Falangista de pro, va formar part de la Guàrdia 

Tothom fa la boca petita quan par-

la dels Royuela, un dels clans amb 

més pedigrí dins l’extrema dreta 

als Països Catalans i a l’Estat espa-

nyol. Les bombes, les ganivetades, 

les relacions amb el feixisme inter-

nacional, la proximitat als cossos 

de seguretat, l’ultracatolicisme i 

els negocis immobiliaris marquen 

el seu expedient. Una llarga llis-

ta que arriba fins als nostres dies. 

Són ells, com no podria ser d’una 

altra manera, uns dels artífexs 

principals del Club Empel, ubicat a 

la part alta de Barcelona i que ha 

esdevingut el nou cau de la ultra-

dreta a la capital catalana.
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la matança de Bolonya, el 1988, Royuela Fernández 

va declarar que “es van refugiar a Espanya prop de 

90 italians, molts dels quals a casa meva”. Entre els 

que van ser acollits i amb qui va mantenir amistat 

l’ultra català hi ha Stefano Della Chiae, líder de la 

Internacional Negra implicat en cops d’Estat i en 

atemptats a Itàlia. També participà en els fets de 

Montejurra el 1976, on van morir assassinats dos 

militants carlins. Protegit per Franco, treballà per a 

Pinochet a Xile, per a la Triple A a l’Argentina o per al 

dictador Hugo Banzer a Bolívia conjuntament amb 

el criminal de guerra nazi Klaus Barbie. El 1983, la 

CIA el considerava el terrorista d’extrema dreta més 

buscat.

Malgrat tot, Royuela Fernández ha gaudit 

sempre d’una certa impunitat. Tot i que és un fet 

no provat, una explicació de tot plegat podria ser 

en una entrevista recent al programa Desde la Ma-

trix del canal de Youtube «Ciencia y Espíritu», on el 

mateix Alberto Royuela afirma haver estat part dels 

serveis d’intel·ligència del règim franquista.

Els hereus
Si es ressegueix la topografia dels Royuela, 

es va a parar als voltants de la plaça d’Artós, de Sar-

de Franco (una organització paramilitar activa du-

rant el franquisme) a Barcelona i va ser membre ac-

tiu de tot el que passava en l’extrema dreta catalana 

durant els anys del tardofranquisme i de la Transi-

ció. Més endavant se’l vincularia també a les orga-

nitzacions terroristes d’extrema dreta GAS i Triple A.

Si es fa una topografia de la ultradreta catala-

na, cal marcar en roig el seu taller al carrer de Villar-

roel, 25. És on, segons les investigacions policials, 

s’hauria orquestrat l’atemptat contra la revista satí-

rica El Papus. I no solament això: el local del barri de 

Sant Antoni va ser base d’operacions de l’anome-

nada Internacional Negra i del feixisme italià durant 

els anys setanta a l’Estat espanyol per impulsar els 

atemptats emmarcats en la coneguda per operació 

Gladio. Els paramilitars feixistes italians van trobar 

a la capital catalana aliats, entre els quals, Royuela, 

que els permetrien preparar atemptats com el de la 

plaça de la Fontana de Milà el 1969 (17 morts) o el de 

l’estació de trens de Bolonya el 1980 (85 morts) o 

fugir de la vigilància policial italiana. Tant és així que 

la revista italiana Tempo afirmava al març de 1975 

que la Internacional Feixista tenia seu a Barcelona.

Segons recull Mariano Sánchez Soler al llibre 

Los hijos del 20-N, durant la instrucció dels fets de 

El local d'Alberto Royuela al barri de  

Sant Antoni va ser base d’operacions  

de l’anomenada Internacional Negra i  

del feixisme italià durant els anys setanta
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4 MOMENTS EN LA HISTÒRIA 
NEGRA DELS ROYUELA

1977: 
ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ 

(EL PATRIARCA) HAURIA ESTAT 
IMPLICAT EN L'ATEMPTAT 

CONTRA LA REVISTA EL PAPUS, 
SEGONS INVESTIGACIONS 

POLICIALS

1980:  
L'ATEMPTAT DELS FEIXISTES 
ITALIANS A L'ESTACIÓ DE 
BOLONYA, AMB UN RESULTAT 
DE 85 MORTS, ES VA PODER 
PREPARAR GRÀCIES A 
L'ALIANÇA D'AQUESTS AMB 
ULTRADRETANS CATALANS 
COM ELS ROYUELA

1990:  
SANTIAGO ROYUELA (UN DELS 

HEREUS) DIU HAVER ESTAT 
PART AQUELL ANY DE L'ASSALT 

A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ 
D'ESTUDIANTS PROGRESSISTES 

(AEP)

2019: 
OBRE EL CLUB EMPEL,  
NOU PUNT DE TROBADA  
DE LA ULTRADRETA  
CATALANA A SARRIÀ-SANT 
GERVASI (BARCELONA). 
L'EMPRESA MATRIU DEL  
CLUB ÉS PROPIETAT DE 
MAURICIO ROYUELA
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rià, on diverses generacions d’alts comandaments 

de les forces de seguretat de l’Estat han disposat 

d’habitatge protegit concedit pel dictador Francisco 

Franco.

Aquest ecosistema i la ubicació fins al 1997 

de l’estadi de l’Espanyol a Sarrià assenta les bases 

del sorgiment d’una nova generació d’ultres lidera-

da pels fills de Royuela Fernández. Els primers vui-

tanta són els anys del sorgiment de les primeres 

grades d’animació. La primera del club blanc-i-blau, 

la Penya Juvenil, sorgiria el 1983. Durant la tempo-

rada 1984/1985, una vuitantena d’aficionats peri-

cos inspirats per l’afició radical del Milà fundarien 

les Brigadas Blanquiazules.

Les Brigadas van ser un punt de trobada 

d’una part de la deriva dels caps rapats d’extrema 

dreta que pels volts del 1985 es distanciaven de 

l’escena punk barcelonina: un distanciament que 

culminaria amb una multitudinària baralla a les por-

tes d’un concert de L’Odi Social i de Subterranean 

Kids a l’antiga sala Zeleste el 1986. La 1988/1989 

fou la temporada en què aquest grup d’animació 

s’agermanaria amb els Ultras Sur del Reial Madrid 

i en què Artós es consolida com l’espai de conver-

gència dels rapats blanc-i-blaus abans dels partits. 

Els germans Alberto, José María, Santiago i Mauricio 

Royuela Samit van ser part de tot allò. De fet, José 

María era el líder de Komando Ultra Sarrià, un dels 

sectors més radicals de les Brigadas, on s’aglutina-

va una bona part dels caps rapats ultradretans.

De tots quatre germans, com a mínim dos 

anirien uns passos més enllà de les bregues de 

caps rapats vers la violència organitzada amb ar-

mes de foc i explosius. Un informe del Ministeri de 

l’Interior Espanyol del 1977 —que consta a l’arxiu del 

periodista Xavier Vinader— sobre l’atemptat contra 

la revista El Papus situa Alberto Royuela Samit com 

un dels membres fundadors dels Grups d’Acció Sin-

dicalista (GAS), que coordinava el seu pare i que van 

ser coneguts pel fet d’atemptar contra llibreries i 

associacions de veïns a la capital catalana. L’altre és 

Santiago Royuela, que des de la seva faceta youtu-

ber explica com va deixar enrere les tribus urbanes 

per optar per accions molt més contundents. Santia- 

go diu haver estat part de l’assalt al juliol del 1999 

de la seu de l’Associació d’Estudiants Progressistes 

(AEP) amb dos individus més, un dels quals, militar. 

Ho haurien fet pel paper que ells creuen que tenia 

aquest sindicat en la campanya contra la Llibreria 

Europa i el seu propietari, Pedro Varela, a qui Santia- 

go Royuela va arribar a fer la web.

L’ultra reconeix que haurien arribat a enca-

nonar i deixar inconscient la persona que en aquell 

moment es trobava a la seu de l’associació. Aquells 

anys, Santiago Royuela militava en l’entorn de la 

Resistencia Nacional de la Juventud, joventuts del 

partit de Ricardo Sáenz de Ynestrillas Alianza por la 

Unidad Nacional (AUN). L’objectiu d’aquestes acci-

ons, afirma ell mateix, era el d’armar una kale borroka 

nacional”. A l’octubre del 1999, Santiago Royuela va 

ser detingut amb diversos caps rapats involucrats 

en agressions de tota mena, incloent-hi agressions 

sexuals, malgrat que ell nega tenir-hi cap relació.

El camí vers aquesta kale borroka nacional 

seguiria amb la col·locació d’un artefacte explosiu 

el 3 de març de 2001 en un concert del basc Fermin 

Muguruza a les Cotxeres de Sants. Malgrat no ser 

l’encarregat de la col·locació de l’explosiu, conjun-
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tament amb Óscar Serrano Masdéu van romandre a 

la rereguarda duent a terme tasques de fabricació i 

prova de l’artefacte. Quatre anys més tard, l’Audièn- 

cia de Barcelona els acabaria condemnant a sis 

anys de presó per delictes de terrorisme.

No fou l’últim delicte violent pel qual el fill del 

conegut subhaster seria condemnat. Malgrat haver 

estat part de l’afició radical de l’Espanyol, Santiago i 

Mauricio Royuela no van fer fàstics a trobar-se amb 

el líder de Casuals FCB, Ricard Mateo, per agredir 

amb ganivets de ceràmica al desembre del 2008 dos 

competidors del món de les subhastes. Una faceta, 

aquesta, que Santiago Royuela va compaginar amb 

la de confident de la policia espanyola subministrant 

informació sobre grups d’esquerres a l’inspector 

Montiel. En un dels vídeos del seu canal, Royue-

la es refereix a un comandament de la Guàrdia Civil 

de nom Raúl Mera com a “company”, un agent que li 

hauria arribat a proposar que s’infiltrés en el movi-

ment okupa barceloní. Ell s’hi hauria negat.

Anys abans, un altre dels germans, Mauricio, 

s’hauria vist vinculat, tal com recull Mariano Sán- 

chez Soler al llibre Los hijos del 20-N, en l’atac a 

l’ateneu llibertari Cros 10, del barri de Sants, l’any 

1990. Aquests fets haurien comportat la seva de-

tenció i la de quatre neonazis més.

Present i futur
Els fills del patriarca Royuela van passar de 

nodrir l’escena cap rapada barcelonina a militar en 

diferents grupuscles ultres dels anys noranta i pri-

mers 2000. Santiago reconeix haver pres part en el 

Moviment Patriòtic Català (MPC) de Carlos Franci-

soud, la continuació del grup armat d’extrema dreta 

L’entramat dels Royuela té 

una vintena d’empreses, 

16 de les quals dedicades 

a la compravenda 

d’immobles. En destaca 

una, Iniciativas Roycoa, 

matriu del Club Empel, 

recentment inaugurat a 

Barcelona
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Milícia Catalana, responsable de diversos atemptats 

amb bomba entre mitjan anys vuitanta i el comen-

çament dels noranta.

Però l’èxit de la Plataforma Vigatana de Jo-

sep Anglada, el germen del que després seria la 

Plataforma per Catalunya (PxC), va fer coincidir una 

bona part de la família Royuela en una reunió con-

vocada pel també històric militant ultra Ernesto Milà 

per tal de fundar la Plataforma per Barcelona. San-

tiago Royuela assegura que el discurs que va pro-

nunciar Anglada en una casa de colònies d’una lo-

calitat de Ponent va acabar de convèncer la majoria 

dels membres de l’MPC per suspendre el col·lectiu 

i fer el salt a la PxC. Royuela Fernández culminaria 

la seva carrera apadrinant el congrés fundacional 

de la PxC, però la família passaria en un segon pla, 

centrant-se en el sector immobiliari i en el de les 

subhastes.

L’entramat dels Royuela té una vintena d’em-

preses, 16 de les quals dedicades a la compravenda 

d’immobles. Entre els socis de l’entramat hi havia el 

difunt Mariano Garber Salzberg, militant de la PxC 

a Santa Coloma de Gramenet, o Rafael Chamorro 

Quintero, detingut al juliol del 1993 a Lloret de Mar 

amb dos caps rapats més per l’apunyalament d’una 

persona d’origen africà. Chamorro se’l vinculava 

aleshores amb els Ultras Sur, quelcom que remet 

als orígens futbolers dels germans.

Entre les empreses de la família en destaca 

una, Iniciativas Roycoa (participada per Mauricio 

Royuela i l’intel·lectual ultra i president de Soma-

temps Javier Barraycoa), matriu del Club Empel, 

recentment inaugurat a Barcelona. L’Empel ha es-

devingut un punt de trobada de la ultradreta cata-

lana, des d’antics companys de grada dels Royue-

la fins a membres de les Brigadas, com Fernando 

Sanmamés, vocalista de la banda de rock neonazi 

Torquemada 1488, fins al diputat de Vox Ignacio 

Garriga o l’exlíder del PP a Catalunya Xavier García 

Albiol. Entre els habituals al club hi ha també Josep 

Alsina Calvés, històric de l’extrema dreta catalana i 

vell conegut del patriarca Royuela.

Més enllà de l’Empel i de la militància ultraca-

tòlica entorn dels Legionarios de Cristo Rey o de la 

web Hispanidad Católica, de Javier Navascués, avui 

dia no se’ls coneix cap altra militància. El clan, però, 

segueix ben viu.
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El temporal Glòria torna a encen-

dre el debat sobre els criteris i les 

rutines dels mitjans a l’hora de fi-

xar l’atenció en uns o altres llocs 

del país.

El centralisme 
impenitent

TONI ORENSANZ 
PERIODISTA, GUIONISTA I ESCRIPTOR
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És un debat recurrent, gairebé etern, una flamarada 

que s’encén dia sí i dia també, ara aquí i ara allà, ar-

reu del país, que pren més força gràcies a les xarxes 

socials i que la llevantada del gener passat va tornar 

a posar sobre la taula: els criteris i les rutines perio-

dístiques a l’hora de fixar l’atenció en uns o altres 

llocs del territori en el seu dia a dia i, sobretot, quan 

la notícia de torn afecta el conjunt de Catalunya.

Parlem del centralisme dels mitjans de co-

municació, vaja, i sobretot dels públics i sobretot de 

TV3, que per a una bona part de la societat catalana 

és alguna cosa així com el mirall oficial del país, on 

veure-hi reflectides les virtuts de la societat cata-

lana però també els defectes que ens són propis a 

l’hora d’explicar-nos com a país.

Des d’aquest punt de vista, tots els mitjans, i 

especialment el nostre mirall col·lectiu, projectarien 

massa sovint una visió descompensada territori-

alment del país, esbiaixada, que condemna deter-

minades zones o comarques a la invisibilitat i que 

s’entesta maquinalment a posar el focus, massa so-

vint, en els mateixos llocs, i aquí Barcelona s’endu-

ria el premi gros. En el cas de TV3, amb l’agreujant 

que, com a mitjà públic, té el deure de contribuir a 

generar un imaginari cultural i social just, equilibrat 

i igualitari, també des d’una perspectiva territorial.

La llevantada de mitjan gener reflecteix prou 

bé una d’aquestes crisis territorials d’arrel periodís-

tica que emergeixen de tant en tant. Twitter en va 

anar ple: el TN migdia del dimarts 21 de gener  

va dedicar 27 minuts i 34 segons al temporal (sense 

comptar-hi el temps de titulars), dels quals gairebé 

11 es van centrar en les comarques gironines, dedi-

cant 2' al Maresme; 25'', al port de Barcelona; 3'38'', 

al delta de l’Ebre; 31'', a Tarragona, Cambrils i Salou; 

2'13'', a l’avançament de la informació meteorològi-

ca; 5'16'', a informació institucional, amb entrevista 

inclosa al subdirector de Protecció Civil; 2'2'', al País 

Valencià; 36'', a les Illes, i 1'14'', a la nevada registra-

da en diversos llocs.

En resum, mentre que el nord del país (on en-

cara estaven en “emergència preventiva”) era pri-

meríssima notícia i s’enduia el 40% del minutatge, el 

delta de l’Ebre (on la situació ja era crítica i d’“emer-

gència total”) ocupava l’11% del temps i el vuitè lloc 

en l’escaleta. Tot i que després de les queixes irades 

a les xarxes socials, edicions posteriors del Teleno-

tícies i altres programes de TV3 van corregir el biaix, 

l’episodi exemplifica un debat que no és pas nou.  

Un petit exercici a l’abast de tothom és entrar 

a la pàgina web de TV3 a la carta i fer-hi cerques per 

termes o comarques. Som-hi: Barcelona (29.590 notí-

cies), Girona (7.275), Lleida (5.546) i Tarragona (4.543). 

Segona cerca: Costa Brava (554), Costa Daurada 

(294). Tercera cerca, tenint en consideració la con-

trovèrsia territorial nord-sud de la llevantada recent: 

l’Empordà (1.385) versus les Terres de l’Ebre (707).

Un altre exemple: cliquem en el mapa del cer-

cador de notícies del 3/24, que permet fer cerques 

per comarques —incloent-hi també les notícies de 

l’Agència Catalana de Notícies (ACN) almenys des 

del setembre del 2014. En prenc tan sols algunes 

mostres, de menys a més: la Terra Alta (37 pàgines 

de notícies), el Pallars Jussà (79), les Garrigues (97), 

el Montsià (119), el Pla d’Urgell (127), el Baix Empordà 

(244), el Bages (307), el Baix Llobregat (355), l’Alt 

Empordà (400) i el Barcelonès (1.797). Totes les cer-

ques van ser fetes el 23 de gener passat.
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Però deixem els números de banda. Perquè, 

per entendre determinades tendències, vicis o ru-

tines dels mitjans de comunicació, sovint cal anar 

més enllà de les lògiques internes periodístiques. Hi 

ha decisions que transcendeixen allò de què estric-

tament es parla a les redaccions i als consells de 

redacció. Molts directors dels mitjans i periodistes 

arrosseguen gairebé de fàbrica, com tots nosaltres, 

determinades visions, prejudicis culturals i fins i tot 

importants mancances sobre la realitat del país.

I aquestes visions tenen a veure, d’una ban-

da, amb l’imaginari cultural que hem anat cons-

truint, com a societat, al llarg del temps. El cas de 

l’Ebre —ja que hem pres la llevantada recent com a 

punt de partida— explica perfectament de què par-

lem. Costa d’entendre, per exemple, com és pos-

sible que el riu més important de Catalunya, i amb 

diferència, quedés al marge del cànon de la litera-

tura catalana que es fixa a partir de la Renaixença. 

L’enigma és de resposta complexa, però la realitat 

és incontrovertible. Ja fa anys, el professor i filòsof 

Xavier Vega, fill de Flix, ho sintetitzava de la manera 

següent: “L’Ebre no ha format part d’un imaginari: el 

catalanesc, que solament té homologats tres pai-

satges: el barceloní, el pirinenc i el mediterrani”.

Des d’aquest punt de vista, i més enllà d’al-

tres consideracions, la cobertura informativa des- 

equilibrada també tindria alguna cosa a veure amb el 

valor que tenen els diferents territoris en l’imaginari 

cultural del país. Mentre que el delta de l’Ebre va ser 

gairebé invisible durant molts anys per als mitjans de 

comunicació i per a la societat catalana, l’Empordà, 

Girona i la Costa Brava constitueixen paisatges es-

sencials del cànon literari secular i són l’origen de les 

Determinades inèrcies  
de pensament ens 
porten a assumir que, 
socialment, hi ha mons 
(i el rural s’enduria la 
palma) on no hi passa ni 
hi ha passat mai res
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primeres marques turístiques del país, amb la qual 

cosa les elits barcelonines hi han tingut posat el 

focus, l’emoció i la casa d’estiueig des de fa més de 

100 anys.

D’altra banda, posats a buscar perquès al 

desequilibri territorial informatiu, també caldria te-

nir en consideració determinades inèrcies de pen-

sament que ens porten a assumir que, socialment, 

hi ha mons (i el rural s’enduria la palma, en aquest 

sentit) on no hi passa ni hi ha passat mai res i que, 

per se, en conseqüència, mereixen menys atenció 

que d’altres. Llocs on ningú no mira, tret que hi pas-

sin desgràcies sonades.

Aquesta, però, tampoc no és una manera de 

fer i mirar que calgui circumscriure al món perio-

dístic —sense que això hagi de servir de coartada 

corporativa—, sinó que també és atribuïble a altres 

disciplines de les ciències socials. En el cas de la 

història, per exemple, sovint tendim a assumir que 

tots els conflictes socials dels segles XIX i XX han 

estat episodis de gènesi urbana —estrictament bar-

celonina, fins i tot— sense prestar gairebé atenció 

al reguitzell de protestes i de barricades que es van 

viure arreu de Catalunya, fins i tot en pobles petits, 

arran de la vaga de La Canadenca del 1919 o dels 

Fets de Maig del 1937. Els mals vicis, generalment, 

són compartits.

A tot plegat, com és lògic, hi hauríem de su-

mar la importància inevitable i lògica que el fet de-

mogràfic té en la valoració i selecció d’un fet noti-

ciable, la perícia dels corresponsals de cada mitjà 

en cada comarca, la línia editorial i la sensibilitat 

territorial dels mateixos mitjans, la complicitat que 

s’estableixi entre el corresponsal i el cap de secció 

o de redacció de torn i, òbviament, la precarització 

professional. La crisi del sector, que ha fet més pe-

tites les redaccions, ha allunyat els periodistes dels 

llocs que cauen lluny de les urbs, on hi ha els grans 

centres de poder, i ha estat una punyalada més a 

una ja precària representativitat de determinades 

zones del país als mitjans d’àmbit nacional.



DOSSIER

La veritat,  
en dubte
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o la guerra pel 
control del relat

'Fake
news'
Joan Canela
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Brexit, extrema dreta, indepen-

dentisme a Catalunya o revoltes 

a l’Amèrica Llatina. Cadascuna 

d’aquestes crisis és atribuïda, en 

major o menor mesura, a una allau 

de faules d’Internet —sovint sal-

pebrada amb una mà negra de Pu-

tin— que a vegades sembla que tin-

gui poders màgics. Però aquesta 

alarma ja ha servit per crear legis-

lacions especials sobre “veracitat” 

en països com França i Alemanya, 

informes parlamentaris al Regne 

Unit, canvis en les polítiques de les 

grans companyies tecnològiques 

i un autèntic boom dels serveis de 

verificació.

7 d’agost de 1964. El president dels EUA Lyndon B. 

Johnson entra al Congrés i demana suport total per 

respondre a l’atac del Vietnam del Nord de tres dies 

abans. Els principals mitjans de comunicació demanen 

una resposta contundent. Los Angeles Examiner es 

pregunta en portada si el president és un “covard”. La 

revista Time detalla l’“audàcia” dels “intrusos” que van 

atacar “en la foscor”. The New York Times alerta que 

dubtar de la versió oficial implica “un bo per a la propa-

ganda comunista”. Una aclaparadora majoria de con-

gressistes aprovarà la primera autorització per atacar 

un altre país sense una declaració formal de guerra.

L’atac nord-vietnamita es coneix per l’“incident 

del golf de Tonquín” i en realitat no va existir mai. Va ser 

un muntatge governamental per justificar una guerra 

decidida d’antuvi gràcies al suport entusiasta i acrític 

del conjunt del sistema mediàtic. Només uns quants 

dies més tard, el periodista I. F. Stone, expulsat dels 

mitjans massius, va publicar al seu setmanari —dos 

fulls plegats que distribuïa per correu— les evidències 

de la manca de proves de l’atac. Serien necessaris set 

anys, amb la guerra totalment perduda i una opinió 

pública favorable a la retirada, perquè The New York 

Times comencés a publicar els “papers del Pentàgon” 

que ratificaven fil per randa tot allò de què havia aler-
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tat Stone. Les filtracions suposarien el principi de la fi 

de la intervenció dels EUA al Sud-est asiàtic, però no 

havien pogut evitar la mort d’entre un i quatre milions 

de persones i la destrucció de tres països.

Vist en perspectiva, va ser I. F. Stone un veri-

ficador de la seva època? Però aquest no era preci-

sament el paper dels mitjans tradicionals, ara desle-

gitimats per Internet i per la crisi de la mediació que 

han causat l’actual crisi de la postveritat? Potser avui 

en dia Stone —que tindria un blog— seria acusat de 

propagar fake news?

Crisi de la postveritat?
Si bé és cert que la propaganda política és molt 

més antiga que el periodisme, també ho és que, des 

de les primeres gasetes d’avisos, aquestes van ser 

vehicles perfectes per difondre-la, mentides incloses. 

Per què hi ha ara aquesta fal·lera amb les mal anome-

nades fake news i la fi de la veritat?

El terme va ser popularitzat per Donald Trump, 

denunciant el que considerava una campanya dels 

mitjans per desprestigiar la seva candidatura a la pre-

sidència dels EUA. En paral·lel, es van encendre to-

tes les alarmes per la suposada capacitat de faules 

i rumors difosos per Internet per influir en els resul-

tats d’aquelles mateixes eleccions, en què, contra tot  

pronòstic, l’excèntric milionari d’extrema dreta va der-

rotar Hillary Clinton, candidata preferida per l’establis-

hment. Fins a quin punt la campanya de propaganda 

viral —sovint basada en mentides i en desqualifica- 

cions envers Clinton— va ser decisiva en la victòria 

de Trump? I, encara més greu: va tractar-se d’una  

preparada acció d’ingerència estrangera per influir en 

la política interna de la primera potència mundial? Per 

ara no hi ha estudis que confirmin la primera qüestió. 

Ni és tan fàcil determinar què empeny la ciutadania 

a votar en una direcció o l’altra ni sona plausible que 

uns missatges anònims de Facebook o de WhatsApp 

tinguin tanta influència sense una sèrie de condicio-

nants previs que gairebé sempre es passen per alt. La 

segona qüestió, per ara, és més prop de les teories de 

la conspiració que sovint s’atribueixen a les fake news.

Amb tot, des de la victòria de Trump el 2016, 

s’ha desencadenat a la majoria dels països occiden-

tals una autèntica paranoia sobre el pes de les notícies 

falses en els resultats electorals i en el manteniment 

de l'ordre. Una preocupació que, en molts casos, s’ha 

imbricat amb una suposada ingerència russa. Des de 

la victòria del Brexit fins a l’augment de l’extrema dreta 

en les eleccions franceses, passant per l’independen-

tisme català o per les explosions socials a l’Amèrica 

Llatina. El poder atribuït a les notícies falses elabora-

des des de Moscou comença a tenir tints màgics.

Si bé és obvi que Rússia intenta augmentar la 

seva influència internacional mitjançant l’edició in-

ternacional de canals de televisió com Sputnik o RT i  

—probablement— altres tècniques de desinformació 

per Internet, cal no oblidar que aquestes són pràcti-

ques habituals de tots els grans estats. Els primers a 
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4 NOTÍCIES FALSES  
D'ABANS DE LES 

 'FAKE NEWS'

1898:  
LA PREMSA DELS EUA 

 ACUSA FALSAMENT ELS 
ESPANYOLS D'ENFONSAR 

EL CUIRASSAT 'MAINE', 
PROVOCANT LA GUERRA  

DE CUBA

1964:  
ELS MITJANS DELS EUA ES 
CREUEN LA VERSIÓ OFICIAL 
D'UN ATAC NORD-VIETNAMITA 
QUE NO HAVIA SUCCEÏT. 
ELS EUA COMENCEN A 
BOMBARDEJAR VIETNAM1991:  

ELS PRINCIPALS MITJANS DE 
TOT EL MÓN PUBLIQUEN LA 

IMATGE D'UN CORMORÀ OFEGAT 
PEL PETROLI VESSAT PER 

SADDAM HUSSEIN. ERA FALSA

2003: 
MALGRAT LA FEBLESA DE LES 
PROVES, ELS GRANS MITJANS 
D'ARREU ASSUMEIXEN LA 
VERSIÓ QUE L'IRAQ TÉ ARMES 
DE DESTRUCCIÓ MASSIVA I QUE 
CAL ENVAIR EL PAÍS
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intentar augmentar el seu influx global utilitzant po-

tents mitjans de comunicació en diferents idiomes i  

línies editorials són els EUA, la Gran Bretanya o França. 

Inna Afinogenova, una de les reporteres més popu-

lars de la versió en castellà d’RT, explica que a aquest  

canal “se li atorga una capacitat d’influència molt més 

gran que el que li correspon per xifres d’audiència, en 

el que sembla un intent de certs governs de desviar 

l’atenció dels seus problemes socials i buscar l’espan-

tall de l’enemic exterior per justificar-se”.

Podria ser aquesta “amenaça russa” l’excusa 

ideal per retallar de manera dràstica els drets de lliure 

expressió i d'informació a Europa? França i Alemanya 

ja han aprovat legislacions per controlar la “veracitat” 

de les notícies publicades a les xarxes, mentre que el 

Parlament britànic ha elaborat un informe sobre com 

Podria ser l'“amenaça 

russa” l’excusa ideal per 

retallar dràsticament els 

drets de lliure expressió i 

d'informació a Europa? 

Alguns països ja han 

legislat en aquest sentit

limitar la ingerència russa que, per ara, encara no s’ha 

traduït en mesures legals. A l’Estat espanyol, l’Exèrcit i 

el Centre Nacional d’Intel•ligència han publicat aquest 

2019 indicacions per combatre les fake news, consi-

derades una “amenaça estratègica”.

Verificadors, 'bots' russos a Catalunya  
i informes policials a Madrid
La histèria per la desinformació massiva ha 

contribuït a un boom dels serveis de verificació. Però 

són una eina útil? Julio Montes, cofundador de Maldi-

ta.es, el primer d'aquests serveis de l’Estat espanyol, 

en defensa el paper, però també avisa que “arriben 

fins on arriben” i que no poden lluitar sols. Hi ha estu-

dis que afirmen que l’impacte d’una verificació o d’un 

desmentiment és molt baix sobre la gent que va creu-

re la notícia original, i més quan aquesta confirmava 

els biaixos opinatius dels lectors. Més que legislació, 

Montes reclama “més educació, ja que aquí es troba el 

punt on haurien d’actuar els poders públics”.

L’enfocament dels verificadors també suscita 

polèmica. “Sovint els verificadors tenen una certa 

obligació de mostrar una equidistància i neutralitat 

molt fortes i que els obliga a trobar mentides a tots 

els actors —explica J. Garín, analista de mitjans de 

comunicació al digital El Salto—, deixant la sensació 

que tots menteixen i dificultant assenyalar clarament 

qui empra la mentida com a forma de comunicació”.

Un cas molt paradigmàtic està relacionat pre-

cisament amb el referèndum català del primer d’oc-

tubre del 2017. Llavors, diversos mitjans de Madrid 

van publicar investigacions —la més destacada per 

David Alandete, en aquell moment director adjunt 

d’El País— que asseguraven l’existència d’una potent 
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xarxa de perfils falsos de Twitter i de Facebook que, 

des de Rússia, encoratjaven la revolta catalana. Més 

enllà de les febles proves aportades, hi va haver un 

efecte clar. Alandete (i altres) afirmaven que els 'bots' 

russos estaven difonent massivament imatges falses 

de la repressió policial per tal d’encendre els ànims 

dels catalans, fet que “demostrava” la falsedat de la 

repressió policial, que no hauria estat sinó un invent 

de la propaganda combinada russoseparatista. Com 

que la tesi es recolzava en ficcions i incorreccions que 

efectivament van córrer per les xarxes aquells dies, 

“els serveis de verificació van entrar al joc de deter-

minar quina era la imatge correcta i quina no, mentre 

assumien el marc general de la mentida més grossa, 

que era la negació de la repressió”, reflexiona Garín.

L'analista contraposa l’alarma mediàtica i l’es-

forç verificador generat per unes fotos incorrectes 

amb un altre cas que considera més greu: la cons-

trucció de l’informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima. 

Aquest document sobre el presumpte finançament 

veneçolà de Podemos, en realitat havia estat fabricat 

per membres dels cossos de seguretat que treballa-

ven com una “policia política” i filtrat convenientment 

a grans mitjans —els mateixos mitjans tradicionals  

“fiables”. “Les filtracions es van fer coincidir amb les 

negociacions entre Podem i el PSOE el 2015 per tal 

de rebentar-les”, assenyala Garín. Al final, la impossi-

bilitat de formar govern portaria a la repetició d’elec-

cions  en les quals Podemos perdria un milió de vots. 

“Com sempre, és difícil determinar la relació entre la  

campanya de desprestigi i la pèrdua de vots —conti-

nua—, però els fets són aquests. I crida l’atenció que, 

quan se sap la veritat, no només n’hi ha una escassa 

cobertura, sinó que s’acusa Podem de victimista”.

“Sovint els verificadors 

tenen una certa 

'obligació' de mostrar 

equidistància i neutralitat, 

deixant la sensació que 

tots menteixen i dificultant 

assenyalar clarament qui 

empra la mentida com a 

forma de comunicació”, 

explica J. Garín
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Internet com “El Mal”
El debat de la desinformació massiva s’ha cen-

trat, però, únicament en el paper d’Internet i de les 

xarxes socials i s’ha utilitzat per represtigiar el paper 

dels mitjans tradicionals. És obvi que Internet ha su-

posat un canvi molt important en la manera com ens 

comuniquem i que obre noves possibilitats a l’hora 

de difondre massivament propaganda i mentides. 

Però tenen tanta influència? Julio Montes parla d’una 

“democratització de la desinformació” i de la “creació 

d’una indústria” especialitzada. “Si abans només po-

dia desinformar algú amb cert poder, ara és molt més 

senzill”. El cofundador de Maldita.es alerta que, encara 

que “la desinformació no es resoldrà només amb pe-

riodisme”, aquest també ha de fer canvis, com deixar 

de donar espai a mentides sistemàtiques com les de 

Vox “només perquè dona  clics”.

Simona Levi, activista digital i portaveu d’Xnet, 

coincideix a dir que “Internet ha trencat el monopoli 

de la desinformació i de la propaganda i ha democra-

titzat l’accés a la informació i la lliure expressió. És part 

de la solució, però com a eina també és utilitzada per 

part del sistema. Que el demonitzi no és incompatible 

amb el fet que l’utilitzi”.

Les grans corporacions tecnològiques, pro-

pietàries de les xarxes socials més utilitzades, s'han 

sumat amb entusiasme a aquesta guerra per la ve-

ritat. Però algunes de les seves mesures són for-

ça criticades pels activistes com Levi. Facebook ha 

començat a etiquetar les notícies que provenen de 

mitjans “fiables”, inclòs el polèmic Breitbart, un portal 

d’extrema dreta dels EUA responsable de nombroses 

faules virals, però no inclou cap mitjà d’esquerres in-

dependent. YouTube ara avisa que els vídeos de ca-

Joan Canela (Barcelona, 1974). 
Periodista. Ha treballat com a 
corresponsal en països com Bolívia i 
Sud-àfrica i també va ser coordinador 
de la secció internacional de la Directa. 
Ha col·laborat a El Periódico, El Mundo, 
Berria, Gara, Público, Ara, El Temps, Il 
Manifesto, ONGC i Valencia Express, així 
com a mitjans digitals com Sostenible.
cat i Ecoavant. Entre el 2010 i el 2017 va 
ser redactor i editor de l’Observatori Crític 
dels Mitjans Mèdia.cat. Entre el 2017 i el 
2018 va treballar a la redacció del País 
Valencià de Jornada.

nals públics russos, àrabs o xinesos estan “finançats 

pels governs” respectius, però mai informa de quins 

interessos hi ha darrere de les grans companyies me-

diàtiques privades, molt més opaques.

En canvi, hi ha poques iniciatives destinades a 

millorar la transparència i la traçabilitat de les informa-

cions. Cal recordar que no totes les xarxes són iguals 

i que a les més obertes, com Twitter, són els mateixos 

usuaris els qui poden contrastar una notícia o exigir 

una font en temps real, la qual cosa dificulta la viralit-

zació de les mentides.

Levi, precisament, alerta sobre aquesta aliança 

entre grans empreses mediàtiques i tecnològiques. 

“El seu objectiu és recuperar el monopoli informatiu”. 

Al final, “les mentides perilloses són les que es difonen 

des del poder, la resta cal assumir que són simple lli-

bertat d’expressió”, conclou.
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Text: Víctor Yustres      Fotos: Freddy Davies

“No totes  
les veritats  

tenen 
el mateix  

  valor”

JOAN FONTCUBERTA
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L’interès per la fotografia de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) va néixer 

de manera casual, quan un professor aficionat va instal•lar un laboratori 

fotogràfic a la seva escola. Format en Ciències de la Informació i Publici-

tat, Joan Fontcuberta s’ha convertit en una figura reconeguda internacio-

nalment, tant per la seva obra artística com per la seva anàlisi excepcional 

sobre el poder de la imatge en l’era digital actual, que bateja com a “post-

fotogràfica”. El Premi Nacional d’Arts Visuals català, el Premi Nacional de 

Fotografia espanyol o el Premi Hasselblad de Fotografia, un dels més pres-

tigiosos del món, avalen la seva trajectòria. Conversem amb ell a l’estudi 

que té a la Fàbrica de Creació Roca Umbert, de Granollers, sobre comu-

nicació visual, memòria, ‘selfies’ i sobre el qüestionament de la veritat, la 

columna vertebral de la seva obra.

Després de molts anys treballant-hi: què diries 

que és la veritat?

És una cerca. Cada vegada que llegeixo i en parlo 

més, penso que la veritat és un horitzó: només es 

pot definir com una voluntat d’arribar a un cert lloc. Hi 

ha una frase d’André Gide que diu: “Lloeu aquells que 

busquen la veritat, però dubteu d’aquells que diuen 

haver-la trobat”.
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Podem confiar en les imatges per entendre la rea-

litat?

Les imatges són un camí, una aproximació. Però evi-

dentment no són la realitat mateixa; moltes vegades 

introdueixen una dimensió il·lusòria. Plató a La 

República ens parla del caràcter enganyós de la veri-

tat, que ens aparta de la realitat tangible. Pensem 

també que les tres principals religions monoteistes 

de l’àmbit mediterrani durant molt temps van prohibir 

la imatge, perquè venia a reemplaçar falsament Déu i 

el món creat. Això es considerava un acte d’idolatria.

Quan veiem imatges als mitjans de comunicació, 

quines preguntes ens hem de fer per saber si pre-

tenen manipular-nos?

Hem d’entendre que les imatges mai viuen soles. 

Sempre estan en relació amb tota una constel·lació 

d’elements que proporcionen, junts, un sentit de-

terminant. El text, el peu de foto, el format… En 

l’estructura de la imatge, el fotògraf té una certa 

competència (pot decidir l’enquadrament, la retòrica 

visual…), però allò que importa és quin tipus d’ús es fa 

d’aquesta imatge. Una mateixa imatge pot ser veu de 

notícies antagòniques. A l’hora de desxifrar la imat-

ge, hem de fer servir els mateixos criteris que fem 

servir per desxifrar qualsevol informació. Ens hem de 

preguntar: quina font ens la proporciona?, quins in-

teressos poden ocultar?, com es pot contrastar amb 

altres informacions sobre el mateix tema? En el fons, 

la imatge és molt poderosa perquè apel·la a una cer-

ta descripció dels fets i pot evocar una sèrie d’emo-

cions segons com es presenti, però tampoc li hem de 

concedir un poder absolut; depèn molt del context 

en què es vehicula.

En el moment actual es parla sovint de fake news, 

que no són més que desinformacions o manipula-

cions. Tu ja havies reflexionat a fons sobre allò fake 

en els teus treballs fotogràfics. Fins a on pot arri-

bar la mentida?

En el cas de la fotografia, cal entendre que aquesta ha 

anat associada històricament a una sensació d’objec-

tivitat i de veritat per a l’espectador. La fotografia es 

considerava “el llapis de la naturalesa”, la realitat que 

s’imprimeix a si mateixa i, per tant, sense possibilitat 

de tergiversació. Jo sempre he entès que tota imatge 

fotogràfica és una construcció i, com qualsevol pro-

ducte humà, està subjecta a una sèrie d’interessos, 

a la cultura, als prejudicis... No és la realitat mateixa, 

sinó una manera d’apropar-nos-hi.

"Tota imatge fotogràfica 
és una construcció 
subjecta a una sèrie 
d’interessos, a la cultura, 
als prejudicis...."



A
n

u
ari M

è
d

ia.c
at 2

0
19

5
2

 L’avantatge que tenim avui és que l’espe-

rit crític del públic s’ha enfortit i cada vegada hi ha 

més cultura visual. A més, la tecnologia digital ens 

ha acostumat, d’una manera lúdica —amb els filtres 

d’Instagram o el Photoshop— a la idea de canviar i de-

formar la imatge. Tot això abans ja ho podien fer els 

especia-listes, però ara ho fa tothom amb un sol clic. 

L’usuari s’ha familiaritzat amb la possibilitat d’inter-

venir en la imatge i s’adona que no és un document 

sacrosant impossible de manipular, sinó tot al contrari. 

Ara estem arribant a sofisticacions tremendes a través 

d’algoritmes o d’intel·ligència artificial, que fan que fins 

i tot els especialistes no siguem capaços de diferen-

ciar la imatge original de la manipulada. Això senten-

cia la desaparició de la confiança que fins ara hem 

concedit als documents fotogràfics o videogràfics.

En què es caracteritza el que has batejat com l’era 

de la “postfotografia”?

La fotografia defineix una cultura que prioritza una 

estructura ideològica: la recerca de la veritat i de la  

memòria, de l’arxiu, de la identitat, del temps, de  

la mort… Són valors inherents a la imatge fotogràfica. 

Quan nosaltres premíem fa alguns anys el dispara-

dor de la càmera, sense saber-ho activàvem tota 

aquesta ideologia i projectàvem aquests valors en la 

imatge. El que ha passat és que, tot i que l’anatomia 

de l’aparell fotogràfic segueix sent molt semblant al 

que teníem fa un segle i mig, el repertori de valors 

s’ha modificat. Per exemple, avui fem una fotografia, 

l’enviem i l’esborrem. Això hauria estat impensable fa 

unes quantes dècades: la fotografia era una imatge 

solemne, costosa, que representava la nostra vida i 

memòria. Hauria estat un sacrilegi esborrar-la o des-

truir-la. I, si la destruíem, era un acte de violència 

simbòlica sobre aquella cosa representada, gairebé 

un gest vudú per transferir el dany. Avui ens trobem 

que, des d’una perspectiva sociològica de la imatge, 

la fotografia ja està ocupant altres posicions. Abans,  

la veritat i la memòria gairebé monopolitzaven l’ac-

tuació de la fotografia, i actualment el pastís està 

més repartit: la connectivitat, la comunicació, el joc… 

Per exemple, l’acte de la selfie és un fenomen post-

fotogràfic que implica l’intercanvi o la substitució de 

l’objecte pel subjecte. Abans, anàvem a París i fèiem 

una foto de la torre Eiffel. Ara ens posem al davant 

del monument i ens fem nosaltres la fotografia amb 

la torre Eiffel al darrere. Ja no és tant “això és”, sinó “jo 

sóc aquí”. És una espècie d’inscripció en la història, 

en un moment donat del temps i de la geografia. 

Aleshores, la postfotografia és aquest nou estadi en 

"La fotografia s'ha vist 
envaïda per valors nous 
que són causats per les 
noves tecnologies i la 
globalització"
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què la fotografia s’ha vist envaïda per una sèrie de 

valors nous que són causats per les noves tecnolo-

gies i la globalització.

En aquest escenari, la cerca de la veritat és més 

fràgil?

Als anys vuitanta, es comença a defensar la dissolució 

de la veritat, dient que no existeix i és una construcció. 

El postmodernisme liberal ha estat utilitzat per ensar-

ronadors globals, sobretot de dreta i d’extrema dreta 

que, aprofitant-se d’aquesta idea, defensen que hi 

ha fets alternatius. Amb aquest model, no hi ha veri- 

tats, sinó punts de vista, i, per tant, el punt de vista 

que impera és el d’aquell amb més poder o autoritat 

i capacitat per imposar-la als altres. Però ara vivim 

una reacció a aquest abús, i volem recuperar règims 

de veritat que siguin confiables. En aquests moments, 

aproximar-nos a la veritat és molt més difícil, perquè 

tenim moltes més informacions, moltes més dades 

que, moltes vegades, són contradictòries, i és molt 
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difícil destriar el gra de la palla. Però no hem de de-

ixar-nos caure en aquesta temptació de pensar que 

cadascú té una veritat i que totes tenen el mateix val-

or. No totes les veritats tenen el mateix valor.

En aquesta sobredosi d’informació i d’imatges, 

planteges que els fotògrafs tinguin una actitud 

“crítica i ecològica”, és a dir, que reciclin en el mar 

saturat d’imatges existents o que trobin les imat-

ges que ens falten. Què vol dir?

Primer, ens hem de plantejar si les imatges que fem 

són necessàries. Vivim un tsunami (perdó per la 

paraula) o massificació brutal d’imatges. Es pengen 

uns 3 bilions d’imatges cada dia a Snapchat, 350 mi- 

lions a Facebook, 95 milions a Instagram… Ens 

hem de plantejar quin sentit té seguir produint 

imatges quan són redundants amb aquelles que 

ja existeixen. Avui, al creador se li ofereixen dos 

camins: d’una banda, la gestió crítica i intel·ligent 

d’aquesta abundància. Cal entendre que les imat-
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ges són com paraules i que aquestes paraules 

les articulem amb altres paraules per arribar a fer 

diferents enunciats, però no necessitem cada 

vegada inventar paraules noves. L’altra via impli-

ca explorar les carències o deficiències: les imat-

ges que han estat censurades, les que s’han per-

dut, les que tècnicament encara no han pogut ser 

fetes… I també anar a buscar les imatges d’un món 

canviant per situacions socials, polítiques i mediam-

bientals diferents. Es tracta de no caure en clixés o 

estereotips, intentar que la informació gràfica que 

produïm i incorporem a aquest repertori monumen-

tal no sigui reiterativa, no contamini i sigui original 

i enriquidora.

En el món del periodisme, cada cop parlem menys 

de censura directa i més de rutines de producció 

rígides, de precarietat laboral i d’autocensura per 

explicar els silencis mediàtics i la desinformació. 

És aplicable també al món de la imatge i de la fo-

tografia?

D’entrada, molts dels professionals de la imatge i de la 

fotografia es dediquen al periodisme; per tant, viuen 

igualment aquesta problemàtica que esmentes. Es 

tracta d’una problemàtica d’estructures de poder: 

fins a quin punt la teva veu és lliure per defensar o 

articular el discurs que tu vols, o aquest discurs s’ha 

d’acomodar a uns canals mediatitzats per uns inter-

essos polítics i comercials? El problema és aquest: 

a títol personal podràs fer el que vulguis; però, quan 

intentis difondre el teu missatge, és quan trobaràs 

una sèrie de filtres i d’interessos que poden condi-

cionar i fins i tot modificar o tergiversar la teva veu 

original.

Proposes que la fotografia “pot ser el mecanisme 

per desvelar les trampes i el pretext per a una 

crítica de tota forma d’autoritat”. Poses com a 

exemple l’enregistrament d’imatges de la bru-

talitat policial durant el referèndum de l’1-O. La 

imatge pot revertir relacions de poder?

Avui, la imatge ho configura tot: vivim amb la imat-

ge. Un acte d’imatge és un acte amb repercussions 

en la vida real. Serge Daney, de la revista Cahiers du 

Cinéma, ja deia que una causa sense imatge no és 

només una causa ignorada: és una causa perdu-

da. Ja fa temps que en les intifades palestines els 

manifestants no tiren pedres, sinó fotografies. Per 

què? Perquè una foto és més poderosa i té més re-

percussió. Una imatge ben llançada pot causar de-

cisions polítiques que afecten un conflicte. La imat-

ge és el camp de batalla de totes les disciplines que 

realment ens afecten.

Abans deies que la veritat és més difícil de cer-

car en l’era postfotogràfica. Quina responsabilitat 

tenen les empreses tecnològiques com Google o 

Facebook en el fet que això passi?

Aquestes empreses, no ho oblidem, són societats orien- 

tades al seu benefici en un mercat capitalista. Potser hi 

ha hagut una certa ingenuïtat per la part de la socie- 

tat d’esperar una actitud més ètica o neutra. El capi-

talisme té la seva pròpia ètica i normes de conducta, 

i ja sabem que no són gaire solidàries. En la mesura 

en què hi ha repercussions de l’actuació d’aquestes 

empreses tecnològiques, hi ha d’haver un control de la 

societat a través dels seus governs democràtics: que 

s’imposin límits i que el dany que es pugui infligir a la 

societat sigui controlat i, eventualment, penalitzat.
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Vanessa Gutiérrez Cortés

mediàtiques
Translucideses
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Aquesta sèrie de fo-

tografies d'autor re-

flexiona sobre la ve- 

ritat als mitjans a 

través de llums, om-

bres, mirades i il·lu- 

sions visuals.
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Vanessa Gutiérrez Cortés (Barcelona, 1988). Psicòloga i fotògrafa, va estudiar 
psicologia pel seu interès en els éssers humans i les seves circumstàncies. L’ any 2017 
va cursar un màster en fotografia i disseny a l’escola ELISAVA. Les seves obres han estat 
exposades, entre d’altres, als festivals DOCField 2017 i 2018, Photogenic 2018, FineArt 
Igualada 2019 i al Museu - Fundació Vilà Casas i la Galeria Miscelánea de Barcelona.
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El fenomen de les fake news no és 

nou: existia ante litteram, és a dir, 

abans que s’encunyés el terme.  

Les polítiques públiques i legis-

latives que s’han posat en marxa 

per lluitar-hi en contra apunten a  

limitar la llibertat d’expressió dels 

Els responsables  
de la desinformació

SIMONA LEVI (XNET)  
I ALTRES AUTORES I AUTORS DEL LLIBRE  

#FAKEYOU - FAKE NEWS I DESINFORMACIÓ

usuaris a Internet, mentre deixen 

impunes els veritables promotors 

de la desinformació sistèmica que 

perjudica la demcràcia: institu-

cions, partits polítics, mitjans de 

comunicació, corporacions i grans 

fortunes.
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Els diversos legisladors europeus se centren a regular 

les xarxes socials segregant l'online de la resta de la 

realitat, on la desinformació és igualment un problema 

i un negoci per a aquests grans monopolis de tota la 

vida als quals Internet ha pres l’hegemonia narrativa. 

Aquests generadors de desinformació fan servir els 

usuaris i la tecnologia com a boc expiatori per preser-

var els seus interessos.

L’enfocament que suggerim és un que corre-

geixi asimetries de poder. Proposem accions efecti-

ves que combatin la desinformació d’arrel, sense pe-

nalitzar l’usuari, els seus drets fonamentals o la xarxa 

en si, ni crear un clima alimentat per la tecnofòbia. 

No solament perquè Internet, els drets i les llibertats 

són valuosos en si mateixos, imprescindibles en de-

mocràcia, sinó perquè no són de cap manera l’origen 

del problema de la desinformació i de les fake news. 

Probablement en són la solució.

L’eix vertebrador d’aquestes mesures gira al 

voltant de la noció de lucre generat per la desinfor-

mació i, d’aquesta manera, allunyar absolutament 

qualsevol disseny normatiu de la temptació de reto-

car drets fonamentals. Si hi ha un consens general 

sobre el fet que la desinformació és sistemàticament 

nociva per a la democràcia, no hauria d’existir una 

indústria que s’hi basi.

Les accions proposades tampoc no han de 

significar que es penalitzin únicament els interme-

diaris d’Internet —les plataformes de continguts i 

xarxes socials— com a tals, sinó només com a part, 

i només part, d’una cadena d’inversions. Si se cen-

tra tota la normativa només en les plataformes en 

línia, el resultat és que aquestes, per salvaguardar 

els seus interessos comercials i reduir riscos legals, 

Qui finança la creació o 
viralització de continguts 
és responsable de la seva 
verificació. La penalització 
de la desinformació 
remunerada ha de 
recaure en els grans 
productors i en els 
partícips del negoci
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apliquen la retallada de llibertat d’expressió als usua- 

ris, i es fomenta el pensament únic homologat i la 

censura automatitzada.

Un exemple: la Inquisició feia responsables els 

editors si es publicaven continguts prohibits, és a dir, 

que els transformava en els garants de la legalitat 

del que es publicava; a canvi, els editors podien que-

dar-se els drets econòmics dels autors. Va resultar 

ser una pràctica tan reeixida, que encara perviu avui 

dia: el copyright.

L’axioma que regeix aquesta proposta és, 

doncs, el següent: qui finança la creació o viralització  

de continguts és responsable de la seva verificació. 

La penalització de la desinformació remunerada ha 

de recaure, per tant, en els grans productors i en els 

partícips d'aquest negoci.

L’enfocament que proposem al nostre llibre per 

a l’acció “#FakeYou” es basa en dues línies d’actuació.

La primera: establir una clara distinció entre la 

llibertat d’expressió de les persones i el negoci de  

la comunicació. La llibertat d’expressió dels ciuta-

dans és un dret fonamental. El negoci que es fa amb 

la comunicació, per contra, no és cap dret i, com tot 

negoci, ha de tenir límits quan perjudica l’interès ge-

neral. Per dissenyar normatives, cal centrar-se a fer 

aflorar la inversió en comunicació (follow the money) 

abans de fiscalitzar el contingut en si. Qui inverteix 

en comunicació institucional o privada ha d’“etique-

tar” el contingut segons els codis deontològics bà-

sics perquè tothom pugui comprovar el grau de vera-

citat de la informació emesa. Al llibre proposem una 

plantilla per a l’etiquetatge. Només caldria aplicar-la.

En aquest sentit, cal recordar que entre tots 

paguem els diners que els partits polítics es gasten 

en comunicació, però no hi ha manera d’esbrinar en 

què concretament. Quants diners inverteixen a vi-
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ralitzar un cert missatge, quants 'bots' es compren 

per crear debats ficticis sobre arguments que els be-

neficien... Per aquesta raó, és imprescindible establir 

l’obligació de totes les entitats inscrites en el Regis-

tre de Partits Polítics de publicar les despeses deta-

llades en matèria de comunicació, tant en línia com 

no, amb precisió sobre els serveis que es contractin i 

el seu contingut concret.

En el mateix àmbit, cal no oblidar que a Espa-

nya els mitjans de comunicació de titularitat privada, 

mentre fan bombo i escarafalls al voltant de les fake 

news —dels altres—, violen sistemàticament les quo-

tes i les normes de la Llei electoral sense que les ins-

titucions facin res respecte a això.

La segona: aquesta transparència i etiquetat-

ge, com es fa amb els aliments, democratitza i dota 

tota la societat de l’accés a les dades necessàries per 

poder verificar la veracitat de la informació. Hauria de 

Hauria de ser una obligació fer explícits 
els elements amb els quals es crea 
un producte informatiu. Com podem 
verificar si qui produeix notícies no ens 
deixa cap pista sobre les fonts i les 
dades amb què les genera?

ser una obligació fer explícits els elements amb els 

quals es crea un producte informatiu. Això farà possi-

ble la verificació que ara s’exigeix a les persones sense 

que se’ls doni cap eina per fer-ho. Com podem veri-

ficar si qui produeix notícies no ens deixa cap pista 

sobre les fonts i les dades amb què les genera?

Per tal que aquesta verificació sigui efectiva, 

cal que hi estiguin obligats tots els qui fan negoci amb 

la comunicació. Per això, cal intervenir en el marc le-

gislatiu ampliant la consideració dels actors amb la 

creació d’una nova figura, l’“informador influent” —go-

verns, institucions, partits polítics, mitjans de comu-

nicació de masses, corporacions, etc.—, que permeti 

adaptar i precisar el deure de verificació, inherent a 

l’exercici de la llibertat fonamental d’informació.

Aquesta noció permet tractar de manera trans-

versal tots els actors influents que difonen informa-

ció fora de línia o en línia, o que ofereixen serveis de 
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comunicacions, incloent-hi les autoritats i els partits 

polítics. Aquesta obligació hauria de ser absolutament 

imperativa, i ometre-la hauria d’estar subjecte a greus 

sancions.

Considerem conditio sine qua non la traçabili-

tat de les notícies, les seves fonts i els seus finança-

dors i així permetre que la ciutadania sigui proactiva 

en la verificació de la informació.

Si alguna vegada ens hem preguntat com ens 

hauríem alineat en els grans canvis històrics, és fàcil 

adonar-se que, amb la invenció d’Internet, està pas-

sant el mateix que quan es va inventar la impremta: 

si no sabem reaccionar a temps com a societat, ens 

enfrontem a quatre segles d’Inquisició, propagan-

da, control i censura per part dels qui no volen que 

la tecnologia de la informació estigui en mans dels 

ciutadans.



6
6

L’autoverificador:  
preguntes per identificar 
falsedats als mitjans 

Què hi ha més enllà del titular? 

Abans de compartir, llegeix la notícia completa. 

Podràs descobrir si hi ha coses poc clares que 

et generin dubtes, o si fins i tot el cos contradiu 

el titular.

Quina és la data de la notícia?

A vegades, ens trobem que es tornen a difon-

dre notícies del passat fent-les passar per ac-

tuals o tretes de context per revifar algun debat 

públic. O, a vegades, s’incorporen elements falsos 

a notícies ja publicades. Assegurem-nos de la data 

de publicació i contrastem-ho amb altres notícies.

1

3

Les fonts o citacions són dubtoses?

Apareixen declaracions de personatges sen-

se data ni context? Es donen xifres o dades de 

suposades investigacions? Si cerquem aquestes 

informacions, trobarem si tenen sentit o són in-

ventades. 

5

VICTÒRIA OLIVERES
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Fonts: BBC News, Guía básica para identificar noticias falsas 
[https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204], Maldito Bulo [https://maldita.es/malditobulo/educacion-la- 
caja-de-herramientas-de-verificacion-para-que-no-te-la-cuelen] i First Draft News [https://es.firstdraftnews.org/].

Conec l’autor o autora?

Si no coneixes l’autor o autora, cerca el 

seu nom en algun cercador per veure 

quins altres treballs ha fet o si treballa per 

a altres mitjans, empreses o institucions.

L’han publicat altres mitjans?

Si la informació és real, és molt proba-

ble que altres mitjans confiables l’hagin 

reproduït. Per tant, posant el títol o les 

paraules clau del títol en qualsevol cercador, 

n'hauries de trobar altres enllaços o referències.

D’on surten les imatges?

Si una foto et fa dubtar, pots fer una cerca in-

versa d’imatges i comprovar si altres llocs 

la van reproduir. Pots desar la foto i pu-

jar-la a images.google.com o a reverse.

photos.

D’on surten els vídeos?

També podem comprovar fent una cerca 

inversa a YouTube si els vídeos que ens 

envien són realment d’una notícia que 

acaba de passar o ens ho volen fer creu-

re però ja han estat utilitzats per a altres temes 

anteriorment.

El lloc i la meteorologia ens donen pistes?

De vegades, si no trobem rastre d’un vídeo o 

o d'una foto a la xarxa, podem detectar si és 

un contingut fals amb dues comprovacions 

molt senzilles: mirant quin temps feia en el lloc 

i moment en què suposadament van ocórrer 

els fets i veure si coincideix amb la foto/ví-

deo; o també buscant al Google Street 

View si, en aquella localització, els edifi-

cis o comerços coincideixen.

2

4

6

7

8

9

Quin mitjà ho publica?

Si és una cadena de WhatsApp sense cap 

autoria o enllaç a algun mitjà, segurament 

és una informació falsa. Si apareix un mitjà, 

busca’l en algun cercador per veure qui en són 

els propietaris o quin biaix ideològic té. Si reps 

una captura de pantalla, entra al web del mitjà 

per buscar la notícia publicada. 
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destinació Salou

RiuSiurana,

Sergi Franch
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El cas del riu Siurana és la radio-

grafia exacta d’un ecosistema flu-

vial exhaurit per satisfer interes-

sos absolutament aliens en una 

comarca veïna gràcies a suposats 

drets històrics i inversions fetes al 

principi del segle XX. La conurba-

ció urbana i industrial del Camp de 

Tarragona se serveix del transva-

sament d’aigua des de la comarca 

del Priorat, malgrat el despobla-

ment evident d’aquest territori i 

els problemes persistents d’abas-

tament d’aigua. Consells comar-

cals, ajuntaments i entitats eco-

logistes mantenen un torcebraç 

perquè almenys siguin respectats 

els cabals ecològics d’un riu que ha 

desaparegut arran d’un transva-

sament abusiu que, segons apunta 

l’ACA, arriba a la Costa Daurada.

El riu Siurana neix a les muntanyes de Prades i traves-

sa la comarca del Priorat fins a desembocar al riu Ebre. 

Avui, això és així només als llibres, perquè el pas del 

riu durant mesos sencers es converteix en una llarga 

pista de pols i de vegetació seca. Des de fa 70 anys, un 

transvasament d’aigua condueix l’aigua del riu Siura-

na fins a un pantà secundari, i d’allà es distribueix per 

la plana de la comarca del Baix Camp fins a Salou: una 

situació que en els darrers anys ha fet desaparèixer el 

rastre d’aigua del Siurana. 

El transvasament és gestionat per una comu-

nitat de regants que a dia d’avui encara assegura que 

la concessió per a l’ús de l’aigua del Siurana és per a 

reg de suport de l’avellaner i de l’olivera. Però la realitat 

és que la demanda d’aigua va més enllà dels mesos en 

què aquesta és necessària per a la producció agrícola 

i va adreçada a poblacions turístiques i residencials on 

l’activitat agrícola és residual. 

De fet, el director de l’Agència Catalana de l’Ai-

gua (ACA) —en resposta a una petició d’informació 

de les entitats ecologistes— el 3 de febrer de 2018 va 

explicar que l’abastament d’aigua actualment serveix 

poblacions on la demanda d’aquest recurs és tan alta 

com escassos els terrenys agrícoles i pagesos en ac-

tiu: “Reus, Riudoms i Vila-seca - Salou capten o poden 

captar aigua procedent de l’embassament de Riude-

canyes”, assegurava l’ACA, i posava sobre la pista de 

quina és la darrera destinació del riu Siurana: la Costa 

Daurada.

Així, una comarca com el Priorat, que no arriba 

a 10.000 habitants, de base eminentment agrícola i 
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absent d’indústria, és testimoni de com el seu eco- 

sistema fluvial principal desapareix per ser desviat cap 

a la conurbació urbana del Camp de Tarragona. No-

més els municipis que oficialment tenen drets d’ús de 

l’aigua arriben a 160.000 habitants, tot i que a l’estiu 

poblacions com Salou passen de 26.000 a 200.000 

residents. Malgrat que la concessió de l’aigua del Siu-

rana està restringida a usos agrícoles, la suma de la 

població dedicada al sector de l’agricultura dels quatre 

municipis amb dret d’ús d’aigua no arriba al 3%.

La comunitat de regants defensa que aquesta 

infraestructura representa encara a dia d’avui 2.000 

famílies dedicades a l’agricultura i que la destinació de 

l’aigua és la que està permesa als seus accionistes: 

“Som els hereus dels pagesos i pageses que van con-

tribuir, amb els seus estalvis i amb un esforç i sofri-

ment, a fer possible que existeixi el pantà de Siurana, 

l’única infraestructura capaç de garantir que avui, i en 

un futur, el riu Siurana pugui disposar de cabal d’aigua 

regular durant tot l’any”, explica el president Joan Lla-

beria en un article. 

Privilegis centenaris
La comunitat es refereix als inicis del projecte el 

1904, quan es constituí a Reus el Sindicato de Riegos 

del Pantano de Riudecanyes, que aplegava propieta-

ris agrícoles per a la construcció d’un embassament a 

Riudecanyes i amb l’objectiu de recollir 187.500 pes-

setes, amb 3.750 títols amb un valor de 50 pessetes 

cadascun, i d’ajudar l’Ajuntament de Reus, que seria el 

promotor de la construcció del pantà de Riudecanyes. 

Els pagesos passaven a ser copropietaris de l’embas-

sament i —sobretot— cada acció els donava dret a l’ai-

gua necessària per regar un jornal: unes accions i uns 

drets que encara perduren a partir d’aquella concessió 

i que avui es perden per una enrevessada trama de 

séquies, drets, dipòsits i canonades.

Aquell micromecenatge modernista pretenia, 

segons un reial decret del mateix any, “hacer exten-

sivo este poderoso elemento de cultivo a 1.500 hec-

táreas de terreno, y remediar la penuria de agua que 

sufre durante los veranos la ciudad de Reus”, però la 

memòria del projecte advertia ja el 1897 que l’aigua de 

Riudecanyes no asseguraria un abastament suficient. 

Aconsellaven posar la mirada en altres indrets: “Tene-

mos que hacernos con el agua del Siurana”.

Malgrat que la concessió 

de l’aigua del Siurana 

està restringida a usos 

agrícoles, la població 

dedicada a l’agricultura 

dels quatre municipis amb 

dret d’ús no arriba al 3%
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3%
ÉS LA SUMA DE LA POBLACIÓ 
DEDICADA AL SECTOR DE 
L’AGRICULTURA DELS QUATRE 
MUNICIPIS AMB DRET D’ÚS 
D’AIGUA DEL SIURANA, QUE ESTÀ 
RESTRINGIDA A USOS AGRÍCOLES.

70 ANYS
PORTA EN FUNCIONAMENT EL 
TRANSVASAMENT D’AIGUA DEL 
RIU SIURANA A L'EMBASSAMENT 
DE RIUDECANYES.

2018
L'AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA PUBLICA UN INFORME 
QUE EVIDENCIA BOMBAMENTS, 
USOS IL·LEGÍTIMS, DIPÒSITS I 
CANALITZACIONS IRREGULARS 
EN EL TRASVASSAMENT 
SIURANA-RIUDECANYES.

3.750
TÍTOLS DE PROPIETAT DEL PANTÀ 
DE RIUDECANYES, EN MANS DELS 
PAGESOS DE LA COMUNITAT 
DE REGANTS DEL PANTÀ DE 
RIUDECANYES, CREADA L'ANY 
1904.
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Una ciutat emergent i assedegada com Reus 

va plantejar-se, però, altres opcions. Consten els di-

ferents projectes, com un canal que desviés la No-

guera prop de la desembocadura de l’Ebre fins al Baix 

Camp, la captació d’aigües subterrànies del vessant 

sud de les muntanyes de Prades al terme d’Alcover o 

la construcció d’un pantà a la Riba per abastir-se del 

Francolí. Però li tocà al Siurana. Dècades després, en 

ple auge del desenvolupisme franquista, el 1966 arri-

bà la infraestructura definitiva: l’embassament del riu 

Siurana que amb un assut deriva l’aigua cap al pantà 

de Riudecanyes. 

Un transvasament contrari a les directi-
ves europees
La problemàtica s’ha agreujat en els darrers 

anys, malgrat que el temps i una nova concepció so-

bre l’ús de l’aigua han enterrat la planificació hidro-

lògica de la darreria del franquisme; més quan una 

directiva marc de l’aigua fixa la prohibició de trans-

vasament d’aigua entre conques i l’obligatorietat de 

les administracions de mantenir un cabal ecològic als 

ecosistemes fluvials. 

Hi ha els dubtes sobre el bon ús d’una conces-

sió centenària de l’aigua, i és evident la desigualtat 

que afecta una comarca que ha vist desaparèixer el 

riu i que aquest estiu ha vist a Gratallops com han ha-

gut d’aconseguir camions cisterna per abastir d’aigua 

de boca els seus veïns, mentre veu com l’aigua marxa 

cap a un territori urbà dedicat al monocultiu turístic 

com la Costa Daurada i amb equipaments com Port 

Aventura. 

Per apaivagar els ànims, la Generalitat va po-

sar en marxa la Taula del Riu Siurana, amb diferents 

agents socials i econòmics, per tal de consensuar 

solucions. No estava anant bé: després d’una de les 

sessions de la Taula, els alcaldes del Baix Camp van 

aprovar una declaració en què s’acusava l’Agència Ca-

talana de l’Aigua (ACA) de ser parcial i fer seves les 

reclamacions del Priorat i s’assegurava que un infor-

me de l’ACA on es feien palesos els usos il·legítims de 

l’aigua era “absolutament esbiaixat” i que “el Siurana 

no és un riu exclusiu” del Priorat. 

Aigua per a reg destinada a indústries  
i municipis sense concessió
Després de 70 anys servint-se de l’aigua del 

Siurana, era previsible que la radiografia presentada 

per l’ACA fes pujar els colors a la cara als ajuntaments 

implicats. Inspeccions fetes al llarg del 2018 eviden-

ciaven bombaments, usos il·legítims, dipòsits i cana-

litzacions que no tenen res a veure amb l’honorable 

herència dels pagesos del principi del segle XX.

Els tècnics van constatar com 60 hores d’ai-

gua del pantà i una concessió d’aigua per a reg aca-

bava a la planta de compostatge de l’empresa pública 

SECOMSA a Botarell per a l’activitat industrial o com 
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una indústria alimentària de Riudoms s’abastia ínte-

grament de l’aigua del Siurana. L’informe detalla un 

bombament d’aigua per part de l’Ajuntament de Bota-

rell i una derivació d’aigües superficials a la sortida del 

túnel de transvasament que s’utilitza tots els dies de 

l’any. També, com l’Ajuntament de Maspujols disposa 

d’un dipòsit soterrat on es deriven les aigües del pan-

tà, o consums reconeguts per part de l’Ajuntament de 

Constantí en unes instal·lacions fetes per al bomba-

ment i dipòsit d’aigües, o l’ús d’aigua per part de l’Ajun-

tament de la Selva del Camp justificat perquè “s’utilitza 

uns quatre mesos l’any en època estival des del 2015”. 

Aquests usos són absolutament prohibits 

d’acord amb la concessió, delimitada a l’agricultura i 

per a ús de boca per l’Ajuntament de Reus, que té el 

30% de la propietat del pantà. Però a Reus disposar de 

terrenys amb “hores d’aigua” és un luxe perquè l’aigua 

provinent del Siurana és sis vegades més econòmica, 

un luxe que indústries i ajuntaments tenen molt en 

compte a l’hora d’abaratir els rebuts de l’aigua. 

L’enrenou per l’informe de l’ACA no solament va 

provocar l’emprenyada dels alcaldes, sinó que la ma-

teixa comunitat de regants va anunciar que deixava 

de formar part de la Taula del Siurana recordant que 

la participació en el fòrum és voluntària. L’entitat, més 

de 100 anys després de la seva constitució, ja no és 

aquella agrupació de pagesos voluntariosa; es tracta 

d’una estructura gerencial d’empresa pública amb un 

pressupost de més de 2 milions d’euros que supera 

amb escreix els comptes de qualsevol municipi del 

Priorat, amb projectes de licitació de més de 600.000 

euros i que disposa d’un administrador amb qualifi-

cació de càrrec directiu amb un sou anual (2018) de 

59.244,54 euros. 

Entitats ecologistes 

consideren el 

transvasament Siurana-

Riudecanyes un 'espoli 

injustificat' per al Priorat i 

sol·liciten el tancament de 

la connexió
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Per la seva banda, l’1 d’octubre de 2019, el Con-

sell Comarcal del Priorat va fer públic un manifest on 

els alcaldes prioratins reclamaven saber el volum anual 

d’aigua derivat del riu Siurana al pantà de Riudeca-

nyes, quines eren les suposades 3.802 hectàrees de 

superfície de regadiu de la concessió, el detall dels 

conreus existents, les tècniques de reg utilitzades i el 

volum d’aigua que ha estat destinada a l’abastiment 

de la ciutat de Reus i la destinació de la resta d’aigua 

recollida al pantà de Riudecanyes.

“Allò que passa amb el riu Siurana no s’aguanta 

des de cap punt de vista: ni social, ni mediambiental, 

ni legal”, va declarar el president del Consell Comar-

cal del Priorat, Jordi Sabaté, després d’anunciar una 

ofensiva jurídica per a la revisió de la concessió dels 

drets sobre l’aigua del riu Siurana. 

La Plataforma pel Riu Siurana, la Plataforma 

en Defensa de l’Ebre o entitats com el Grup d’Estudi 

i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) i Eco-

logistes en Acció en la presentació de l’informe Inci-

dència ambiental i social del transvasament Siura-

na-Riudecanyes van denunciar el que consideren un 

espoli injustificat i ja han sol·licitat als governs català 

i espanyol el tancament de la connexió per obsoleta i 

fent avinents les alternatives per als regants de Riu-

decanyes. “El que el 1930 era una concessió ara és un 

espoli per al Priorat”, al qual atribueixen la pèrdua de 

fins a la meitat de la població en diferents municipis 

de la comarca. 

Després d’un segle, s’han modernitzat les infra- 

estructures hidràuliques amb sistemes d’aprofitament 

millors i més eficients, la pagesia no és aquell sector 

econòmic imponent del segle XX, i no existeix la ma-

teixa concepció sobre l’equilibri territorial, però aquells 

Sergi Franch (Reus, 1976). Periodista.  
Ha viatjat en diferents ocasions a Líbia, 
Egipte, Kurdistan turc i iraquià, on ha fet 
diferents reportatges. Des del 2012 ha 
sovintejat les estades a Síria documentant 
la vulneració de drets humans. Ha escrit al 
diari Ara, al setmanari La Directa, ONG-c, 
El Temps, Gara i ha col·laborat a Catalunya 
Ràdio i Cadena SER. Ha treballat a Alcover 
Ràdio, Ràdio Terra, Agència de Notícies 
Andorrana, Ara Andorra i ElDiario.es.  

3.750 títols de propietat del pantà de Riudecanyes 

perviuen esprement al màxim el Siurana.

Al mes de desembre passat, la comunitat de 

regants va licitar unes obres de la séquia de Salou. 

Entre els membres de la mesa de contractació s’hi 

trobava l’advocat i empresari Ricard Font de Rubi-

nat, descendent de l’alcalde de Reus Pau Font de  

Rubinat, que al principi del segle XX va promoure el 

pantà de Riudecanyes. Avui, la ciutat que li agraeix 

aquella obra i li dedica carrers encara té l’aixeta de l’ai-

gua i està poc disposada a discutir la qüestió mentre 

fa desembocar el riu Siurana a Salou.
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Considerat per l’ONU “probable-

ment el pitjor desastre natural 

de la història de l’hemisferi sud”, 

va provocar 1.300 morts i va 

afectar gairebé tres milions de 

persones al març passat. Beira, 

una ciutat de mig milió d’ha-

bitants, va quedar literalment 

convertida en una illa. Va arra-

sar gairebé tres països sencers, 

però dels més oblidats del món: 

Moçambic, Zimbàbue i Malawi.

És el desastre natural que més 

vides humanes s’ha cobrat 

el 2019. Les intenses pluges 

monsòniques que van inundar 

el nord del país a l’agost passat 

van causar 1.900 morts i un mi-

lió d’evacuacions forçades. Amb 

tot, la majoria dels mitjans de 

comunicació catalans amb prou 

feines ho van tractar com una 

anècdota estival.

Aquest vaixell, que transportava 

cotxes i productes químics cap 

al Marroc, va enfonsar-se al mar 

Cantàbric al maig. Carregat amb 

2.200 tones de fuel, va provocar 

el vessament més greu a la zona 

des del vessament del Prestige 

l’any 2002, però no va merèixer 

pràcticament cap cobertura.

Els incendis de l’Amazones i els d’Austràlia van omplir informatius i xarxes 

socials. El mateix ha passat —per motius més obvis— amb el temporal Glòria. 

Però molts altres desastres naturals i ambientals no han tingut tant d’im-

pacte mediàtic malgrat que siguin igualment alarmants. JOAN CANELA

9 desastres ambientals  
sense atenció mediàtica

1. Cicló Idai 2. Inundacions  
a l’Índia

3. Marea negra 
del ‘Grande 
América’

EL DESINFORMATIU
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L’aparició, a l’octubre, de milers 

de peixos morts a la llacuna del 

mar Menor, a Múrcia, va generar 

un cert escàndol mediàtic. Les 

autoritats van bandejar ràpida-

ment l’assumpte, i en van as-

senyalar com a causa les inun-

dacions del temporal DANA. 

Els científics, però, asseguren 

que hi té molt a veure el model 

d’agricultura intensiva que està 

exhaurint la capacitat de resi- 

liència d’aquest ecosistema.

Els desastres relacionats amb 

la meteorologia o amb els fe-

nòmens geològics van forçar 

més de 17 milions de persones 

a deixar casa seva l’any 2018, 

segons el Centre de Control de 

Desplaçaments Interns. Alguns 

d’aquests moviments, com la 

marxa migrant que va partir des 

d’Hondures cap als EUA, han 

tingut ressò mediàtic, però po-

ques vegades s’han relacionat 

amb el canvi climàtic.

La península Ibèrica, i sobretot 

el seu sud mediterrani (el País 

Valencià, Múrcia i l’Andalusia 

occidental), pateixen de fa anys 

la pitjor sequera des que hi ha 

registres. Els mitjans informen 

puntualment del cabal dels pan-

tans, però el problema va molt 

més enllà: la gestió catastròfica 

de l’aigua i l’augment mitjà de 

la temperatura amplifiquen els 

riscos d’incendis forestals i de 

desertificació. 

Un informe de l’Ajuntament de  

Barcelona d’inicis del 2020 atri- 

bueix al turisme el 75% de les 

emissions de CO2 de la ciutat. A es-

cala global, genera el 8% dels ga-

sos d’efecte d’hivernacle. Avions i  

creuers —amb combustible lliure 

d’impostos i de limitacions ambie- 

ntals— en són els causants prin-

cipals sense que, per ara, s’hagi 

iniciat un debat sobre la qüestió.

L’ONU alerta que cada dia des-

apareixen unes 150 espècies 

animals i que un milió —dels vuit 

milions totals— es troben ame-

naçades. Els biòlegs parlen ja de 

la Sisena Extinció Massiva, com-

parable a la que va posar fi, per 

exemple, als dinosaures. La dife-

rència és que per primera vegada 

és una extinció provocada per 

una altra espècie: la humana.

L’augment del nivell del mar està 

amenaçant l’existència matei-

xa d’arxipèlags al sud del Pací-

fic com Nauru, Tuvalu o Kiribati. 

A banda de les conseqüències 

socials, ambientals o psicològi-

ques que això implicarà, també 

hi ha un problema nou: l’aparició 

d’un gruix de població apàtrida 

sense cap territori que li atorgui 

una nacionalitat.

4. Desastre del 
mar Menor

5. Sequera 
inaudita

6. Desplaçats  
pel clima

7. Contaminació 
per turisme

8. Extinció 
massiva

9. Desaparició  
de països
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L’aposta del govern d’esquerres 

per la mobilitat sostenible ha estat 

durament criticada pels diaris con- 

servadors. Paral•lelament, les ac-

tuacions han rebut premis esta- 

tals i cada dia compten amb més 

usuàries.

L’embús  
comunicatiu  
contra les bicis  
a València

RAQUEL ANDRÉS DURÀ 
PERIODISTA I CORRESPONSAL  

DE ‘LA VANGUARDIA’   

AL PAÍS VALENCIÀ
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“Trànsit preveu embussos en la ronda interior amb 

el carril bici que pretén fer Compromís”. És la prime-

ra notícia negativa contra l’aposta de València per 

la mobilitat sostenible el 9 de juny de 2015, és a dir, 

13 dies després de les eleccions municipals que van 

capgirar la política municipal: dels 24 anys de Rita 

Barberá (PP) a un govern en coalició entre Compro-

mís, el PSPV-PSOE i València en Comú. Fou el tret 

d’eixida d’una intensa campanya comunicativa de 

qui veia perillar les comoditats del cotxe en favor 

de quatre hippies que volien moure’s amb bicicle-

ta. El temps ha demostrat que eren molts els usua-

ris potencials dels carrils bici i que és un pilar més 

d’una estratègia necessària en temps d’emergència 

climàtica, com així ho han valorat diversos reconei-

xements.

Amb el pas del temps, els titulars van anar 

multiplicant-se i es van focalitzar en el regidor de 

Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, 

Giuseppe Grezzi, un italià popularitzat especialment 

pels mitjans conservadors de la ciutat i conegut pel 

seu estil directe i políticament incorrecte a les xarxes 

socials: tota una mina per als seus detractors. Va ser 

titllat d’“assot dels conductors” i va protagonitzar di-

versos titulars: “El laberint de Grezzi”, “Els capritxos 

de Ribó-Grezzi” o “Grezzi acreix la seua llegenda”. Un 

article del 17 de juny de 2015 de Las Provincias es ti-

tulava “La València que s’aveïna amb Ribó” i al subtí-

tol concretava: “Més conversió en zona de vianants i 

carrils bici encara que hi haja embussos”. Un altre (17 

de gener de 2019, Las Provincias): “Onze nous carrils 

bici tibaran la relació amb els veïns”.

Els articles negatius van proliferar a la premsa 

local, especialment a Las Provincias, tot i que altres 

L’agressivitat contra els 
carrils bici es justifica per 
una defensa acèrrima 
dels drets-privilegis 
dels conductors, que 
veuen amenaçada la 
comoditat amb la qual 
s’han mogut durant 
dècades per València
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mitjans van comprar el seu discurs en certes actua- 

cions. Un exemple clar va ser la implantació d’un car-

ril bici a l’avinguda del Regne de València, que tra-

vessa una de les zones amb més poder adquisitiu de 

la ciutat. El carril bici va reduir els de cotxes de dos a 

un, una actuació molt criticada per les complicacions 

que suposaria per als vehicles d’emergències; ara bé, 

de facto abans ja era així perquè la via era ocupada 

constantment per cotxes aparcats en doble filera. La 

polèmica va ser difosa àmpliament per altres mitjans 

com la SER o El Mundo, i l’oposició, el PP i C’s, va 

prometre eliminar-lo als seus programes electorals.

En canvi, la preocupació d’aquests mitjans per 

la circulació en cas d’emergència desapareix quan els 

cotxes aparquen de manera irregular i obstaculitzen 

en dies de partit les vies dels voltants dels estadis de 

futbol del València CF i del Llevant UD. És un proble-

ma molt denunciat pels afectats. L’expresidenta de 

l’Associació de Veïnes de l’Amistat, Sol Romeu, narra-

va així a La Vanguardia el seu patiment: “Sofrim la in-

vasió dels cotxes des de fa 20 anys. La lluita ha estat 

immensa i hem tingut problemes d’incendis, fuites 

de gas i persones malaltes que han hagut de treure 

en braços perquè no han pogut passar els bombers”. 

Només se’n va fer ressò d’aquest fet, setmanes des-

prés, la SER, amb el titular: “Aparcar quan es va al 

futbol, odissea o privilegi?”.

L’agressivitat contra els carrils bici es justifica 

per una defensa acèrrima dels drets-privilegis dels 

conductors, que veuen amenaçada la comoditat amb 

la qual s’han mogut durant dècades per València. Es 

ven com un dilema de llibertat d’agafar el cotxe o no, 

quan és obvi que la ciutadania no activista procura 

triar sempre el mitjà de transport que li resulta més 

còmode o ràpid. Això suposa que en una ciutat un 

no és realment lliure de moure’s amb bici si la infra-

estructura no la fa veritablement segura o no traça 

un recorregut fluid. L’amenaça percebuda pels pri-

vilegiats queda palesa molt clarament en aquestes 

paraules extretes de l’article d’opinió “La bicicleta de 

Grezzi” (1 de juny de 2019, Las Provincias): “[...] Ningú 

clama perquè augmenten els quilòmetres de carril 

bici. Ningú. El que molesta a molts és que es faça a 

costa d'altres vehicles, deteriorant altres maneres de 

moure’s per la ciutat. Perquè Grezzi presumeix que 

cada mes es redueix el trànsit a València. Normal. 

La llei de l'embut. Si elimines zones d'aparcament, si 

carrers amb dos o tres carrils els deixes en un, amb 

el consegüent embús continu, i si el preu dels apar-

caments és ofensiu, entens que la gent es busque la 

vida per a encaminar-se cap al centre de València”.
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Eixa és la clau del canvi de model de ciutat 

i de les polítiques de mobilitat del govern d’esquer-

res: penalitzar l’ús del transport privat més conta-

minant en favor del transport públic i de l’individual 

no motoritzat. En un altre article de La Vanguardia, 

l’ambientòleg valencià Andreu Escrivà instava el go-

vern municipal a seguir “aprofundint i accelerant” els 

canvis en la mobilitat i “eliminar carrils per a cotxes i 

aparcaments”: “Jo tinc cotxe i poques vegades l’uti-

litze per València; em resulta incòmode, però no tant 

com hauria de ser. Vull que m’ho posen difícil, que 

anar amb cotxe per la ciutat siga un suplici i només 

siga plausible per a aquelles persones que realment 

ho necessiten”.

Mirem les dades: aquestes demostren que la 

millora i l'ampliació de la xarxa de carrils bici ha empès 

més gent a utilitzar-los, siga amb bici o amb patinets 

elèctrics. Comparem els mapes d’intensitat dels me-

L’aposta per la mobilitat sostenible a 
València ha estat àmpliament reconeguda. 
Va guanyar dos anys el premi Setmana 
Espanyola de la Mobilitat Sostenible per part 
del Ministeri de Medi Ambient quan estava 
en mans de l’executiu de Mariano Rajoy

sos de novembre dels últims quatre anys: en 2016, 

encara no existia l’anella ciclista que voreja l’ametlla 

central de la ciutat i les circulacions més altes vo-

rejaven les 1.700 bicicletes per la zona universitària 

de Blasco Ibáñez; en 2017, eixa àrea ja superava les 

2.100, però l’anella —inaugurada al març— acollirà la 

circulació més gran, amb una mitjana de 3.300 bicis 

diàries; en 2018, les xifres creixen moderadament, i, 

en 2019, la mitjana s’apropa a les 6.000 bicis diàries. 

En total, entre el març del 2017 i el setembre del 

2019 van circular 2,7 milions de persones pel tram de 

l’anella ciclista ubicada enfront de l’estació del Nord, 

mentre que el trànsit de vehicles motoritzats va cau-

re un 8,2% en dos anys, comparant el mes de juliol 

del 2017 i el del 2019.

Més enllà de les xifres, l’aposta per la mobi-

litat sostenible a València ha estat àmpliament re-

coneguda. Va guanyar dos anys el premi Setmana 
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Espanyola de la Mobilitat Sostenible per part del 

Ministeri de Medi Ambient quan estava en mans de 

l’executiu de Mariano Rajoy, del PP, partit que a es-

cala municipal estava criticant les actuacions. En 

2018, la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina 

(PP), va donar a Joan Ribó el premi Ciutat Sosteni-

ble en la categoria de Mobilitat i Canvi Climàtic, que 

atorga la Fundació Fòrum Ambiental, per l’anella ci-

clista. Igualment, en 2016, l’European Mobility Week 

va nominar el cap i casal com una de les 10 millors 

ciutats europees pel seu foment de la mobilitat sos-

tenible.

Els resultats electorals del maig del 2019 van 

reflectir que l'embús comunicatiu contra la trans-

formació cap a la mobilitat sostenible a València no 

ha obtingut el rèdit polític esperat. Per això, potser, 

des d'aleshores les bicis circulen amb més fluïdesa 

per les pàgines dels diaris conservadors.
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El català, en desigualtat als 
mitjans dels Països Catalans

Només 1 de cada 10 mitjans de comunicació 
en català es troba fora de Catalunya

La presència de mitjans de comunicació 

en català varia molt als diferents territoris 

de parla catalana. Segons la fotografia que 

van fer els investigadors del grup sobre 

mitjans de comunicació i periodisme en 

llengües minoritzades europees HEKA de 

la Universitat del País Basc, el 2016 hi ha-

via en el conjunt dels Països Catalans 757 

mitjans de comunicació en català. Per 

elaborar aquest cens mediàtic, els inves-

tigadors van filtrar els mitjans que tenien 

una periodicitat mínima bianual i un per-

centatge de català d'un mínim del 70%.

Catalunya
661

La Franja
1

País Valencià
33

Illes Balears 
49

L'Alguer
1

Andorra
9 mitjans en català

Catalunya del 
Nord 3

Als Països Catalans 
hi ha 1 mitjà 
per cada 12.000 
parlants de català

A Catalunya
hi ha 1 mitjà 
per cada 8.300 
parlants de català

VICTÒRIA OLIVERES
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Font: grup HEKA  (https://incom.uab.cat/occ/2019/01/02/
el-consum-de-mitjans-de-comunicacio-en-catala/)

RÀDIOCatalunya

Illes Balears

País Valencià

Andorra

Catalunya del Nord

La Franja

L'Alguer
1

1

1

11

2

2

2

34

1110

10
32

10

5

285
214

48
117

TELEVISIÓ DIGITALSPREMSA ESCRITA
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Malgrat que Bildu va formar-se 

quan ETA ja havia anunciat que 

deixava les armes, sembla que hi 

ha sectors que no n’han superat 

la desaparició. Tot i que aques-

ta denominació podria vorejar 

la il•legalitat —acusa falsament 

algú d’un delicte com “pertinen-

ça a organització terrorista”—, 

la podem trobar en mitjans com 

Abc, El Correo o El Mundo.

És un dels termes habituals en 

el lèxic especialitzat en la ridi-

culització i el menysteniment 

dels adversaris. Popularitzat per 

la dreta en temps de Zapatero, 

amb referència a la decisió de re-

tirar les tropes de l’Iraq, ha estat 

naturalitzat en el llenguatge me-

diàtic i polític diari. Ara es llança 

sobretot contra els qui critiquen 

les mesures migratòries.

Respon a l’obsessió d’alguns sec-

tors unionistes amb els cognoms 

i els orígens, mentre acusen l’in-

dependentisme de supremacis-

ta. Actualment, l’ús de “xarnego” 

com a insult només es troba en 

tribunes com Abc, la COPE o El 

Español, per referir-se a aquells 

catalans d’origen espanyol que 

defensen la independència.

Les xarxes socials són una amarga arena de lluita on la ràbia es combina 

amb el sarcasme per inventar desqualificacions per als rivals ideològics. 

La moda, però, no es limita a perfils anònims i trols, sinó que arriba també 

a opinadors i tertulians i a representants polítics “seriosos”. Heus aquí una 

petita guia per no perdre’s en la criminalització mediàtica. JOAN CANELA

Diccionari dels  
nous insults polítics

'Bildutarra' 'Bonista' 'Charnego 
agradecido'

EL DESINFORMATIU
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És una de les expressions preferi-

des de la caverna mediàtica per 

referir-se a Unides Podem, fins 

al punt que ha acabat formant 

part del llenguatge habitual de 

l’“extrem centre” espanyol. Amb 

l’entrada d’aquesta formació al 

Govern de La Moncloa, és espe-

rable que tornem a tenir notícies 

de Veneçuela, ja que tothom sap 

que aviat començaran a apli-

car-nos les mateixes polítiques.

Un autèntic clàssic de l’insult po-

lític internacional, el va inventar 

als anys noranta l’extrema dre-

ta dels EUA. Va començar a po-

pularitzar-se a l’Estat espanyol  

el 2017 amb el judici a Juana Ri-

vas, la dona que es va negar a 

lliurar els fills a la seva exparella  

condemnada per maltracta-

ments. Des de llavors és un dels 

termes preferits de propagandis-

tes i polítics de dretes per desa-

creditar el moviment feminista.

En un debat a La Sexta noche el 

2015, Pablo Iglesias va començar 

a anomenar Eduardo Inda amb el 

nom d'un personatge de la sèrie 

infantil Zipi i Zape: el pare dels 

entremaliats bessons, un home 

d’ordre que sempre vesteix amb 

jaqué. Des de llavors, tant el  

líder de Podem com diverses  

figures del partit s’han referit 

així a Inda i també a altres “pe-

riodistes” implicats amb les cla-

vegueres de l’Estat.

Contracció de gay i de batasuno, 

un insult arcaic dels anys no-

ranta que equival a etarra. Va 

inventar-se’l la periodista Emilia 

Landaluce a El Mundo quan els 

organitzadors de la marxa de 

l’Orgull Gai de Madrid van ve-

tar-hi Ciudadanos, en resposta 

als pactes d’aquesta formació 

amb els homòfobs de Vox. Com 

si decidir qui pot venir i qui no a 

la teva festa fos el mateix que 

posar bombes.

Encreuament ocurrent de nazi i 

de lazo per definir els qui porten 

el llaç groc que demana l’alli-

berament dels presos polítics.  

És un retorçament semàntic 

que pretén equiparar un símbol 

pro drets humans amb l’esvàs- 

tica. Nascut de l’activisme  

digital tabarnès, ha arribat  

a portals digitals com per  

exemple OKDiario, on és d’ús 

habitual entre els seus colum-

nistes, o a ElCatalán.es.

Són els culpables de la mort de 

l’humor, la nova Inquisició de la 

correcció política, la “postcen-

sura que no ens deixa dir res” i 

fins i tot els protagonistes d’un 

anunci de Campofrío. En canvi, 

no ho són els qui, molestos per 

l’humor que va des de baix cap 

a dalt, han portat davant dels 

tribunals Dani Mateo, Valtònyc, 

Strawberry, Cassandra Vera, 

Toni Galmés i altres encausats 

els darrers anys.

'Comunista 
bolivariano'

Don Pantuflo 'Feminazi'

'Gaytasuno' 'Lazi' 'Ofendidito'



un diagnòstic a l’alça a costa 
de les pacients

La  
infertilitat,
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De cada 10 dones que se sotmeten 

a un tractament de fertilitat als 

Països Catalans, 8 ho fan en una 

clínica privada. Malgrat tenir una 

legislació permissiva en aquest 

àmbit i la necessitat de combatre 

una natalitat cada cop més bai-

xa, les polítiques públiques no fan 

prou per adreçar el problema. Això 

adoba el terreny al negoci privat  

i fa de l’Estat espanyol el líder  

europeu en el sector de la repro-

ducció assistida.

Maria Manyosa Masip
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Una de cada quatre dones nascudes el 1975 no tin-

drà fills quan arribi als 50 anys en contra de les seves 

pròpies expectatives i desitjos, segons un informe 

del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB del 2016. 

Ajornar o descartar la maternitat, més enllà del dis-

curs patriarcal que en culpabilitza les dones, no és 

una decisió lliure de condicionants: respon a causes 

econòmiques, laborals i socials complexes.

En tot cas, les xifres són demolidores: la na-

talitat cau (1,2 fills per dona a l’Estat espanyol l’any 

2018) i l’edat mitjana de les mares és cada cop més 

elevada (32 anys). A això s’hi suma que un 15% de 

les parelles heterosexuals en edat fèrtil a l’Estat es-

panyol (unes 800.000, aproximadament) no poden 

aconseguir una gestació de manera espontània. 

Mentrestant, l’Estat espanyol és el país euro-

peu més actiu en matèria de reproducció assistida, 

amb 120.000 cicles anuals, segons la Societat Eu-

ropea de Reproducció Humana i Embriologia. L’any 

2018, un 8% del total de nadons nascuts van ser 

concebuts en processos d’aquest tipus, i gairebé una 

quarta part es va fer en clíniques de Catalunya. 

D’aquests, però, només una petita part l’assu-

meix actualment el sistema de salut pública. Així, un 

80% de les dones amb problemes de fertilitat, sense 

parella o lesbianes es costegen els processos de ma-

ternitat, que oscil·len entre uns preus per cada cicle 

de com a mínim 1.000 euros en la inseminació artifi-

cial i 8.000 euros en la fecundació in vitro. 

Als Països Catalans sota legislació espanyola 

hi ha un centenar de clíniques privades de reproduc-

ció assistida: 64 a Catalunya, 10 a les illes Balears i 

28 al País Valencià. A l’Estat espanyol n’hi ha fins a 

320, segons el Ministeri de Sanitat. L’Institut Valencià 

L'augment de l'edat de les 

dones en tenir el primer fill 

ha obert el debat sobre si 

cal modificar la limitació 

dels 40 anys per accedir a 

un tractament de fertilitat 
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d’Infertilitat (IVI) és un dels gegants del sector, amb 

65 centres arreu del món. Segons un estudi de DBK 

Informa, el volum de negoci de les clíniques priva-

des de reproducció assistida va arribar el 2018 a 467  

milions d’euros, un 4,9% més que l’any anterior.

És difícil determinar si el nombre de clíniques 

privades ha fet que la sanitat pública no hagi invertit 

prou a donar resposta als problemes de fertilitat, o si 

ha estat la desatenció de la pública que ha obert les 

portes a la proliferació del sector privat. En tot cas, 

la privatització fa que les llistes d’espera del sistema 

públic no siguin encara molt més elevades. 

Només casos que puguin ser exitosos
Els recursos públics que es destinen a fer 

front a problemes de fertilitat van de la mà de certs 

requisits. Perquè una parella heterosexual sana  

menor de 35 anys sigui diagnosticada amb una dis-

funció reproductiva en la sanitat pública, caldrà que 

hagi provat de concebre un nadó sense èxit durant 

un temps de 6 a 12 mesos. Aleshores, des de l’am-

bulatori la derivaran a un hospital, on faran proves 

als dos membres de la parella fins a identificar-ne la 

causa. A partir d’aquí es podrà decidir el tractament 

a seguir: la inseminació artificial (a la qual poden  

accedir dones fins als 37 anys) o la fecundació in vitro 

(fins als 40).

A banda, hi ha altres requisits per a les dones 

que vulguin fer un tractament de fecunditat com són 

no tenir cap fill en comú i sa amb la parella actual, ni 

haver fet tres o més tractaments de fecundació in 

vitro sense èxit, per la pública o per la privada. Tam-

bé queden descartades les dones amb un diagnòs-

tic mèdic que impossibiliti resultats satisfactoris del 

tractament, com pot ser una baixa reserva ovàrica 

(o sigui, un baix nombre d’òvuls disponibles), o bé 

que s’hagin sotmès anteriorment a una lligadura de 

trompes. Així doncs, el protocol cerca que a l’hora 

de fer un tractament “hi hagi possibilitats raonables 

d’èxit”, com ho recull la Llei sobre tècniques de repro-

ducció humana assistida, del 2006. 

Els 40 anys, una frontera qüestionada
El fet que les dones, de mitjana, cada cop si-

guin més grans en tenir el primer fill ha obert el debat 

sobre si cal modificar la limitació màxima dels 40 anys 

per accedir a un tractament de fertilitat. D’un quant 

temps ençà s’ha posat sobre la taula la necessitat de 

repensar els criteris des d’una perspectiva sanitària i 

no aparentment objectiva, com pot ser l’edat. 

En aquest sentit, al desembre del 2016 les Corts 

Valencianes van aprovar per unanimitat, a proposta de 

Compromís, una proposició no de llei que instava el 

Consell a incloure en la cartera de serveis de la sanitat 

pública tractaments per a dones fins als 42 anys. 

L’actual secretària autonòmica de Salut Públi-

ca de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro Ca-

sillas, defensava la proposició argumentant que “la 

limitació d’edat imposada pel Partit Popular [la Llei 

de reproducció assistida del 2003] suposa un gran 

negoci per a les empreses privades de reproducció 

assistida, que sí que estan oferint i donant aquest 

servei justament perquè les dones amb aquesta edat 

encara són fèrtils. La sanitat pública té l’obligació de 

garantir l’accés a aquestes tècniques a edats més 

avançades”. De moment, però, això no ha ocorregut.

A la limitació de l’edat s’hi suma el temps d’es-

pera per ser ateses a l’hospital, que, segons les testi-
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PROBLEMES DE  
FERTILITAT EN  
PARELLES  
HETEROSEXUALS

30%
FEMENINS

30%
MASCULINS*

40%
MIXTOS O  
DE CAUSA  
DESCONEGUDA 

*Amb la implementació de la tècnica ICSI (microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozous), des del 1994 gairebé la 
totalitat dels factors masculins es poden resoldre amb medicació.

PROBABILITAT 
DE QUEDAR-SE  
EMBARASSADA  
SEGONS L’EDAT

25% 20% 5%

20 ANYS 30 ANYS 40 ANYS

EDAT DE LES 
DONES EN 
TENIR EL 
PRIMER FILL

1975     1978     1981     1984     1987     1990    1993     1996     1999     2002     2005     2008     2012     2015     2018

Font: Societat Espanyola de  
Fertilitat (SEF).

Font: Societat Espanyola de  
Fertilitat (SEF).

Font: Institut Nacional  
d’Estadística d’Espanya.
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monis consultades, pot ser de 6 a 24 mesos. El 2018 

hi havia a Catalunya 3.200 dones en llista d'espera 

per a una fecundació in vitro (el 2017 es van fer tan 

sols 914 procediments), segons va explicar la secre-

tària general de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, 

en resposta parlamentària.

La presidenta de l’associació d’àmbit estatal 

Xarxa Nacional d'Infèrtils, Helena Fernández, as-

segura que l’espera incerta de les llistes fa que les 

dones vagin a les clíniques privades. També són 

factors importants el temps que porten de procés 

abans no hi arriben (entre 6 i 12 mesos) i l’edat que 

tenen, que condiciona el percentatge d’èxit per que-

dar embarassades. 

Fernández explica que “és normal plantar-se 

amb 35-38 anys sense haver pogut ser mare per cir-

cumstàncies econòmiques. Si en tens 38 i als 40 ja 

no pots optar a un tractament públic, el temps que 

necessites no el pots passar en llista d’espera”. És 

el que li va passar a la C., que, després d’un any es-

perant a la Vall d’Hebron, quan va ser el torn no va 

poder accedir-hi perquè feia els 40 anys uns quants 

mesos després. 

La legislació més progressista d’Europa
L’Estat espanyol va ser un dels primers d’Eu-

ropa a legislar sobre les tècniques de reproducció as-

sistida, l’any 1988. El 2003 (el PP) i el 2006 (el PSOE) 

es va reformular la normativa, i es va convertir en 

la més progressista del continent en aquest àmbit. 

Entre altres coses, la nova regulació incloïa l’accés 

a aquestes tècniques de “dones independentment 

del seu estat civil i de la seva orientació sexual”; o 

sigui, dones solteres i parelles lesbianes. Tanmateix, 

aquesta mesura no es va desplegar en totes les co-

munitats autònomes fins al 2019.

Segons l’advocada Mireia Aznar Martín, secre- 

tària de la Secció de Dret Sanitari del Col·legi de 

l’Advocacia de Catalunya i sòcia del despatx d’ad-

vocats Domínguez Ventura, la llei del 2006 “va ser 

una evolució perquè es va ajustar als avenços cien-

tífics del moment, va intentar donar resposta legal a 

certs dilemes ètics i també adequar-se a les realitats  

socials i legislatives”.

FEMENINS
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En canvi, en altres països europeus es con-

diciona l’accés a la reproducció assistida al fet que 

la dona estigui casada o tingui una parella home, a 

l’existència d’una causa mèdica d’esterilitat, o bé es 

limiten certes tècniques o la manera de realitzar-les.

El fet que la legislació espanyola sigui en com-

paració més permissiva ha convertit l’Estat en el re-

ceptor d'un 40% de les dones i parelles europees que 

viatgen a un altre país per sotmetre’s a un procés de 

reproducció assistida. Els tractaments fets a dones 

estrangeres representen un 10% del total. El doctor 

Agustín Ballesteros, director de l’IVI Barcelona, de 

l’IVI Lleida i de l’IVI Girona i antic president de la So-

cietat Espanyola de Fertilitat, rebutja el concepte de 

“turisme de fertilitat”: “No venen a fer turisme: a la 

complexitat del procés de maternitat s’hi suma que 

han de fer-ho en un altre país”.

El temps dirà quins problemes legals es po-

den derivar de legislacions (i, per tant, drets i deures)  

diferents en cada país. Per exemple, la llei espanyola 

estableix que, en tractaments fets amb donants de 

semen, només podrà revelar-se la identitat d’aquest 

de manera molt excepcional, i en circumstàncies  

extraordinàries que comportin un risc per a la vida o 

la salut del fill, sempre que aquesta informació sigui 

indispensable. És possible que, en un futur, els fills 

engendrats a l’Estat espanyol de mares alemanyes, 

suïsses o daneses, països on el donant no és anònim, 

reclamin saber-ne la identitat? On acaben els drets 

dels donants i comencen els dels fills i de les filles per 

saber de qui van ser engendrats?

Sobre el paper sembla tot resolt, però hi ha qui 

veu una incongruència entre les persones engen-

drades mitjançant reproducció assistida i les adopta-

El fet que la legislació 

espanyola sigui més 

permissiva ha convertit 

l’Estat en el receptor 

d'un 40% de les dones i 

parelles europees que 

viatgen a un altre país per 

sotmetre’s a un procés de 

reproducció assistida
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des, que sí que tenen dret a conèixer qui són els seus 

progenitors biològics. A l’octubre del 2018, el presi-

dent del Comitè de Bioètica d’Espanya apuntava en 

declaracions a El Mundo la necessitat d’estudiar el 

tema de l’anonimat dels donants i explicava que del 

que es tractava era de “crear un sistema d’acompa-

nyament i d’assessorament similar a l’adopció que 

permeti estudiar cada cas”.

Combatre l’estigma
A tot aquest entramat cal sumar-hi l’estig-

matització social amb què s’ha vinculat la inferti-

litat. La doctora Ana Polo, directora del programa  

de reproducció assistida de la Fundació Puigverd i de 

l’Hospital de Sant Pau, explica que és un diagnòstic 

mèdic, “duríssim” de donar i de rebre, i té un impacte 

emocional molt important, però cal saber que “no és 

culpa de ningú i hi ha tractaments”.

Sovint, el que passa és que les dones se sen-

ten responsables de no haver adquirit la informació 

sobre el seu propi cos. No hi ajuda la normalització 

de casos de famoses televisives com el d’Ana Rosa 

Quintana, que va tenir un fill amb 48 anys, o el d’Anne 

Igartiburu, amb 47. La doctora Polo es mostra taxa-

tiva: “A partir dels 38 anys, encara que les dones se 

sentin joves, la seva fertilitat no ho és, i quedar-se 

embarassada pot resultar difícil”.

Algunes dones asseguren que no sabien de 

l’existència de la reserva ovàrica fins que van tenir 

un diagnòstic d’infertilitat. Els protocols sanitaris de 

moment no inclouen explicar-ho ni fer-ne un segui-

ment (per exemple, als 30 anys), un fet que podria 

ajudar a la planificació de la maternitat. “Et passes 

l’adolescència patint creient que et pots quedar em-

Maria Manyosa Masip (Sabadell, 1982). 
Comunicadora social. Especialista en 
drets humans, comunicació de conflictes 
i analisi crític del discurs. Ha treballat 
en premsa, ràdio i tele, i actualment és 
responsable de comunicació de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia. Membre de la Junta del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils, ha coordinat 
l’Observatori d’actualitat del discurs 
discriminatori als mitjans.

barassada en qualsevol moment i, quan et fas gran i 

t’hi vols quedar, no pots. Molt abans d’allò de l’arròs 

passat, el que necessitem és informació”, assegura 

la K., des de l’anonimat amb un diagnòstic de meno-

pausa precoç. 
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La representació escassa i esbiaixada de les persones  

no blanques als mitjans construeix i perpetua estereotips sobre elles.

On és la diversitat  
a les redaccions? 

BEATRICE DUODU 
PERIODISTA AL PROGRAMA ‘PLANTA BAIXA’, DE TV3
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Una vegada tornava de comprar, carregada fins dalt 

de bosses, i una veïna, que esperava l’ascensor al 

portal, em va preguntar si venia a netejar. Suposo 

que volia ser amable, ja que els ascensors dels pisos 

modernistes de l’Eixample solen ser estrets, i em 

volia deixar passar primer per si feia tard a la feina. 

Aquesta situació em va desconcertar molt i fins i tot 

em va empipar una mica; però, analitzant-la, vaig 

entendre per què aquella veïna havia assumit que 

jo només podia ser en un portal com aquell si venia 

a fer feines domèstiques.

Hi ha molts elements socials, culturals, his-

tòrics i econòmics, entre d’altres, que podria analit-

zar per entendre l’origen i la perpetuació d’aquests  

tipus de prejudicis, però n’hi ha un de transversal:  

la comunicació. Cal analitzar amb una atenció es-

pecial el paper que tenen els mitjans de comuni-

cació en la construcció i la implantació dels estere-

otips en la nostra societat. Vegem-ne un exemple 

pràctic, perquè la teoria, en major o menor mesura, 

la sabem tots. 

Som a casa al vespre, mirem les notícies a 

la televisió. Obren amb la novetat política del dia  

i les reaccions que ha generat; tot seguit passem a 

les informacions de societat. S’hi expliquen succes-

sos, algunes tragèdies internacionals, s’hi anuncia 

el concert més esperat d’aquesta setmana i, final-

ment, els esports i el temps. Quan s’acaba, seguim 

mirant la televisió sense parar-nos a reflexionar 

sobre la visió del món, de la societat i de nosaltres 

mateixos que el programa ens acaba de transmetre.

En aquest informatiu només hi havia qua-

tre notícies relacionades amb persones socialment 

definides com a no blanques: la primera explicava 

l’assassinat d’un jove en un barri en el marc d'un 

enfrontament entre membres de la comunitat gi-

tana; la segona relatava l’arribada d’una barcassa a 

les costes canàries amb almenys 23 persones, 16 

de les quals eren menors d'edat, 1 dona embarassa-

da i 6 homes que van morir en el trajecte; la tercera 

era sobre el concert que farà el cantant afroameri-

cà Lenny Kravitz la setmana que ve al Palau Sant 
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Jordi i, a l’últim, als “Esports”, s’hi explicava que la 

tennista també afroamericana Serena Williams ha 

estat premiada com una de les millors esportistes 

de l’última dècada.

Com a receptors de notícies —tant del con-

tingut explícit com de l’implícit—, quines conse-

qüències té sobre la nostra visió del món una repre-

sentació de la diversitat escassa i esbiaixada? D’una 

banda, tenim històries relacionades amb la crimi-

nalitat, la violència, la manca de recursos bàsics i, 

de l’altra, perfils relacionats amb l’èxit, el reconeixe-

ment i la meritocràcia. Cap d’aquestes cobertures 

periodístiques no contribueix a la convivència en el 

món globalitzat i divers en què vivim, ni ens dona 

eines per entendre’l.

Aquest tipus de notícies sobre determinats 

col·lectius no fa més que reforçar els prejudicis con-

tra les persones racialitzades que, malauradament, 

ja tenim construïts en l’imaginari col·lectiu. La re-

presentació de les persones no blanques també va 

lligada a una mirada de classe i de gènere: als mit-

jans no es parla de la mateixa manera —ni es percep 

igual socialment— d’un jove somali sense papers 

que d’un jugador de futbol d’èxit mundial nascut al 

Camerun; no tenen la mateixa representativitat una 

dona peruana que cuida persones grans de manera 

precària i un home xinès multimilionari. 

Després de veure un telenotícies com aquest 

i que l’endemà al matí hi hagi notícies similars a la 

ràdio, a les xarxes socials i als mitjans on-line, no 

ens sabem imaginar de cap altra manera la nostra 

veïna, ni els nois que venen articles ambulants al 

metro, ni el senyor al costat de qui no ens volem 

asseure a l’autobús, més enllà de l’arquetip amb què 

Als mitjans no es parla 
de la mateixa manera 
d’un jove somali 'sense 
papers' que d’un jugador 
de futbol d'èxit nascut al 
Camerun; no tenen la 
mateixa representativitat 
una dona peruana que 
cuida persones grans i un 
home xinès multimilionari
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hem après a relacionar-los. Tampoc no sabem em-

patitzar amb ells, perquè al cap i a la fi són un nú-

mero més, una arma més per generar alarma en els 

discursos polítics, un “menor no acompanyat” més.

Com s’ho han de fer, doncs, els mitjans de 

comunicació, per arribar a ser un bon exemple  

de representació de la diversitat? Una de les mane-

res és veure la importància que té incorporar pro-

fessionals amb perfils culturals diversos a les seves 

plantilles. La representació és un element impres-

cindible per construir la concepció que una societat 

té de si mateixa. Si comencem a incorporar en llocs 

visibles professionals que tinguin orígens o aspec-

tes diversos, estarem contribuint a fer entendre a 

la societat que les persones que venen de fora no 

són alienes al que passa en el dia a dia, que són una 

part imprescindible per poder entendre com som i 

funcionem conjuntament. Quan els mitjans de co-

municació, principalment els públics, incloguin pro-

fessionals d’origen xinès, pakistanès, senegalès, 

armeni, etc., estaran transmetent un missatge molt 

clar: hem de comptar amb ells; si no, no estem re-

presentant el teixit de la nostra societat al complet. 

Amb aquestes incorporacions no em refe-

reixo a convidar puntualment representants i por-

taveus de col·lectius d’immigrants perquè analitzin 

fenòmens relacionats amb la Llei d’estrangeria, les 

polítiques migratòries europees o la mutilació ge-

nital femenina. Aquest és un error que comenten 

molt sovint: només portar persones migrades a 

parlar de temes relacionats amb aquesta condició. 

Cal incorporar-los en plantilla fixa o com a col·la-

boradors habituals perquè opinin de tots els temes 

que ens afecten. El qüestionament del model no ha 

de passar només per veure per la televisió persones 

amb diferents tons de pell, sinó també de diferents 

gèneres i de diferents classes socials.

Més enllà de la representació i del missatge 

que aquesta transmet a l’audiència, el fet de comp-

tar amb perspectives, experiències i bagatges cul-

turals diferents aporta un valor molt necessari a les 

notícies. No és el mateix que faci un reportatge so-

bre les noves vies migratòries obertes a través del 

Sàhara un periodista que sigui fill de pares migrants 

que un que tot el que sap sobre immigració ho ha 

après en llibres i en diaris. La cura del llenguatge, 
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el tractament de les imatges, la detecció de deter-

minats indicadors socials i elements noticiables; tot 

això són capacitats de les quals es priven els mit-

jans si no incorporen professionals provinents de 

tants orígens diversos com sigui possible.

La societat catalana està evolucionant cap a 

una composició cada vegada més rica i heterogènia 

en edat, origen, pensament i aparença. Per tant, si 

des dels mitjans no som capaços de captar aquesta 

essència i plasmar-la sobre paper o retratar-la amb 

l’objectiu de la càmera, ens estarem quedant ob-

solets.

Incorporar en llocs visibles 
professionals amb orígens 
o aspectes diversos 
contribueix a fer entendre 
a la societat que les 
persones que venen de 
fora no són alienes al que 
passa en el dia a dia
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La despesa en publicitat 
institucional bat rècords

La suma del que la Generalitat de Catalunya va gastar a publicar publicitat institucio-

nal als mitjans de comunicació va superar els 30 milions d'euros el 2018, cosa que no 

havia fet des del 2008. Això va reactivar la polèmica sobre com i sota quins criteris el 

Govern català transfereix recursos a les capçaleres privades. 

Font: Quique Badia 
(www.media.cat/ 
2019/09/09/publicitat 
-institucional-generalitat
-catalunya-mitjans)

La publicitat institucional, en forma 

d'anuncis que el Govern posa als mit-

jans per difondre la seva acció i divulgar 

certs “valors", és el tipus d’ajuda que 

permet més discrecionalitat. S’acos-

tuma a subhastar en paquets, però 

el repartiment deixa marge a bene- 

ficiar més unes capçaleres que unes 

altres, independentment de l’audièn-

cia. En canvi, les subvencions als mit-

jans que s'editen en català, una altra 

de les fórmules principals a través de 

les quals els mitjans reben diners de la 

Generalitat, estan basades en criteris 

més objectivables, com l’audiència o 

el personal que hi treballa.

VICTÒRIA OLIVERES
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Els mitjans privats que van rebre més 

diners públics entre el 2007 i el 2017.

Rac1
Ara

El País
Ser

Ara.cat
Diari de Tarragona

Segre
ElPeriodico.com

Vilaweb.cat
El Punt

ElPuntAvui.cat

NacioDigital.cat
Avui

Diari de Girona
LaVanguardia.com

Més Tarragona
El 9 nou

e-noticies.cat
ElNacional.cat

El Temps
La Mañana

ElMon.cat
L'Econòmic

Time Out
Amic.cat

Diari de Sabadell
Diari de Terrassa

Directe.cat
TimeOut.cat

Appec.cat

El Punt Avui TV
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LA VANGUARDIA

8TV
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EL PUNT AVUI

0 1,7 M€

El 'top 4'

Mitjans que han rebut més de 10.000 € algun dels anys entre el 

2007 i el 2017. Per limitar la visualització s'ha deixat fora els mit-

jans esportius i musicals i alguns dels que tenen seu a Madrid.

Els imports de la publicitat institucional
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Durant el judici al procés desenes d’editorials van intentar, més enllà  

de posicionar-se lliurement, fomentar un ambient propici per a un veredic- 

te sever. En recollim alguns fragments —en castellà, per conservar-ne la 

literalitat i la contundència— dels diaris impresos a Madrid. JOAN CANELA

Crear el clima  
per a una sentència dura

EL DESINFORMATIU

«Muchos conformaban grupos organizados que 

causaron casi un centenar de heridos entre los po-

licías, que amenazaron de muerte al entonces dele-

gado del Gobierno, Enric Millo, que acosaron hoteles 

que alojaban a policías “españoles”». Abc, 6 de març.

«Los disturbios del 20 de septiembre de 2017 […] 

resultaron de extraordinaria utilidad para calibrar  

el grado de violencia y planificación alcanzado en el 

culmen del procés». El Mundo, 7 de març.

«[…] la llamada “resistencia pasiva” ante una fuer-

za que actuó por mandato judicial acabó siendo un 

aprovechamiento perverso por parte de los indepen-

dentistas de la violencia, que debería ser puesta por la 

Guardia Civil y la Policía Nacional». La Razón, 3 d’abril.

L’aquelarre de violència

«España es una democracia consolidada, con ga-

rantías y derechos perfectamente homologados y, 

desde luego, en nuestro país no existen los “presos 

políticos”». Abc, 28 de maig.

«Con esta movilización en la capital de un Estado al 

que denigran, los independentistas volvieron a de-

mostrar exactamente lo contrario de lo que querían 

denunciar: que España sea una dictadura que so-

juzga a los ciudadanos de Cataluña, y que los diri-

gentes procesados en el Tribunal Supremo lo estén 

por sus ideas».  El País, 18 de març.

Democràcia consolidada... 
i sense àvia!
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«Si el primer día del juicio estuvo marcado por la 

obscena propaganda de las defensas —destinada 

tanto a su clientela independentista como al Tribu-

nal de Estrasburgo—, ayer brilló la reivindicación del 

Estado de derecho a cargo de la Fiscalía». El Mundo, 

14 de febrer.

«El metódico esclarecimiento de los hechos a tra-

vés del testimonio de los testigos está talando la en-

redadera de mentiras con que el separatismo trató 

de camuflar la responsabilidad de unos dirigentes».  

El Mundo, 3 d’abril.

Aplaudiu, que són els 
nostres!

«La percepción de que este proceso solo puede con-

cluir en una sentencia condenatoria». Abc, 6 de març.

«Los dirigentes del proceso independentista catalán 

se alzaron pública y violentamente […] que se con-

dene a Oriol Junqueras como cabecilla a 25 años de 

prisión, sin posibilidad de acceder al tercer grado pe-

nitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la 

sentencia». La Razón, 30 de maig.

Presump… què?

«“Observadores” a sueldo de la administración sepa-

ratista en los sucesos del golpe contra el orden cons-

titucional evidenciaron su complicidad con los pro-

pósitos de sus empleadores, de quienes secundaron 

su relato. No se enteraron de la insurrección del 20-S 

y el 1-O fue una jornada ejemplar enturbiada por la 

“intimidación” de las Fuerzas de Seguridad. Palabras 

regadas con miles de euros». La Razón, 27 de març.

«El clima de acoso y de omertà forjado por el inde-

pendentismo explica las evasivas lanzadas ayer en 

el Supremo por Albert Royo».El Mundo, 14 de març.

«El testigo que incurra en falso testimonio, contem-

plado en el artículo 460 del Código Penal, delinque 

no sólo mintiendo, sino también pronunciando res-

puestas absolutamente evasivas, tal como le recor-

dó el presidente de la Sala». La Razón, 14 de març.

«Hoy da comienzo el juicio más trascendental que se 

haya celebrado en España desde la restauración de-

mocrática —al margen del 23-F, que tuvo lugar bajo 

jurisdicción militar—, a la altura de la propia causa: un 

golpe contra la legalidad democrática, la ruptura de 

la unidad territorial y la proclamación de una “repú-

blica catalana”». La Razón, 12 de febrer.

«Exactamente eso [un golpe de estado] es lo que 

hizo la Generalitat entre el 20 de septiembre, con el 

asalto a la Consejería de Economía, y la votación ile-

gal del 1 de octubre». El Mundo, 5 de juny.

Testimonis “a sou” Un cop pitjor que el del 23-F

Fragments extrets de l’informe Editorials que sentencien, de Joan Canela (MÈDIA.CAT, 2019). 
<https://www.media.cat/2019/07/30/editorials-que-sentencien/>.



Damm
i el ‘greenwashing’

Mary Milena Villena. Universitat Pompeu Fabra 
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Fa una dècada que Estrella Damm 

marca l’inici de l’estiu amb els seus 

espots publicitaris. L’any 2019, 

però, la multinacional catalana va 

decidir fer un anunci diferent dels 

anteriors, fent una campanya de 

sensibilització sobre l’impacte del 

plàstic al mar. Les grans empre-

ses inverteixen cada vegada més 

en publicitat per llançar missatges 

ecologistes; una estratègia que, 

segons els experts, pot servir per 

netejar vincles amb sectors poc 

sostenibles que, sovint, no aparei-

xen als mitjans convencionals.

 L’anunci d’Estrella Damm de l’estiu del 2019, el pro-

tagonitza una dona que balla al ritme de les onades 

al Mediterrani. La ballarina representa la Terra, però 

també cada habitant d’aquest planeta. En el moment 

en què el plàstic envaeix el mar, la ballarina s’ofega i la 

música s’accelera. “El discurs de la culpa es focalitza 

en el ciutadà”, afirma el doctor en Publicitat Fernando 

Morales. Ell assenyala que presentar el ciutadà com 

a víctima i culpable és l’eina perfecta per convertir-lo 

en únic responsable. “Tenir habitants que manquen 

de consciència ecològica és greu, però mai serà més 

greu que tenir empreses que continuen produint i 

envasant en plàstic”, defensa Laura Villadiego, res-

ponsable del col·lectiu de periodisme independent 

Carro de Combate. 

Vincles amb empreses petrolieres
Fundada el 1876, Damm és avui l’empresa cer-

vesera més important de Catalunya. El grup de De-

metrio Carceller va acabar el 2018 amb 1.264 milions 

d’ingressos i un augment d’un 8,7% de les vendes. 

Les seves inversions van superar els 100 milions i van 
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crear 562 llocs de treball. Ara, Damm ha decidit fer un 

pas endavant integrant els seus comptes dins de la 

companyia petroliera DISA Corporación.

La intencionalitat de l’anunci antiplàstic de 

Damm xoca amb el fet que l’empresa estigui controla-

da en un 36,34% per DISA Corporación, que subminis-

tra gas, petroli i energia eòlica, amb una xarxa de 386 

benzineres. Segons dades d’El Mundo, DISA és sòcia 

de Damm des de fa dècades. La multinacional cerve-

sera aporta 840 milions al patrimoni net de DISA. Tal 

com publica Expansión, aquesta integració global en 

la comptabilitat de la petroliera suposarà arribar a uns 

ingressos superiors als 3.600 milions d’euros.

Damm també forma part d’Ecoembes, una as-

sociació que, segons la web, promou la sostenibilitat 

per mitjà del reciclatge. Julio Barea, responsable de 

campanyes de consum a Greenpeace, desmunta la 

definició d’Ecoembes parlant d’una empresa crea-

da per obligació legal al servei de les multinacionals 

envasadores. “No és casualitat que Ecoembes rebi 

cada mes dos milions i mig d’euros per patrocini de 

L'anunci 'antiplàstic' de 

Damm xoca amb el fet 

que l’empresa estigui 

controlada en un 36,34% 

per DISA Corporación, que 

subministra gas, petroli i 

energia eòlica, amb una 

xarxa de 386 benzineres
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les administracions públiques. Ni Greenpeace ni to-

tes les ONG juntes podríem contra xifres tan desor-

bitades”, lamenta Barea.

Pressió contra els envasos retornables
Fa temps que el Govern català demana la 

implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i re-

torn (SDDR), una proposta que evitaria que les  

ampolles de plàstic embrutessin els carrers alhora que 

faria augmentar el reciclatge. Tal com va explicar La 

Directa, Damm, amb el suport d’Ecoembes i d’altres 

empreses, va exercir pressions sobre la Generalitat per 

tal d’evitar que la proposta de llei tirés endavant. 

València va ser la primera comunitat autòno-

ma que va intentar implantar l’SDDR. L’objectiu era in-

centivar monetàriament el consumidor tornant-li un 

petit cànon una vegada retornés l’envàs per a la seva 

reutilització. Tot i ser un sistema aplicat en més de 40 

països, va quedar paralitzat i tot indica que no tornarà. 

Julià Álvaro, exsecretari autonòmic de Medi 

Ambient amb Compromís, va ser destituït al febrer del 

2018 arran de diversos desacords amb la consellera 

Elena Cebrián. Tal com informa el dirigent, les pres- 

sions d’Ecoembes van ser superiors a les ganes del 

Govern de complir una gestió que ja havia estat ads-

crita al programa electoral. “Ecoembes no només té 

el suport dels mitjans; també una xarxa potent d’em-

presaris amb influència social, política i econòmica. 

De vegades, aquests manen més que qualsevol Par-

lament. Cebrián i jo teníem més que consensuat el 

llançament del SDDR a València. Les pressions del 

sector empresarial, però, van ser suficients perquè 

ella deixés de tractar del tema com una prioritat”, 

afirma l’exsecretari. 

La proposta de llei va passar a la història. Pa-

ral·lelament, Ecoembes ha generat un contradiscurs 

que posa en qüestió els beneficis de l’SDDR. Alguns 

dels arguments principals, recollits en la Plataforma 

SDDR.info contra aquest sistema són que mercanti-

litza el deure del reciclatge, augmenta la brutícia als 

carrers, té un cost desorbitat i ha estat rebutjat pels 

països que l’han estudiat, entre d’altres.

Precisament, la guerra de les dades és un 

dels camps de batalla on hi ha més contradiccions. A 

principis del 2019, Greenpeace va publicar una inves-

tigació que apunta que l’Estat espanyol no recupera 

més del 25% dels envasos de plàstic, una dada que 

contrasta amb el 38% que apunta el Ministeri per a la 

Transició Ecològica espanyol o el 77% per al conjunt 

d’envasos lleugers que Ecoembes s’encarrega de 

destacar. L’ONG reconeix que les dades oficials sobre 

reciclatge que donen empreses i administracions no 

estan suficientment auditades ni són fiables ni com-

parables entre si.
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Mary Milena Villena  (l’Hospitalet de 
Llobregat, 1998). Estudiant de Periodisme 
i de Dret a la Universitat Pompeu Fabra. 
Està obtenint la titulació oficial en el Minor 
d’estudis de gènere impartit per la UPF. 
Ha col•laborat amb Vilaweb i amb El Punt 
Avui. Ha fet les pràctiques curriculars a 
les seccions de política, internacional i 
economia de La Vanguardia i és redactora 
al mitjà feminista digital Agència 8M. 
També col•labora mensualment a la secció 
sobre gènere de Revista Mirall.

L’anunci de Damm als mitjans. La cobertura mediàtica de l’anunci va ser potent des del mo-

ment en què les visualitzacions van començar a créixer. La Vanguardia va publicar una peça en què enaltia Damm 

per haver estat capaç de “remoure consciències” i aparcar el “bonrotllisme”. A més, aprofitava l’anunci per explicar 

que la companyia eliminaria les anelles de plàstic de les llaunes; un projecte que, a dia d’avui, encara no és oficial. El 

Periódico emfatitzava la idea de l’empresa amb termes com “anunci d’impacte” o “on la consciència mediambiental 

brilla”. D’altra banda, utilitzen Jaume Alemany com a font. El director de màrqueting de Damm aprofita l’oportunitat 

per destacar “la valentia” de l’empresa. La cobertura mediàtica per part del diari Ara va ser lleugerament més breu, 

tot i que la intencionalitat és la mateixa: netejar la imatge de Damm destacant alguns dels seus èxits ecològics, 

com és l’obtenció el 1999 de la primera certificació ISO 14001 d'Espanya per a la identificació, priorització i gestió 

dels riscos ambientals. Les peces publicades per Levante, La Provincia i Diari de Mallorca són breus, però amb 

matisos importants. S’hi diu que “Damm fa anys que utilitza energia verda per produir les seves cerveses”. No ho 

demostren, però, amb cap dada concreta. En addició, es comparteix un tuit del compte oficial de la multinacional 

on aquesta diu que el 100% dels seus envasos són reciclables i el 65% retornables. Cap mitjà dels analitzats aquí no 

va aprofitar l’espot per donar la paraula a entitats ecologistes o a altres fonts, i així van donar un espai de promoció 

que, perfectament, podria servir de rentada d’imatge de la multinacional.



estigma 
Joves  
migrants,

Aleix Pujadas Carreras. Universitat Ramon Llull

mediàtic
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A l’odissea humana i burocràtica 

que afronten els nois i les noies 

que han migrat sense referents 

adults, s’hi afegeix l’estigmatitza-

ció social. Massa sovint, els mitjans 

de comunicació han contribuït a  

criminalitzar, estereotipar i simpli-

ficar aquest col·lectiu. Joves pro-

tagonistes d’històries que tren-

quen tòpics expliquen com es 

veuen reflectits per la informació.

Venen majoritàriament del Marroc i volen buscar un 

futur millor: treballar, guanyar diners, ajudar la seva 

família des d’aquí i construir-se una nova vida lluny 

de les dificultats que troben al seu país d’origen. La 

majoria (82%) són nois de 16 a 17 anys i han passat 

una odissea humana i burocràtica per arribar. Al se-

tembre del 2019 a Catalunya n’hi havia 3.391, se-

gons la Generalitat, unes xifres molt superiors a les 

del País Valencià (600 tutelats per l’Administració, 

segons les dades del Síndic del novembre) i encara 

més lluny de les de les Illes (72 l’any 2018, segons les 

xifres oficials). 

Ja instal·lats al nostre país, en centres de me-

nors o en pisos d’inserció laboral, miren de combatre 

amb el seu exemple l’estigma que pesa sobre ells, els 

mal anomenats mena (acrònim de ‘menors estran-

gers no acompanyats’). En responsabilitzen en molts 

casos els mitjans de comunicació, on no se senten 

representats, perquè, quan parlen d’ells, ho fan de 

manera negativa i no expliquen experiències positi-

ves. Critiquen titulars que els criminalitzen, descri-

vint-los per la seva condició administrativa i sense 

tenir res més en compte.

Mustafa L., de 17 anys, va arribar a Catalunya 

a l’octubre del 2018. Després d’un periple per Múr-

cia, Barcelona, Solsona, Sant Llorenç de Morunys, 

Manresa i Agramunt, des de l’octubre passat viu en 

un pis d’inserció laboral de Bellpuig, a l’Urgell. Ara 

treballa 30 hores setmanals a Semillas Fitó —no en 

pot fer més fins que no sigui major d’edat— i espera 

que, quan arribi el moment de fer els 18 anys, l’em-

presa el contracti. Les sensacions, de moment, són 

bones. “M’encarrego de collir el blat de moro i des-

granar-lo”, explica. 
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Va venir aquí perquè “sabia que no trobaria un 

bon futur al Marroc, on la feina està mal pagada”. Un 

dels motius que el van empènyer a fer el pas, d’acord 

amb la seva família, és que, allà, el seu germà tampoc 

no hi trobava feina. El viatge, “malament”: 16 hores en 

una barcassa amb 83 persones més fins a la costa 

andalusa. 

Les històries personals es difuminen quan es 

parla de joves com ell sota l’acrònim mena, un con-

cepte que ell rebutja. “L’utilitzen per dir que som do-

lents”. Diu que, de menors en la seva situació, n’hi ha 

de bons i de dolents, com passa amb tots els orígens, 

i reivindica “no veure només els que fan coses ma-

lament, perquè també n’hi ha que fan coses bones”. 

'Mena', un terme que “deshumanitza”
No solament els mitjans de comunicació han 

contribuït a fixar aquest terme per parlar de joves com 

ell. L’Observatori de Neologia de la Universitat Pom-

peu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans van proposar 

la paraula mena en la votació per escollir el neolo-

gisme del 2019 entre 10 propostes diferents. Segons 

ha pogut saber l’AnuAri, a l’Associació Ex-menas, que 

treballa pels drets dels extutelats i contra la crimi-

nalització del col·lectiu, no els va fer gens de gràcia 

aquesta opció, tot i utilitzar l’acrònim en el seu nom. 

Consideren que el terme els discrimina i deshumanit-

za, després de la connotació negativa que ha agafat. 

Finalment, aquesta proposta va ser substituïda.

Anouar A. creu que els mitjans haurien de par-

lar de casos com els seus perquè “ens ajudaria a fer 

veure que no tots fem coses dolentes”. Ell és un dels 

tres treballadors de l’històric Forn Cabré, de Reus. Ja 

és major d’edat i viu en un pis d’inserció a la capital 

Molts joves nouvinguts no 

se senten representats 

als mitjans perquè, quan 

parlen d’ells, ho fan de 

manera negativa i no 

expliquen experiències 

positives, sinó amb titulars 

que els criminalitzen, 

descrivint-los per la seva 

condició administrativa
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del Baix Camp. Des dels 12 anys ha treballat puntual-

ment en el que ha pogut, com fer de cambrer o per-

ruquer, i després estava més temps aturat. Ara ho fa 

de nit al forn, preparant el pa i les pastes perquè tot 

estigui a punt a primera hora del matí. De moment, 

hi té un contracte d’un any, i espera tancar el circuit 

dintre de la tutela del sistema compartint un altre 

pis, ja pel seu compte, aquest 2020. Va decidir em-

prendre el viatge perquè “la família tenia pocs diners 

i necessitava que treballés”. No va dubtar a fer-ho, 

pensant “en la feina, el futur i la família”. Els amics 

que ja tenia aquí també el van convèncer: “Catalunya 

està bé”, li deien. 

“També sóc mena i l’únic que em preocupa és 

la feina i el futur”, diu Lhoussaine O., de 17 anys, que 

viu a Catalunya des de l’octubre del 2018. Des del 

juny passat fins a aquest gener, ha treballat de cam-

brer a jornada completa a l’Hotel Guitart, de Lloret 

de Mar. Ha estat la seva primera feina i s’hi ha sentit 

molt còmode. “Estic molt content perquè, a part de 

l’experiència, m’ajuda a relacionar-me amb les per-

sones”, apunta. 

Des que va arribar, també fa classes per apren-

dre català i castellà. “És molt fàcil perquè tinc moltes 

ganes d’aprendre’n!”, exclama. Respon a aquells mis-

satges que asseguren que els joves com ell només 

venen aquí a no fer res: “Molts només busquem una 

feina i un futur”, apunta. 

Quan et tracten com un més
“He vist una notícia que deia que un [home] 

negre pegava a un policia, però no deia que la policia 

havia pegat a l’home primer. Quan la policia pega a 

l’home, no gravaven, i, quan l’home pegava a la po-

La cobertura de l'arribada 

de menors sense 

referents adults "en un 

primer moment es va 

fer malament", segons 

Manyosa. Un cop passat 

el pic d'arribades, però, hi 

ha periodistes i capçaleres 

que han fet una reflexió 

profunda sobre la qüestió
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licia, sí”. Youssef H. exemplifica així la discriminació 

que denuncia que pateixen per part d’alguns mitjans. 

Creu que “el que diuen no s’ajusta a la realitat” i els 

responsabilitza directament de la seva mala reputa-

ció. “Ajuden a crear un mal missatge”, diu. “Als perio-

distes els diria que primer s’informin, que ens han de 

conèixer. No tots som iguals, com en qualsevol part 

del món”.

Amb tot, Youssef, que ha fet els 18 anys i fa 

pràctiques com a agricultor al delta de l’Ebre —pen-

dent del permís de treball perquè li facin un contrac-

te d’un any—, està content de la relació que té amb 

la gent del poble on viu. La considera “molt bona” i 

destaca que els veïns el saluden quan el veuen i que 

el tracten com un més. “Les primeres setmanes ens 

miraven d’una manera diferent; però, en veure que 

no robem ni ens barallem, ja s’han acostumat a veu-

re’ns”, diu.

El que necessiten joves com ell és “una mica 

d’acompanyament, suport anímic perquè moltes ve-

gades, en parlar amb la família, s’enyoren, o, si te-

nen algun problema, volen ajudar però no acaben 

de trobar la manera”, explica Guillem Palliser, un dels 

educadors del pis d’inserció laboral La Sega. Els pro-

fessionals també els ajuden amb la burocràcia, “per 

intentar-los integrar al màxim possible en la socie-

tat”, que siguin tan autònoms com sigui possible i 

que valorin “molt” les coses. 

“Els mitjans ho van fer malament”
L’Observatori del Discurs Discriminatori als 

Mitjans de MèdiA.cAt ha analitzat la cobertura de l’ar-

ribada de menors sense referents adults en diversos 

mitjans. La coordinadora del projecte, Maria Manyo-

sa, afirma que “en un primer moment es va fer ma-

lament”. Celebra que ara, passat el pic d’arribades, la 

situació s’ha capgirat en alguns casos, amb perio-

distes i capçaleres que han fet una reflexió profun-

da sobre aquesta qüestió. Manyosa recorda que els 

mitjans de comunicació tenen una responsabilitat 

i poden ser còmplices o no transmetent o descar-

tant certs relats. “Les paraules tenen una implicació”, 

subratlla.

Per Manyosa, el tractament que s’ha fet so-

vint dels menors no acompanyats ha convertit el 

col·lectiu en una “massa uniforme”, com si tots fos-

sin iguals, la qual cosa considera una “deshumanit-

zació del col·lectiu”. La criminalització d’un sector de 

la societat per part de la premsa, remarca, “genera 

un imaginari que no respon a la realitat”. Aposta per 

invertir la tendència a minimitzar el que es fa bé i ma-

ximitzar la resta.

Aleix Pujadas Carreras (Sabadell, 1996) 
ha estudiat periodisme -actualment, ja 
està graduat- a Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull. Treballa al Diari de Sabadell 
com a cocoordinador de la web i 
responsable de Salut i Tercer Sector. 
Ha col·laborat al diari digital iSabadell.
cat i ha fet pràctiques als informatius de 
Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.



Dones 
rurals:
a la conquesta del 
poder i de la visibilitat

Gerard Castañé Clos. Universitat de Vic
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La desigualtat de gènere conti-

nua ben present al camp. Només 

la titularitat d’una de cada quatre 

explotacions agràries a Catalunya 

està en mans de dones, i l’ocupa-

ció femenina en el sector agrari 

està en un 20%. Entitats com Do-

nes del Món Rural o Ramaderes de 

Catalunya malden per donar visibi-

litat a la seva feina, per aconseguir 

la igualtat dins del sector i per ser 

tractades com a expertes.
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Tot i que en els darrers anys, entre el 2005 i el 2015, la 

quantitat de dones que viuen al camp ha augmentat 

un 10,4% i arriba al milió, no s’ha produït un incre-

ment proporcional del seu pes en espais de poder. 

Una de cada quatre explotacions agràries a Cata-

lunya és propietat d’una dona, davant del 60% que 

és propietat d’homes i del 10% restant que pertany 

a empreses i persones jurídiques, segons el Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Les xifres 

encara es desnivellen més si ens fixem en la titula-

ritat de les explotacions agràries prioritàries (EAP), 

una categoria amb diversos avantatges fiscals i que 

permet optar a ajuts i pagaments complementaris: 

en aquest cas, el percentatge de dones propietàries 

baixa fins a un 15,15%.

Les dones al món rural estan encara en mi-

noria i, a més, han de superar diversos obstacles per 

arribar a desenvolupar la seva professió en igualtat 

de condicions respecte als seus companys. “Trobem 

dificultats pel fet de ser dones i també pel fet de per-

tànyer a un sector tan desconnectat de les ciutats i 

tan poc reconegut”, explica l’agricultora i ramadera 

Teresa Torner. I hi afegeix: “És una llàstima perquè 

fem una labor imprescindible per a la societat, pro-

duïm els aliments, i no se’ns té en consideració”.

Més formades però més precàries
Un estudi fet pel Global Entrepreneurship Mo-

nitor l’any 2015 mostra que a Catalunya les dones són 

líders tant en activitats emprenedores que es troben 

en fase preliminar (53%) com en activitats empre-

nedores naixents però que ja s’han posat en marxa 

(57%). En canvi, els projectes ja consolidats són en-

cara liderats majoritàriament pels homes (66%).

Una de cada quatre 

explotacions agràries a 

Catalunya és propietat 

d’una dona, davant del 

60% que és propietat 

d’homes i del 10% restant 

que pertany a empreses i 

persones jurídiques
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La presidenta de l’Associació de Dones del 

Món Rural, Dolors Català, assenyala que les dones co-

mencen a liderar més projectes al camp perquè “es-

tan més formades i poden escollir les seves feines”. 

L’afirmació coincideix amb dades del 2011 de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, que especifica que al món 

rural més de la meitat (entre un 52% i un 56%) de les 

persones de 30 a 49 anys amb estudis superiors són 

dones. Una dada que es capgira en la franja entre 50 

i 65 anys, on són els homes els que passen a ser un 

55,1% de les persones amb estudis superiors.

Tot i que les xifres indiquen que les dones me-

nors de 50 anys al món rural estan més formades, 

només un 24,1% de les persones joves que s’incorpo-

ren a l’activitat agrària són dones. En total, les dones 

representen només un 20% de l’ocupació del sector 

agrari. A més, són més precàries: acumulen quasi 

un 70% de tots els contractes a temps parcial, uns 

81.000, segons dades del Programa de dones del 

món rural i marítim 2016-2020.

Organització per visibilitzar-se
“És fonamental atorgar visibilitat a la dona al 

món rural; cal apoderar-nos per fer-nos valdre i fer-

nos escoltar”. Són paraules de Dolors Català, presi-

denta de l’associació Dones del Món Rural, Pageses 

i Ramaderes de Catalunya, una entitat sense ànim 

de lucre que vol donar veu a les dones que treballen 

en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer. És 

hereva del Grup de Dones del Món Rural i vol actuar 

també com a lobby davant l’Administració. “L’objec-

tiu és actuar en qualitat de dones, evidentment, però 

també en qualitat de professionals i expertes”, hi afe-

geix Català.

A més, una seixantena de pageses s’han agru-

pat sota el nom de Ramaderes de Catalunya per unir 

esforços i lluitar contra la discriminació de la dona 

rural, donar-li veu”, declara Teresa Torner, ramadera i 

integrant d’aquest grup. El col·lectiu vol trencar amb 

l'estereotip que la ramaderia és feina d'homes.

L’associació que presideix Dolors Català és 

formada per més de 130 dones de tot Catalunya i 

compta amb el suport del Departament d’Agricul- 

tura, Ramaderia i Pesca, l’organisme públic encarre- 

gat de “vetllar per aconseguir la plena participació so-

cial de les dones del món rural”, tal com indica l’arti- 

cle 50 de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 

aprovada l’any 2015 al Parlament de Catalunya.

La ramadera Teresa Torner es mostra crítica 

amb els resultats de les mesures adoptades pel De-

partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en favor 

de la igualtat. “Seguim trobant moltes dificultats en-
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cara per accedir als llocs de presa de decisions. Ens 

costa arribar a càrrecs de l’Administració i, al final, 

són els homes qui, per exemple, acaben decidint les 

setmanes de baixa per maternitat de les quals po-

dem disposar les dones”, apunta.

Si ens fixem, per exemple, en els responsables 

sindicals de la Unió de Pagesos —que, amb els seus 

6.000 afiliats i afiliades, és el major sindicat del món 

rural català—, trobem que entre els 68 membres de la 

direcció només hi ha 3 dones, un 4,4% del total, una 

dada que sorprèn si tenim en compte que les dones 

pageses i ramaderes són titulars d'un 28,64% de les 

explotacions agràries de Catalunya.

Aquesta infrarepresentació femenina en els 

càrrecs de decisió és un patró comú amb altres or-

ganitzacions. Així, a les 214 cooperatives agràries 

distribuïdes per tot el territori català només hi ha un 

1,87% de dones presidentes, un 4,63% de dones en-

tre els membres del Consell Rector i un 21,04% de 

sòcies, segons el Departament d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca.

L’origen de l’accés desigual als càrrecs de po-

der el trobem en la inèrcia de la societat actual i tam-

bé en tots aquells sistemes de relacions dels quals 

és hereva. “Venim d’uns esquemes tradicionals on el 

pare decidia i la mare treballava. Ara sembla que la 

situació està canviant amb les noves generacions i 

cada cop més dones emprenem projectes, però que-

da molt camí per fer”, sosté Teresa Torner.

Les ramaderes als mitjans
Cristina de Llanos, membre de Ramaderes de 

Catalunya, posa també l’accent en la manera com és 

representat el col·lectiu femení als mitjans de comu-

“No rebem un tractament 

adequat als mitjans. 

Som ramaderes 

capdavanteres de 

projectes agroalimentaris i 

volem parlar d’altres coses 

a banda del paper de la 

dona", afirma Cristina de 

Llanos
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Gerard Castañé Clos (Vic, 1998). 
Estudiant de Periodisme a la Universitat 
de Vic. Analista de dades a les 
retransmissions del Baxi Manresa a Ràdio 
Manresa. Ha col·laborat amb la Xarxa de 
Televisions Locals als programes Handbol 
en Joc i Bàsquet en Joc. Ha participat 
en una estada Erasmus a Liverpool, on 
va poder fer pràctiques al programa Blog 
Europa de Televisió de Catalunya. També 
ha col·laborat en diverses ocasions amb 
el Canal Taronja, tant en la seva edició per 
Osona com en la del Bages.

nicació. “No rebem un tractament adequat. Som ra-

maderes capdavanteres de projectes agroalimenta-

ris i volem parlar d’altres coses a banda del paper de 

la dona. Volem parlar, per exemple, de la ramaderia 

extensiva i la seva importància, que se’ns tingui en 

compte no com a dones, sinó com a expertes”.

De Llanos es refereix a peces periodístiques 

com ara la notícia que va difondre TV3 el 4 d’agost 

de 2019. Al Telenotícies migdia es va emetre un re-

portatge sobre la 32a edició del Concurs de Gossos 

d’Atura de Prades i va aparèixer el testimoni d’una 

dona, Mercè Ribot, l’única pastora que es va presen-

tar al certamen. La periodista que va cobrir la infor-

mació només va destacar la sorpresa d’alguns dels 

assistents en veure participar-hi Ribot o la curiositat 

dels nens en veure una pastora. Altres mitjans de 

comunicació com Reus Televisió o el diari digital Tar-

ragona21 ni tan sols en van parlar, tot i fer-se ressò 

del concurs.

Tal com explica Dolors Català, “és important 

trencar inèrcies com ara donar primer la veu a l’home 

i mostrar que la dona també pot treballar i tenir inicia- 

tiva al camp”. D’alguna manera, fa que es creïn re-

ferents per tal que “també siguem nosaltres les que 

agafem el relleu generacional”.

La ramadera Teresa Torner es mostra descon-

tenta amb el tractament que ha rebut per part d'una 

bona part dels mitjans de comunicació. “Sovint, quan 

se’ns entrevista, fa la sensació que som com figu-

rants d’un pessebre i no persones que realitzem tas-

ques tan importants com ara la prevenció d’incendis 

o la gestió de paisatges. No et donen peu que et pu-

guis explicar, no s’interessen per saber què fa la dona 

i quin és el seu valor”.
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Volem agrair molt especialment  

la col·laboració de diverses perso-

nes i organitzacions que ens han 

ajudat a fer possible l’AnuAri i les  

recompenses als i les mecenes.

Col·la- 
boracions
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Col·la- 
boracions
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La major part del finançament ne-

cessari per editar l’AnuAri MèdiA.cAt 

el vam obtenir, un cop més, a tra-

vés d’una campanya de micro- 

mecenatge a Verkami, en què  

enguany hi van participar 409  

persones i organitzacions i vam 

aconseguir 12.595 euros. A totes, 

moltes gràcies!

Mecenes
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REFERÈNCIA I COMPROMÍS
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@Senyor_G - Adelaida Ferre i Tortosa - Adri, et volem a casa - Adrià Serra Mayoral - Aina Ibàñez i Roig - Aina 

Milà Solé - Aina Torres Rexach - Aitor Goñi Gené - Alba Muntadas i Olivé - Albano Dante Fachin Pozzi - Albert 

Balanzà - Albert Caramés - Albert Cuesta Zaragosí - Albert Font-Tarrés - Albert Grané - Albert Juhé Lluveras - 

Albert Mercadé - Albert Moreno Calvo - Alice Chaplin - Alícia Monterroso Bastús - Ana González Núñez - Andreu 

Biset - Andreu Merino Vives - Anna Aran - Anna Clua - Anna Estebanell Mas - Anna Jorquera Bordonau - Anna 

Lorente i Vilà - Anna Peña i Aso - Anna Pérez Rodríguez - Anna Pifarré Amigó - Anna Solé Llop - Antoni de la 

Fuente Sànchez - Antònia Subirà Ayats - Antònia Teixidor Ginebra - Antonio Mallada Suils - Antonio Rodríguez 

N. - Aram Ramon i Perelló - Arcadi Martín Morales - Arnau Gómez Fusté - Arnau Guardiola Ponti - Assumpta 

Triadó - Begonya Chia i Forradellas - Begoña Gómez Díaz - Bernat Corredó - Bernat Picornell i Grenzner - Bernat 

Surroca Albet - Berta Carreras - Bet Sastre Cots - Bruna Tribó - Carla Benito - Carles Gené - Carles Gilabert 

Beltran - Carles Molina Rubio - Carles Singla - Carme A. - Carme Olivé - Carme Titos - Carme Verdoy - Carmen 

Santiago - Clea Subirachs Barraquer - Christo Casas - CRABO - Cristina Contreras - Cristina Diaz - Cristina 

Mas - Cristina Rigau - Dani M. - Daniel Catafal Sanjuan - Darina Millán - David Bassa Cabanas - David Esteve i 

López - David Javier Zàs Sellés - David Mullor - David Nonell - Dempeus - Dolors Elias - Eduard Fisa - Eduard 

Miguel Costal - Eduard Saura Parramon - Eli Borreda Díaz - Elisenda Alamany Gutiérrez - Elisenda Laborda 

Clopas i Joan Camp Fontcuberta - Elisenda Rovira i Pere Jané - Elisenda Soriguera i Farrés - Elsa Hermida 

González - Enric Borràs - Enric Garcia - Enric Garcia Serrano - Enric Planas Figueras - Enric Pinyol - Enric 

Rimbau - Enric Rodon i Lara - Enric Segur - ESFA (Espai Social de Formació per l'Arquitectura) - Estela Busoms 

Gonzàlez - Esteve Ball-llosera - Esther Soler - Eulàlia Domènech i Bonet - Eva Arasa Altimira - Eva Navea 

Carrasco - Eva Rosell Puig - Família Olcinela - Familia Valls Miralles - Fermí Roqueta - Ferran Casas i Manresa 

- Ferran Lindstrom Grana - Francesc Gil-Lluch - Francesc Puig Mulet - Francesc Roma Millan - Francesc Uribe 

- Francesc Vila Femenia - Frank Toxo - Gabriela Casals Roig - Gaspar Molín - Gemma Domènech Costafreda 

- Gerard Soler - Guillamon - Guillem Galera i Léger - Helena Castellà Duran - Helena Morén Alegret - Humbert 

Roma de Asso - Ian Fontova - Ignasi Perramon Carrió - Ildefons Checa - Isabel Muntané - Isabel Rosero i Ferrer 

- Isidro Sánchez Sánchez - Ismael Ràfols - Iván Conde Pérez - J. M. Vidal-Illanes - Jan Magarolas Guinovart - 

Jaume Alonso i Fernández - Jaume Casals Ció - Jaume Ríos - Jeroni Salom - Jesús Fernández Acal - Joan 

Arenós Prades - Joan Colom i Balagué - Joan Grassot Paris - Joan Josep Isern - Joan Marcet - Joan o Lluís 

Subirana Sant - Joan Sarola - Joan Vila i Triadú - Joan Vives i Reixach - Joana Galindo Villamizar - Joana 

Soto - Joaquim Estarlí Sánchez - Joaquim Muntané - Jordi Baltà Portolés - Jordi Borràs - Jordi Camprubi - 

Jordi Cuixart - Jordi Fortuny i Batalla - Jordi Gabarró - Jordi i Nůria - Jordi Janer - Joan Marcet - Jordi Marsal 

Lleberia - Jordi Martí - Jordi Martínez Soler - Jordi Mestre - Jordi MF - Jordi Monfort - Jordi Pinyol Mercadé 

- Jordi Salvador Rovira - Jordi Serrano - Jordi Serratosa - Jordi Vilardell Gómez - Jorx Cordobic - José Téllez 

- Josep Àngel Guimerà - Josep Blanch - Josep Campmany Guillot - Josep Casadellà i Turon - Josep Farran - 

Josep López i Cussó - Josep Maria Serra - Josep Monserrat - Josep Riera Casadesús - Juan Yustres - Kevin 
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Sànchez - Koldo Lew - L. Perarnau - L'Apòstrof, SCCL - Laia Alsina Garrido - Laia Creus - Laia Laborda Clopas i 

Guillem Luna Garcia - Laia Martí - Laia Nonell - Laia Soldevila Roig - Laura Cortés - Laura Grossi Garriga - Lídia 

Cordero Triay - Liriana S - Lluís Borbón i Giménez - Lluís Subiranas Mitjà - Lo Meu - Lolo Garcia - Luis Laguna 

Estaún - M. C. Gaya - Magda Rsb - Magdalena Oliver Ramon - Magí Rovira Font - Malaret - Manuel Alminyana 

- Manuela Espasa - Mar Miralles i Pere Freixa - Marc Almodóvar - Marc Castells i Olivella - Marc Garriga - 

Marc Magrinyà Torner - Marc Ordinas i Llopis - Marc Vidal Juanola - Marçal Palma i Bartrolí - Magda Torrents 

Garriga - Maria Baeta Ramon - Maria Barrachina - Maria Benejam Berger - Maria Manyosa Masip - Maria Mercè 

Clara i Quintana - Maria Olivė Jané - Maria Senyer Espuña - Maria Torres Pla - Mariantonia - Marina Pladevall 

Llumà - Marina Romero i Prades - Marion Hohn - Marisol Veres - Marta Ávila Guijarro - Marta Ballesta Senabre 

- Marta Pons Duat - Marta Vilalta Torres - Martí Magriñá - Martí Urgell - Massagran9 - Maurici Capdet Mateu - 

Max - Mercè Barceló i Serramalera - Mercè Díez - Mikel Berga - Mireia Sans Escofet - Miquel Andreu - Miquel 

Bresolí - Miquel Rodrigo-Alsina - Miquel Saumell Santaeugènia - Mireia Domènech i Bonet - Mireia Garcés de 

Marcilla Musté - Mireia Mora i Xapo Ortega  - Mireia Pérez Carretero - Mònica Serrano Boira - Montse Falguera 

i Joan Bohé - Montse Milian - Montse Santolino - MXMZ - Nel·la Saborit i Esteve - Neus Suñer Torres - Noé 

Bosch - Noemí Poncela Ruiz - Nokto Kaj Nebulo - Núria Barnolas Noguer - Núria Domènech Costafreda - Núria 

Ferran - Núria Jar - Núria Martínez Gonzàlez - Núria Pineda Aguilar - Nydia Tremoleda i Pàmies - Oriol Brau 

Castel - Oriol de Balanzó - Oriol Moya Cànovas - Oriol Noya Giner - Oriol Rigola Díaz - Oriol Rios - Óscar Ripol 

Valentín - Oscar Sisteré Saureu - Pablo Ortín Perpinyà - Parrarnau - Pau - Pau Castillo - Pau Fuentes - Pau 

González Torres - Pau Ramon Montané - Pau Urenya Micó - Paula Rubiralta - Pep Canals - Pep Valenzuela - 

Pepe Pardo - Pere Bou Puigventós - Pere Gallifa Beltri - Pere Guarch - Pere Torné i Llach - Pilar Clotet Bonsfills 

- Pol Álvarez i Martíne - Quico Ràfols - Quim Pla - Raül Flores Herranz - Ramir Calvo i Cubedo - Ramon Cases 

Pallarès - Ramon Batalla - Ramon Ferré Callarisa - Ramon Pla - Ricard Aymerich - Ribera Jordana i Lluch - Roc 

Rosell Olivé - Rodolf Sanchez Ferrer - Roger Angela i Gambús - Roger Guimerà Manrique - Roger Hoyos - Roger 

Palà i Balanyà - Roger Sánchez - Roger Tugas - Rosa Obradors Samarra - Roser Noguer - Roser Reyner Bou - 

Roser Vilalta Armengou - Ruben Mir Ugolini - Rubèn Satorra Llubes - Ruth Gumbau - Salvador Clemente - Santi 

Torres Rocaginé - Sara Blázquez Castells - Sergi Marzà Solé - Sergi Rovira i Pérez - Sergi Solà - Sisco Garcia 

- Sodepau - Sofia M. L. - Sònia Calvó Carrió - Sonia Herrera i Suso López - Susana Pérez Soler - Teresa Cots 

Córdoba i Oriol Boada Pladellorens - Teresa Gual i Masip - Thomas Zannon - Tom Clarke - Tomàs de los Santos 

- Tomàs Garcia-Espot - Tomàs Manyosa - Toni Borrell i Vila - Vallés-Font - Vicenç Sallés Cunill - Victor Rodrigo 

i Aisa - Víctor Yustres - Victòria Vives Vela - Xavier - Xavier Matheu - Xavier Ortega i Galan - Xavier Roig - Xisca 

Cabot - Yvan Lara
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UNA MIRADA CRÍTICA ALS SILENCIS
 I SOROLLS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

DOSSIER: LA VERITAT, EN DUBTE

10
 AN

YS

Als mitjans de comunicació hi ha temes que són 
silenciats,  però també sorolls informatius que ens
eixorden. Davant d’un escenari apocalíptic en què 
polítics, grans capçaleres lligades de mans i peus pel 
capital i institucions diverses volen erigir-se com a 
guardians contra les notícies falses, cal que estiguem 
més alerta que mai. Amb un format renovat i nous 
continguts, aquesta novena edició de l’ANUARI MÈDIA.CAT 
treu a la llum temes que han estat ignorats o maltrac-
tats i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qües-
tions que massa sovint han marcat l’agenda. Pretén 
ser una petita guia per sobreviure a la infoxicació, 
la desinformació i el control dels poders, i així 
poder avançar, amb una ciutadania crítica i un perio-
disme compromès, cap a una veritat honesta. 

L’editen: Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:
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