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2019:  
PERIODISTES A LA DIANA

Hi ha la percepció creixent entre experts i ciutadania que, en els darrers anys, els drets a la llibertat 
d’expressió, d’informació i de premsa, així com altres drets relacionats, com a la lliure expressió 
artística, edició o de càtedra, estan sent progressivament restringits.

En aquest sentit, el Mapa de la Censura als Països Catalans, editat per l’Observatori Crític dels Mit-
jans Mèdia.cat, del Grup de Periodistes Ramon Barnils, s’ha convertit des de la primera edició, l’any 
2015, en una eina imprescindible per conèixer què hi ha de real en aquesta percepció, més enllà de 
les alarmes generades per uns quants casos concrets que esdevenen mediàtics.

És per això que, al llarg de l’any, el Mapa va recollint i sistematitzant totes aquelles situacions que 
poden suposar un impediment o una amenaça per al desenvolupament integral dels drets a la lliure 
expressió, informació, premsa o manifestació artística o acadèmica, seguint els paràmetres i les 
definicions habituals en els organismes internacionals que vetllen per aquestes llibertats. 

La metodologia i les categories estan adaptades de les que empra el projecte internacional Index of 
Censorship, que des del 1972 monitora les restriccions a les llibertats d’expressió i informació. Això 
ens permet facilitar la comparativa amb altres països i estandarditza les conclusions del Mapa. 
Gràcies a la tasca continuada del Mapa de la Censura, recollint, contrastant i catalogant les dife-
rents formes de censura i limitacions a la tasca dels informadors, és possible començar a dibuixar 
una sèrie històrica sobre l’estat de la llibertat d’expressió als territoris de parla catalana.

Les dades d’aquest estudi mostren com el 2019 s’han anat incrementant les restriccions, han supe-
rat fins i tot les xifres «excepcionals» que van suposar el 2017 i marquen un rècord històric de casos 
recollits, amb 201. Però la preocupació no és només pels nombres absoluts, sinó també pel tipus de 
denúncies recollides. El 2019 representa un salt qualitatiu sense precedents en la quantitat de pe-
riodistes agredits, assetjats, denunciats, detinguts, amenaçats o vexats mentre feien la seva feina 
en la cobertura de protestes socials i polítiques, bàsicament en les tenses setmanes després de la 
sentència dels líders independentistes a Catalunya, però no només. A més, s’han incrementat les 
agressions amb resultat de lesions greus, incloent-hi algunes amb necessitat d’intervenció mèdica.

L’informe pretén alertar —amb xifres exactes i comparables— l’opinió pública sobre aquesta deriva 
tan perillosa per a la llibertat de premsa i per al conjunt mateix de la democràcia, denunciar la pos-
sible vulneració de drets i contribuir que es garanteixin en el futur.

INTRODUCCIÓ
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L’informe es basa en les dades recollides en el Mapa de la Censura als Països Catalans durant 
el 2019. La informació que s’hi recull està basada en aquells fets o denúncies publicades tant a 
través dels mitjans de comunicació com de les xarxes socials —posteriorment verificades—, i, 
en menor mesura, en altres fonts, com sentències o lleis. Totes estan puntualment reforçades 
amb els enllaços a les fonts originals corresponents. En alguns casos, la denúncia ha arribat 
directament a l’equip de Mèdia.cat per part de professionals que haurien estat agredits, intimi-
dats, pressionats o censurats.

Les denúncies han arribat a través del correu mapacensura@media.cat o a través dels perfils 
de Mèdia.cat a Twitter i Facebook, així com a través dels socis del Grup Barnils, que han actuat 
com a voluntariat per fer del Mapa una eina més fiable i sistemàtica.

Quan això ha estat necessari, els responsables del Mapa han contrastat la informació amb les 
persones implicades o amb testimonis directes o buscant diferents versions dels mateixos fets 
als mitjans.

Per facilitar-ne tant la cerca com l’anàlisi posterior, les dades s’ordenen per tres vies comple-
mentàries. Per una banda, es recullen en categories —cada una identificada amb un color— 
segons la tipologia del cas, el sector afectat, etc. Una segona és la ubicació territorial, que es 
representa en el mapa, i, finalment, s’ordenen cronològicament, la qual cosa permet veure’n 
l’evolució temporal i relacionar-ho amb les dates clau dels esdeveniments polítics. Cada una 
d’aquestes classificacions tenen la seva complexitat. No sempre és fàcil identificar la categoria 
de la denúncia: de vegades no hi ha un punt territorial concret on s’hagi donat el fet —o és irre-
llevant—, o és un cas que s’allarga en el temps (en aquest sentit, les entrades s’actualitzen per 
evitar les reiteracions), però l’encreuament de les tres classificacions permet una sistematitza-
ció més coherent i rigorosa de la informació recollida.

METODOLOGIA

mailto:mapacensura@media.cat
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LES CATEGORIES

Negra  Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació.

Taronja   Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculit-
zant la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

Grisa  Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb 
relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

Verd  Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació.

Lila  Assetjament o agressions sexistes contra dones periodistes.

Vermell  Acomiadaments de periodistes, precarietat laboral i tancament de mitjans.

Groga  Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

Marró  Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus.
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Durant el 2019, el Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha recollit 201 incidents on d’alguna forma 
s’ha coaccionat les llibertats d’expressió, informació o adjacents. Això suposa un rècord en la 
sèrie històrica (iniciada el 2015) i supera fins i tot en casos el 2017, quan van recollir-se'n 196 (un 
cop depurats molts incidents relacionats amb el referèndum de l'1-O, que bé per categoria o bé 
per geografia no es recullen habitualment en el mapa). 

CASOS PER MESOS

Per mesos, la tardor ha estat quan més casos s’han registrat, i només setembre (21), octubre 
(45) i novembre (19) sumen 84 casos, un 42% del total, coincidint amb les protestes en contra de 
la sentència als líders independentistes. L’ambient restrictiu, però, es feia notar prèviament, i ja 
al setembre va créixer l’assetjament als periodistes que treballen al carrer per part de manifes-
tants, però sobretot per part de forces policials. De fet, durant els primers vuit mesos de l’any, les 
denúncies recollides eren similars a les del 2018 i clarament inferiors a les del 2017. De la resta de 
mesos, només març (21) i maig (19) presenten uns nombres similars. La resta es mouen entre els 
18 casos (febrer) i els 10 (abril), mentre que desembre (4), agost (6) i juliol (7) han estat els mesos 
amb menys agressions per als informadors.

CASOS PER CATEGORIES

Per categories, la que suma més incidents és «Agressions, amenaces o intimidacions a perio-
distes o mitjans de comunicació», que inclou tant les agressions físiques com les verbals o les 
amenaces per internet, amb 41 casos. El nombre d’incidents recollits en aquesta categoria és 
quantitativament similar al del 2018 (quan van ser 42) i menor que el del 2017 (50). Cal tenir en 
compte que la xifra de casos inclou incidents diversos —no tots els casos són agressions i en al-
guns casos es recompten diverses persones agredides en un mateix incident—, però que la xifra 
de persones individuals agredides mentre treballaven com a periodistes és molt superior i marca 
un rècord del 2019 respecte a altres anys, tal com s’analitza més endavant. 

ANÀLISI 
QUANTITATIVA
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Just després el segueixen les «Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de co-
municació», amb 38, i les «Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar 
obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació», amb 37. Però mentre el primer 
apartat és similar al del 2018, en el cas del segon és el que més creix, amb un augment del 350% 
en un sol any, a causa sobretot d'una política policial cada cop més habitual d’identificar, escorco-
llar, apartar i entorpir la feina dels periodistes que cobreixen protestes socials a peu de carrer, no 
tan sols manifestacions independentistes, sinó també desnonaments, ocupacions i altres tipus 
de mobilitzacions.

Aquesta pràctica, a més, no ha estat constant durant tot l’any. Fins a l’agost, els casos agrupats 
en aquesta categoria van ser 17, una xifra similar a la dels anys anteriors, i se centraven sobretot 
en querelles a periodistes i en les limitacions de les juntes electorals als mitjans públics catalans 
durant les campanyes electorals d’abril i maig. Les denúncies d’impediments policials, si bé n’hi 
havia —la més greu, la detenció del fotògraf Carles Palacio a Girona el 16 de gener—, també eren 
les «habituals». Però amb la tornada de les vacances estivals alguna cosa va començar a canviar 
de forma sobtada per part dels cossos de seguretat, sense que puguem saber si hi ha hagut al-
gun tipus d’instrucció política.

Només en els quatre darrers mesos de l’any s’han comptabilitzat 16 accions policials en aquesta 
línia (per les set dels primers vuit mesos), incloent-hi les detencions del fotògraf Albert Garcia, 
a Barcelona, i del redactor Joan Viso, a Tarragona, durant els incidents d’octubre, així com les 
amenaces i coaccions a fotògrafs perquè esborressin imatges, els escorcolls, les amenaces i els 
impediments per informar. Una part d’aquest augment, òbviament, està relacionat amb l’incre-
ment de les protestes al carrer i la seva virulència, en les setmanes postsentència, però també 
s’observen altres situacions en què hi ha hagut una acció policial encaminada a dificultar l’ac-
tivitat dels professionals de la informació en desnonaments o protestes socials sense relació 
amb l’independentisme ni amb moments de tensió. S’han registrat accions similars per part de 
diferents cossos policials —Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals—, 
encara que el primer, que és qui més presència té al carrer, acumula més denúncies (13).

Pel que fa a les altres categories, les «Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d'altre 
tipus» sumen 31 denúncies, amb una caiguda del 28% respecte a l’any passat. La «Persecució de 
bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà» n’aporta 18; la «Legislació o posicio-
naments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o 
mitjans de comunicació» 17, i els «Acomiadaments de periodistes, precarietat laboral i tancament 
de mitjans» també 17; finalment, s’han detectat dos casos d’«Assetjament o agressions sexistes 
contra dones periodistes», una categoria creada per primer cop el 2019. En totes aquestes no hi 
ha hagut augments o descensos significatius des de l’any passat, excepte en el cas laboral, en 
què han augmentat un 50% els acomiadaments massius, el tancament de mitjans i les protestes 
per motius laborals.

CASOS PER TERRITORIS

Per territoris, és a Catalunya on s’han detectat més casos, amb 123 incidents, seguit del País Va-
lencià (29) i les Illes Balears (18). La Catalunya Nord, amb quatre, i Andorra, amb un altre, tanquen 
la llista. La resta d’incidents (26) responen a situacions d’àmbit estatal, espanyol i francès o eu-
ropeu, o també a alguns casos relacionats amb la cobertura del judici als líders independentistes 
que va tenir lloc a Madrid.
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Gràfic 3 Casos per territori
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Els apartats en què més han crescut els problemes per informar són aquells relacionats amb 
la cobertura a peu de carrer de protestes socials. No tan sols s’ha fet ja totalment habitual la 
pràctica de xiular, insultar i boicotejar els directes dels reporters de televisions que cobreixen 
manifestacions, sobretot en aquelles que són a favor o en contra de la independència, sinó que 
amb el temps s’han detectat casos de cops, llançament d’objectes o empentes. 

Cal posar de manifest que els cossos policials han causat la majoria de les agressions a periodis-
tes en protestes al carrer, sigui com a resultat de càrregues indiscriminades contra els manifes-
tants o bé de persecució específica a professionals que cobrien els incidents. En el proper apartat 
analitzem específicament aquesta qüestió.

El 2019, però, ha estat marcat també per les pressions de diversos partits polítics als mitjans de 
comunicació, les operacions de compravenda de grups mediàtics i nous acomiadaments i tanca-
ments a mitjans, així com per la continuació d’una escalada legislativa que amenaça la llibertat 
d’expressió a internet i fora.

CONCENTRACIÓ DE LA PROPIETAT MEDIÀTICA AMB PRESSIONS POLÍTIQUES

En l’apartat «Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació» és es-
pecialment rellevant la compra del Grupo Zeta (El Periódico, Sport, Mediterráneo, etc.) per part 
dels Grupo Prensa Ibérica (Levante, Diari de Girona, Información, Diario de Mallorca, Regió 7, etc.), 
materialitzada al febrer després d’un tortuós procés de mesos. Aquesta operació va fer-se rea-
litat gràcies a les pressions «informals» del Govern espanyol, que va buscar i potenciar un com-
prador alternatiu a Mediapro, que havia fet una oferta pel Grupo Z però era considerat «massa 
independentistes» per La Moncloa i per altres cercles de poder. 

Finalment, Prensa Ibérica va guanyar la subhasta a pesar d’oferir 10 milions menys —40 pels 50 
de Mediapro— gràcies al fet que el grup de bancs que controlaven el deute de Z van avenir-se a 
una quita del 70% del deute de l’empresa. De retruc, tant l’Institut Català de Finances (ICF) com 
l’Institut Valencià de Finances (IVF) van condonar també els respectius deutes, en una opera-
ció en què van perdre’s diners públics —9,2 i 1,3 milions, respectivament— sense que se n’hagin 
donat gaires explicacions. A pesar que l’operació conté altes dosis d’intrusió governamental en 

ANÀLISI 
QUALITATIVA
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el control de mitjans privats i avança cap a la concentració de la propietat d’aquests —un dels 
principals obstacles a la llibertat i pluralitat de premsa als països occidentals—, el debat públic i 
les protestes de les entitats professionals van ser pràcticament inexistents.

L’APARICIÓ DE VOX INCREMENTA L’AGRESSIVITAT CONTRA ELS ‘MEDIA’

En aquesta mateixa categoria també cal destacar com l’aparició de Vox com una força parlamen-
tària rellevant ha suposat un increment de les pressions i els vetos a periodistes i mitjans, en una 
nova relació d’una formació política amb els media desconeguda fins ara per la seva agressivitat. 
En el Mapa es recullen fins a sis denúncies per vetos, assetjament a periodistes que cobrien actes 
de partits i accions dels seus càrrecs, bàsicament al País Valencià i les Balears, com l’assetjament 
d’una periodista de l’Ara Balears per part de càrrecs electes de la formació per repreguntar en 
una roda de premsa. També altres grups d’extrema dreta han incrementat les seves accions con-
tra la llibertat d’expressió, amb sabotatges a obres artístiques, el boicot a l’estrena de la pel·lícula 
Mientras dure la guerra a València o l’assetjament i les agressions a periodistes al carrer.

A aquesta ofensiva cal sumar-hi les declaracions i els menyspreus contra els mitjans públics 
catalans, als quals s’hi han sumat també dirigents de Ciutadans i PP, que fins i tot han emès ame-
naces d’intervenció o tancament. Aquests tres partits també s’han unit en una ofensiva contra 
diferents manifestacions culturals, especialment si són en català, demanant a escala municipal o 
autonòmica la prohibició d’actuacions, la retirada de subvencions o la denegació d’espais públics 
per a fires de llibres i concerts. S’han reduït, però, les denúncies contra mestres, incloses en la 
categoria de “Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altres tipus”.

Finalment, cal deixar constància de la intromissió de la Junta Electoral en els mitjans públics 
catalans durant les diferents campanyes electorals que s’han produït al llarg de l’any. La JEC ha 
arribat al punt de prohibir l’ús d’expressions com exili o presos polítics o fixant quins fets noticia-
bles —com la manifestació antirepressiva convocada a Madrid el 16 de març— es podien cobrir o 
no. A inicis del 2020 es va fer públic que Andrés Betancor, vocal de la JEC a proposta de Ciutadans, 
treballava al mateix temps com a assessor del partit. Segons informacions publicades, el mateix 
Betancor redactava els recursos de Ciutadans a la JEC que després ell mateix resolia.

NOVA LEGISLACIÓ I PROCEDIMENTS JUDICIALS QUE AMENACEN LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Durant el 2019 també s’ha aprovat una llei que posa en greu perill la llibertat d’expressió a Inter-
net. El Decret-llei 14/2019, conegut amb el malnom de llei mordassa digital, permetrà al Govern 
espanyol bloquejar qualsevol part de l’estructura d’internet quan consideri que hi ha «un risc per 
a l’ordre públic». Aprovat per un Consell de Ministres en funcions i validat per una Diputació Per-
manent del Congrés espanyol també en funcions, es va presentar políticament com una eina per 
«posar punt final a la República digital catalana». 

Així mateix, el panorama comunicatiu a la Catalunya Nord es veu afectat per les pressions del 
president francès Emmanuel Macron en la línia de supervisar la «veracitat» de les informacions 
publicades, a més d’una proposta de reformar la Llei de llibertat de premsa —que data del 1881— 
que haurà de debatre’s el 2020 i que ha despertat l’oposició dels sindicats de periodistes.

La nova llei mordassa espanyola se suma a la ja existent, que no ha estat derogada durant el 
2019 a pesar d’existir un Govern i una majoria parlamentària que ho havien promès. Un estudi de 
la Plataforma per la Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) publicat a l’octubre calculava en 
400 milions les multes imposades des del 2015 per vulnerar els articles 36.6, 36.23 i 37.4 de la llei. 
Aquests articles són els que limiten bàsicament la llibertat d’expressió.

Pel que fa a la judicialització de la llibertat d’expressió, a més dels casos ja assenyalats de per-
secució de periodistes en la cobertura de protestes i l’aplicació de la llei mordassa, cal destacar 
el manteniment de les querelles contra humoristes, sobretot per part de sindicats policials amb 
suport, sovint, de la Fiscalia. Tant l’Editorial Comanegra —responsable del còmic On és l’Estel·la? 
com els programes de TV3 Està passant i Polònia estan immersos en processos judicials encara 
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oberts. En canvi, l’artista navarrès Abel Azcona va negar-se a declarar davant el jutjat de Berga, 
que ha acceptat una querella de l’Associació d’Advocats Cristians per un presumpte delicte contra 
els sentiments religiosos. Azcona va optar per autoexiliar-se a Portugal en protesta per aquest 
tipus de processos.

ACOMIADAMENTS I TANCAMENTS DE MITJANS

Finalment, durant el 2019 s’ha patit un repunt en els acomiadaments de periodistes i tancaments 
de mitjans, que havia baixat durant el 2018, i s’han tornat a posar pràcticament a nivells del 2017. 
Especialment sagnant ha estat el tema al País Valencià, amb el tancament de mitjans com l’edi-
ció de Levante Castelló —executat després de la compra del Grupo Z per Prensa Ibérica, que així 
passava a controlar El Periódico del Mediterráneo, competència directa de Levante Castelló i La 
Veu, a més d’acomiadaments a Levante, Superdeporte, Las Provincias i Información. A Catalunya 
ha tancat també a finals d’any El Punt Avui TV.

Un repunt d’acomiadaments que s’ha notat a escala estatal. Segons l’Enquesta de Població Acti-
va (EPA), el sector de la comunicació va destruir 5.800 llocs de treball durant el darrer trimestre 
del 2019, deixant enrere les xifres relativament més bones del 2018.

NOVA CATEGORIA PER DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE

Finalment, l’edició del 2019 del Mapa ha inclòs una nova categoria, «Assetjament o agressions 
sexistes contra dones periodistes», que ha recollit dos casos: l’assetjament sexual i els abusos 
patits per una reportera de La Xarxa mentre cobria la Diada castellera de Sant Fèlix a Vilafranca 
del Penedès i els atacs sexistes contra una periodista per la publicació d’un reportatge sobre 
fòrums amb continguts sexuals.
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Si alguna cosa ha caracteritzat el 2019 en l’àmbit que ens ocupa, sense dubte són les agressions 
a periodistes que cobrien protestes socials. Al llarg de l’any s’han detectat 87 informadors ferits 
—sense comptar els assetjats, vilipendiats, identificats, coaccionats o apartats—, sigui per mani-
festants, agents policials o persones vinculades a l'extrema dreta. 

Aquesta xifra és, amb molta diferència, la més alta des que s’edita el mapa. El 2018 van compta-
bilitzar-se 21 professionals agredits, i el 2017, amb el nivell de mobilització i crispació social que 
es va viure, en van ser 18.

Dels 87 professionals agredits durant el 2019, 70 es van comptabilitzar tan sols en dues setma-
nes, entre el 14 i el 27 d’octubre, en les protestes contra la sentència del judici als líders indepen-
dentistes a diferents llocs de Catalunya —especialment Barcelona i l’aeroport del Prat— i també 
a Palma.

No tan sols ha augmentat la xifra, sinó també la gravetat de les lesions. Si bé les empentes i els 
cops amb contusions lleus continuen sent les agressions més habituals, durant els incidents 
d’octubre hi ha hagut conseqüències molt més greus, amb diverses ferides al cap o a braços i 
cames que han necessitat punts de sutura i, almenys, una fractura al nas, una commoció cerebral 
i un atac d’asma per l’exposició als gasos lacrimògens.

Dels 87 ferits durant tot el 2019, 53 ho han estat per acció dels cossos policials (61%), 17 per ma-
nifestants (19%) —tant a favor com en contra de la independència, però també en altres tipus de 
protestes, com les armilles grogues al Rosselló o els taxistes a Barcelona—, cinc per membres 
de l’extrema dreta (6%) i tres per altres causes (3%). En deu ocasions —enmig de la confusió dels 
avalots i les càrregues— no s’ha pogut identificar l’origen de l’agressió (11%).

Específicament, pel que fa a les agressions durant les protestes contra la sentència, un 69% van 
ser causades pels cossos policials (48) —ja fos de forma deliberada contra periodistes o com a 
conseqüència de càrregues genèriques contra manifestants—, un 14% pels manifestants (10), un 
3% per membres de l’extrema dreta (2) i un 14% van tenir un origen desconegut (10).

Aquestes dades mostren una evident degradació del respecte pels mitjans de comunicació i per 
als professionals que cobreixen els conflictes polítics i socials. En un clima de polarització política 
resulta cada cop més evident que no tan sols s’ha fet habitual el menyspreu i l’assetjament cap a 

ANY  
RÈCORD
EN LES AGRESSIONS A PERIODISTES
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aquells mitjans que es considera que tenen una línia editorial contrària, sinó que, a més, sembla 
que fins i tot les agressions físiques estan cada cop més legitimades. El descrèdit als mitjans de 
comunicació «no afins» propiciat per representants polítics de diferents signes —i també per ter-
tulians i estrelles mediàtiques— no ajuda a millorar la situació. 

Així mateix, la cobertura mediàtica d’aquestes agressions també ha anat molt condicionada en 
funció de la línia editorial, tal com hem analitzat a l’Observatori Mèdia.cat. La majoria de grans 
mitjans corporatius editats a Madrid han tendit a sobrerepresentar les agressions protagonitza-
des per manifestants independentistes, mentre que han invisibilitzat o minimitzat les agressions 
per part dels cossos policials, fins i tot si les han patides els seus treballadors.

Gràfic 4 Origen de les agressions

Desconegut 
10 (11  %)

Altres 
3 (3 %)

Extrema dreta 
5 (6 %)

Manifestació 
17 (19 %)

Policia 
53 (60 %)

LA POLICIA, CAUSANT DE LA MAJORIA D’AGRESSIONS

El paper dels cossos policials, que haurien de vetllar per la protecció dels drets constitucionals, 
resulta preocupant no tan sols per ser l’origen de la gran majoria de lesions —i en concret de les 
més greus—, sinó també per la situació en què algunes van produir-se. En diversos casos, els 
afectats constaten que els agents van atacar-los directament per impedir que documentessin 
l’actuació policial o que van agredir-los tot i identificar-se com a periodistes. 

Segons el testimoni aportat per les víctimes, en nombroses ocasions els cops de porra o els trets 
de bales de goma i projectils foam va produir-se en moments sense tensió o sense manifestants 
a qui dissoldre. En la gran majoria dels casos els periodistes anaven degudament identificats 
amb els braçalets i armilles reglamentàries —tot i que no és obligatori—, sense que això suposés 
protecció. Fins i tot en casos en què van recordar als agents que són periodistes mentre els agre-
dien, aquests no van aturar la seva actuació.

En algun cas, anar identificat com a periodista va suposar convertir-se en una «diana», ja que la 
policia va intentar impedir que els informadors documentessin la seva actuació. Com a mínim en 
una ocasió està gravat en vídeo com, en una situació de calma, un agent commina el periodista 

https://www.media.cat/2019/11/19/policies-que-peguen-periodistes-que-callen-el-tractament-mediatic-de-les-agressions-a-informadors/
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Sergi Alcázar, d’El Nacional, que deixi de gravar i, davant la negativa d’aquest, l’agredeix amb la 
porra.

Aquestes agressions, sumades a obstacles a la feina dels informadors, com detencions, reten-
cions o escorcolls, dibuixen un estat de la situació molt allunyat del que seria desitjable en uns 
estàndards democràtics.

PREOCUPACIÓ INTERNACIONAL

Les xifres recollides al Mapa de la Censura durant les protestes contra la sentència del procés 
van servir per fonamentar una denúncia sobre les agressions a periodistes a Catalunya. La van 
impulsar la Federació Europea de Periodistes i la Federació Internacional de Periodistes i es va 
presentar davant de la Plataforma de Protecció del Periodisme i Seguretat dels Periodistes del 
Consell d’Europa. La Comissionada de Drets Humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatović, es va 
mostrar preocupada pels atacs a periodistes a Catalunya. El representant de l’OSCE sobre Lliber-
tat d’expressió en els Mèdia, Harlem Désir, va requerir a les autoritats espanyoles «assegurar la 
protecció dels periodistes en tot moment».

L’Observatori Mèdia.cat i el Grup de Periodistes Ramon Barnils van fer arribar les xifres d’agres-
sions i la preocupació pels atacs contra periodistes al vicepresident del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonès, així com a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al regidor de Drets 
de Ciutadania de l’Ajuntament, Marc Serra.
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El Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha registrat durant el 2019 un total de 201 incidents que poden 
restringir les llibertats d’expressió i d’informació de periodistes i ciutadania. Es tracta del major 
nombre de casos anual recomptat mai des de la seva primera edició, el 2015. La xifra supera fins i 
tot els 196 incidents de l’any 2017, causats en gran manera per l’ofensiva contra el referèndum d’in-
dependència a Catalunya, i també suposa un lleuger augment respecte del 2018.

Aquest increment del nombre de casos es deu principalment a un augment en les categories d’«ac-
cions judicials i policials que dificulten la feina de periodistes» i les «declaracions i legislació dels 
poders públics per constrènyer la llibertat d’expressió», però és especialment preocupant també el 
repunt en el nombre d’agressions i amenaces a professionals de la informació.

Pel que fa a les accions policials i judicials i a les declaracions i legislació del poder públic, cal apun-
tar per una banda la campanya internacional de control de la informació amb l’excusa de les mal 
anomenades fake news i, més específicament a Catalunya i a l’Estat espanyol, amb la lawfare o 
guerra jurídica desplegada des de les institucions estatals contra el moviment independentista. Les 
pressions als mitjans públics catalans, el control de la propietat de grups privats, l’ús de mecanis-
mes com les juntes electorals o les declaracions públiques sobre allò que «és veritat o no ho és» 
s’han incrementat durant el 2019.

L’assenyalament per part de dirigents i partits polítics de determinats periodistes o mitjans de co-
municació considerats de línia editorial contrària, ja sigui en declaracions públiques o en recursos 
als jutjats, exporta el clima de confrontació política al pla mediàtic. Així, contribueix a crear una 
atmosfera que, en certs sectors de la societat, sembla legitimar els atacs contra periodistes o cap-
çaleres amb enfocaments divergents de l’opinió pròpia. Lluny del corporativisme, cal apel·lar també 
a la responsabilitat professional dels qui exerceixen la professió, però sense oblidar l’exemplaritat 
dels poders públics i de les persones que els exerceixen en la defensa dels drets i les llibertats.

Aquesta pressió, que podríem anomenar «des de dalt», es complementa amb un augment ele-
vadíssim i sense precedents, des que s’edita aquest Mapa, de la tensió contra els periodistes que 
treballen al carrer. El 2019 ha suposat un rècord històric en la quantitat d’agressions a aquests pro-
fessionals, especialment en les protestes de l’octubre contra la sentència del Procés.

Manifestants de diferent signe, membres de l’extrema dreta i, sobretot, agents de la policia posen 
cada cop més difícil la cobertura en directe de les protestes socials i polítiques. A l’ús de la llei mor-

CONCLUSIONS
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dassa, els escorcolls, els bloqueigs i les amenaces per part dels cossos de seguretat s’hi sumen 
els assetjaments, els insults i els boicots dels manifestants. Les agressions físiques, sobretot en 
el context d’aldarulls i càrregues policials, s’han multiplicat el 2019, i a més s’han vist lesions molt 
més greus, com trets amb projectils de foam o ossos trencats.

Algunes d’aquestes agressions han tingut lloc de forma circumstancial, en moments de forta ten-
sió i foc encreuat durant les protestes al carrer, propiciades per una resposta policial contra els 
manifestants d’enorme contundència. Són encara més greus, però, algunes accions documentades 
en què els agents agredeixen periodistes que van acreditats com a tal, fent cas omís de la seva 
identificació o fins i tot perseguint-los expressament per evitar que puguin documentar allò que 
està passant. Així, es produeix per part de cossos policials una manca de protecció del dret a la in-
formació de forma passiva —perquè no es garanteix que els periodistes puguin dur a terme la seva 
feina— però també de forma activa —perquè en alguns casos se’ls persegueix específicament.

Seria interessant poder constatar —en una tasca que depassa les funcions del Mapa de la Cen-
sura— quina quantitat d’aquests incidents han tingut recorregut judicial. La dificultat per identifi-
car els agents responsables i la manca d’organismes específics que facilitin orientació i suport en 
aquests casos obre reptes urgents per a la professió periodística, però també per a la societat civil 
organitzada en la defensa dels drets humans.

En tot cas, cal seguir exigint la fiscalització de les actuacions policials i la rendició de comptes per-
què des dels mateixos poders públics es garanteixi el dret dels periodistes a treballar amb segure-
tat i així assegurar, també, el dret a la informació de la ciutadania.
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ANNEX
LLISTAT DE CASOS

 Pressions, censura o 
“autocensura” a periodistes  
o mitjans de comunicació

GENER

Betevé anuncia el tancament del programa d’hu-
mor ‘La Sotana’

BARCELONA 9-1-2019 La direcció de Betevé ha 
anunciat el tancament del programa d’humor «ir-
reverent» La Sotana per haver fet «referències 
ofensives» que «entren en contradicció amb la línia 
editorial i els valors de betevé com a mitjà de co-
municació públic», tal com ha manifestat la televisió 
local barcelonina des del seu perfil oficial de Twitter. 
El programa —que abans ja havia estat expulsat de 
La Ser— ja ha anunciat que s’emetrà des d’una altra 
ràdio. Darrerament el programa havia molestat les 
juntes del Barça i l’Espanyol —amb queixes públi-
ques— i també havia fet broma sobre el corredor de 
cotxes paraplègic Isidre Esteve.

https://twitter.com/beteve/ 

status/1083016845756690432?s=12

L’expresident de SCC i assessor de Manuel Valls, 
Josep Ramon Bosch,  amenaça amb querelles di-
ferents periodistes

BARCELONA 15-1-2019 Josep Ramon Bosch, expresi-
dent de Societat Civil Catalana (SCC) i actualment 
president de Somatemps i assessor del candidat a 
l’alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha amenaçat 
el periodista Nico Salvadó, de la ràdio francòfona 
Equinox, amb una querella. El motiu de la disputa 

https://twitter.com/beteve/status/1083016845756690432?s=12
https://twitter.com/beteve/status/1083016845756690432?s=12
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és una pregunta durant una entrevista a Valls so-
bre les connexions del mateix Bosch amb l’extrema 
dreta. Aquesta no és la primera vegada que Bosch 
amenaça amb querelles gent que ha definit aquest 
entorn com a «extrema dreta». Només amb el que 
portem d’any ja ho ha fet amb el periodista especi-
alitzat en feixisme Xavier Rius Sant i amb el respon-
sable de la relació amb els mitjans internacionals de 
Quim Torra, Joan Maria Piqué.

https://totbarcelona.elmon.cat/politica/josep 

-ramon-bosch-primer-president-scc-amenaca-periodista 

-frances-pregunta-valls_207064102.html

Un restaurant de Madrid cancel·la intempestiva-
ment la reserva de TV3

MADRID 31-1-2019 El restaurant on TV3 havia re-
servat els àpats dels treballadors i una terrassa des 
d’on emetre el judici contra els dirigents indepen-
dentistes ha cancel·lat la reserva. Segons publica 
el Nacional.cat, hauria passat en assabentar-se un 
dels socis qui eren els clients. L’anul·lació ha obligat 
a suspendre també una reserva a l’hotel contigu i a 
buscar un tendal per poder fer els directes.

https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid 

-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190 

fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_ 

orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_

contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27

FEBRER

Interior impedeix a les televisions muntar els 
‘sets’ davant del Suprem

MADRID 4-2-2019 TV3 o La Sexta, entre d’altres, 
han vist com el set que tenien previst per informar 
sobre el judici als dirigents independentistes a la 
plaça de la Villa de París ha estat prohibit a última 
hora. La col·locació dels platós estava autoritzada 
per l’Ajuntament de Madrid, però el ministre espa-
nyol de l’Interior ha ampliat el perímetre de segu-
retat del judici fins a l’espai on tenien previst ins-
tal·lar-se. Una actuació que, segons El Español, ha 
estat ordenada precisament per evitar la retrans-
missió per part de TV3.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190204/

marlaska-paralelo-tv3-supremo-autorizado-ayuntamiento 

-carmena/373463123_0.html

El Sindicat de Periodistes denuncia que TVE no 
retransmeti el judici a tot l’Estat i ho limiti només 
a Catalunya

ESTAT ESPANYOL 13-2-2019 El Sindicat de Perio-
distes de Catalunya ha reclamat a RTVE que re-
transmeti el judici als dirigents independentistes 
per a tot l’Estat espanyol i no només a Catalunya. 
«Tots els ciutadans, visquin on visquin, tenen dret 
a una informació veraç i a versions contraposades 
sense els filtres de tertúlies polititzades», han de-
fensat en una piulada.

https://twitter.com/periodistescat/ 

status/1095595335110586369

Moncloa i els bancs maniobren per garantir que 
Prensa Ibérica es quedi el Grupo Z en lloc de Jau-
me Roures

BARCELONA 19-2-2019 El Periódico de Catalunya, 
Sport i tota la resta de diaris locals propietat del 
Grupo Z passarien ara a estar controlats per Pren-
sa Ibérica —Levante, Diario de Mallorca i Regió 
7, entre altres— si finalment es culmina la seva 
compravenda. La família Asensio hauria optat per 
aquesta oferta de 40 milions d’euros en lloc de la 
de Jaume Roures i Tatxo Benet, que la superava en 
10 milions. Perquè l’operació es confirmi cal que els 
bancs, creditors del Grupo Z, acceptin reduir fins a 
un 70% del deute, i això seria possible, segons al-
gunes fonts, gràcies a la intervenció directa de La 
Moncloa, que vol evitar que aquestes capçaleres 
passin a mans d’un independentista.

https://www.elespanol.com/economia/medios/20190219/ 

bancos-sindican-zeta-cierran-prensa-iberica 

-millones/377462534_0.html

https://www.eldiario.es/economia/Prensa-Iberica 

-vuelve_0_865813836.html

L’Ajuntament de Terrassa veta el diari local  
‘Malarrassa’ als equipaments municipals

TERRASSA 25-2-2019 Responsables del quinze-
nal gratuït de Terrassa, Malarrassa, denuncien 
que per ordre d’un responsable municipal se’ls ha 
vetat distribuir el periòdic a centres cívics, casals 
d’avis i altres equipaments on ho han fet de ma-
nera habitual en els darrers anys. En declaracions 
a Mèdia.cat, Pep Valenzuela de Malarrassa explica 
que després de les seves protestes —a les quals 
s’hi van afegir grups polítics de l’oposició— se’ls va 
assegurar que «havia estat un error». Valenzuela 

https://totbarcelona.elmon.cat/politica/josep-ramon-bosch-primer-president-scc-amenaca-periodista-frances-pregunta-valls_207064102.html
https://totbarcelona.elmon.cat/politica/josep-ramon-bosch-primer-president-scc-amenaca-periodista-frances-pregunta-valls_207064102.html
https://totbarcelona.elmon.cat/politica/josep-ramon-bosch-primer-president-scc-amenaca-periodista-frances-pregunta-valls_207064102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27
https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27
https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27
https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27
https://www.elnacional.cat/es/politica/tv3-juicio-madrid-hotel_349926_102.html?fbclid=IwAR39tuhb2DQ8p7190fpQh6W_3Lsr0-6FAZmZhYBk7gmT7lIvK3sdjdIceH8&page=31&_orderKey=publishedAt&_orderSort=DESC&_contentType=102&_contentId=349926&_uuid=56d9c67f71b27
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190204/marlaska-paralelo-tv3-supremo-autorizado-ayuntamiento-carmena/373463123_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190204/marlaska-paralelo-tv3-supremo-autorizado-ayuntamiento-carmena/373463123_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190204/marlaska-paralelo-tv3-supremo-autorizado-ayuntamiento-carmena/373463123_0.html
https://twitter.com/periodistescat/status/1095595335110586369
https://twitter.com/periodistescat/status/1095595335110586369
https://www.elespanol.com/economia/medios/20190219/bancos-sindican-zeta-cierran-prensa-iberica-millones/377462534_0.html
https://www.elespanol.com/economia/medios/20190219/bancos-sindican-zeta-cierran-prensa-iberica-millones/377462534_0.html
https://www.elespanol.com/economia/medios/20190219/bancos-sindican-zeta-cierran-prensa-iberica-millones/377462534_0.html
https://www.eldiario.es/economia/Prensa-Iberica-vuelve_0_865813836.html
https://www.eldiario.es/economia/Prensa-Iberica-vuelve_0_865813836.html
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posa en dubte la versió de l’Ajuntament, ja que «no 
és la primera vegada que ens passa una cosa simi-
lar», i considera el fet una «restricció a la llibertat 
de premsa».

https://twitter.com/pepvalenzuela/ 

status/1100057194282799105

MARÇ

La Junta Local Fallera d’Alzira anuncia una de-
manda contra À Punt per un gag humorístic

ALZIRA 13-3-2019 El programa Assumptes Interns de 
la televisió pública valenciana ha mostrat un foto-
muntatge —evident— de la fallera major d’Alzira en-
senyant les calces, en un gag sobre invents per faci-
litar la vida a les falleres, en aquest cas anar al bany. 
En resposta, la Junta Local Fallera d’Alzira ha emès 
un comunicat en què anuncia que «un cop passades 
les festes» prendran mesures legals contra À Punt.

https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/fallas 

-alzira-demandaran-20190313170914-nt.html

Vox veta ‘Diario de Mallorca’ en la presentació 
dels seus candidats balears per haver desmun-
tat la mentida de la falsa agressió

PALMA 19-3-2019 Vox ha anunciat que no perme-
trà que el Diario de Mallorca cobreixi la roda de 
premsa de presentació dels seus candidats per les 
Balears al Congrés espanyol. El partit d’extrema 
dreta pren aquesta decisió en represalia per les in-
formacions del diari en què van desmuntar la falsa 
agressió difosa des dels perfils de la formació o 
d’alguns dels seus dirigents. Segons va denunciar 
llavors Vox, una simpatitzant del seu partit hauria 
estat agredida a Son Servera durant la vaga del 8 
de març per negar-se a secundar-la. Diario de Ma-
llorca va comprovar que no hi havia hagut cap de-
nuncia per agressió aquell dia a Son Servera i que 
l’informe mèdic de lesions que havien mostrat es-
tava datat al febrer.

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/03/19/

vox-impide-diario-mallorca-entrada/1401526.html

Llencen ous contra Catalunya Ràdio

BARCELONA 20-3-2019 Uns encaputxats van llen-
çar ous contra el vidre exterior de l’estudi 1 de Cata-

lunya Ràdio. En aquell moment, el programa La nit 
dels ignorants s’estava emetent en directe. Des de 
Catalunya Ràdio denuncien que és la segona vegada 
que hi ha un incident similar des que, l’octubre del 
2017, una manifestació violenta va trencar els vidres 
de la redacció en un intent d’assalt.

https://www.ccma.cat/catradio/el-mati-de-catalunya-radio/

acte-vandalic-a-lestudi-1-de-catalunya-radio/noticia/2911113/

Enxampat un marista per fotografiar els periodis-
tes que havien investigat la trama de pederàstia

BARCELONA 25-3-2019 Un dels principals perio-
distes que va destapar la trama d’abusos sexuals a 
menors en escoles maristes catalanes va denunciar 
una persona que li feia fotos mentre es desenvolu-
pava la primera sessió pel judici del cas. Els Mossos 
d’Esquadra el van identificar i van descobrir que es 
tractava d’un germà marista. La policia el va commi-
nar a esborrar les fotos després d’advertir-lo que és 
prohibit prendre imatges dins dels jutjats, i aquest 
va accedir a fer-ho després d’assegurar que no les 
havia compartit amb ningú.

https://www.naciodigital.cat/noticia/176170/quatre/victimes/

cas/maristes/declaren/porta/tancada

ABRIL

El diari ‘Segre’ denuncia pressions dels gestors 
del Mercat del Pla de Lleida perquè no publiquin 
una notícia

LLEIDA 3-4-2019 El diari Segre ha denunciat pressi-
ons i amenaces per part dels nous gestors del Mer-
cat del Pla de Lleida per tal d’impedir que publiques-
sin que l’obertura de l’espai comercial s’ajornava per 
problemes amb el contracte. Amenacen la periodis-
ta que redacta la notícia i avisen que desmentiran 
tot el que publiqui i l’acusaran d’haver-s’ho inventat. 
Finalment, el diari publica la informació i arriba a un 
acord amb els gestors del mercat.

https://www.facebook.com/442780765752578/

posts/2360611687302800/

Una càmera d’RTVA denuncia insults i assetja-
ment per part d’un candidat a cap de Govern

ANDORRA 8-4-2019 Una càmera de la Radiotelevi-
sió d’Andorra (RTVA) ha denunciat que mentre co-
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bria la nit electoral a la seu de campanya d’Andorra 
Sobirana va ser acorralada pel candidat de la for-
mació, Eusebi Nomen, i la seva cap de premsa, que 
la van insultar recriminant-li que estigués gravant. 
Més tard la van expulsar de la sala, conjuntament 
amb la resta de periodistes que cobrien l’acte. Des 
d’RTVA han donat ple suport a la treballadora i han 
anunciat que denunciaran els fets a la policia.

https://m.andorradifusio.ad/noticies/companya-rtva 

-denuncia-eusebi-nomen-agressio

Vox impedeix a diferents periodistes entrar al 
seu míting d’Alacant

ALACANT 21-4-2019 La direcció de Vox va vetar l’en-
trada al pavelló Pitiu Rochel d’Alacant a una periodis-
ta d’Eldiario.es malgrat que es trobava formalment 
acreditada pel mateix partit. Els responsables de 
premsa de la formació van al·legar una «contraordre» 
per justificar el canvi de criteri. Posteriorment també 
van impedir-li l’entrada com a públic.

https://www.eldiario.es/politica/enfrente-informar 

-Vox-insultos-amenazas_0_892411008.html

Diferents càrrecs de Ciutadans amenacen perio-
distes i càrrecs de TV3 durant la campanya

CATALUNYA 24-4-2019 TV3 i el conjunt de mitjans de 
la CCMA ha estat objecte d’atacs i desqualificacions 
per part de diferents candidats durant la campanya 
electoral al Congrés espanyol. La candidata de Ciuta-
dans, Inés Arrimadas, ha estat la més virulenta. Du-
rant el debat entre els diferents candidats per Bar-
celona va lliurar al director de TV3 i moderador del 
debat, Vicent Sanchis, una carta de dimissió, commi-
nant-lo a abandonar el càrrec si ella arribava al po-
der. Arrimadas ha amenaçat també altres professio-
nals de la cadena via xarxes socials. Altres candidats, 
com Albert Rivera, o Cayetana Álvarez, del PP, han 
publicat tuits similars molt agressius.

https://twitter.com/InesArrimadas/ 

status/1120452181361139712

https://www.naciodigital.cat/noticia/178333/arrimadas/ 

redacta/carta/dimissi/sanchis/ensenya/ple/debat/tv3

El nou director de la Fundació Bosch i Cardellach 
critica l’existència de Ràdio Sabadell

SABADELL 26-4-2019 Josep Maria Benaul, nou di-

rector de la Fundació Bosch i Cardellach, que pro-
mou els estudis locals i comarcals del Vallès, va de-
manar en una entrevista en un programa de Ràdio 
Sabadell el tancament d’aquest mitjà per «no ser 
necessari» i «tenir una quantitat d’oients ínfima». 
Malgrat aquestes afirmacions, ha reconegut que no 
escoltava mai Ràdio Sabadell.

https://radiosabadell.fm/noticia/el-nou-director-de-la-bosch-i-

cardellach-josep-maria-benaul-carrega-contra-radio-sabadell

MAIG

Guerra política per la direcció d’À Punt

BURJASSOT 2-5-2019 A les pressions constants de 
PP i Ciutadans cap a la direcció d’À Punt ara cal su-
mar-hi les que ha començat a exercir el PSPV qui, 
segons publica ElDiario.es, estaria maniobrant per 
expulsar Empar Marco de la direcció de la radiote-
levisió autonòmica per tal de col·locar algú més afí. 
Des del seu naixement, À Punt ha patit una constant 
campanya d’assetjament de partits i mitjans de dre-
tes, que l’acusen de ser massa pròxima a Compro-
mís, i també un infrafinançament pressupostari. Ara 
també cal sumar-hi la imputació de Marco i Enrique 
Soriano, president del Consell Rector, arran d’una 
querella presentada pel PP per la contractació d’una 
sèrie i de diversos alts càrrecs del canal.

https://www.eldiario.es/cv/Empar_Marco-Ximo_Puig 

-A_Punt-television_0_894860636.html

Un dirigent de Vox a Menorca insulta un periodis-
ta d’Ara Balears

CIUTADELLA 4-5-2019 El candidat de Vox al Consell 
de Menorca i exdiputat del PP, Antoni Camps, va 
insultar en un article al seu blog al corresponsal a 
l’illa d’Onda Cero i Ara Balears, Iván Martín. En el text 
l’acusa de “pseudoperiodista”, “d’escopir estupide-
ses” i d’escriure “qualificatius denigrants i mentides” 
i “d’odiar-lo”.

http://antoniocampscasasnovas.balearweb.net/post/132422

El Consell Professional de La Xarxa denuncia les 
limitacions de la cobertura en les eleccions mu-
nicipals

BARCELONA 8-5-2019 El Consell Professional de 
la Xarxa Audiovisual Local (l’empresa de contin-
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guts audiovisuals de la Diputació de Barcelona) ha 
denunciat les limitacions imposades pel conseller 
delegat Francesc Pena durant el període electoral. 
Aquestes mesures —segons els treballadors— són 
encara més estrictes que els blocs electorals i in-
clouen la prohibició d’entrevistar candidats o fer se-
guiment informatiu de les campanyes dels partits.

https://twitter.com/ConsellLaXarxa/ 

status/1126170101345132544

El Congrés no permet als periodistes prendre 
imatges dels presos polítics recollint les actes

MADRID 20-5-2019 L’arribada dels presos polítics 
electes durant els comicis del 28 d’abril ha compor-
tat algunes dificultats per als periodistes que volien 
cobrir els fets. Primer els han fet entrar per portes 
laterals per evitar les principals, on es concentraven 
la majoria d’informadors, i després se’ls ha impedit 
prendre imatges —incloent-hi l’ús de mòbils— del 
moment en què recollien les actes. La mateixa cam-
bra ha anunciat que farà públiques les imatges de 
Junqueras, Rull, Turull i Sànchez fent els tràmits.

https://www.vilaweb.cat/noticies/en-directe-presos 

-politics-recullen-actes/

El Congrés espanyol censura la imatge dels pre-
sos polítics saludant Pedro Sánchez

MADRID 21-5-2019 La realització de televisió de la 
cambra no ha mostrat el moment en què Junqueras, 
Sànchez, Rull i Turull han saludat el president espa-
nyol. Quan ha arribat el moment en què Oriol Jun-
queras s’adreçava a la mesa per votar —el primer 
dels quatre presos diputats que votava— ha enfo-
cat Albert Rivera. I l’ha enfocat tota l’estona mentre 
Junqueras pujava, votava, baixava i saludava Pedro 
Sánchez. El mateix han fet quan han votat els altres 
presos: Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Tan-
mateix, els fotògrafs que hi ha a l’hemicicle sí que 
han copsat la imatge.

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-congres-censura-la 

-imatge-dels-presos-politics-saludant-pedro-sanchez/

Un ministre austríac negocia amb una oligarca 
russa que compri un diari per tal d’aconseguir su-
port mediàtic pel seu partit

EIVISSA 22-5-2019 L’escàndol polític que ha fet 
caure el Govern austríac es forja a Eivissa. Es filtra 

un vídeo en què un ministre de la formació d’extre-
ma dreta FPÖ negocia amb una suposada oligarca 
russa la compra el Kronen Zeitung, el diari de més 
tirada al país alpí, per tal de fer-ne variar la línia 
editorial i que doni suport al seu partit. A canvi, el 
ministre es comprometia a aconseguir contractes 
públics per a companyies de l’empresària. El pro-
blema és que tot era una trampa, no hi havia cap 
oligarca real i la conversa, en un xalet d’Eivissa, 
estava sent gravada. El vídeo ha estat filtrat i ha 
provocat el trencament del Govern de coalició a 
Àustria.

https://www.eltemps.cat/article/7265/la-historia 

-completa-de-la-caiguda-del-govern-daustria

Opacitat de l’ICF davant la condonació de 9,2  
milions al Grupo Z

BARCELONA 31-5-2019 L’Institut Català de Finan-
ces (ICF) s’ha negat a respondre a una pregunta  
de la CUP sobre els motius pels quals han condo-
nat un deute de 9,2 milions al Grupo Z. La condo-
nació era una condició sine qua non per executar 
l’operació dirigida des de La Moncloa per tal que 
l’empresa editora d’El Periódico i l’Sport passés a 
mans de Prensa Ibérica i no fos adquirida per Me-
diapro. L’ICF assegura que està obligat a «preser-
var la informació i identificació de les empreses 
prestatàries».

https://twitter.com/MariaSirvnt/status/1134456088978477056

JUNY

El director de Homeless Entrepeneur assetja per 
telèfon i xarxes una periodista per un article publi-
cat

BARCELONA 18-6-2019 Andrew Funk, director de 
Homeless Entrepeneur, una associació que es dedi-
ca a ajudar persones sense llar, ha respost a un ar-
ticle on es publiquen suposades pràctiques poc èti-
ques de la seva organització assetjant per Twitter la 
periodista autora del text, fent referències a la seva 
maternitat i acusant-la de no fer la seva feina. Tam-
bé li ha trucat a la redacció amb amenaces velades 
si no rectificava. Al final enllacem l’article en qüestió.

https://www.vice.com/amp/es/article/zmpwyj/ 

andrew-funk-homeless-entrepreneur-estafa
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Les empreses municipals de Tarragona recorren 
al TSJC per esquivar les peticions d’informació 
emparades en la Llei de transparència

TARRAGONA 24-5-2019 Les empreses municipals 
—públiques o amb participació pública— estan re-
corrent de forma sistemàtica al Tribunal Superior 
de Justícia (TSJC) per evitar una petició d’informació 
pública segons obliga la Llei de transparència. Els 
recursos tracten d’evitar donar les xifres dels pa-
gaments que aquestes empreses haurien realitzat 
al club de futbol Nàstic, requerides pel digital local 
Porta Enrera, després que la Comissió de Garan-
tia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) donés la 
raó al mitjà de comunicació contra les pràctiques 
opaques d’aquestes empreses públiques. Les fir-
mes afectades són Aparcaments Municipals de 
Tarragona (AMT), ESPIMSA (gestora dels mercats 
municipals), l’Empresa Municipal de Mitjans de Co-
municació, EMSERFUT (que gestiona el tanatori) i 
EMATSA, empresa mixta publicoprivada responsa-
ble de l’abastiment d’aigua a Tarragona, participada 
en un 51% per l’Ajuntament i en un 49% per Sorea, 
una empresa del Grup Agbar.

https://www.portaenrere.cat/2019/05/24/ematsa 

-recorre-al-tribunal-superior-de-justicia-de-catalunya 

-per-no-entregar-la-informacio-publica-referent 

-als-pagaments-al-nastic-demanada-per-porta 

-enrere-un-nou-cas-dopacitat-a-tarragona/

Toni Cursach va utilitzar les amenaces i els  
suborns per posar periodistes i mitjans mallor-
quins al seu servei

PALMA 12-6-2019 Segons han desvelat unes grava-
cions telefòniques a les quals ha tingut accés Públi-
co, la trama Cursach no tan sols tenia la complicitat 
de polítics, empresaris, policies i jutges, sinó també 
de diferents periodistes i mitjans de comunicació 
de Mallorca. Toni Cursach va utilitzar diferents vies, 
com les coaccions o els suborns, per assegurar-se 
suport mediàtic durant la instrucció de la causa 
contra la màfia policial que assetjava la competèn-
cia de l’empresari de l’oci nocturn. En les diferents 
converses fetes públiques, Cursach en persona re-
comana posar a sou els periodistes per aconseguir 
informacions avantatjoses, amenaça el pare d’una 
font en un reportatge, i també es queixa al conseller 
delegat del Grupo Serra, Jesús Boyero, de la cober-
tura que Última Hora fa de les investigacions de la 
màfia policial. Poc després, el diari va canviar radi-
calment l’enfocament de les notícies sobre el cas. 
Segons Público, altres periodistes que prefereixen 
no identificar-se també van patir les trucades de 
Cursach o els seus lloctinents.

https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas 

-baleares-amenazas-sobornos-capo-balear-cursach 

-pusieron-periodistas-servicio.html

JULIOL

La Directa s’ha vist obligada a canviar la imatge 
d’una notícia sobre nudisme per esquivar el vet 
de Facebook

BARCELONA 4-7-2019 La Directa ha explicat que 
han hagut de canviar la imatge de la notícia sobre 
el dia mundial de nudisme amb una de nova que té 
«un enfocament forçat» per esquivar la censura de 
Facebook, que no els deixava publicar l’enllaç i ame-
naçava de bloquejar-los el compte.

https://twitter.com/La_Directa/status/1146829885035466752

Ciudadanos intenta impedir que IB3 entrevisti 
Otegi

PALMA 10-7-2019 Ciudadanos ha presentat una 
proposició no de llei al Parlament balear per impedir 
que Ib3 entrevisti el líder d’EH Bildu, Arnaldo Otegi. 
En l’escrit reclama que «la Ràdio i la Televisió de les 
Illes Balears no contribueixin a la neteja d’imatge 
d’aquells que han estat sentenciats per pertinença i 
integració en organització o grup terrorista».

https://www.arabalears.cat/politica/Ciutadans-IB3 

-Arnaldo-Otegui_0_2267773437.html

SETEMBRE

Pressions a mitjans de Catalunya Nord per infor-
mar de les amenaces a comerciants

PERPINYÀ 4-9-2019 Els mitjans de Perpinyà L’In-
dépendant i La Semaine del Roussillon han rebut 
diverses cartes d’una desconeguda associació 
«Catalunya peuple d’Espagne», amb seu a Suïssa, 
acusant-los de posar en risc la convivència i de-
fensar actuacions il·legals. Al perfil de Facebook 
d’aquesta entitat s’acusa La Semaine de «separa-
tistes». Aquestes cartes arriben després que amb-
dós mitjans hagin informat de les missives ame-
naçadores que diferents comerços de Perpinyà i 
Canet han rebut per part de la mateixa organitza-
ció per vendre o exhibir simbologia catalanista o 
independentista.
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https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-amenazas-sobornos-capo-balear-cursach-pusieron-periodistas-servicio.html
https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-amenazas-sobornos-capo-balear-cursach-pusieron-periodistas-servicio.html
https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-amenazas-sobornos-capo-balear-cursach-pusieron-periodistas-servicio.html
https://www.arabalears.cat/politica/Ciutadans-IB3-Arnaldo-Otegui_0_2267773437.html
https://www.arabalears.cat/politica/Ciutadans-IB3-Arnaldo-Otegui_0_2267773437.html
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https://twitter.com/juliataurinya/ 

status/1169158653036912640?s=12

https://twitter.com/JuliaTaurinya/ 

status/1169642924268822529?s=20

L’alcalde d’Oriola simula no entendre el valencià 
per obligar diferents periodistes a canviar-se al 
castellà

ORIOLA 13-9-2019 Emilio Bascuñana, alcalde pel PP 
d’Oriola, ha estat entrevistat per nombrosos mitjans 
de comunicació arran de les inundacions patides a la 
ciutat. En alguns casos —À Punt, Catalunya Ràdio— 
ha simulat no entendre el valencià —incloent-hi ex-
pressions de pura cordialitat com «bon dia»— per 
forçar els periodistes a preguntar-li en castellà.

https://www.huffingtonpost.es/entry/alcalde 

-orihuela-a-punt_es_5d7df87be4b077dcbd5faac3

Pinten diversos ‘155’ a la redacció de ‘La Veu de 
l’Anoia’

IGUALADA 26-9-2019 El diari La Veu de l’Anoia ha patit 
unes pintades de color groc amb un «155» a la seva fa-
çana i placa d’entrada. La mateixa nit, altres entitats, 
com el Casal Popular El Foment, i particulars d’Iguala-
da han estat assenyalats de la mateixa manera.

http://veuanoia.cat/diversos-edificis-digualada-es 

-desperten-amb-pintades-de-155-a-la-porta/

OCTUBRE

Assetjament a periodistes durant les mobilitza-
cions d’extrema dreta del 9 d’octubre

VALÈNCIA 9-10-2019 Reporters d’À Punt que cobrien 
la mobilització blavera pel centre de València durant 
la Diada del 9 d’octubre han patit insults, crits i asset-
jament mentre intentaven fer la connexió en directe. 
Els periodistes de TV3 han optat per cobrir els fets 
sense cap logotip identificatiu per evitar agressions.

https://twitter.com/raqandu/ 

status/1181964425353453575?s=12

https://twitter.com/pilarcarracelas/ 

status/1182012149910114304?s=19

Concentració d’extrema dreta davant de Catalu-
nya Ràdio

BARCELONA 14-10-2019 Un centenar de persones 
amb banderes espanyoles i símbols d’extrema dre-
ta s’han concentrat durant vint minuts davant dels 
estudis de Catalunya Ràdio. Allà han denunciat la 
«manipulació» de l’emissora pública i n’han dema-
nat el tancament. Durant aquest temps cap treba-
llador ha pogut entrar ni sortir de l’edifici.

https://www.vilaweb.cat/noticies/un-grup-dultradreta 

-protesta-davant-la-seu-de-catalunya-radio/

NOVEMBRE

El PP intenta boicotejar la presentació d’un llibre 
sobre la corrupció de Zaplana

ONTINYENT 12-11-2019 Susana Navarro, alcaldessa 
de Bellús i representant del PP a la Mancomunitat 
de la Vall d’Albaida, ha criticat que la institució ce-
disca la seua seu per a presentar el llibre Ciudadano 
Zaplana, del periodista Francesc Arabí, i que relata 
«la construcció d’un règim corrupte» durant el man-
dat d’aquest president valencià. Navarro considera 
que la presentació del llibre és un «acte partidista» 
i que, per tant, és de «molt mal gust» fer-la en una 
institució que hauria de ser «neutral».

https://comarcalcv.com/lalcaldesa-de-bellus-pp-es 

-queixa-per-lus-partidista-de-la-mancomunitat-amb-la 

-presentacio-del-llibre-ciudadano-zaplana/

La Caixa veta un documental al Festival REC

TARRAGONA 13-11-2019 CaixaFòrum Tarragona ha 
retirat el documental És a l’aire, que s’havia de pro-
jectar durant el Festival Internacional de Cinema de 
Tarragona REC, i que analitza les conseqüències de 
la contaminació de la indústria petroquímica de la 
província en la salut de les persones. És a l’aire era 
una de les apostes per a l’actual edició del festival, 
que posa l’accent en el canvi climàtic, i ha hagut de 
ser reprogramada en una altra sala i data.

https://www.portaenrere.cat/2019/11/13/caixaforum-veta-la 

-projeccio-del-documental-es-a-laire-que-tracta-de-limpacte 

-de-la-industria-petroquimica-en-la-salut-de-les-persones 

-dins-de-la-programacio-del-festival-rec/

https://twitter.com/juliataurinya/status/1169158653036912640?s=12
https://twitter.com/juliataurinya/status/1169158653036912640?s=12
https://twitter.com/JuliaTaurinya/status/1169642924268822529?s=20
https://twitter.com/JuliaTaurinya/status/1169642924268822529?s=20
https://www.huffingtonpost.es/entry/alcalde-orihuela-a-punt_es_5d7df87be4b077dcbd5faac3
https://www.huffingtonpost.es/entry/alcalde-orihuela-a-punt_es_5d7df87be4b077dcbd5faac3
http://veuanoia.cat/diversos-edificis-digualada-es-desperten-amb-pintades-de-155-a-la-porta/
http://veuanoia.cat/diversos-edificis-digualada-es-desperten-amb-pintades-de-155-a-la-porta/
https://twitter.com/raqandu/status/1181964425353453575?s=12
https://twitter.com/raqandu/status/1181964425353453575?s=12
https://twitter.com/pilarcarracelas/status/1182012149910114304?s=19
https://twitter.com/pilarcarracelas/status/1182012149910114304?s=19
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-grup-dultradreta-protesta-davant-la-seu-de-catalunya-radio/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-grup-dultradreta-protesta-davant-la-seu-de-catalunya-radio/
https://comarcalcv.com/lalcaldesa-de-bellus-pp-es-queixa-per-lus-partidista-de-la-mancomunitat-amb-la-presentacio-del-llibre-ciudadano-zaplana/
https://comarcalcv.com/lalcaldesa-de-bellus-pp-es-queixa-per-lus-partidista-de-la-mancomunitat-amb-la-presentacio-del-llibre-ciudadano-zaplana/
https://comarcalcv.com/lalcaldesa-de-bellus-pp-es-queixa-per-lus-partidista-de-la-mancomunitat-amb-la-presentacio-del-llibre-ciudadano-zaplana/
https://www.portaenrere.cat/2019/11/13/caixaforum-veta-la-projeccio-del-documental-es-a-laire-que-tracta-de-limpacte-de-la-industria-petroquimica-en-la-salut-de-les-persones-dins-de-la-programacio-del-festival-rec/
https://www.portaenrere.cat/2019/11/13/caixaforum-veta-la-projeccio-del-documental-es-a-laire-que-tracta-de-limpacte-de-la-industria-petroquimica-en-la-salut-de-les-persones-dins-de-la-programacio-del-festival-rec/
https://www.portaenrere.cat/2019/11/13/caixaforum-veta-la-projeccio-del-documental-es-a-laire-que-tracta-de-limpacte-de-la-industria-petroquimica-en-la-salut-de-les-persones-dins-de-la-programacio-del-festival-rec/
https://www.portaenrere.cat/2019/11/13/caixaforum-veta-la-projeccio-del-documental-es-a-laire-que-tracta-de-limpacte-de-la-industria-petroquimica-en-la-salut-de-les-persones-dins-de-la-programacio-del-festival-rec/
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Ciudadanos demana a l’Ajuntament de Valèn-
cia que deixi d’anunciar-se als mitjans que no li 
agraden

VALÈNCIA 29-11-2019 El portaveu de Ciudadanos 
a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha de-
manat al consistori informació sobre els contrac-
tes publicitaris amb diferents mitjans com el Diari 
La Veu, Vilaweb o El Temps, ja que considera que 
aquests mitjans «no fan més que promocionar i fo-
mentar l’independentisme». L’acció de Ciudadanos 
arriba després que s’hagi publicat falsament que 
l’empresa editora del Diari La Veu està sent inves-
tigada judicialment en una presumpta trama de fi-
nançament del moviment independentista.

https://www.lasprovincias.es/politica/ciudadanos-pide 

-contratos-20191129120339-nt.html

https://www.diarilaveu.com/premsa-valenciana-i-en 

-valencia-per-conviccions?amp=1&__twitter_impression 

=true&amp=1&__twitter_impression=true&amp= 

1&__twitter_impression=true

DESEMBRE

La retransmissió del Barça-Madrid censura les 
protestes independentistes

BARCELONA 18-12-2019 Els milions d’espectadors 
d’arreu del món —650, segons els càlculs de les 
televisions que l’emetien— no van poder assaben-
tar-se de les protestes que van marcar el partit entre 
el Barça i el Madrid. El senyal televisiu facilitat per la 
Lliga Professional de Futbol (LFP) —amb un contrac-
te amb l’empresa Mediapro— va evitar informar de 
les diferents pancartes, lemes i, fins i tot, de la inter-
rupció del partit pel llançament de pilotes al camp. 
Una vulneració del dret a la informació al qual es-
tan obligats tots els mitjans de comunicació, siguin 
públic o privats, tal com assenyala el president del 
Sindicat de Periodistes Catalans, Quico Ràfols.

A més, des de l’LFP han demanat a Twitter que s’eli-
minin de la xarxa social les piulades amb vídeos de 
les protestes amb l’argument que s’hi veia l’estadi i 
el terreny de joc. Com a mínim, diversos vídeos de 
Nació Digital han estat eliminats.

https://twitter.com/qrafols/ 

status/1207639548802617344?s=19

https://twitter.com/victorrrodrigo/ 

status/1208025997322399744?s=12

https://www.lasprovincias.es/politica/ciudadanos-pide-contratos-20191129120339-nt.html
https://www.lasprovincias.es/politica/ciudadanos-pide-contratos-20191129120339-nt.html
https://www.diarilaveu.com/premsa-valenciana-i-en-valencia-per-conviccions?amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true
https://www.diarilaveu.com/premsa-valenciana-i-en-valencia-per-conviccions?amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true
https://www.diarilaveu.com/premsa-valenciana-i-en-valencia-per-conviccions?amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true
https://www.diarilaveu.com/premsa-valenciana-i-en-valencia-per-conviccions?amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true&amp=1&__twitter_impression=true
https://twitter.com/qrafols/status/1207639548802617344?s=19
https://twitter.com/qrafols/status/1207639548802617344?s=19
https://twitter.com/victorrrodrigo/status/1208025997322399744?s=12
https://twitter.com/victorrrodrigo/status/1208025997322399744?s=12
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 Resolucions judicials,  
actuacions policials o  
denúncies que poden estar 
obstaculitzant la feina de  
periodistes o mitjans de  
comunicació

GENER
Detingut un fotoperiodista a Girona per policies 
sense identificar

GIRONA 16-1-2019 Sis policies de paisà i sense iden-
tificar van obligar el fotoperiodista Carles Palacio —
col·laborador de mitjans com La Directa, L’Ariet o El 
Nacional— a pujar a un cotxe particular i se’l van en-
dur a la comissaria de la Policia Nacional espanyola 
a Girona. Palacios es trobava cobrint precisament 
les diverses detencions que s’estaven produint al 
mateix dia, i en sortir de les dependències policials 
va assegurar que se’l volia vincular al tall de vies de 
l’AVE de l’1 d’octubre —fets que estava cobrint pro-
fessionalment— i que van obligar-lo a fer-se foto-
grafies dels tatuatges.

https://directa.cat/la-policia-nacional-espanyola-dete-el 

-fotograf-de-la-directa-carles-palacio-a-girona/

FEBRER

Romeva denuncia que a Soto del Real li requisen 
‘El Jueves’

MADRID 5-2-2019 Raül Romeva denuncia que la 
direcció de la presó de Soto del Real (Madrid) li ha 
requisat un exemplar de la revista El Jueves per ser 
«políticament incorrecta». Segons l’entorn del pres 
polític, també se li haurien requisat diferents objec-
tes de color groc, com ara roba o retoladors fluo-
rescents.

https://www.eldiario.es/catalunya/Romeva-Soto-Real 

-Jueves-politicamente_0_864414387.html

Un dispositiu policial impedeix a diputats d’ERC i 
PDeCAT trobar-se amb els periodistes per fer una 
roda de premsa

MADRID 12-9-2019 Diversos diputats al Congrés 
espanyol d’ERC i el PDeCAT, com Joan Tardà, Míriam 
Nogueras o Gabriel Rufián, a més d’altres dirigents 
d’aquestes formacions, es dirigien al punt on es 
reunien els periodistes que cobrien la primera ses-
sió del judici als dirigents independentistes per tal 
d’efectuar declaracions quan van trobar-se un cor-
dó policial que no els va deixar passar.

https://twitter.com/msarrats/status/1095311035374948353

https://directa.cat/la-policia-nacional-espanyola-dete-el-fotograf-de-la-directa-carles-palacio-a-girona/
https://directa.cat/la-policia-nacional-espanyola-dete-el-fotograf-de-la-directa-carles-palacio-a-girona/
https://www.eldiario.es/catalunya/Romeva-Soto-Real-Jueves-politicamente_0_864414387.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Romeva-Soto-Real-Jueves-politicamente_0_864414387.html
https://twitter.com/msarrats/status/1095311035374948353
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Denuncien caos i dificultats per accedir a la sala 
dels periodistes acreditats

MADRID 13-2-2019 Durant primera sessió del judici 
als dirigents independentistes, diversos periodistes 
han denunciat un absolut caos organitzatiu en la 
zona de seguretat i els accessos a l’edifici i a les sa-
les. Un fet que, en alguns casos, els ha impossibilitat 
poder accedir a la vista i, en d’altres, els ha dificultat 
la feina.

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/ 

1553544-cues-i-descontrol-a-primera-hora-per-accedir 

-al-tribunal.html

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/iu-forn-judici 

-proces-primera-sessio_354114_102.html

Una diputada de la CUP denuncia que la policia no 
la deixa trobar amb els periodistes

MADRID 19-2-2019 La diputada de la CUP Natàlia 
Sànchez denuncia via Twitter que la policia els im-
pedeix trobar-se amb els periodistes que cobreixen 
el judici a les portes del Tribunal Suprem. No els dei-
xen accedir per ser «una àrea reservada a periodis-
tes», precisament amb qui havien de parlar.

https://twitter.com/Nataliadipp/status/1097801131990925312

Un periodista interceptat i identificat pels Mos-
sos mentre cobria l’acció dels piquets a Barcelona

BARCELONA 21-2-2019 Un periodista de la revista 
local del barri barceloní de Sants La Burxa ha estat 
identificat i retingut per agents dels Mossos d’Es-
quadra en el transcurs d’una acció policial per evitar 
que un piquet de vaguistes tallés el trànsit a la Gran 
Via durant la vaga general convocada en protesta 
contra el judici als dirigents independentistes.

https://twitter.com/CatalunyaPlural/ 

status/1098495332042919941

MARÇ

Vicent Sanchis i Saül Gordillo, citats a declarar 
per desobediència

SANT JOAN DESPÍ 1-3-2019 El jutjat número 13 de 
Barcelona, que investiga l’organització del referèn-
dum del primer d’octubre, ha citat a declarar els 

directors de TV3, Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, sota l’acusació de desobediència per 
haver emès l’anunci oficial de la Generalitat animant 
a la participació en la cita electoral. Tots dos van ne-
gar haver comès cap delicte.

https://www.ccma.cat/324/els-directors-de-catalunya 

-radio-i-de-tv3-declaren-al-jutjat-13/noticia/2907444/

El director d’’El Punt Avui’ declara per la publici-
tat del referèndum

MADRID 6-3-2019 Xevi Xirgu, director d’El Punt Avui, 
és citat a declarar com a testimoni per tal d’explicar 
la publicació de la publicitat institucional del refe-
rèndum del primer d’octubre. La investigació gira al 
voltant de la presumpta malversació de fons pú-
blics que s’haurien emprat organitzar la consulta, 
però Xirgu va assegurar haver publicat l’anunci de 
forma desinteressada i per iniciativa de l’empresa, 
sense cap tipus d’encàrrec institucional. El mateix 
dia estava citada també Núria Llorach, presidenta 
en funcions de la CCMA, qui no ha declarat per indi-
cació del seu advocat.

https://www.ccma.cat/324/empreses-que-haurien-rebut 

-encarrecs-relacionats-amb-l1-o-neguen-haver-cobrat-res/

noticia/2908373/

Els Mossos impedeixen treballar i identifiquen 
diverses periodistes durant la vaga feminista

BARCELONA 8-3-2019 Una periodista de l’Agència 
8M expulsada del cordó de seguretat mentre cobria 
un tall de trànsit a Gran Via, a l’alçada de Plaça Cerdà 
(Barcelona), a pesar d’anar perfectament identifica-
da amb braçalet i armilla. Els agents l’han expulsat 
mentre gravava i l’han fet identificar. Una altra pe-
riodista de la mateixa agència ha estat encapsulada 
—no podia ni entrar ni sortir del perímetre policial— 
i identificada conjuntament amb un piquet de la CNT 
al Corte Inglés de la plaça Catalunya.

http://www.agencia8m.cat/els-mossos-obstrueixen-la 

-tasca-informativa-de-lagencia-8m/

Imputat el director de màrqueting de la CCMA per 
l’anunci del referèndum

SANT JOAN DESPÍ 18-3-2019 La jutgessa d’ins-
trucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha citat per 
al divendres 22 Martí Patxot, director comercial 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1553544-cues-i-descontrol-a-primera-hora-per-accedir-al-tribunal.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1553544-cues-i-descontrol-a-primera-hora-per-accedir-al-tribunal.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1553544-cues-i-descontrol-a-primera-hora-per-accedir-al-tribunal.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/iu-forn-judici-proces-primera-sessio_354114_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/iu-forn-judici-proces-primera-sessio_354114_102.html
https://www.ccma.cat/324/els-directors-de-catalunya-radio-i-de-tv3-declaren-al-jutjat-13/noticia/2907444/
https://www.ccma.cat/324/els-directors-de-catalunya-radio-i-de-tv3-declaren-al-jutjat-13/noticia/2907444/
https://www.ccma.cat/324/empreses-que-haurien-rebut-encarrecs-relacionats-amb-l1-o-neguen-haver-cobrat-res/noticia/2908373/
https://www.ccma.cat/324/empreses-que-haurien-rebut-encarrecs-relacionats-amb-l1-o-neguen-haver-cobrat-res/noticia/2908373/
https://www.ccma.cat/324/empreses-que-haurien-rebut-encarrecs-relacionats-amb-l1-o-neguen-haver-cobrat-res/noticia/2908373/
http://www.agencia8m.cat/els-mossos-obstrueixen-la-tasca-informativa-de-lagencia-8m/
http://www.agencia8m.cat/els-mossos-obstrueixen-la-tasca-informativa-de-lagencia-8m/
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als (CCMA) en qualitat d’investigat per un possible 
delicte de desobediència «en relació amb l’emissió 
dels anuncis relatius a la celebració i promoció de 
la participació en el referèndum de l’1-O als mitjans 
públics de televisió, ràdio i mitjans digitals per en-
càrrec de la Generalitat». La citació arriba després 
de les declaracions dels directors de TV3 i Catalu-
nya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, així com de 
la presidenta en funcions de la CCMA durant aquell 
període, Núria Llorach.

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/imputa 

-director-marketing-TV3-anuncio_0_879112279.html

La Junta Electoral prohibeix a Betevé mantenir 
una etiqueta de «presos polítics»

BARCELONA 23-3-2019 La Junta Electoral Central 
(JEC) ha assenyalat a Betevé que l’etiqueta «judici 
presos polítics» per tal d’agrupar les notícies amb 
referència a aquests fets «conculca la neutralitat», 
malgrat que es tracta només d’una eina de cerca. 
La resolució de la JEC arriba després d’una denún-
cia del regidor del PP a la capital catalana Alberto 
Fernández Díaz.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/junta-electoral 

-hi-torna-ara-contra-beteve_367603_102.html

Un fotògraf jutjat sota l’acusació d’agredir un po-
licia mentre cobria un desallotjament

BARCELONA 26-3-2019 El jutjat número 5 de Bar-
celona ha deixat vist per sentència el cas contra el 
fotògraf Isidre Garcia Puntí, acusat d’un presumpte 
delicte de lesions contra un Mosso d’Esquadra. Els 
fets es remunten al 2016, durant els avalots que van 
succeir al desallotjament del centre social Bank Ex-
propiat al barri barceloní de Gràcia. Garcia Puntí es 
trobava cobrint els fets amb la seva càmera, però la 
policia l’acusa d’haver llençat una tanca que hauria 
causat les ferides a l’agent.

https://www.ara.cat/media/defensa-optimista 

-fotoperiodista-demanen-Mosso_0_2204179780.html

La Junta Electoral prohibeix a TV3 dir «presos po-
lítics» i considera la manifestació de Madrid un 
acte partidista

SANT JOAN DESPÍ 28-3-2019 La Junta Electoral Pro-
vincial de Barcelona ha acordat prohibir l’ús de les 
expressions «presos polítics», «exili» o «judici de la 

repressió» als informatius de TV3. La mesura s’ha 
pres després d’una denúncia de Ciudadanos. Para-
l·lelament, la Junta Electoral Central ha obert un ex-
pedient sancionador contra els mitjans de la CCMA 
per la cobertura de la manifestació antirepressiva 
de Madrid del 16 de març per «vulnerar el pluralis-
me» i la «neutralitat informativa» i exigeix que «me-
sures compensatòries» per als partits que no hi van 
participar, puix que ho considera un acte partidista. 
El 5 d’abril, la JEC emet un nou aute contra l’ús del 
hashtag «prisis pilítics» emprat pel programa Pre-
guntes freqüents de TV3 i amenaça la cadena pú-
blica amb sancions si torna a referir-se als presos 
independentistes com a «presos polítics». La sen-
tència arriba després d’una nova denúncia del PP.

https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/ 

catalunya/1553797181_189111.html

https://www.lavanguardia.com/politica/ 

20190405/461464135919/junta-electoral-central 

-prohibe-tv3-prisis-pilitics-amenaza-expediente-sancionador.

html

ABRIL

Es tanca la instrucció del cas pel referèndum 
amb quatre càrrecs de la CCMA processats

SANT JOAN DESPÍ 9-4-2019 El Jutjat d’Instrucció 
núm. 13 de Barcelona ha tancat la fase d’investigació 
pel cas del referèndum amb l’acusació a 30 alts càr-
recs de la Generalitat, incloent-hi quatre de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
Aquests són la presidenta de l’ens, Núria Llorach; 
Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3; Saül Gordillo 
Bernàrdez, director de Catalunya Ràdio, i Martí Pat-
xot, director corporatiu, comercial i de màrqueting 
de CCMA. Tots quatre estan acusats d’un presumpte 
delicte de desobediència.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/jutjat-13 

-processa-sanchis-gordillo-altafaj-trenta 

-persones-mes_373144_102.html

La Guàrdia Urbana identifica i amenaça una cà-
mera de Sants TV

BARCELONA 10-4-2019 Una càmera de Sants TV, 
que estava cobrint un acte a la plaça de Sants de 
Barcelona en favor de les persones refugiades, va 
ser identificada pels agents de la Guàrdia Urbana 
que comprovaven els permisos per part dels or-
ganitzadors. Segons han explicat des del mitjà, els 
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policies van amenaçar la càmera amb una multa si 
aquestes imatges es publicaven.

https://twitter.com/stopmaremortum/ 

status/1116043046880206850?s=09

MAIG

La JEC sanciona TV3 pel ‘Sense ficció’ dels famili-
ars dels presos polítics

SANT JOAN DESPÍ 2-5-2019 La Junta Electoral Cen-
tral (JEC) ha sancionat TV3 pel documental sobre 
els familiars dels presos polítics emès el 9 d’abril 
pel programa Sense ficció. La investigació va obrir-
se arran d’una denúncia de Ciutadans a la Junta 
Electoral provincial de Barcelona, qui la va arxivar, 
per la qual cosa el partit taronja va recórrer a la JEC. 
Aquesta ha considerat que el programa Procés dins 
del procés legitima l’independentisme i presenta els 
presos com a víctimes, i ha imposat una multa a TV3 
que pot anar del 300 als 3.000 euros.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/junta-electoral 

-tv3-sense-ficcio-familiars-presos-politics_380422_102.

html?utm_source=Newsletter+CATAL%C3%80&utm_ 

campaign=82d6ff0e63-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_12_08_43_

COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a31d6c8a9b- 

82d6ff0e63-302511261

Porten als tribunals un periodista que informava 
sobre la vaga general del 21-F

SANT CUGAT DEL VALLÈS 5-5-2019 El periodista 
d’elCugatenc.cat Jordi Pascual ha estat imputat per 
un presumpte delicte de desordres públics durant 
els talls a les vies de l’estació de Sant Cugat durant 
la vaga general del 21 de febrer. Pascual es trobava 
al lloc dels fets cobrint els esdeveniments per al di-
ari i anava perfectament identificat. Al vídeo explica 
que va estar parlant amb els Mossos d’Esquadra 
que després l’han denunciat. Durant la declaració —
juntament amb altres deu encausats— s’ha produït 
una concentració a les portes dels jutjats de Rubí en 
suport al periodista i en defensa del dret a la infor-
mació i la llibertat de premsa

https://elcugatenc.cat/drets/aquesta-pressio-perque-no 

-fiscalitzem-el-poder-no-es-casual-jordi-pascual-i-els-altres

Amenaça de precinte de l’antena de Ràdio Con-
trabanda

BARCELONA 7-5-2019 El TSJC ha emès una ordre 
de precinte contra diverses antenes de radiodifusió 
ubicades al turó de la Rovira (Barcelona) després 
d’una denúncia de la patronal de les ràdios privades 
(Associació Catalana de Ràdio, ACR), ja que des d’allí 
emeten diverses ràdios comercials sense llicència. 
La mesura, però, afecta també l’antena de Ràdio 
Contrabanda, històrica emissora comunitària bar-
celonina amb més de trenta anys d’existència. Di-
versos col·laboradors i socis de Contrabanda s’han 
concentrat davant la casa on es troba l’antena i han 
reivindicat un centre emissor comunitari per poder 
desenvolupar legalment la seva activitat cultural.

https://twitter.com/contrabanda/status/1125761502873628672

La Fiscalia amplia les acusacions contra els  
directius de la CCMA a «organització criminal»

SANT JOAN DESPÍ 15-5-2’19 La Fiscalia vol afegir el 
delicte d’organització criminal al processament de 
gairebé tots els investigats al jutjat 13 de Barcelona 
per l’organització del referèndum. Entre els alts càr-
recs afectats hi ha la presidenta de la CCMA, Núria 
Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director de Màrqueting i 
Vendes de la CCMA, Martí Patxot, entre d’altres.

https://www.ccma.cat/324/fiscalia-vol-processar-per 

-organitzacio-criminal-carrecs-de-la-ccma-i-de-la-generalitat/

noticia/2922095/

Ciudadanos denuncia a la Fiscalia l’emissió del 
vídeo de Junqueras al debat de TV3

SANT JOAN DESPÍ 15-5-2019 Ciudadanos ha dema-
nat a la Junta Electoral (JEC) que traslladi a la Fisca-
lia l’emissió del minut d’or del líder d’Esquerra, Oriol 
Junqueras, durant el debat de les eleccions euro-
pees de TV3. El partit espanyolista assegura que la 
televisió catalana hauria incorregut en un delicte de 
desobediència en ser contrari a la prohibició de la 
JEC sobre la participació de Junqueras al debat.

https://www.ondacero.es/noticias/elecciones-municipales 

-autonomicas/ciudadanos-llevara-fiscalia-emision-video 

-junqueras-debate-tv3_201905155cdbf5750cf2535c40dbf96f.

html
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Arxiven la querella d’un fotoperiodista de la ‘Di-
recta’ contra un mosso per trencar-li un dit de la 
mà durant una càrrega

BARCELONA 16-5-2019 La titular del Jutjat d’Instruc-
ció número 15 de Barcelona ha arxivat provisional-
ment la querella presentada pel fotoperiodista de 
la Directa Victor Serri contra l’agent D602A1836 de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. El fotò-
graf assenyalava el policia com a autor del cop de 
porra que va trencar-li un dit i que el va mantenir 
allunyat del seu lloc de feina durant un mes. La ma-
gistrada ha considerat que «no apareix degudament 
justificada la perpetració del fet punible que ha do-
nat motiu a la formació de la causa». Els fets es van 
produir el setembre del 2018 durant les protestes 
contra l’homenatge de la plataforma policial Jusa-
pol als agents que van participar en la repressió del 
referèndum del primer d’octubre.

https://directa.cat/arxiven-la-querella-dun-fotoperiodista 

-de-la-directa-contra-un-mosso-per-trencar-li-un-dit 

-de-la-ma-durant-una-carrega/

La JEC torna a denegar l’entrevista a Oriol Jun-
queras a El matí de Catalunya Ràdio

MADRID 22-5-2019 Oriol Junqueras, cap de llista 
d’Ara Repúbliques, havia de ser entrevistat diven-
dres 24 de maig a El matí de Catalunya Ràdio, en 
el marc de les entrevistes que el programa fa als 
candidats que es presenten a les eleccions al Parla-
ment Europeu. Dos dies abans de l’emissió, la JEC ha 
denegat per escrit la petició.

https://www.ccma.cat/catradio/el-mati-de-catalunya-radio/

la-jec-torna-a-denegar-lentrevista-a-oriol-junqueras-a 

-el-mati/noticia/2923604/

La Guàrdia Civil identifica dos periodistes en un 
acte de campanya d’Ara Repúbliques

PALMA 23-5-2019 Minuts després de finalitzar l’acte 
de campanya de la candidatura europea Ara Repú-
bliques que s’ha fet al pàrquing obert de la presó de 
Palma, un guàrdia civil ha identificat Marcel Pich, el 
cap de premsa de la formació encapçalada per Oriol 
Junqueras. Posteriorment, l’agent ha entrat a les de-
pendències penitenciàries i ha tornat a sortir a recla-
mar el DNI a Mateu Matas ‘Xurí’, president d’Esquerra 
Republicana a Mallorca i candidat per Ara Repúbli-
ques. Poc després també ha identificat dos periodis-
tes de l’Ara Balears i Última Hora que havien cobert 
l’acte electoral i s’han interessat per saber què pas-
sava. El guàrdia civil ha justificat la identificació per 

“motius de seguretat”, ja que, segons argumentava, 
s’havien fet fotografies davant la presó. Tot i això, en 
cap moment ha demanat les imatges als periodistes.

https://www.arabalears.cat/politica/Guardia-civil-mateu 

-xuri-ara-republiques_0_2238976232.html

L’Audiència de Barcelona arxiva la querella con-
tra ‘El Jueves’ per l’acudit de la cocaïna i els an-
tiavalots

BARCELONA 27-5-2019 L’Audiència Provincial de 
Barcelona ha arxivat de forma contundent la que-
rella contra El Jueves que el Jutjat d’Instrucció núm. 
20 de Barcelona havia deixat a un pas del judici. En 
el seu aute, les tres magistrades destaquen la pree-
minència de la llibertat d’expressió davant del dret a 
l’honor i les injúries. També avisa que permetre que 
els dos humoristes anessin a judici suposaria «dei-
xar buit de contingut el dret a la llibertat d’expressió, 
perquè llavors qualsevol acudit seria delictiu».

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Audiencia 

-Barcelona-Jueves-antidisturbios-responsables_0_903610843.

html

Arxiven la causa contra el periodista Jordi Pas-
cual i dues persones més pel tall de vies del 21-F

SANT CUGAT DEL VALLÈS 28-5-2019 La causa judici-
al ha estat sobreseguda provisionalment en els ca-
sos del periodista i dues persones més. La jutgessa 
d’instrucció considera que Pascual es trobava al lloc 
dels fets per la seva feina i que en el cas de les altres 
dues persones no consta que participessin activa-
ment en el tall a l’estació de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC).

En declaracions a Cugat Mèdia, Pascual s’ha mos-
trat satisfet amb la decisió i ha explicat que s’es-
perava que la causa no tingués més recorregut per 
a ell: «Tenia notícies publicades per demostrar que 
estava treballant».

https://www.cugat.cat/noticies/societat/143949/arxiven 

-la-causa-contra-el-periodista-jordi-pascual-i-dues-persones 

-mes-pel-tall-de-vies-del-21-f
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JUNY
Manuel Valls denuncia Ràdio La Mina per una 
piulada

SANT ADRIÀ DEL BESÒS 3-6-19 El regidor de Barcelo-
na per Ciutadans, Manuel Valls, va denunciar Ràdio La 
Mina durant la campanya electoral per una piulada on 
l’acusaven d’intentar instrumentalitzar electoralment 
la comunitat gitana durant una visita al barri. Valls, 
durant el seu mandat com a primer ministre francès, 
va ser conegut per les seves polítiques de deporta-
ció de gitanos. Al juliol hi ha l’acte de conciliació abans 
d’iniciar els tràmits de la querella, però des del comp-
te de Twitter de Ràdio La Mina ja han avançat que no 
pensen retractar-se fins que Valls no demani perdó 
per intentar manipular la comunitat gitana.

https://twitter.com/Radiolamina/status/1135512070894567424

SETEMBRE

CCOO denuncia penalment un professor univer-
sitari per les respostes durant una entrevista

BARCELONA 16-9-2019 Un jutjat de Barcelona ha 
cridat a declarar el director de l’Observatori del Sis-
tema Penal i Drets Humans (OSPDH), Iñaki Rivera, 
pel contingut de les respostes durant una entrevista 
emesa al programa Tot es mou de TV3 el novembre 
del 2018. Rivera va explicar que des del seu orga-
nisme «tenen documentats casos de tortura» i que 
els maltractaments a les presons catalanes «no són 
casos aïllats», opinions que li van costar una quere-
lla per part del sindicat de funcionaris de presons de 
CCOO que ha estat acceptada a tràmit. L’Organitza-
ció Mundial contra la Tortura i la Federació Interna-
cional pels Drets Humans han emès un comunicat 
on demanen «suport unànime» per a Rivera.

https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/querella 

-CCOO-profesor-UB-prisiones_0_942806331.html

https://www.media.cat/2019/09/20/inaki-rivera-ccoo 

-denuncia-inhibicio-autocensura/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/morts-a 

-la-preso/video/5802430/

Els mossos obliguen un càmera de TV3 a esbor-
rar les imatges d’un desnonament

BARCELONA 16-9-2019 Reporters del programa 
Planta baixa de TV3 han estat obligats a esborrar 

les imatges preses durant un desnonament al bar-
ri de Vallcarca per part dels agents dels Mossos 
d’Esquadra que l’estaven executant, sota amenaça 
d’aplicar-los la llei mordassa, i així ho han explicat 
durant el programa. L’esborrat d’imatges és total-
ment il·legal i aquesta llei en cap cas fa referència a 
la presa, sinó tan sols a la divulgació.

https://twitter.com/moner80/status/1173512449850531841

Periodistes denuncien que alguns funcionaris de 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona els neguen 
les acreditacions

BARCELONA 18-9-2019 Diferents periodistes de 
tribunals han denunciat l’obstaculització constant 
de la seva feina que pateixen des de fa mesos a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Denuncien 
la identificació constant, interrogatoris sobre els 
judicis que s’estan cobrint, problemes per acredi-
tar-se o fins i tot seguiments i dificultats a la lliure 
circulació.

https://twitter.com/aidamboix/status/1174247188861509632?s=20

La Guàrdia Civil identifica periodistes que cobrei-
xen les detencions d’independentistes a Osona

SANT PERE DE TORELLÓ 23-9-2019 Una periodista 
d’ACN i una altra de Catalunya Ràdio han estat iden-
tificades, coaccionades i amenaçades per agents de 
la Guàrdia Civil a Sant Pere de Torelló. Els policies 
volien impedir que prenguessin imatges de l’opera-
tiu policial per detenir diferents independentistes, 
acusats d’estar preparant artefactes explosius.

https://twitter.com/Natiadell/ 

status/1176111640535851012?s=19

https://twitter.com/jordiborras/ 

status/1176095350421168130?s=21

https://twitter.com/comiteacn/ 

status/1176149735171854337?s=12

Els Mossos d’Esquadra identifiquen sistemàtica-
ment tots els periodistes que cobrien l’ocupació 
d’una entitat bancària

BARCELONA 26-9-2019 Segons denuncia el fotope-
riodista Jordi Borràs, els Mossos d’Esquadra des-
plaçats durant una acció de Tsunami Democràtic en 
unes oficines de La Caixa del carrer Buenos Aires de 
Barcelona han identificat tots els periodistes que 
cobrien els fets. Els agents no han donat cap ex-
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plicació dels motius per identificar uns periodistes 
convenientment acreditats.

https://twitter.com/jordiborras/status/1177112421716152321

https://www.elmon.cat/politica/tsunami-democratic-ocupa 

-diverses-oficines-bancaries-de-catalunya_2073198102.html

La Guàrdia Civil impedeix cobrir el desallotja-
ment d’una protesta contra la destrucció de 
l’horta a Alboraia

ALBORAIA 27-9-2019 Agents de la Guàrdia Civil 
han desallotjat un grup de persones que ocupaven 
la històrica alqueria El Forn de la Barraca per evi-
tar-ne la demolició i protestar així per la destrucció 
de l’horta d’Alboraia que comporta l’ampliació de la 
V21. Els policies han volgut impedir gravar l’actuació 
a una periodista i fins i tot han intentat prendre-li el 
mòbil. Més tard han allunyat tots els periodistes a 
més de 700 metres i han pressionat per evitar que 
prenguessin imatges. La Unió de Periodistes Valen-
cians ha recordat que «les forces i cossos de segu-
retat han de respectar el treball i el dret a informar 
dels i les periodistes».

https://twitter.com/raqandu/ 

status/1177440352027852805?s=19

https://twitter.com/unioperiodistes/ 

status/1177471621537263617

OCTUBRE

Un periodista de la ‘Directa’ retingut i identificat 
pels Mossos mentre cobria una manifestació

BARCELONA 10-10-2019 El periodista de la Directa 
Ferran Manlleu denuncia que en acabar la manifes-
tació en solidaritat amb Rojava i el poble kurd, diver-
sos agents dels Mossos d’Esquadra l’han retingut i 
identificat sense donar-li cap explicació.

https://twitter.com/ferranmanlleu/ 

status/1182412684731600896?s=19

Els Mossos d’Esquadra expulsen de l’estació de 
Sants els periodistes que cobrien una protesta

BARCELONA 13-10-2019 Els periodistes que s’han 
presentat a l’estació de Sants per cobrir la protes-
ta convocada pel grup Pícnic per la República han 

estat desallotjats del vestíbul a empentes pels 
agents dels Mossos d’Esquadra. Això els ha impe-
dit informar del que hi passava a dins, on desenes 
de persones han estat expulsades per la força de 
l’estació.

https://twitter.com/AriadnaComas/ 

status/1183296568713199616?s=20

https://twitter.com/laLaiaMestre/ 

status/1183365802340290562?s=20

Escorcolls policials a periodistes per accedir al 
punt de convocatòria d’una manifestació inde-
pendentista

BARCELONA 16-10-2019 Diversos periodistes degu-
dament identificats denuncien que han patit controls 
policials, amb identificacions i escorcolls, per accedir 
a la zona de l’Eixample de Barcelona on hi ha la seu 
de la Conselleria d’Interior, on s’ha convocat una con-
centració independentista aquesta mateixa tarda.

https://twitter.com/xavierps7/ 

status/1184527552771186688?s=19

Retingut i pressionat un fotoperiodista perquè 
esborri imatges

TARRAGONA 18-10-2019 El fotoperiodista Lluc Que-
ralt ha estat retingut per agents antiavalots dels 
Mossos i obligat a pujar a una furgoneta, on han in-
tentat prendre-li la càmera i pressionat perquè es-
borri algunes imatges. Queralt anava perfectament 
identificat com a periodista amb l’armilla oficial, i 
finalment l’han deixat anar.

https://twitter.com/PortaEnrere/status/ 

1185305378596233217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp 

%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1185305378596233217& 

ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.cat%2Fca%2F 

politica%2Fpolicia-espanyola-dete-fotoperiodista 

-barcelona_432185_102.html

Un policia obliga un periodista a ensenyar-li el 
mòbil per assegurar-se que no surt a les fotos

BARCELONA 18-10-2019 Un agent de la Policia Naci-
onal obliga una periodista d’Europa Press que està 
cobrint els avalots de Barcelona a ensenyar-li el 
mòbil per assegurar-se que no surt en cap de les 
imatges. La informadora en principi s’hi resisteix, 
però cedeix davant l’agressivitat de l’agent.
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https://twitter.com/alfcongostrina/ 

status/1185310875122577408

Escorcolls policials a periodistes a Via Laietana

BARCELONA 26-10-2019 Agents antiavalots de la 
Policia Nacional espanyola bloquegen els accessos 
a la Via Laietana les hores prèvies a una concentra-
ció independentista i identifiquen i escorcollen pe-
riodistes degudament identificats amb braçalets i 
armilles oficials del Col·legi de Periodistes.

https://twitter.com/alfcongostrina/ 

status/1188135304693239808

Un policia dona una puntada de peu al material 
d’un fotoperiodista que cobreix una concentració 
contra Vox

CASTELLÓ DE LA PLANA 29-10-2019 Un agent de 
policia intenta dificultar la feina d’un fotoperiodista 
que cobreix una concentració antifeixista de rebuig 
a un acte de Vox a Castelló de la Plana. L’agent in-
tenta apartar el fotògraf i en un moment li dona una 
puntada de peu a la funda del flaix que prèviament li 
havia caigut a terra.

https://twitter.com/Miquel_R/status/1189215645650636801

NOVEMBRE

La Policia Local de Sabadell identifica i amenaça 
un periodista per gravar una actuació

SABADELL 4-11-2019 El periodista de Ràdio Sabadell 
Pere Gallifa denuncia que agents de la Policia Local 
de la ciutat l’han identificat, li han impedit gravar i 
l’han amenaçat amb sancions si publicava un vídeo 
en el qual es veu com practiquen una detenció. Gallifa 
s’ha identificat com a periodista que està treballant.

https://twitter.com/pere_gallifa/ 

status/1191465349004300289?s=09

Els Mossos d’Esquadra impedeixen treballar als 
periodistes presents en una reunió dels CDR que 
han suspès

BÀSCARA 13-11-2019 Unitats de la BRIMO dels Mos-
sos d’Esquadra han impedit una reunió convocada 

per xarxes socials a Bàscara (Alt Empordà) on es 
discutia la convocatòria de noves protestes per la 
independència i l’alliberament dels presos polítics. 
En l’operació, els Mossos han identificat tots els 
presents, incloent-hi els periodistes, a qui han im-
pedit gravar el que estava succeint, i els han obligat 
a cedir el mòbil a la vigilància dels agents.

https://www.elmon.cat/politica/batuda-cdr-mossos 

-desarticulen-suposada-segona-onada_2100776102.html

Mossos d’Esquadra impedeixen gravar i identifi-
quen un fotoperiodista a la Meridiana

BARCELONA 26-11-2019 El fotoperiodista Emili Puig 
denuncia que mentre estava cobrint el tall de trànsit 
a la Meridiana en protesta per la sentència, un agent 
dels Mossos d’Esquadra li ha agafat el mòbil i li ha 
impedit gravar, comminant-lo a identificar-se. Fins 
que no han comprovat que era periodista no l’han 
deixat seguir treballant. Puig explica que anava 
identificat amb el braçalet oficial i que a més l’agent 
el coneixia d’altres mobilitzacions.

https://twitter.com/EmiliPuig1/status/1201400566871658501

Arxivada la causa contra el fotoperiodista Carles 
Palacio

GIRONA 28-11-2019 El jutja de Girona que investiga 
el tall de les vies de l’AVE de l’1 d’octubre del 2018 
ha arxivat la causa contra el fotoperiodista Carles 
Palacio, acusat per participar en la protesta per es-
tar cobrint els fets amb motiu de la seva tasca pro-
fessional. Recordem que Palacio va ser detingut de 
forma agressiva per policies de paisà en ple centre 
de Girona el passat 16 de gener.

https://twitter.com/CarlesPalacio/ 

status/1200033373865103360?s=19

Un advocat denuncia un intent d’identificació 
dels Mossos mentre feia una roda de premsa

BARCELONA 28-11-2019 L’advocat Eduardo Cáliz 
ha denunciat que mentre intentava fer una roda 
de premsa davant de les portes de l’Audiència Pro-
vincial, agents dels Mossos d’Esquadra han volgut 
identificar-lo. Cáliz explica que «s’hi ha negat» per 
ser una identificació «sense motiu justificat» i que 
«ha demanat empara al Col·legi d’Advocats».

https://twitter.com/ECaliz_/status/1199980738931761152

https://twitter.com/alfcongostrina/status/1185310875122577408
https://twitter.com/alfcongostrina/status/1185310875122577408
https://twitter.com/alfcongostrina/status/1188135304693239808
https://twitter.com/alfcongostrina/status/1188135304693239808
https://twitter.com/Miquel_R/status/1189215645650636801
https://twitter.com/pere_gallifa/status/1191465349004300289?s=09
https://twitter.com/pere_gallifa/status/1191465349004300289?s=09
https://www.elmon.cat/politica/batuda-cdr-mossos-desarticulen-suposada-segona-onada_2100776102.html
https://www.elmon.cat/politica/batuda-cdr-mossos-desarticulen-suposada-segona-onada_2100776102.html
https://twitter.com/EmiliPuig1/status/1201400566871658501
https://twitter.com/CarlesPalacio/status/1200033373865103360?s=19
https://twitter.com/CarlesPalacio/status/1200033373865103360?s=19
https://twitter.com/ECaliz_/status/1199980738931761152


35

 Acomiadaments / 
precarietat laboral

GENER

Dos dies de vaga a IB3 en contra de la precarietat 
i per «millorar el servei»

PALMA 4-1-2019 La plantilla d’informatius d’IB3 (ex-
ternalitzada a l’empresa Liquid Media, propietat de 
Mediapro) ha convocat una vaga el 16 i 17 de gener 
per reclamar, entre d’altres, ser contractats direc-
tament per la radiotelevisió pública i l’aplicació dels 
acords salarials signats. Unes mesures que, segons 
el comunicat del comitè d’empresa, contribuirien a 
«millorar el servei informatiu». Des del mateix comitè 
s’ha xifrat el seguiment dels dos dies d’aturada en un 
100% a la ràdio i les delegacions de Menorca i Eivissa 
i d’un 90% als estudis centrals de la televisió.

https://twitter.com/ComiteinfosIB3/status/1081235794017308672

https://twitter.com/ComiteinfosIB3/status/1085523011648831490

Malestar a La Xarxa per l’acomiadament d’una 
periodista

BARCELONA 8-1-2019 El Comitè Professional de La 
Xarxa Audiovisual Local (XAL, depenent de la Dipu-
tació de Barcelona) ha mostrat la seva indignació 
per l’acomiadament d’una periodista que s’ha negat 
a canviar a un altre lloc de treball per considerar que 
implica fer unes funcions que no són les seves. Dar-
rere aquestes protestes hi ha un malestar latent per 
decisions que consideren que suposen un desmante-
llament de la producció pròpia de La Xarxa. Al desem-
bre, la radiotelevisió pública va tancar L’entrevista, el 
darrer programa informatiu que produïa directament.

https://twitter.com/ComiteLaXarxa/ 

status/1082629312694636544?s=09

https://comunicacio21.cat/opinio-comunicacio21/130723- 

tancar-l-entrevista-de-la-xal-o-com-una-fi-d-etapa-pot- 

malbaratar-un-servei-public-audiovisual

‘PlayGround’ anuncia un ERO de la meitat de la 
plantilla

BARCELONA 8-1-2019 La CNT ha denunciat que 
l’empresa editora del magazín digital PlayGround 
ha anunciat l’acomiadament d’una setantena dels 
150 treballadors que té. Per ara encara no se saben 
detalls sobre les condicions de l’ERO ni les seves 
motivacions.

https://prnoticias.com/periodismo/ 

periodismo-pr/20171478-playground-anuncia-ere
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Tanca la revista ‘Godot’, especialitzada en cultura

BARCELONA 31-1-2019 Neus Molina i Álvaro Vicente, 
responsables de Godot, van anunciar en un article 
publicat al web de la mateixa revista que el projecte 
plega poc més d’un any després del seu naixement. 
Al text, Molina i Vicente fan una dura crítica als mit-
jans que practiquen el branded content i el clickbait 
i reclamen un altre tipus de periodisme cultural que 
no estigui «per vendre entrades, ni per vendre lli-
bres, ni per vendre cançons, ni per vendre sèries».

http://www.revistagodot.cat/periodisme-en-perill-dextincio/

La rotativa del Grupo Z es declara en vaga i la 
direcció imprimeix ‘El Periódico’ i l’’Sport’ il·legal-
ment en altres impremtes

PARETS DEL VALLÈS 30-4-2019 La plantilla de Gráfi-
cas de Prensa Diaria (GPD), la rotativa del Grupo Z que 
imprimeix els diaris El Periódico i Sport, ha declarat 
una vaga de tres hores com a resposta a l’anunci de 
tancament de la planta d’impressió i de l’extinció de 
tots els llocs de treball. La vaga comença a les 12 del 
vespre de diumenge a dilluns, afectant la impressió 
dels dos diaris el dia en què es publiquen els resul-
tats de les eleccions al Congrés espanyol. La respos-
ta de la direcció de l’empresa ha estat encarregar la 
impressió a empreses externes, anul·lant de facto el 
dret a vaga. Inspecció de Treball, acompanyada per 
Mossos d’Esquadra, s’ha personat als locals de GPD 
per constatar que es vulnerava el dret de vaga dels 
56 operaris, segons un comunicat del Col·lectiu Ron-
da, assessor jurídic de la plantilla.

http://diaritreball.cat/els-treballadors-de-limpremta 

-del-periodico-denuncien-lempresa-per-usar-rotatives 

-externes-per-trencar-la-seva-vaga/

JUNY

Editorial Prensa Ibérica anuncia el tancament  
de ‘Levante’ de Castelló després de comprar el 
Grupo Z

CASTELLÓ DE LA PLANA 14-6-2’19 Editorial Prensa 
Ibérica (EPI) ha anunciat el tancament «en les prò-
ximes setmanes» de l’edició de Levante de Castelló, 
fet que comportarà la pèrdua de 14 llocs de treball. 
Nombroses personalitats polítiques i socials de la 
zona han demanat que no tanqui una capçalera que 
consideren «imprescindible per entendre la plura-
litat de Castelló». La decisió arriba després que es 
confirmés la compra del Grupo Z per part d’EPI, fet 

pel qual ara controla El Periódico del Mediterráneo, 
principal rotatiu a les comarques de Castelló. Per 
ara la direcció s’ha compromès a no acomiadar nin-
gú, però no ha aclarit si aquests treballadors seran 
recol·locats o es promouran sortides pactades. Pa-
ral·lelament, EPI ha anunciat l’acomiadament d’en-
tre cinc i nou persones a Superdeporte.

https://valenciaplaza.com/EditorialPrensaIbricacerrar 

LevantedeCastellenlasprximassemanas?amp=1&__twitter 

_impression=true

Tanca Ràdio Terra després de cinc anys d’emissions

REUS 27-6-2’19 Després de cinc anys d’emissions 
per internet, Ràdio Terra es veu forçada a abaixar 
la persiana després que la campanya de micro-
mecenatge engegada no hagi arribat als objectius 
mínims. Ràdio Terra havia nascut amb una vocació 
de construir un espai comunicatiu nacional i popular 
alternatiu als Països Catalans i estava conformada 
majoritàriament per voluntaris, però per al seu fun-
cionament bàsic necessitava una plantilla mínima 
que no ha pogut mantenir.

http://reusdigital.cat/noticies/reus/radio-terra-tanca 

-dificultats-economiques

JULIOL

Acomiadaments a les delegacions territorials 
d’’El Mundo’ a Catalunya, les Balears i el País Va-
lencià

BARCELONA/VALÈNCIA/PALMA 18-7-2019 El Mun-
do ha decidit reduir les delegacions territorials amb 
tres acomiadaments a Catalunya, tres més a Bale-
ars i dos al País Valencià i un al País Basc. Entre els 
afectats hi ha els fins ara directors de Catalunya –
Álex Sàlmon- i Balears –Tomàs Bordoy.

https://comunicacio21.cat/noticies/el-mundo-aprima-les- 

delegacions-i-acomiada-alex-salmon/

AGOST

Tanca el quinzenal ‘La Vila de Salou’ amb cinc 
acomiadaments

SALOU 7-8-2019 Després de 15 anys d’informació 
ininterrompuda, el quinzenal —havia arribat a ser 

http://www.revistagodot.cat/periodisme-en-perill-dextincio/
http://diaritreball.cat/els-treballadors-de-limpremta-del-periodico-denuncien-lempresa-per-usar-rotatives-externes-per-trencar-la-seva-vaga/
http://diaritreball.cat/els-treballadors-de-limpremta-del-periodico-denuncien-lempresa-per-usar-rotatives-externes-per-trencar-la-seva-vaga/
http://diaritreball.cat/els-treballadors-de-limpremta-del-periodico-denuncien-lempresa-per-usar-rotatives-externes-per-trencar-la-seva-vaga/
https://valenciaplaza.com/EditorialPrensaIbricacerrarLevantedeCastellenlasprximassemanas?amp=1&__twitter_impression=true
https://valenciaplaza.com/EditorialPrensaIbricacerrarLevantedeCastellenlasprximassemanas?amp=1&__twitter_impression=true
https://valenciaplaza.com/EditorialPrensaIbricacerrarLevantedeCastellenlasprximassemanas?amp=1&__twitter_impression=true
http://reusdigital.cat/noticies/reus/radio-terra-tanca-dificultats-economiques
http://reusdigital.cat/noticies/reus/radio-terra-tanca-dificultats-economiques
https://comunicacio21.cat/noticies/el-mundo-aprima-les-delegacions-i-acomiada-alex-salmon/
https://comunicacio21.cat/noticies/el-mundo-aprima-les-delegacions-i-acomiada-alex-salmon/
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setmanal en alguns moments— La Vila, editat a 
Salou —malgrat que també informava de Cambrils 
i Vila-seca— ha abaixat la persiana per problemes 
econòmics. L’equip actual de La Vila comptava amb 
cinc persones, a més de nombrosos col·laboradors 
i empreses externes. Segons fonts consultades, 
un motiu important darrere aquesta decisió hauria 
estat l’ofec econòmic imposat des de l’Ajuntament 
de Salou, que hauria tallat la publicitat institucional, 
primera font de finançament del mitjà.

https://www.facebook.com/DiariLaVila/photos/a.10150600445

020698/10156630839665698/?type=3&theater

https://jordiblasi.blogspot.com/2019/07/tanca-la-vila.html

SETEMBRE

El Grup Hermes inicia els tràmits per tancar El 
Punt Avui TV

GIRONA 6-9-2019 Segons informa Nació Digital, la 
direcció d’Hermes Comunicacions —propietària d’El 
Punt Avui TV— ja hauria informat al propietari de la 
llicència de TDT que a partir de gener del 2020 no 
continuarà explotant la freqüència. Acaba així el 
projecte de televisió convencional privada iniciat el 
2014. Per ara encara no se sap quants treballadors 
perdran la feina.

https://www.naciodigital.cat/noticia/186884/punt/avui/inicia/

tramits/tancar/seva/televisio

À Punt prescindeix d’Amàlia Garrigós i destapa 
un model laboral totalment precaritzat

BURJASSOT 9-9-2’19 El programa d’À Punt Ràdio 
Territori Sonor ha iniciat la nova temporada sense la 
veu de la seva presentadora i creadora, la veterana 
periodista Amàlia Garrigós, un dels màxims expo-
nents de la ràdio en valencià. Garrigós ha denunci-
at que la productora ha decidit prescindir dels seus 
serveis després de negar-se al fet que una persona 
imprescindible del seu equip fos acomiadada i que 
el programa que ella va idear continua amb el ma-
teix nom i la majoria de col·laboradors. La direcció 
d’À Punt s’ha desentès del conflicte i s’ha refugiat 
en la llibertat de les productores a contractar el seu 
personal, mentre que la productora no ha donat cap 
tipus d’explicacions públiques. En tot cas, aquest 
conflicte destapa el nivell de precarietat laboral 
existent en l’actual model de radiotelevisió pública, 
que funciona amb l’externalització de la pràctica to-
talitat dels programes.

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/ 

20190909/47249140357/amalia-garrigos-territori- 

sonor-a-punt.html

La plantilla de ‘Levante’ fa 13 setmanes que pro-
testa per millorar el conveni i reduir la precari-
etat

VALÈNCIA 20-9-19 Els treballadors de Levante —
Grupo Prensa Ibérica— han adoptat el sistema de 
protestes de TVE i tots els dijous des de fa ja 13 set-
manes acudeixen a la redacció vestits de negre. La 
mobilització és en defensa d’un millor conveni col-
lectiu, la reversió de les retallades salarials i reduir 
els índexs de precarietat laboral.

https://twitter.com/ComiteLevante/ 

status/1174950515802685441

OCTUBRE

Vaga dels operadors de so d’IB3 ràdio el 10 de no-
vembre

PALMA 24-10-2019 El comitè d’empresa de Vide-
oreport, empresa subcontractada per Ib3 ràdio, 
ha anunciat un preavís de vaga per al 10 i 11 de 
novembre, coincidint amb les eleccions espanyo-
les, que afecta els operadors de so de l’emissora 
pública balear. Els treballadors reclamen una mi-
llora salarial, el reconeixement de l’antiguitat i la 
internalització de la quinzena de llocs de treball 
que ocupen.

https://twitter.com/IB3radio_Tec/ 

status/1187308937869217793

NOVEMBRE

El sector de la comunicació destrueix 5.800 llocs 
de treball el darrer trimestre

ESTAT ESPANYOL 24-10-2019 Les dades de l’EPA 
(enquesta de població activa) del tercer trimestre 
del 2019 són especialment negatives per al perio-
disme. En només tres mesos el sector de la comu-
nicació perd 5.800 llocs de treball arreu de l’Estat 
espanyol, i l’atur entre els periodistes creix un 13%, 
amb 34.500 persones sense feina. Encara que la 
xifra és lluny dels més de 65.000 aturats al sector 
durant els pitjors anys de crisi, també suposa un 

https://www.facebook.com/DiariLaVila/photos/a.10150600445020698/10156630839665698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DiariLaVila/photos/a.10150600445020698/10156630839665698/?type=3&theater
https://jordiblasi.blogspot.com/2019/07/tanca-la-vila.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/186884/punt/avui/inicia/tramits/tancar/seva/televisio
https://www.naciodigital.cat/noticia/186884/punt/avui/inicia/tramits/tancar/seva/televisio
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190909/47249140357/amalia-garrigos-territori-sonor-a-punt.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190909/47249140357/amalia-garrigos-territori-sonor-a-punt.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190909/47249140357/amalia-garrigos-territori-sonor-a-punt.html
https://twitter.com/ComiteLevante/status/1174950515802685441
https://twitter.com/ComiteLevante/status/1174950515802685441
https://twitter.com/IB3radio_Tec/status/1187308937869217793
https://twitter.com/IB3radio_Tec/status/1187308937869217793
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increment considerable respecte dels 24.900 pe-
riodistes sense feina de fa un any.

https://prnoticias.com/periodismo/periodismo-pr/ 

20175866-desempleo-periodismo-y-comunicacion 

-tercer-trimestre-epa-2019

DESEMBRE

Vagues parcials a TV3 per reduir els contractes 
temporals i millorar les substitucions

SANT JOAN DESPÍ 28-11-2019 Primera jornada de 
vaga parcial de 15 minuts a TV3 durant els torns de 
matí i tarda, que han afectat bàsicament les emissi-
ons dels Telenotícies. Les aturades d’un quart d’ho-
ra s’han repetit el 2 i el 4 de desembre i les properes 
convocatòries són previstes per als dies 10, 12, 16, 
18 i 20 de desembre, afectant programes com Està 
passant, Polònia, Els Matins i Com si fos ahir, a més 
de diverses edicions del Telenotícies Migdia i Ves-
pre. El comitè de vaga reivindica tant la recuperació 
de drets perduts durant les retallades com la reduc-
ció de la precarietat en la plantilla, amb l’estabilit-
zació dels més de 80 contractes indefinits no fixos, 
millorar el sistema de substitucions de les baixes i 
reforços durant els pics de feina.

https://www.comitetv3.cat/2019/11/primera-jornada-de 

-vagues-parcials-tv3.html

El Diari ‘La Veu’ anuncia el tancament per al 31 de 
desembre

VALÈNCIA 18-12-2019 La cooperativa que edita el 
diari La Veu ha fet públic que en una assemblea 
s’ha decidit per unanimitat tancar el digital davant 
la manca d’ingressos que impossibiliten mantenir 
la redacció per més temps. Així, el 31 de desembre 
acabarà l’únic diari generalista en valencià amb co-
bertura estricta del País Valencià. Una desena de 
treballadors es queden sense feina.

https://www.diarilaveu.com/diari-la-veu-posa-punt-final 

-31-desembre-2019

https://prnoticias.com/periodismo/periodismo-pr/20175866-desempleo-periodismo-y-comunicacion-tercer-trimestre-epa-2019
https://prnoticias.com/periodismo/periodismo-pr/20175866-desempleo-periodismo-y-comunicacion-tercer-trimestre-epa-2019
https://prnoticias.com/periodismo/periodismo-pr/20175866-desempleo-periodismo-y-comunicacion-tercer-trimestre-epa-2019
https://www.comitetv3.cat/2019/11/primera-jornada-de-vagues-parcials-tv3.html
https://www.comitetv3.cat/2019/11/primera-jornada-de-vagues-parcials-tv3.html
https://www.diarilaveu.com/diari-la-veu-posa-punt-final-31-desembre-2019
https://www.diarilaveu.com/diari-la-veu-posa-punt-final-31-desembre-2019
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  Assetjament o agressions 
sexistes contra dones  
periodistes

JUNY

Una periodista rep assetjament sexual després 
de publicar un reportatge sobre un fòrum amb 
continguts sexuals sense autorització

BARCELONA 20-6-2019 La periodista Elena Rue de-
nuncia que ha estat rebent insults sexistes, ame-
naces de violació i altres tipus d’assetjament virtual 
després de publicar un reportatge on explicava que 
des del fòrum Hispachan es difonen imatges sexu-
als de dones i nenes —incloent-hi dades personals 
que en permeten la localització— sense cap control 
ni el seu consentiment. Rue explica com els usuaris 
del fòrum —sempre anònims— amenacen de lo-
calitzar-la i agredir-la sexualment, així com l’allau 
d’insults que ha rebut al correu o als seus perfils de 
xarxes socials.

https://www.vice.com/es/article/pajwg7/hispachan-fotos 

-sexuales-mujeres-twitter-machismo?utm_source=vicetwes

AGOST

Una reportera de la Xarxa de Comunicació Local 
pateix assetjament sexual i abusos mentre co-
bria la Diada de Sant Fèlix

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 31-8-2019 La periodis-
ta del programa Castells en Xarxa, Clàudia Clim, ha 
denunciat que durant la retransmissió en directe 
de la Diada de Sant Fèlix ha patit assetjament se-
xual i abusos per part de diferents homes. Des del 
seu perfil de Twitter ha explicat com un home li ha 
agafat i llepat el seu micròfon, mentre d’altres l’aga-
faven i es feien fotografies amb ella i, més tard, un 
casteller «d’uns 50/60 anys» l’ha agafat per la cin-
tura, li ha tocat el cul i li ha llepat i mossegat l’orella. 
Hi ha un detingut per aquests fets, identificat per la 
reportera a comissaria que, a més, és mosso d’es-
quadra. Tant les colles castelleres participants en 
la Diada com la Coordinadora de Colles han con-
demnat els fets, a més de múltiples associacions 
de dones i professionals, com el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils. La Xarxa de Televisions Locals i la 
Diputació de Barcelona han anunciat que es perso-
naran com a acusació particular.

https://www.ccma.cat/324/detingut-un-home-per 

-abus-sexual-a-una-reportera-durant-la-diada-de-sant-felix/

noticia-amp/2944480/?__twitter_impression=true

https://twitter.com/GrupBarnils/status/1167854129814876160

https://www.vice.com/es/article/pajwg7/hispachan-fotos-sexuales-mujeres-twitter-machismo?utm_source=vicetwes
https://www.vice.com/es/article/pajwg7/hispachan-fotos-sexuales-mujeres-twitter-machismo?utm_source=vicetwes
https://www.ccma.cat/324/detingut-un-home-per-abus-sexual-a-una-reportera-durant-la-diada-de-sant-felix/noticia-amp/2944480/?__twitter_impression=true
https://www.ccma.cat/324/detingut-un-home-per-abus-sexual-a-una-reportera-durant-la-diada-de-sant-felix/noticia-amp/2944480/?__twitter_impression=true
https://www.ccma.cat/324/detingut-un-home-per-abus-sexual-a-una-reportera-durant-la-diada-de-sant-felix/noticia-amp/2944480/?__twitter_impression=true
https://twitter.com/GrupBarnils/status/1167854129814876160
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  Legislació o  
posicionaments de poders  
públics que poden estar  
sent restrictius amb relació  
a la feina de periodistes o 
mitjans de comunicació

FEBRER

Macron proposa un sistema per tal que l’Admi-
nistració garanteixi la «neutralitat» i la «verifica-
ció de la informació» publicada

ESTAT FRANCÈS 5-2-2019 En una conversa amb 
alguns directors de mitjans escollits, el president 
francès, Emmanuel Macron, va expressar el seu 
desig d’una forma de tutela de la premsa per ga-
rantir-ne la «neutralitat» i «la verificació de la in-
formació». Unes declaracions que li han comportat 
importants crítiques a diferents mitjans. El «desig» 
de Macron arriba, a més, quan l’Assemblea Nacio-
nal francesa ha aprovat amb fortes resistències un 
dur paquet legislatiu per restringir diferents tipus 
de protestes i ampliar les atribucions policials per 
tal de combatre el moviment de les Armilles Gro-
gues. Una norma que alguns articles ja han batejat 
com la llei mordassa francesa.

https://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-de 

-manifester-de-l-action-syndicale-l-inquietante-derive

https://www.lepoint.fr/debats/gernelle-macron-ou-la 

-tentation-de-la-pravda-03-02-2019-2291045_2.php

Els regidors del PP i C’s boicotegen el lliurament 
dels Premis Ciutat de Barcelona

BARCELONA 14-2-2019 L’acte de lliurament dels Pre-
mis Ciutat de Barcelona a diferents mitjans de comu-
nicació va ser boicotejat pels regidors de Ciutadans i 
PP, que van optar per aixecar-se i marxar de la ceri-
mònia mentre parlava el periodista Jesús Rodríguez 
en nom de la Directa, un dels mitjans guanyadors de 
l’actual edició. Rodríguez criticava la «perversió de 
llenguatge [per part d’alguns partit polítics] per fer-
nos dir “polítics presos” en lloc de “presos polítics”».

https://www.elnacional.cat/es/politica/video-cs-pp 

-premis-ciutat-barcelona-presos_355197_102.html

Diputats de C’s acusen ‘Polònia’ de promoure l’odi 
en la comissió de control de la CCMA

BARCELONA 15-2-2019 Els diputats de Ciutadans 
presents a la comissió de control de la CCMA del 
Parlament, Nacho Martín Blanco i Sonia Sierra, han 
recriminat acaloradament Núria Llorach i Vicent 
Sanchis un gag del Polònia en què es defineix Ciu-
tadans, Vox i el PP com d’extrema dreta. Els parla-
mentaris han arribat a acusar el programa d’humor 
de «fomentar l’odi» i han ensenyat cartells amb l’ex-
pressió «Stop odio».

https://www.elnacional.cat/es/politica/video-cs-pp-premis-ciutat-barcelona-presos_355197_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/video-cs-pp-premis-ciutat-barcelona-presos_355197_102.html
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https://www.ara.cat/media/TV3-ingresos-publicitat-platafor-

mes_0_2181381883.html

El Congrés espanyol aprova definitivament la 
Llei de propietat intel·lectual que permet tancar 
webs sense ordre judicial

ESTAT ESPANYOL 21-2-2019 Amb aquesta ratificació 
parlamentària, la Llei de propietat intel·lectual (LPI) 
queda definitivament aprovada, incloent-hi la polè-
mica mesura que permet el tancament de webs que 
vulnerin els drets a la propietat sense necessitat 
d’un control judicial.

https://www.publico.es/culturas/derechos-autor 

-congreso-da-luz-verde-final-polemica-reforma-ley 

-propiedad-intelectual.html

MARÇ

Una sentència del Constitucional restringeix l’ús 
de la càmera oculta en el periodisme

ESTAT ESPANYOL 1-3-2019 El Tribunal Constitucional 
ha emès una sentència que limita l’ús de la càme-
ra oculta per a reportatges d’investigació a «casos 
excepcionals». La decisió arriba després d’un llarg 
procés iniciat per un consultor terapèutic mallorquí 
denunciés el programa Espejo Público d’Antena 3 per 
«intromissió il·legítima al dret a la pròpia imatge i a 
la intimitat personal» després de ser gravat sense el 
seu coneixement. En un primer moment el Suprem 
va donar la raó als periodistes, però ara la Sala Pri-
mera del Constitucional considera que l’ús de càmera 
oculta viola la Llei fonamental «per regla general» i 
només s’hauria d’emprar en «casos excepcionals».

https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/ 

1551445380_063510.html?id_externo_rsoc=FB_CC& 

fbclid=IwAR1h9qFrnUMNHNRrZOhqE1vkcJoxYEoC 

-d6cUipEaSuCy2rtko6qXZMyQBU

El Poder Judicial alerta els jutges sobre l’ús de les 
xarxes socials

ESTAT ESPANYOL 5-3-2019 La Comissió d’Ètica del 
Poder Judicial alerta por primera vegada els ma-
gistrats que la participació a les xarxes socials pot 
afectar la seva «aparença d’independència i impar-
cialitat» i recomana «mesura i prudència» en els 
comentaris tant des de perfils identificats com de 
pseudònims, per preservar la «dignitat» del càrrec.

https://cadenaser.com/ser/2019/03/05/ 

tribunales/1551775514_784859.html?ssm=tw

El Govern espanyol anuncia la creació d’una uni-
tat contra la «desinformació» durant el proper 
cicle electoral

ESTAT ESPANYOL 11-3-2019 Una unitat governa-
mental dirigida des de La Moncloa i conformada, 
entre altres, per responsables del Departament de 
Seguretat Nacional i de la Secretaria d’Estat de Co-
municació s’encarregarà de blindar el pròxim cicle 
electoral tant de possibles atacs informàtics com de 
la influència de notícies falses i desinformació, per-
cebuda com «una amenaça a la seguretat nacional», 
segons publica El País, citant fonts de La Moncloa. 
La notícia no deixa molt clar quina serà la fórmula 
exacta per decidir quina és una notícia «amenaça-
dora» i com se li oposaran. En alguns casos es re-
fereixen a desmentir-la amb comunicats oficials o 
col·laborant amb «la premsa tradicional», sense es-
pecificar quina.

https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/ 

1552243571_703630.html

El Parlament europeu aprova la Directiva del 
Copyright que restringeix internet

UNIÓ EUROPEA 26-3-2019 La nova directiva eu-
ropea sobre els drets d’autor i el copyright inclou 
nombroses restriccions a l’ús d’internet. En l’article 
13, la directiva considera responsables les platafor-
mes d’internet de les infraccions dels drets d’autor 
dels seus usuaris i els commina a prendre mesu-
res preventives, fet que pot suposar un increment 
de la censura per part d’aquestes empreses per tal 
d’evitar les sancions. L’article 11, per la seva banda, 
redueix dràsticament el dret a cita i posa en perill el 
dret a enllaçar.

https://xnet-x.net/aprobacion-directiva-copyright-no 

-llames-censura-llamalo-derechos-autor/

L’exèrcit espanyol anuncia que ha posat en mar-
xa mecanismes per evitar les ‘fake news’

ESTAT ESPANYOL 28-3-2019 El coronel Ángel Gó-
mez de Ágreda ha explicat durant les Jornades de 
Ciberdefensa de la UIB que l’exèrcit espanyol «ha 
posat en marxa mecanismes per evitar que les fal-
ses notícies afectin el nostre vot». Gómez de Ágreda 
és membre de la Divisió de Coordinació i Estudis de 

https://www.ara.cat/media/TV3-ingresos-publicitat-plataformes_0_2181381883.html
https://www.ara.cat/media/TV3-ingresos-publicitat-plataformes_0_2181381883.html
https://www.publico.es/culturas/derechos-autor-congreso-da-luz-verde-final-polemica-reforma-ley-propiedad-intelectual.html
https://www.publico.es/culturas/derechos-autor-congreso-da-luz-verde-final-polemica-reforma-ley-propiedad-intelectual.html
https://www.publico.es/culturas/derechos-autor-congreso-da-luz-verde-final-polemica-reforma-ley-propiedad-intelectual.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551445380_063510.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1h9qFrnUMNHNRrZOhqE1vkcJoxYEoC-d6cUipEaSuCy2rtko6qXZMyQBU
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551445380_063510.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1h9qFrnUMNHNRrZOhqE1vkcJoxYEoC-d6cUipEaSuCy2rtko6qXZMyQBU
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551445380_063510.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1h9qFrnUMNHNRrZOhqE1vkcJoxYEoC-d6cUipEaSuCy2rtko6qXZMyQBU
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551445380_063510.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1h9qFrnUMNHNRrZOhqE1vkcJoxYEoC-d6cUipEaSuCy2rtko6qXZMyQBU
https://cadenaser.com/ser/2019/03/05/tribunales/1551775514_784859.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/ser/2019/03/05/tribunales/1551775514_784859.html?ssm=tw
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552243571_703630.html
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552243571_703630.html
https://xnet-x.net/aprobacion-directiva-copyright-no-llames-censura-llamalo-derechos-autor/
https://xnet-x.net/aprobacion-directiva-copyright-no-llames-censura-llamalo-derechos-autor/
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Seguretat i Defensa de la Secretaria General de Po-
lítica de Defensa.

https://www.arabalears.cat/societat/Adverteixen-perill- 

noticies-falses-eleccions_0_2205379583.html?utm_medium 

=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara

MAIG

L’Estat espanyol cau 11 llocs en l’índex V-Dem so-
bre llibertat d’expressió

ESTAT ESPANYOL 20-5-2019 Les últimes dades del 
rànquing V-Dem, elaborat per més de 3.000 acadè-
mics d’arreu del món i que valora més de 450 in-
dicadors de 178 països, enfonsen els indicadors de 
qualitat democràtica a l’Estat espanyol. En el ràn-
quing general, l’Estat espanyol cau de la posició 10 
a la 16 entre els 28 països de la UE, comparat amb 
el 2010. En l’apartat específic de llibertat d’expres-
sió, però, l’enfonsament és encara més acusat en 
l’apartat de «democràcia electoral», on passa de la 
novena posició a la vintena, bàsicament per la pèr-
dua de llibertat d’expressió i associació. En aquest 
camp obté 0,819 punts (la puntuació va del 0 a l’1), 
just per sobre de la mitja europea, que és del 0,807. 
Aquesta mitjana és molt baixa per la puntuació dels 
cuers, bàsicament Hongria i Bulgària, que estan per 
sota del 0,6.

https://www.naciodigital.cat/noticia/180137/espanya/cau/sis/

llocs/ranquing/europeu/qualitat/democratica/des/2010

La Fiscalia considera que el delicte d’incitació a 
l’odi protegeix els nazis

ESTAT ESPANYOL 21-5-2019 La Fiscalia General de 
l’Estat ha publicat una circular amb pautes perquè 
els fiscals puguin interpretar el delicte d’odi, una fi-
gura jurídica que el mateix organisme explica que té 
com a objectiu «la protecció dels col·lectius desafa-
vorits». Tanmateix, entre els exemples que ofereix, 
la Fiscalia assegura que una agressió contra «una 
persona d’ideologia nazi, o la incitació a l’odi cap a 
aquest col·lectiu, pot ser inclosa en aquesta mena 
de delictes».

https://www.vilaweb.cat/noticies/fiscalia-delicte-odi-nazi/

JUNY

La Federació de Periodistes exigeix a Vox que 
deixe d’assetjar informadors i mitjans de comu-
nicació

ESTAT ESPANYOL 3-6-2019 La Federació d’Associ-
acions de Periodistes d’Espanya (FAPE) ha dema-
nat a la formació d’extrema dreta Vox que «pose 
fi» a la campanya d’assetjament contra periodistes 
i mitjans de comunicació, que qualifica de «clara 
vulneració» dels drets constitucionals a la llibertat 
d’expressió i d’informació. En un comunicat, la FAPE 
mostra la seua «profunda preocupació» per les 
pressions de la formació, que concreta en «compor-
taments agressius» per a impedir entrevistes als di-
rigents del partit, vetos a periodistes a les rodes de 
premsa, discriminació selectiva en les convocatòri-
es de premsa i amenaces de tancament de mitjans.

https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/la-federacio 

-de-periodistes-exigeix-a-vox-que-deixe-dassetjar 

-informadors-i-mitjans-de-comunicacio

OCTUBRE

La Junta Electoral prohibeix paraules i expressi-
ons a TV3 i Catalunya Ràdio

BARCELONA 8-10-2019 La Junta Electoral Provinci-
al de Barcelona ha prohibit als mitjans de la CCMA 
l’ús d’expressions com «presos polítics» o «exiliats». 
Tampoc podrà referir-se a algunes entitats pel seu 
nom; així, quan informi sobre el Consell de la Repúbli-
ca o l’Assemblea de Càrrecs Electes ho haurà de fer 
precedit d’expressions com «autoanomenat» o «au-
toproclamat». La resolució arriba després d’un re-
curs de Ciutadans, que demanava també la prohibició 
d’expressions com «repressió policial» o referir-se a 
l’1 d’octubre com un referèndum. Aquestes darreres 
han estat desestimades per la Junta Electoral.

Els consells professionals de TV3 i Catalunya Rà-
dio han criticat la mesura i l’han definida com a  
«delirant».

https://www.ccma.cat/324/presos-politics-exili-o-consell-de 

-la-republica-prohibits-a-tv3-per-la-junta-electoral/noticia 

/2953654/

https://www.elmon.cat/politica/periodistes-ccma-veuen 

-delirant-prohibicio-dir-presos-politics_2074963102.html

https://www.arabalears.cat/societat/Adverteixen-perill-noticies-falses-eleccions_0_2205379583.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.arabalears.cat/societat/Adverteixen-perill-noticies-falses-eleccions_0_2205379583.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.arabalears.cat/societat/Adverteixen-perill-noticies-falses-eleccions_0_2205379583.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.naciodigital.cat/noticia/180137/espanya/cau/sis/llocs/ranquing/europeu/qualitat/democratica/des/2010
https://www.naciodigital.cat/noticia/180137/espanya/cau/sis/llocs/ranquing/europeu/qualitat/democratica/des/2010
https://www.vilaweb.cat/noticies/fiscalia-delicte-odi-nazi/
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/la-federacio-de-periodistes-exigeix-a-vox-que-deixe-dassetjar-informadors-i-mitjans-de-comunicacio
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/la-federacio-de-periodistes-exigeix-a-vox-que-deixe-dassetjar-informadors-i-mitjans-de-comunicacio
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/la-federacio-de-periodistes-exigeix-a-vox-que-deixe-dassetjar-informadors-i-mitjans-de-comunicacio
https://www.ccma.cat/324/presos-politics-exili-o-consell-de-la-republica-prohibits-a-tv3-per-la-junta-electoral/noticia/2953654/
https://www.ccma.cat/324/presos-politics-exili-o-consell-de-la-republica-prohibits-a-tv3-per-la-junta-electoral/noticia/2953654/
https://www.ccma.cat/324/presos-politics-exili-o-consell-de-la-republica-prohibits-a-tv3-per-la-junta-electoral/noticia/2953654/
https://www.elmon.cat/politica/periodistes-ccma-veuen-delirant-prohibicio-dir-presos-politics_2074963102.html
https://www.elmon.cat/politica/periodistes-ccma-veuen-delirant-prohibicio-dir-presos-politics_2074963102.html
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La principal organització de jutges espanyola 
«adverteix» que la llibertat d’expressió no empa-
ra la «deslegitimació dels tribunals»

ESTAT ESPANYOL 11-10-2019 La secció catalana de 
l’Associació Professional de la Magistratura, l’or-
ganització majoritària de la judicatura a tot l’Estat 
espanyol, publica un tuit on s’assegura que «la lli-
bertat d’expressió no empara la deslegitimació dels 
tribunals, garantia de convivència i un dels pilars de 
l’Estat». En la piulada —que s’especifica que es re-
fereixen a la sentència contra els presos polítics— 
admeten que «la crítica a les resolucions judicials és 
lícita en un Estat de dret».

https://twitter.com/JuecesAPMCAT/ 

status/1182547000576925696?s=19

Un estudi de la PDLI calcula en més de 400 milions 
d’euros en multa recaptats per la ‘llei mordassa’

ESTAT ESPANYOL 29-10-2019 En un comunicat fet 
públic abans de les eleccions, la Plataforma en De-
fensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) demana als 
polítics una sèrie de mesures per protegir la llibertat 
d’expressió a l’Estat espanyol. Per reforçar aques-
ta petició, la PDLI inclou un estudi del cost de la llei 
mordassa des de la seva aprovació el 2015, pel que 
fa a les sancions segons els articles 36.6, 36.23 i 
37.4, que fan referència respectivament a les «faltes 
de respecte i consideració a la policia», «la desobe-
diència o la resistència a l’autoritat» i «a l’ús inade-
quat de fotografies a policies», tres dels epígrafs de 
la norma que més directament amenacen la lliber-
tat d’expressió i informació de ciutadans i periodis-
tes. En total, i entre el 2015 i el 2018, s’han imposat 
765.416 sancions, que sumen 416.527.489 euros.

http://libertadinformacion.cc/10n-la-pdli-reclama-a-los 

-partidos-reformas-legales-para-cumplir-con-los-estandares 

-internacionales-sobre-libertad-de-expresion/

NOVEMBRE

Sánchez, Abascal, Arrimadas i Álvarez de Toledo 
entre els candidats que han amenaçat TV3 du-
rant la campanya

CATALUNYA 6-11-2019 El candidat del PSOE a la 
presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez; 
el de Vox, Santiago Abascal; la candidata de Ciuta-
dans, Inés Arrimadas, o la del PP, Cayetana Álvarez 
de Toledo, són alguns dels principals representants 
polítics que han menystingut TV3 en els mítings o 

debats i han amenaçat d’intervenir-la o tancar-la. 
Sánchez ha assegurat que cal posar fi al «sectaris-
me» de TV3 i que per això promourà que el seu direc-
tor hagi de ser escollit per dos terços del Parlament, 
una mesura que ja existeix. Arrimadas ha definit la 
televisió pública catalana com «una maquinària de 
propaganda» i «una infàmia» on «es justifica la vio-
lència», just durant el debat de candidats en aquest 
canal. En el mateix espai, la popular Álvarez de Tole-
do ha recriminat un gag del programa Està passant. 
Per la seva banda, Abascal ha promès «prendre el 
control de TV3».

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/11/06 

/5dc2ae93fc6c83d3388b4694.html

https://www.aldia.cat/espanya/noticia-sanchez-vol 

-direccio-tv3-lelegeixin-dos-tercos-parlament 

-20191106115457.html

https://www.formulatv.com/noticias/santiago-abascal 

-defiende-medida-controlar-tv-3-debate-electoral-4n-96959/

Zones de Catalunya Nord es queden sense veure 
els canals catalans pels canvis de freqüència de 
la TDT

CATALUNYA NORD 14-11-2019 Els canvis en les fre-
qüències de TDT decidides pel Govern espanyol es-
tan tenint com a conseqüència que els canals cata-
lans hagin deixat de veure’s en algunes poblacions 
de la Catalunya Nord per haver-hi incompatibilitat 
entre els canals dels estats francès i espanyol.

https://www.radioarrels.cat/noticia/837/els-canvis-de 

-canals-a-la-tdt-de-catalunya-fan-que-en-algunes-zones 

-de-catalunya-nord-no-e/twitter/357?utm_source=dlvr.

it&utm_medium=twitter

El Congrés espanyol convalida el Decret llei que 
permet bloquejar internet per «motius d’ordre 
públic»

ESTAT ESPANYOL 27-11-2019 Amb els vots a favor 
del PSOE, PP i Ciudadanos, i l’abstenció de Pode-
mos, la Diputació Permanent del Congrés espanyol 
—en funcions fins que no prengui possessió la nova 
cambra sorgida de les eleccions del 10 de novem-
bre— ha convalidat el Reial decret llei aprovat pel 
Consell de Ministres —també en funcions— el pas-
sat 31 d’octubre. A partir d’ara, el text serà tramitat 
com a llei per procediment d’urgència. La norma ha 
estat durament criticada per les associacions en 
defensa de la llibertat d’expressió i la neutralitat a 
la xarxa, ja que, a més de prohibir que els servidors 

https://twitter.com/JuecesAPMCAT/status/1182547000576925696?s=19
https://twitter.com/JuecesAPMCAT/status/1182547000576925696?s=19
http://libertadinformacion.cc/10n-la-pdli-reclama-a-los-partidos-reformas-legales-para-cumplir-con-los-estandares-internacionales-sobre-libertad-de-expresion/
http://libertadinformacion.cc/10n-la-pdli-reclama-a-los-partidos-reformas-legales-para-cumplir-con-los-estandares-internacionales-sobre-libertad-de-expresion/
http://libertadinformacion.cc/10n-la-pdli-reclama-a-los-partidos-reformas-legales-para-cumplir-con-los-estandares-internacionales-sobre-libertad-de-expresion/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/11/06/5dc2ae93fc6c83d3388b4694.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/11/06/5dc2ae93fc6c83d3388b4694.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-sanchez-vol-direccio-tv3-lelegeixin-dos-tercos-parlament-20191106115457.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-sanchez-vol-direccio-tv3-lelegeixin-dos-tercos-parlament-20191106115457.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-sanchez-vol-direccio-tv3-lelegeixin-dos-tercos-parlament-20191106115457.html
https://www.formulatv.com/noticias/santiago-abascal-defiende-medida-controlar-tv-3-debate-electoral-4n-96959/
https://www.formulatv.com/noticias/santiago-abascal-defiende-medida-controlar-tv-3-debate-electoral-4n-96959/
https://www.radioarrels.cat/noticia/837/els-canvis-de-canals-a-la-tdt-de-catalunya-fan-que-en-algunes-zones-de-catalunya-nord-no-e/twitter/357?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.radioarrels.cat/noticia/837/els-canvis-de-canals-a-la-tdt-de-catalunya-fan-que-en-algunes-zones-de-catalunya-nord-no-e/twitter/357?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.radioarrels.cat/noticia/837/els-canvis-de-canals-a-la-tdt-de-catalunya-fan-que-en-algunes-zones-de-catalunya-nord-no-e/twitter/357?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.radioarrels.cat/noticia/837/els-canvis-de-canals-a-la-tdt-de-catalunya-fan-que-en-algunes-zones-de-catalunya-nord-no-e/twitter/357?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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que tinguin dades de les administracions públi-
ques es trobin localitzats fora de la Unió Europea, 
permet al Govern espanyol intervenir en qualsevol 
punt de l’estructura d’internet —i sense necessitat 
de supervisió judicial— sempre que ho consideri ne-
cessari per «motius d’ordre públic». Pedro Sánchez 
ha assegurat que la norma vol evitar que es con-
tractin servidors del que ha anomenat «paradisos 
digitals» on no es pot actuar jurídicament i que amb 
això «es vol posar punt final al projecte independen-
tista de la república digital».

https://www.genbeta.com/actualidad/gobierno-aprueba 

-decreto-que-prohibira-a-administraciones-publicas 

-tener-servidores-fuera-union-europea

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/ 

aprobado-decretazo-digital-para-cortar-redes-comunicaciones 

-votos-a-favor-psoe-pp-ciudadanos

Consellers del CAC demanen que TV3 prohibeixi 
de forma permanent dir «presos polítics» i «exili»

CATALUNYA 28-11-2019 Daniel Sirera i Carme Figue-
ras, membres del Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC) a proposta del PP i PSC, respectivament, han 
enviat una carta al president de l’ens, Roger Loppac-
her, en la qual sol·liciten un acord sobre «els principis 
d’igualtat, veracitat i neutralitat informativa, també 
fora dels períodes electorals». Bàsicament, la mis-
siva posa en qüestió termes com «presos polítics», 
«consellers a l’exili», «Govern a l’exili» i «exili», i de-
manen que es deixin d’utilitzar als mitjans públics 
catalans un cop acabat el vet imposat per la Junta 
Electoral en període de campanya.

https://www.naciodigital.cat/noticia/191815/pp/psc/ 

maniobren/prohibir/permanentment/parlar/presos/politics/

exili/tv3

https://www.genbeta.com/actualidad/gobierno-aprueba-decreto-que-prohibira-a-administraciones-publicas-tener-servidores-fuera-union-europea
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GENER

Arxivada definitivament la causa pel cartell de 
les marededeus besant-se

VALÈNCIA 13-1-2019 El jutjat d’Instrucció número 15 
de València ha optat per arxivar la denúncia de Vox 
contra un cartell en contra de l’homofòbia on es pot 
veure les marededeus dels Desemparats i la Mo-
reneta fent-se un bes a la boca. El partit d’extrema 
dreta considerava que el cartell suposa un delicte 
«d’ofenses al sentiment religiós», però finalment el 
magistrat ha tingut en compte l’objecte reivindicatiu 
—«i no d’escarni»— de la il·lustració.

Recentment, un altre jutjat de València ja va arxivar 
una altra querella de Vox contra l’alcalde de Valèn-
cia, Joan Ribó, per haver autoritzat un mural en soli-
daritat amb els presos d’Altsasua.

https://valenciaplaza.com/el-juez-no-ve-delito-en-el 

-cartel-la-moreneta-y-la-virgen-de-los-desamparados 

-besandose?amp=1&__twitter_impression=true

Arxivada la denúncia contra Dani Mateo

MADRID 16-1-2019 El jutjat d’Instrucció número 47 
de Madrid ha fet marxa enrere i finalment ha decidit 
arxivar la denúncia de l’Alternativa Sindical de Poli-
cia contra l’humorista Dani Mateo pel gag en què es 
mocava amb una bandera espanyola. El magistrat 
considera que és una actuació humorística «desa-
fortunada i provocadora», però no constitutiva de 
delicte.

https://elpais.com/politica/2019/01/16/ 

actualidad/1547629300_496414.html

Destrossen l’estàtua d’Andrés Vicent Estellés a 
Burjassot

BURJASSOT 31-1-2019 Uns desconeguts van arren-
car del seu lloc l’estàtua dedicada al poeta Vicent 
Andrés Estellés al seu poble natal, Burjassot (l’Hor-
ta Nord). Des del consistori es denuncia que no és 
la primera vegada que el monument pateix actes 
de vandalisme, que en altres ocasions han suposat 
llençar-li pintura blava —color simbòlic per a l’ex-
trema dreta antivalencianista— o pintar-li esvàs-
tiques o altra simbologia nazi. Mai hi ha hagut cap 
detingut ni encausat per aquests fets.

https://www.diarilaveu.com/noticia/87591/arranquen 

-estatua-estelles-burjassot-gener-2019#.XFK7g_fwmHA.

twitter
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MARÇ

El PP demana a l’Ajuntament d’Olot que censuri 
una obra de l’Assemblea d’Artistes de la Garrotxa

OLOT 6-3-2019 La delegació del PP a Girona ha 
exigit públicament a l’Ajuntament d’Olot que reti-
ri l’obra La Manada de la façana del consistori per 
considerar que «que transmet una inadmissible fal-
ta de respecte al rei i als líders polítics de diferents 
partits demòcrates —entre ells el nostre, ja que es 
troba representat el president del Partit Popular, 
Pablo Casado—, de manera insultant». L’obra és una 
reinterpretació del famós quadre de Ramon Casas 
La càrrega per part del pintor local Quim Domene. 
En aquesta versió hi apareixen Felip VI, Pablo Casa-
do, Santiago Abascal i Albert Rivera carregant —sa-
bre en mà i uniforme de Guàrdia Civil— sota la ins-
cripció «La Manada». L’obra forma part d’un projecte 
de l’Assemblea d’Artistes Garrotxins, que, un cop al 
mes, penja una reinterpretació de La càrrega a la 
façana de l’ajuntament. L’entitat s’ha fet responsa-
ble del seu contingut, que, sosté, «s’empara en les 
llibertats de creació i expressió».

https://www.naciodigital.cat/noticia/174984/po-
lemica/manada/olot/amb/rei/sanchez/casado/
rivera/abascal

La UB retira banderes i domassos dels despatxos 
privats dels professors

BELLATERRA 29-3-2019 Diversos professors de la 
Universitat de Barcelona denuncien a les xarxes so-
cials que responsables de la institució han entrat al 
seu despatx sense permís per tal de retirar símbols 
com estelades o domassos demanant la llibertat 
dels presos polítics. Presumiblement, l’acció es faria 
en acatament a una ordre de la Junta Electoral Pro-
vincial de Barcelona per tal de retirar «simbologia 
política» d’un edifici públic, malgrat que aquesta es-
tigui penjada des de despatxos particulars. La Junta 
Electoral actuaria després d’una denúncia d’un gru-
puscle estudiantil anomenat S’ha acabat.

https://twitter.com/MagrinyaJordi/ 

status/1111682240419893250

ABRIL

La Junta Electoral obliga l’Ajuntament d’Olot a 
retirar l’espai cedit a l’Assemblea d’Artistes

OLOT 11-4-2019 L’Assemblea d’Artistes de la Gar-

rotxa exposa de forma rotatòria diferents versions 
d’alguns quadres coneguts a la façana de l’Ajunta-
ment d’Olot. L’última d’aquestes recreacions, però, 
ha estat tapada amb una lona negra per ordre de 
la Junta Electoral de Zona, en considerar-la «pro-
paganda independentista». L’obra en qüestió s’ano-
mena El Judici i reprodueix el quadre El judici de 
Cambyses, de Gerad David, però amb membres de 
la justícia i la política espanyola torturant un home 
que agafa una estelada. Des de l’Assemblea d’Artis-
tes han qualificat la decisió com a «censura».

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20353/junta/

electoral/obliga/retirar/espai/cedit/assemblea/artistes/ 

ajuntament/olot

http://www.radiolot.cat/noticies/la-junta-electoral 

-ordena-a-lajuntament-dolot-retirar-el-quadre-del 

-collectiu-dartistes-de-la-garrotxa/?fbclid=IwAR2CD1Qe 

ODrKiXX1TOiocz1fApGjRUp8iMhAoo0usda2nzSBc71Awx7PeqU

La junta electoral obliga la UAB a retirar murals i 
pintades independentistes

BELLATERRA 12-4-2019 La Junta Electoral Provincial 
de Barcelona obliga la rectora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) a esborrar «en el termi-
ni més breu possible» els murals i les pintades amb 
«símbols partidistes», com «el llaç groc i la bandera 
estelada». També fa referència a aquelles pinta-
des de «signe partidista» que es puguin identificar 
amb alguna de les candidatures presentades per 
al 28-A. L’ordre, adoptada amb un vot particular en 
contra, respon al recurs presentat per l’associació 
S’ha acabat! Joves per la Defensa de la Constitució 
contra l’acord de la Junta Electoral de Zona de Sa-
badell, que acordava no obligar la UAB a esborrar 
les pintades.

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-junta-electoral 

-obliga-la-uab-a-retirar-murals-i-pintades-independentistes/

MAIG

L’artista Abel Azcona s’exilia a Portugal per evitar 
la citació judicial

BERGA 2-5-2019 L’artista navarrès Abel Azcona, en-
causat pel jutjat d’instrucció número 5 de Berga per 
una instal·lació artística, ha anunciat que no es pre-
sentarà a la citació judicial, prevista per al 7 de maig, 
i que s’exilia a Portugal. Aquest país, assegura, ha 
acceptat la seva petició d’asil polític. Azcona va ser 
imputat arran d’una querella de l’Associació d’Advo-

https://www.naciodigital.cat/noticia/174984/polemica/manada/olot/amb/rei/sanchez/casado/rivera/abascal
https://www.naciodigital.cat/noticia/174984/polemica/manada/olot/amb/rei/sanchez/casado/rivera/abascal
https://www.naciodigital.cat/noticia/174984/polemica/manada/olot/amb/rei/sanchez/casado/rivera/abascal
https://twitter.com/MagrinyaJordi/status/1111682240419893250
https://twitter.com/MagrinyaJordi/status/1111682240419893250
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20353/junta/electoral/obliga/retirar/espai/cedit/assemblea/artistes/ajuntament/olot
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20353/junta/electoral/obliga/retirar/espai/cedit/assemblea/artistes/ajuntament/olot
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20353/junta/electoral/obliga/retirar/espai/cedit/assemblea/artistes/ajuntament/olot
http://www.radiolot.cat/noticies/la-junta-electoral-ordena-a-lajuntament-dolot-retirar-el-quadre-del-collectiu-dartistes-de-la-garrotxa/?fbclid=IwAR2CD1QeODrKiXX1TOiocz1fApGjRUp8iMhAoo0usda2nzSBc71Awx7PeqU
http://www.radiolot.cat/noticies/la-junta-electoral-ordena-a-lajuntament-dolot-retirar-el-quadre-del-collectiu-dartistes-de-la-garrotxa/?fbclid=IwAR2CD1QeODrKiXX1TOiocz1fApGjRUp8iMhAoo0usda2nzSBc71Awx7PeqU
http://www.radiolot.cat/noticies/la-junta-electoral-ordena-a-lajuntament-dolot-retirar-el-quadre-del-collectiu-dartistes-de-la-garrotxa/?fbclid=IwAR2CD1QeODrKiXX1TOiocz1fApGjRUp8iMhAoo0usda2nzSBc71Awx7PeqU
http://www.radiolot.cat/noticies/la-junta-electoral-ordena-a-lajuntament-dolot-retirar-el-quadre-del-collectiu-dartistes-de-la-garrotxa/?fbclid=IwAR2CD1QeODrKiXX1TOiocz1fApGjRUp8iMhAoo0usda2nzSBc71Awx7PeqU
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-junta-electoral-obliga-la-uab-a-retirar-murals-i-pintades-independentistes/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-junta-electoral-obliga-la-uab-a-retirar-murals-i-pintades-independentistes/
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cats Cristians per una instal·lació on va escriure la 
paraula «pederasta» utilitzant 242 hòsties consa-
grades. Una primera querella per uns fets similars 
va ser arxivada a diferents tribunals de Navarra i a 
l’Audiència Nacional, mentre que el Tribunal Consti-
tucional ni tan sols la va admetre a tràmit. El jutge 
de Berga, en canvi, sí que ha acceptat instruir el cas.

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/ 

detalle/6384619/video-entrevista-abel-azcona-rechaza 

-acudir-juez-declarar/

Imputats dos professors de Sant Andreu de la 
Barca per, presumptament, humiliar fills de 
guàrdies civils després de l’1-O

SANT ANDREU DE LA BARCA 16-5-2019 El jutjat 
d’instrucció núm. 7 de Martorell ha citat com a im-
putats dos professors de l’Institut El Palau de Sant 
Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per humiliar su-
posadament fills de guàrdies civils després de l’1-O. 
En principi la compareixença és prevista per al 21 de 
juny per un delicte d’odi i contra la integritat moral. 
Aquests són, per ara, els únics professors d’El Palau 
que continuen processats dels nou inicialment de-
nunciats i linxats mediàticament. A uns altres cinc 
se’ls va arxivar la causa i l’Audiència Provincial en-
cara no ha resolt el recurs de la Fiscalia contra la 
desestimació, mentre que els altres dos n’han que-
dat definitivament exonerats.

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/profesores 

-catalanes-humillar-guardias-civiles_0_899760243.html

JUNY

Els Mossos identifiquen els participants d’una 
ruta històrica pel barri de Gràcia de Barcelona

BARCELONA 2-6-2019 Membres de l’Ateneu Lliber-
tari de Gràcia denuncien que una activitat cultural 
programada per aquesta entitat es va veure coacci-
onada per agents dels Mossos d’Esquadra, que van 
identificar alguns participants sense donar explica-
cions dels motius. L’activitat era una ruta històrica 
per la «Gràcia llibertària» i ja era la seva cinquena 
edició, sense que mai abans hi hagués hagut cap 
problema. Des de l’Ateneu es temen que es pugui 
imposar algun tipus de multa.

https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/2019/06/02/ 

incidentes-policiales-en-nuestra-ruta-historica-del-3o 

-aniversario-del-ateneo/

Els sindicats policials denuncien el Govern balear 
per l’ajuda a un llibre humorístic sobre el Procés

PALMA 14-6-2019 Els sindicats policials de les Illes 
Balears (SUP, CEP, UFP i SPP) han presentat una de-
núncia davant la Fiscalia contra el Govern per haver 
donat una ajuda al còmic On és l’Estel·la?, de l’il·lus-
trador manacorí Toni Galmés. Volen que s’investigui 
el finançament i que «s’analitzi el contingut del cò-
mic, davant la possibilitat que pugui incórrer en un 
il·lícit penal», segons ha anunciat el sindicat SUP a 
les seves xarxes socials. El còmic és una obra hu-
morística i satírica per a adults que repassa alguns 
dels episodis més transcendentals del Procés cata-
là, com les manifestacions de la Diada, l’1 d’octubre, 
el 20-S, l’escorcoll d’impremtes o la manifestació 
de Brussel·les. Els denunciants qualifiquen el llibre 
de «pamflet» que fa «apologia completa al colpis-
me separatista català» i qualifiquen l’actuació del 
Govern de les Illes Balears de «vexatòria, insultant 
i humiliant» pel fet d’haver-li atorgat una subvenció 
mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Arran 
de la denúncia, la delegada del Govern espanyol a 
les Balears, Rosario Sánchez, ha afirmat que «quan 
les institucions subvencionen una publicació, hau-
ria d’existir un control previ a la publicació perquè 
el contingut no sigui lesiu per a cap col·lectiu». Ha 
matisat, però, que «no es tracta d’interferir en la lli-
bertat d’expressió».

https://www.arabalears.cat/cultura/sindicats-policials 

-Govern-humoristic-Proces_0_2252174970.html

https://www.ultimahora.es/noticias/lo-

cal/2019/06/15/1087979/delegada-del-gobierno-pide 

-control-previo-obras-subvencionadas.html

La Universitat d’Alacant esborra de dos articles 
el nom del secretari del judici contra Miguel 
Hernández

ALACANT 18-6-2019 La Universitat d’Alacant (UA) 
ha accedit a la petició del fill de l’alferes de l’Exèrcit 
franquista Antonio Luis Baena Tocón, qui va exercir 
de secretari judicial en un dels consells militars que 
van condemnar a mort Miguel Hernández, d’elimi-
nar les dades personals del seu pare en la versió 
digital de diversos articles escrits per Juan Antonio 
Ríos Carratalá, catedràtic de Literatura Espanyola 
d’aquesta universitat. La petició s’ha fet a l’empa-
ra de la Llei de protecció de dades personals i del 
reglament europeu, i el sol·licitant avançava una re-
clamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Da-
des i l’inici d’un procediment judicial en cas contrari.

https://elpais.com/cultura/2019/06/17/ 

actualidad/1560798031_638949.html

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6384619/video-entrevista-abel-azcona-rechaza-acudir-juez-declarar/
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https://www.eldiario.es/catalunya/politica/profesores-catalanes-humillar-guardias-civiles_0_899760243.html
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L’Estat espanyol manté la demanda d’extradició 
de Valtònyc per «terrorisme» i la justícia belga el 
manté en llibertat

GANT 18-6-2019 El Tribunal d’Apel·lació de Gant, 
que ha de decidir sobre l’extradició a l’Estat espa-
nyol de Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha tornat a 
ajornar la decisió perquè encara resta a l’espera de 
la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea (TJUE) a una consulta feta pels jutges de Gant 
fa uns mesos, i per ara manté el músic en llibertat. 
Valtònyc, que ha comparegut davant el tribunal, 
ha explicat que els jutges espanyols mantenen la 
demanda d’extradició per «terrorisme» i continuen 
intentant aplicar un Codi penal posterior als fets.

https://www.dbalears.cat/politica/2019/06/18/ 

328355/estat-espanyol-mante-demanda-extradicio 

-valtonyc-per-terrorisme-justicia-belga-mante-llibertat.

html?platform=hootsuite

L’Audiència Nacional espanyola avala una sen-
tència contra un guió humorístic

BARCELONA 19-6-19 L’Audiència Nacional espa-
nyola ha desestimat una demanda de Telefónica 
Audiovisual Digital SLU, titular del canal de televisió 
#O de Movistar+, contra una resolució de la Sala 
de Supervisió Regulatòria de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC) que l’obliga a 
adoptar les mesures oportunes per tal d’oferir una 
imatge respectuosa de les persones amb discapa-
citat. La sentència fa referència a un gag humorístic 
de la sèrie Mira lo que has hecho, produïda per El 
Terrat, amb Berto Romero com a protagonista. Tele-
fónica Audiovisual va recórrer contra la decisió de la 
CNMC, al·legant la llibertat creativa dels guionistes i 
productors, recurs que l’Audiència Nacional deses-
tima, confirmant plenament la decisió del regulador 
audiovisual.

https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2019/06/ 

19/la_audiencia_nacional_reprende_movistar_por 

_guion_humoristico_una_sus_series_96173 

_1026.html

Una associació pro ventres de lloguer acon-
segueix censurar un ninot crític amb aquesta  
pràctica

ALACANT 27-6-2019 L’associació Son Nuestros 
Hijos, que agrupa famílies formades a partir de 
mares de lloguer —o maternitat subrogada— s’ha 
vantat a les xarxes socials d’haver aconseguit 
la censura d’un ninot de Fogueres d’Alacant que 

es mofava aquesta pràctica, considerant-la una 
«compra de nadons». En rebre les queixes de l’as-
sociació, la Foguera Sèneca Autobusos va decidir 
retirar l’escultura.

https://www.losreplicantes.com/articulos/retiran-ninot-criti-

ca-gestacion-subrogada/

AGOST

PP i Vox tracten d’impedir un festival de música 
a Felanitx

FELANITX 1-8-2019 El Partit Popular i Vox han exigit 
en sengles comunicats que s’impedeixi el Festival 
MUR (Música Urbana Reivindicativa) programat per 
al 12 d’octubre del 2019 a Felanitx (Mallorca). Els dos 
partits argumenten que s’ha programat un concert 
de Valtònyc per justificar la seva posició. A més, els 
ultradretans critiquen que el festival hagi accedit 
a una subvenció de 12.000 euros i han fet públic el 
nom i cognoms dels organitzadors, fet que, des del 
Festival MUR, s’ha denunciat com una «campanya 
contra aquesta persona».

https://www.arabalears.cat/cultura/pp-vox-persegueixen 

-organitzadors-festival-musica-urbana-reivindicativa 

-mur_0_2280972031.html?utm_medium=social&utm_ 

source=twitter&utm_campaign=ara

Músics valencians inicien una recollida de signa-
tures contra la censura

PAÍS VALENCIÀ 4-8-2019 El Col·lectiu Ovidi Montllor 
(COM) de músics en valencià ha iniciat el 4 d’agost 
una recollida de signatures en línia en defensa de 
la llibertat d’expressió i en contra de la censura als 
músics. En concret, se cita el concert de Luis Pastor 
i Pedro Pastor, vetat per José Luis Martínez Almeida, 
flamant alcalde de Madrid, i el Festival San Mateo 
a Oviedo, però també les censures a Def Con Dos, 
Pep Gimeno «Botifarra» o el Grup Carraixet, aquests 
darrers al País Valencià. Entre les primeres adhesi-
ons al manifest hi ha els fundadors d’Al Tall Vicent 
Torrent i Manolo Miralles, Joan Manuel Serrat, Mi-
quel Gil, Josep Nadal o Andreu Valor, a més d’altres 
músics, escriptors, actors, periodistes, productors i 
polítics.

https://www.change.org/p/jose-lu%C3%ADs 

-martinez-almeida-navasq%C3%BCes-alcalde-de 

-madrid-m%C3%BAsicos-en-valenciano-por-la-libertad 

-de-expresi%C3%B3n-col-lectiu-ovidi-montllor
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Vox considera que les subvencions a concerts de 
Maria del Mar Bonet són «promoció de l’indepen-
dentisme»

BALEARS 27-8-2019 En una nota de premsa, la for-
mació d’extrema dreta a les Balears ha denunciat 
que l’Institut d’Estudis Baleàrics hagi atorgat ajudes 
a dos concerts de Maria del Bonet a l’Alguer i l’Hos-
pitalet del Llobregat, en el marc de la promoció ex-
terior de la cultura balear, són «un pretext» i que en 
realitat són «un exemple de com utilitzar els diners 
del contribuent en la promoció de l’independentis-
me». Segons Vox, el fet que la cantant hagi demanat 
l’alliberament dels presos polítics la invalida per re-
bre ajudes públiques.

https://www.abc.es/cultura/musica/abci-carga-contra 

-maria-mar-bonet-apoyo-presos-politicos-201908271235 

_noticia_amp.html?__twitter_impression=true

SETEMBRE

Un diputat de JuntsXCat esbronca un monolo-
guista de TV3 en directe

SANT JOAN DESPÍ 8-9-2019 Eduard Pujol, portaveu 
adjunt al Parlament de Junts per Catalunya, s’ha en-
fadat per un monòleg de l’humorista Godai Garcia 
en què feia broma sobre el president Torra durant el 
programa FAQ’S de TV3. Pujol, convidat del progra-
ma en representació del seu partit —que governa a 
Catalunya—, ha esbroncat l’humorista en directe tot 
adduint que «no es pot fer conya» perquè Torra està 
encausat per «defensar la llibertat d’expressió».

https://www.naciodigital.cat/noticia/186979/video/eduard/

pujol/renya/monologuista

Sabotejat el mural dedicat a l’escriptor Fèlix 
Cucurull a Arenys de Mar

ARENYS DE MAR 10-9-2019 El mural dedicat a l’es-
criptor Fèlix Cucurull en un dels murs de l’Escola 
Sinera d’Arenys de Mar, obra de l’artista local Ulldis-
tret, ha estat sabotejat amb grans banderes espa-
nyoles pintades a sobre. El mural va inaugurar-se el 
passat juliol en un dels actes pel centenari del naixe-
ment de l’escriptor, fill de la vila maresmenca, i des de 
llavors ha estat atacat quatre vegades. El diumenge 
15 de setembre ha estat reparat novament.

http://www.radioarenys.cat/noticia/el_mural_dedicat_a_ 

felix_cucurull_torna_a_patir_les_consequeencies_de_l_ 

incivisme

https://twitter.com/Llibertatcat/status/1173314022462152704

PP i C’s cancel·len una actuació de Pep Gimeno 
‘Botifarra’ a Vilamarxant

VILAMARXANT 28-9-2019 L’Ajuntament de Vilamar-
xant (Camp del Túria), governat per PP i Ciutadans 
des del maig passat, ha decidit cancel·lar el concert 
del cantaor Pep Gimeno «Botifarra» previst per al 
9 d’octubre. L’actuació havia estat contractada per 
l’anterior consistori, socialista, i ara ha estat substi-
tuïda per un espectacle de circ.

https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/ 

camp-de-turia/2019/09/29/vilamarxant-cancela-concierto 

-botifarra-ofrecer/1927080.html?__twitter_impression=true

OCTUBRE

Feixistes d’España 2000 boicotegen l’estrena de 
‘Mientras dure la guerra’ a un cinema de València

VALÈNCIA 3-10-2019 Un grup de persones vincu-
lades al partit d’extrema dreta España 2000 han 
interromput l’emissió de la pel·lícula d’Alejandro 
Amenábar Mientras dure la guerra als cinemes Lys 
de València. Just quan començava el film han co-
mençat a cridar «Arriba España», «Una Grande y Li-
bre» i «Viva Cristo Rey» i han desplegat una pancarta 
davant la pantalla amb les sigles del partit. El cine-
ma ha hagut d’interrompre l’emissió i una quinzena 
d’espectadors han patit atacs d’ansietat. Finalment, 
i després de la marxa dels feixistes, la pel·lícula ha 
pogut començar de nou.

https://elpais.com/cultura/2019/10/04/ 

actualidad/1570178539_087233.html

El Govern espanyol ‘renya’ la guanyadora del 
Premi Nacional de Literatura per les seves  
opinions

MADRID 25-10-2019 La portaveu del Govern espa-
nyol en funcions, Isabel Celaá, ha censurat dura-
ment les opinions de l’escriptora Cristina Morales, 
flamant guanyadora del Premi Nacional de Litera-
tura i autora de Lectura fácil. Morales, en declaraci-
ons per la concessió del premi, havia assegurat que 
«és una alegria que hi hagi foc enlloc de cafeteries 
i botigues obertes» en relació amb els disturbis de 
Barcelona, una opinió que li ha suposat una esbron-
cada oficial de la portaveu governamental. «És sor-
prenent que aquestes paraules hagin pogut arribar 
a ser pronunciades», ha declarat Celaá.

https://www.abc.es/cultura/musica/abci-carga-contra-maria-mar-bonet-apoyo-presos-politicos-201908271235_noticia_amp.html?__twitter_impression=true
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http://www.radioarenys.cat/noticia/el_mural_dedicat_a_felix_cucurull_torna_a_patir_les_consequeencies_de_l_incivisme
http://www.radioarenys.cat/noticia/el_mural_dedicat_a_felix_cucurull_torna_a_patir_les_consequeencies_de_l_incivisme
http://www.radioarenys.cat/noticia/el_mural_dedicat_a_felix_cucurull_torna_a_patir_les_consequeencies_de_l_incivisme
https://twitter.com/Llibertatcat/status/1173314022462152704
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2019/09/29/vilamarxant-cancela-concierto-botifarra-ofrecer/1927080.html?__twitter_impression=true
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2019/09/29/vilamarxant-cancela-concierto-botifarra-ofrecer/1927080.html?__twitter_impression=true
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2019/09/29/vilamarxant-cancela-concierto-botifarra-ofrecer/1927080.html?__twitter_impression=true
https://elpais.com/cultura/2019/10/04/actualidad/1570178539_087233.html
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https://amp.elmundo.es/cultura/literatura/2019/10/25/ 

5db3258721efa0601d8b4636.html?__twitter_impression=true

Una moció del PP a l’Ajuntament de València de-
mana retirar les subvencions a una fira literària

VALÈNCIA 29-10-2019 El grup popular municipal 
a València ha presentat una moció a l’ajuntament 
per exigir que no se subvencioni entitats i esdeve-
niments «amb finalitats explícitament contràries a 
la Constitució». En concret, però, la iniciativa política 
menciona la Plaça del Llibre, una fira literària de-
dicada a difondre l’edició en valencià, definit per la 
regidora María José Ferrer San Segundo com a «ac-
tivisme independentista i catalanista».

https://www.diarilaveu.com/pp-valencia-demana-retirar 

-ajudes-placa-llibre-valencia

La Fiscalia investiga un gag del programa ‘Està 
passant’ per discriminació i odi als Mossos  
d’Esquadra

BARCELONA 30-10-2019 La Fiscalia ha anunciat que 
es personarà en la causa oberta contra el programa 
de TV3 Està passant, oberta després que diferents 
sindicats dels Mossos d’Esquadra denunciessin un 
gag per promoure «la discriminació, l’odi i la violèn-
cia» cap a aquest cos policial. L’acudit, emès el 16 
d’octubre, després de la polèmica per les càrregues 
policials d’aquells dies, compara els policies amb 
gossos «agressius» i «rabiosos». El procés judicial 
ha estat impulsat per les organitzacions corporati-
ves Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), Col·lec-
tiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra 
(CATME), Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) i 
l’Associació de Comandaments de la Policia Catala-
na (COPCAT), comptant amb el posterior suport de 
la Fiscalia.

https://www.publico.es/politica/sentencia-1-fiscalia 

-investiga-gag-passant-tv3-compara-mossos-perros.html

El PP i C’s demanen que la policia pugui entrar als 
campus sense permís dels rectors

CATALUNYA 30-10-2019 Tant la portaveu del PP al 
Congrés espanyol i candidata per Barcelona, Caye-
tana Álvarez de Toledo, com el portaveu de Ciuta-
dans al Parlament, Carlos Carrizosa, han anunciat 
iniciatives legislatives per demanar que els cossos 
policials puguin entrar als recintes universitaris 
sense permís dels rectors, una mesura que violaria 

l’autonomia universitària actualment existent. Álva-
rez de Toledo va fer les seves declaracions en una 
reunió amb representants del món educatiu i uni-
versitari català el 24 d’octubre, especificant que es 
referia a la Policia Nacional espanyola. Per la seva 
part, Carrizosa ha anunciat una proposta de canvi 
legislatiu que inclouria els Mossos d’Esquadra du-
rant un Ple parlamentari.

https://www.eldiario.es/politica/Alvarez-Toledo-Policia 

-universidades-estudiantes_0_956104711.html

https://www.elmon.cat/politica/cs-vol-facilitar-mossos 

-puguin-entrar-universitats_2078113102_amp.html?__ 

twitter_impression=true

La Junta Electoral censura una exposició a  
Tortosa

TORTOSA 31-10-2019 La Junta Electoral de Zona de 
Tortosa ha ordenat tancar l’exposició itinerant «55 
urnes per la llibertat», que s’exposa a la seu del De-
partament de Cultura a la ciutat. En concret, la reso-
lució obliga a tenir les obres on «no estiguin visibles 
al públic». La mostra està feta a partir d’interpreta-
cions de les urnes del referèndum de l’1 d’octubre 
per part de diferents artistes, i ha estat denunciada 
per Ciutadans.

http://www.aguaita.cat/noticia/16285/junta/electoral/fa/ 

tancar/mostra/55/urnes/llibertat/exhibia/seu/cultura/tortosa

El CSIF denúncia un gag del ‘Polònia’ sobre la  
policia

BARCELONA 31-10-2019 El sindicat de funcionaris 
CSIF ha presentat una denúncia per presumptes de-
lictes d’odi i injúries a funcionaris públics amb publi-
citat contra TV3 pel gag de Polònia «Poli band», amb 
referència a la cançó de Manel «Boy Band», emès el 
24 d’octubre. La central sindical també s’ha afegit 
a la denúncia de diferents col·lectius de Mossos 
contra un gag d’Està passant, que ja ha estat incoat 
per la Fiscalia. Segons els denunciants, cap dels dos 
gags “no es pot emparar en els criteris de la llibertat 
d’expressió”.

https://www.ara.cat/media/denuncia-sindicats-tv3-esta_pas-

sant-polonia-policia_0_2335566571.html
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https://www.elmon.cat/politica/cs-vol-facilitar-mossos-puguin-entrar-universitats_2078113102_amp.html?__twitter_impression=true
https://www.elmon.cat/politica/cs-vol-facilitar-mossos-puguin-entrar-universitats_2078113102_amp.html?__twitter_impression=true
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NOVEMBRE

La Junta Electoral prohibeix una trobada gegan-
tera a Sant Joan de Vilatorrada el dia de reflexió

SANT JOAN DE VILATORRADA 7-11-2019 La Junta 
Electoral Local de Manresa ha prohibit a la colla 
gegantera de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) or-
ganitzar una trobada de colles per al dissabte 9 de 
novembre a la tarda, adduint que és el dia de refle-
xió i que «podria interferir en la jornada electoral». 
La prohibició, feta pública només dos dies abans 
de l’esdeveniment, suposa canviar la data de nou 
colles de diferents punts del país, incloent-hi la co-
lla d’Alaior, Menorca, que ja tenia els bitllets d’avió 
comprats.

https://www.elmon.cat/politica/junta-electoral-prohibeix 

-trobada-gegantera-interfereix-eleccions_2079171102.html

L’Ajuntament de València es resisteix a publicar 
un llibre per unes icones taurines

VALÈNCIA 8-11-2019 El llibre València. Ephemera y 
publicidad, un recull gràfic de tot el que s’ha imprès 
relacionat amb València entre el 1850 i el 1950 i pen-
sat per a tindre una vida curta, no acaba de veure 
la llum. La impressió del volum acumula mesos de 
retard i, segons un dels seus autors, Andrés Gimé-
nez, el motiu seria la petició de la regidora Glòria 
Tello de suprimir l’apartat dedicat a les imatges 
taurines com ara cartells o entrades. Una demanda 
que Giménez qualifica de «censura». Des de l’ajun-
tament asseguren que el llibre s’imprimirà i que la 
pretensió no era censurar les imatges taurines, sinó 
aprimar el llibre retirant diversos apartats ja com-
presos en altres volums per fer-lo més econòmic.

https://www.lasprovincias.es/culturas/ayuntamiento 

-rectifica-dice-20191108011258-ntvo.html

https://www.lasprovincias.es/culturas/ayuntamiento 

-censura-libro-20191107194750-nt.html

L’Ajuntament de Castelló revoca el permís per 
commemorar l’aniversari de les Normes de 1932 
a tres setmanes de l’acte

CASTELLÓ DE LA PLANA 30-11-2019 La plataforma 
Castelló per la Llengua denuncia la decisió de l’ajun-
tament d’aquesta ciutat que hagi retirat el permís 
per realitzar les activitats de commemoració de 
l’aprovació de les Normes del 1932 —també cone-
gudes com a Normes de Castelló— en què els aca-

dèmics valencians s’adherien, amb adaptacions, a 
la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Aquesta commemoració se celebra anualment 
des del 2011 i enguany serà la primera vegada que 
no podrà fer-se a la plaça Major. Des de la platafor-
ma es considera que les explicacions del consistori 
són «insuficients» i que el canvi d’ubicació «precarit-
za» i «invisibilitza» l’acte.

http://castelloperlallengua.blogspot.com/2019/11/ 

castello-per-la-llengua-lamenta-la.html

DESEMBRE

Quatre nous sindicats policials denuncien el cò-
mic ‘On és l’Estel·la?’

PALMA 2-12-2019 El Jutjat d’Instrucció número 12 de 
Palma ha acceptat a tràmit la querella presentada 
per quatre sindicats policials —Confederació Espa-
nyola de Policia (CEP), Unió Federal de Policia (UFP), 
Sindicat Professional de Policia (SPP) i Sindicat Uni-
ficat de Policia (SUP) a les Illes— contra l’Editorial 
Comanegra pel còmic On és l’Estel·la?, que narra de 
forma humorística el procés d’autodeterminació 
català.

Es dóna el fet que aquest còmic ja va ser denunciat 
pel sindicat policial Jusapol i que, per tant, ara ma-
teix té oberts dos procediments judicials a dos jut-
jats diferents pel mateix suposat delicte.

https://www.vilaweb.cat/noticies/omic-on-es-estella-rep 

-nova-denuncia-policies-espanyols/

Els productors d’un film sobre Guillem Agulló de-
nuncien amenaces feixistes

BURJASSOT 20-12-2019 L’equip que just ara finalit-
za el rodatge d’una pel·lícula sobre l’assassinat del 
jove antifeixista Guillem Agulló el 1993 ha denunciat 
amenaces i pressions contra el seu treball. Concre-
tament, la façana d’una casa que servia com a loca-
lització a Burjassot va aparèixer plena de pintades 
nazis només començar el rodatge. També va rebre 
pressions el primer actor designat per fer de Gui-
llem Agulló, que va preferir renunciar i va haver de 
ser substituït.

https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-l-equip 

-de-la-mort-de-guillem-denuncia-pressions-durant-el-rodatge
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  Persecució de bloguers, 
comptes de xarxes socials o 
periodisme ciutadà

GENER

Nou activistes jutjats per expressar opinions a 
les xarxes socials

PAÏSOS CATALANS 14-1-2019 Nou persones de Cata-
lunya i el País Valencià seran jutjats per acusacions 
de cometre actes de promoció i incitació a l’odi. Els 
activistes van oposar-se a la participació del grup 
israelià Matisyahu al festival Rototom de Benicàs-
sim l’estiu del 2015 i van ser denunciats per «antise-
mitisme» basant-se en les seves opinions expres-
sades en Twitter contra l’ocupació de Palestina per 
part d’Israel. S’enfronten a penes de fins a quatre 
anys de presó.

https://www.publico.es/public/creixen-els-suports-nou 

-activistes-propalestins-acusats-delictes-odi.html

https://directa.cat/defensar-els-drets-humans-no-es 

-cap-delicte/

Un internauta citat a declarar pel contingut dels 
tuits

BARCELONA 14-1-2019 El conegut tuitaire Fonsi Lo-
aiza, amb més de 70.000 seguidors a la xarxa social, 
ha declarat davant d’un jutge per haver criticat l’ac-
tuació de la policial local de Madrid que va acabar 
amb la mort d’un venedor ambulant.

https://twitter.com/FonsiLoaiza/ 

status/1084720717093052416

FEBRER

Policies de Palma denuncien una excompanya 
pel contingut dels seus tuits

PALMA 5-2-2019 La delegació de Palma del Sindi-
cat Professional de Policies Municipals d’España 
(SPPME) ha denunciat l’excap de la Unitat de Delic-
tes d’Odi de la policia local de la ciutat, Sonia Vivas 
—actualment candidata de Podem a la batllia— pel 
contingut d’alguns dels seus tuits, en concret un en 
què deixa entendre que la policia local de Palma as-
setja prostitutes. No és la primera vegada que Vivas 
rep denúncies o altres tipus de pressions o insults 
per les seves opinions, sigui en xarxes socials o en 
articles publicats en premsa.

https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2019/02/05/ 

1055839/policias-denuncian-numero-podem-palma-por 

-decir-acosaban-prostitutas.html

https://www.publico.es/public/creixen-els-suports-nou-activistes-propalestins-acusats-delictes-odi.html
https://www.publico.es/public/creixen-els-suports-nou-activistes-propalestins-acusats-delictes-odi.html
https://directa.cat/defensar-els-drets-humans-no-es-cap-delicte/
https://directa.cat/defensar-els-drets-humans-no-es-cap-delicte/
https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1084720717093052416
https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1084720717093052416
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2019/02/05/1055839/policias-denuncian-numero-podem-palma-por-decir-acosaban-prostitutas.html
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2019/02/05/1055839/policias-denuncian-numero-podem-palma-por-decir-acosaban-prostitutas.html
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2019/02/05/1055839/policias-denuncian-numero-podem-palma-por-decir-acosaban-prostitutas.html
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Facebook censura un anunci que denuncia les 
condicions laborals a la indústria electrònica

BARCELONA 5-2-2019 L’ONG Setem, organitzadora 
del Mobile Social Congress, va denunciar que Fa-
cebook havia eliminat de la seva pàgina un vídeo 
promocionant l’esdeveniment, on es denunciava 
les condicions d’esclavitud dels treballadors de la 
indústria electrònica, per considerar-lo «excessiva-
ment violent». Uns dies després, la xarxa social va 
rectificar i va permetre la publicació de l’espot.

https://www.media.cat/2019/02/25/violencia-industria 

-electronica/

https://www.youtube.com/watch?v=ELtwXC7g7ME

MARÇ

Un tuitaire processat per un comentari sobre la 
Guàrdia Civil

OLESA DE MONTSERRAT 6-3-2019 Un veí d’Olesa de 
Montserrat ha estat denunciat per l’Associació Uni-
ficada de la Guàrdia Civil per fer un tuit comentant 
la mort, en acte de servei, de dos agents del cos a 
mans d’un criminal italià. Un jutge de Terol ha instruït 
la causa i l’ha portat a judici, amb una petició fiscal de 
deu mesos de presó i una fiança de 145.000 euros.

https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2019/03/07/

vei-dolesa-senfronta-quatre-anys/531052.html

Gabriel Rufián i Teresa Rodríguez, a judici per un 
tuit

MADRID 19-3-2019 El pròxim 22 d’abril, el diputat 
d’ERC Gabriel Rufián i la diputada a Andalusia de Po-
demos Teresa Rodríguez hauran de comparèixer da-
vant del jutge pel contingut d’uns tuits de fa un any 
amb motiu de l’aniversari de l’execució de Salvador 
Puig Antich. En ambdós casos, les piulades recorda-
ven la responsabilitat de l’exministre de Franco José 
Utrera Molina, signant de la condemna a mort, enter-
rat mesos abans en una cerimònia plena de simbo-
logia feixista. Els jutjats han acceptat a tràmit la que-
rella dels hereus de l’exministre per una suposada 
vulneració del dret a l’honor del seu pare.

https://www.ccma.cat/324/rufian-i-teresa-rodriguez-a 

-judici-per-uns-tuits-sobre-puig-antich-i-utrera-molina/ 

noticia/2910963/

Arxiven una denúncia de l’empresa de neteja de 
Sabadell per un article d’un blog

SABADELL 21-3-2019 Els jutjats de Sabadell han ar-
xivat la denúncia contra un sindicalista de CGT per 
un article penjat al blog personal el juliol del 2017. 
Al text es detallava la situació de l’empresa de ne-
teja local SMATSA, que llavors estava a punt de ser 
intervinguda per l’ajuntament davant les denúnci-
es de mala gestió i opacitat. Smatsa va denunciar 
el sindicalista i va demanar-li una indemnització de 
6.000 euros i una rectificació, però la jutgessa ho ha 
desestimat. Aquest és l’article original.

https://lescebesdelaira.wordpress.com/2017/07/02/ 

smatsa-i-la-necessitat-de-netejar-la-ciutat/

JULIOL

Un centenar de piuladors denuncia censura i pèr-
dua de seguidors a Twitter

ESTAT ESPANYOL 4-7-2019 Sota l’etiqueta #Twitter-
NosEcha, un centenar de piuladors d’arreu de l’Estat 
espanyol han signat una carta denunciant restricci-
ons per part de Twitter. En concret, acusen la xarxa 
social de bloquejar comptes a partir de denúncies 
massives de l’extrema dreta, desaparicions d’eti-
quetes, pèrdua de seguidors o ocultació dels seus 
missatges, entre altres pràctiques que els reduirien 
la influència o, en els casos més greus, fins i tot pro-
vocaria el tancament de comptes.

http://www.rtve.es/noticias/20190704/centenar-tuiteros 

-denuncia-bloqueos-cierre-cuentas-red-social/1967180.shtml

Fiscalia acusa de delicte d’odi dos militants inde-
pendentistes basant-se en articles en premsa i 
piulades

ARENYS DE MAR 11-7-19 Quatre joves independen-
tistes han estat jutjats a Arenys de Mar arran d’un 
suposat enfrontament amb un grup d’extrema dre-
ta. Fiscalia, però, no tan sols els ha demanat per un 
possible delicte lesions, sinó que també hi ha inclòs 
el delicte d’odi i com a prova ha presentat articles en 
digitals i piulades dels acusats.

https://www.naciodigital.cat/noticia/183823/concentracio/

suport/quatre/independentistes/jutjats/agressions/fingides/

ultres

https://www.media.cat/2019/02/25/violencia-industria-electronica/
https://www.media.cat/2019/02/25/violencia-industria-electronica/
https://www.youtube.com/watch?v=ELtwXC7g7ME
https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2019/03/07/vei-dolesa-senfronta-quatre-anys/531052.html
https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2019/03/07/vei-dolesa-senfronta-quatre-anys/531052.html
https://www.ccma.cat/324/rufian-i-teresa-rodriguez-a-judici-per-uns-tuits-sobre-puig-antich-i-utrera-molina/noticia/2910963/
https://www.ccma.cat/324/rufian-i-teresa-rodriguez-a-judici-per-uns-tuits-sobre-puig-antich-i-utrera-molina/noticia/2910963/
https://www.ccma.cat/324/rufian-i-teresa-rodriguez-a-judici-per-uns-tuits-sobre-puig-antich-i-utrera-molina/noticia/2910963/
https://lescebesdelaira.wordpress.com/2017/07/02/smatsa-i-la-necessitat-de-netejar-la-ciutat/
https://lescebesdelaira.wordpress.com/2017/07/02/smatsa-i-la-necessitat-de-netejar-la-ciutat/
http://www.rtve.es/noticias/20190704/centenar-tuiteros-denuncia-bloqueos-cierre-cuentas-red-social/1967180.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190704/centenar-tuiteros-denuncia-bloqueos-cierre-cuentas-red-social/1967180.shtml
https://www.naciodigital.cat/noticia/183823/concentracio/suport/quatre/independentistes/jutjats/agressions/fingides/ultres
https://www.naciodigital.cat/noticia/183823/concentracio/suport/quatre/independentistes/jutjats/agressions/fingides/ultres
https://www.naciodigital.cat/noticia/183823/concentracio/suport/quatre/independentistes/jutjats/agressions/fingides/ultres
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Més de 4.000 sancions per «falta de respecte» 
als Mossos en un any i mig

CATALUNYA 2-8-2019 Segons un informe de la con-
selleria d’Interior lliurat a la diputada de la CUP Ma-
ria Sirvent i publicat per El Món, entre l’1 d’octubre 
del 2017 i el 10 d’abril del 2018, els Mossos d’Es-
quadra han obert 54.858 expedients sancionadors 
d’acord amb la llei mordassa, pràcticament un cen-
tenar cada dia. D’aquests, un dels capítols més ele-
vats respon a l’article 37.4 de la citada llei, que fa 
referència a la «falta de respecte i consideració el 
destinatari sigui un membre de les Forces i Cossos 
de Seguretat en l’exercici de les seves funcions de 
protecció de la seguretat, quan aquestes conduc-
tes no siguin constitutives d’infracció penal». En 
concret, es tracta de 4.468 expedients oberts per 
aquest motiu, molt criticat precisament per l’ame-
naça que suposa cap a la llibertat d’expressió.

https://www.elmon.cat/successos/els-mossos-han-obert 

-100-expedients-al-dia-per-la-llei-mordassa-des-de 

-l-1-o_2067391102.html

SETEMBRE

El president del Barça va denunciar un ‘youtuber’ 
per unes piulades

BARCELONA 5-9-19 El youtuber Raúl Álvarez —
conegut pel nom d’AuronPlay— ha fet públic que 
l’any passat va ser denunciat pel president del Fut-
bol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pel con-
tingut de diferents piulades que va considerar insul-
tants. Entre aquests insults hi hauria el d’haver-lo 
anomenat «Nobita», pel personatge de la sèrie in-
fantil Doraemon, juntament amb l’expressió «anem 
per tu». La denúncia no va ser admesa a tràmit pel 
jutge i el cas no va anar enlloc.

https://www.elnacional.cat/ca/esports/bartomeu-au-

ronplay-youtube-nobita_417230_102.html

OCTUBRE

La Guàrdia Civil demana el tancament de la pàgi-
na de Tsunami Democràtic acusant-lo de ser una 
«organització terrorista»

EUA 30-10-2019 La Guàrdia Civil ha requerit per car-
ta el tancament de la pàgina de Tsunami Democrà-
tic al servei de hosting de repositoris estatunidenc 
GitHub. El cos armat ha justificat la seva petició 

argumentant que Tsunami Democràtic és «una or-
ganització criminal que impulsa la comissió d’atacs 
terroristes», fet que no es troba avalat per cap sen-
tència judicial. GitHub n’ha publicat la carta en con-
sonància amb la seva política de transparència. Fins 
ara només Xina i Rússia havien fet peticions similars 
a aquest servidor.

Dues setmanes després, Github ha tornat a obrir el 
repositori arran d’una denúncia del partit Pirates de 
Catalunya davant del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea a l’Estat espanyol per la vulneració flagrant 
de drets i llibertats fonamentals dels ciutadans.

https://github.com/github/gov-takedowns/blob/master/

Spain/2019/2019-10-23-GuardiaCivil.md

https://pirates.cat/bloc/pirates-de-catalunya-denuncia-les-

tat-espanyol-i-la-comissio-europea-davant-del-tribu-

nal-de-justicia-de-la-unio-europea/

NOVEMBRE

Fiscalia demana quatre anys de presó per un 
‘post’ de Facebook

PATERNA 14-11-2019 La Fiscalia ha demanat quatre 
anys de presó, vuit anys d’inhabilitació per exercir la 
docència, 3.650 euros de multa i uns altres 40.000 
d’indemnització contra un mestre de Paterna a qui 
acusa d’un delicte «d’incitació a l’odi» per haver, pre-
sumptament, celebrat la mort del torero Víctor Bar-
rios al seu mur de Facebook. La petició de la Fiscalia, 
més dura que la de l’acusació particular, es basa en 
el fet que l’acusat hauria comès «menyspreu i in-
sults contra l’honor i la dignitat que no pot emparar 
la llibertat d’expressió». L’acusat, per la seva banda, 
s’ha declarat innocent i ha assegurat que el seu per-
fil de Facebook va ser hackejat.

https://www.abc.es/cultura/toros/abci-profesor-cele-

bro-muerte-victor-barrio-dice-hackearon-perfil-facebo-

ok-201911141542_noticia_amp.html?__twitter_impression=true

DESEMBRE

Hooligans d’extrema dreta amenacen i agredei-
xen ciutadans que els filmaven davant la inacció 
policial

BARCELONA 18-12-2019 Un grup de seguidors d’ex-
trema dreta del Barça ha intentat rebentar les pro-
testes independentistes convocades pel Tsunami 

https://www.elmon.cat/successos/els-mossos-han-obert-100-expedients-al-dia-per-la-llei-mordassa-des-de-l-1-o_2067391102.html
https://www.elmon.cat/successos/els-mossos-han-obert-100-expedients-al-dia-per-la-llei-mordassa-des-de-l-1-o_2067391102.html
https://www.elmon.cat/successos/els-mossos-han-obert-100-expedients-al-dia-per-la-llei-mordassa-des-de-l-1-o_2067391102.html
https://www.elnacional.cat/ca/esports/bartomeu-auronplay-youtube-nobita_417230_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/esports/bartomeu-auronplay-youtube-nobita_417230_102.html
https://github.com/github/gov-takedowns/blob/master/Spain/2019/2019-10-23-GuardiaCivil.md
https://github.com/github/gov-takedowns/blob/master/Spain/2019/2019-10-23-GuardiaCivil.md
https://pirates.cat/bloc/pirates-de-catalunya-denuncia-lestat-espanyol-i-la-comissio-europea-davant-del-tribunal-de-justicia-de-la-unio-europea/
https://pirates.cat/bloc/pirates-de-catalunya-denuncia-lestat-espanyol-i-la-comissio-europea-davant-del-tribunal-de-justicia-de-la-unio-europea/
https://pirates.cat/bloc/pirates-de-catalunya-denuncia-lestat-espanyol-i-la-comissio-europea-davant-del-tribunal-de-justicia-de-la-unio-europea/
https://www.abc.es/cultura/toros/abci-profesor-celebro-muerte-victor-barrio-dice-hackearon-perfil-facebook-201911141542_noticia_amp.html?__twitter_impression=true
https://www.abc.es/cultura/toros/abci-profesor-celebro-muerte-victor-barrio-dice-hackearon-perfil-facebook-201911141542_noticia_amp.html?__twitter_impression=true
https://www.abc.es/cultura/toros/abci-profesor-celebro-muerte-victor-barrio-dice-hackearon-perfil-facebook-201911141542_noticia_amp.html?__twitter_impression=true
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Democràtic amb amenaces i agressions. Entre d’al-
tres, han amenaçat i colpejat alguns ciutadans que 
els fotografiaven o filmaven per tal de denunciar la 
seva actitud. Segons denuncia el periodista Xavier 
Puig, la policia no ha desplegat cap operatiu per aï-
llar els elements feixistes i impedir les agressions.

https://twitter.com/xavierps7/status/1207379570804043779

https://twitter.com/xavierps7/status/1207379570804043779
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  Agressions, amenaces o 
intimidacions a periodistes o 
mitjans de comunicació

GENER

Periodistes nord-catalans denuncien agressions 
en una manifestació d’armilles grogues

PERPINYÀ 7-1-2019 Professionals de l’Indépendant 
i France 3 que estaven cobrint la manifestació del 
moviment de les armilles grogues pel centre de Per-
pinyà van patir assetjament, agressions i robatori 
de material. A més, un dels objectius de la marxa 
va ser la redacció de l’Indépendant. En resposta, els 
treballadors dels principals mitjans nord-catalans 
han publicat un comunicat on denuncien els fets i 
demanen que es respecti la llibertat de premsa.

https://www.radioarrels.cat/podcast/218/linformatiu-del 

-dilluns-7-de-gener-del-2019

https://www.radioarrels.cat/noticia/407/la-premsa-de 

-catalunya-nord-denuncia-les-dificultats-que-hi-ha-per 

-cobrir-el-moviment-de-l?utm_source=dlvr.it&utm_medium 

=facebook

Un periodista d’’El País’, agredit mentre cobria la 
vaga dels taxistes

BARCELONA 19-1-19 Un taxista en vaga va donar un 
cop de cap i li ha trencat el nas a un periodista d’El 
País mentre cobria l’aturada a la Gran Via de Barce-
lona. Els fets han succeït quan diferents vaguistes 
han intentat impedir que les càmeres de televisió 
gravessin una baralla entre diferents participants 
de l’assemblea, i en la discussió posterior s’ha pro-
duït l’agressió. Altres informadors han denunciat 
assetjament, insults i coaccions mentre tractaven 
de cobrir la vaga.

https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/taxista 

-periodista-Pais-protestas-Barcelona_0_858814302.html

Apareixen pintades amenaçants contra el fo-
toperiodista Jordi Borràs a Granollers

GRANOLLERS 31-1-2019 Des del compte de Twitter 
de la CUP de Granollers s’han denunciat diverses 
accions de caràcter feixista a la ciutat, incloent-hi 
unes pintades on es demana «judici i càstig» per al 
fotoperiodista Jordi Borràs, qui ha estat blanc recur-
rent de les amenaces i coaccions de grups d’extre-
ma dreta. El juliol del 2018, Borràs va ser agredit per 
un policia fora de servei que va atacar-lo al crit de 
«Viva España» i «Viva Franco».

https://twitter.com/CUPGranollers/ 

status/1090899526452473857?s=19

https://www.radioarrels.cat/podcast/218/linformatiu-del-dilluns-7-de-gener-del-2019
https://www.radioarrels.cat/podcast/218/linformatiu-del-dilluns-7-de-gener-del-2019
https://www.radioarrels.cat/noticia/407/la-premsa-de-catalunya-nord-denuncia-les-dificultats-que-hi-ha-per-cobrir-el-moviment-de-l?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.radioarrels.cat/noticia/407/la-premsa-de-catalunya-nord-denuncia-les-dificultats-que-hi-ha-per-cobrir-el-moviment-de-l?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.radioarrels.cat/noticia/407/la-premsa-de-catalunya-nord-denuncia-les-dificultats-que-hi-ha-per-cobrir-el-moviment-de-l?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.radioarrels.cat/noticia/407/la-premsa-de-catalunya-nord-denuncia-les-dificultats-que-hi-ha-per-cobrir-el-moviment-de-l?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/taxista-periodista-Pais-protestas-Barcelona_0_858814302.html
https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/taxista-periodista-Pais-protestas-Barcelona_0_858814302.html
https://twitter.com/CUPGranollers/status/1090899526452473857?s=19
https://twitter.com/CUPGranollers/status/1090899526452473857?s=19
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FEBRER

Un càmera de TV3, ferit per un cop de pedra

GURB 21-2-2019 Durant el desallotjament per part 
dels Mossos del tall de la carretera C-17 a l’altura de 
Gurb (Osona) s’han produït alguns llançaments de 
pedres i altres objectes. Una de les pedres ha ferit 
un càmera de TV3 que cobria els fets i que ha hagut 
de ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques.

https://www.ara.cat/societat/detingut-mobilitzacions 

-del_0_2184381553.html

Assetjament a periodistes i boicots a directes de 
diverses televisions espanyoles durant la vaga 
general

CATALUNYA 21-2-2019 Al llarg de la vaga general 
que ha paralitzat bona part de Catalunya s’han vis-
cut moments de tensió amb els periodistes de ca-
nals com Antena 3 i TVE, que han tingut problemes 
per fer connexions en directe a causa del boicot dels 
manifestants. També han rebut sonores esbronca-
des i insults mentre feien la seva feina.

https://twitter.com/A3Noticias/status/1098584817455849477

https://twitter.com/JuditHuerta/ 

status/1098835599224639488

Un redactor de la SER denuncia insults i empen-
tes pels policies a la porta del Suprem

MADRID 26-2-2019 El redactor de la Cadena SER Ai-
tor Álvarez va denunciar des de l’emissora que quan 
intentava accedir a l’edifici del Tribunal Suprem per 
l’entrada habitual va ser aturat pels agents que la 
custodiaven, els qui li van apagar el mòbil, el van in-
sultar i vexar dient-li si tenia problemes mentals i 
fins i tot el van sacsejar.

https://twitter.com/La_SER/status/1100336207349891072

MARÇ

Un periodista de Vilaweb, amenaçat mentre co-
bria un acte a Madrid

MADRID 7-3-2019 Un redactor de Vilaweb que es 
trobava cobrint l’emissió del documental Causa es-
pecial 20907/2017, de Jaume Rores, a Madrid va pa-

tir amenaces, insults i un intent d’agressió per part 
d’un membre del públic. Segons ha explicat el pe-
riodista a Mèdia.cat, l’home en qüestió estava molt 
nerviós, tant pel contingut del documental com per 
alguns comentaris del públic, i va alçar-se cridant 
de manera molt violenta. En veure que el periodista 
filmava l’escena se li va encarar i va tractar de pren-
dre-li la càmera, i no va anar més enllà perquè va 
ser retingut per altres assistents que van aconse-
guir fer-lo fora després d’unes quantes empentes.

https://www.google.com/url?q=https://www.vilaweb.cat/

noticies/un-documentari-sectari-sobre-el-proces-cata-

la-al-bell-mig-del-carrer-dalcala/&sa=D&sntz=1&usd=2&us-

g=AFQjCNHSR0_zBg3zskgG2flKk54oURSHVg

Un estudiant de periodisme, ferit per ultres del 
Lió mentre gravava un reportatge

BARCELONA 13-3-2019 Un estudiant de periodisme 
de la Universitat Ramon Llull ha estat ferit a la pla-
ça d’Artós de Barcelona per un seguidor ultradretà 
de l’Olympique de Lió. Segons informa Nació Digital, 
l’estudiant es disposava a gravar per a un treball de 
la universitat quan un aficionat li ha trencat la cà-
mera i l’ha tirat a terra, des d’on l’ha seguit pegant 
fins a provocar-li una ferida al dit. A la plaça d’Artós 
és on els Mossos havien concentrat els hooligans 
del Lió, coneguts per les seves simpaties amb l’ex-
trema dreta.

https://www.naciodigital.cat/noticia/175413/cinc/detinguts/

prop/camp/nou/despr/baralla/entre/aficionats/barca/lio

ABRIL

Simpatitzants de Vox insulten i xiulen periodis-
tes que cobrien el míting a València

VALÈNCIA 25-4-2019 Diferents periodistes que es-
taven cobrint el míting de Vox a la Ciutat de les Arts 
i les Ciències d’Alacant, especialment de La Sexta, 
van ser insultats i vexats per part dels simpatit-
zants concentrats fins al punt de fer pràcticament 
impossible algunes de les seves tasques, com la 
connexió en directe. El partit no només no va fer res 
per protegir els professionals, sinó que va retirar les 
cintes que separaven la zona de premsa, deixant els 
informadors encara més desprotegits.

https://twitter.com/FernandoArufe/ 

status/1121681462221103105

https://www.ara.cat/societat/detingut-mobilitzacions-del_0_2184381553.html
https://www.ara.cat/societat/detingut-mobilitzacions-del_0_2184381553.html
https://twitter.com/A3Noticias/status/1098584817455849477
https://twitter.com/JuditHuerta/status/1098835599224639488
https://twitter.com/JuditHuerta/status/1098835599224639488
https://twitter.com/La_SER/status/1100336207349891072
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-documentari-sectari-sobre-el-proces-catala-al-bell-mig-del-carrer-dalcala/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-documentari-sectari-sobre-el-proces-catala-al-bell-mig-del-carrer-dalcala/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-documentari-sectari-sobre-el-proces-catala-al-bell-mig-del-carrer-dalcala/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-documentari-sectari-sobre-el-proces-catala-al-bell-mig-del-carrer-dalcala/
https://www.naciodigital.cat/noticia/175413/cinc/detinguts/prop/camp/nou/despr/baralla/entre/aficionats/barca/lio
https://www.naciodigital.cat/noticia/175413/cinc/detinguts/prop/camp/nou/despr/baralla/entre/aficionats/barca/lio
https://twitter.com/FernandoArufe/status/1121681462221103105
https://twitter.com/FernandoArufe/status/1121681462221103105
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MAIG

Fiscalia demana dos anys de presó pel policia 
acusat d’agredir Jordi Borràs

BARCELONA 20-5-2019 El fiscal ha demanat dos 
anys de presó per al policia nacional espanyol que va 
agredir el fotoperiodista Jordi Borràs el mes de juliol 
del 2018 després d’identificar-lo pel carrer. El Fiscal 
considera que l’inspector de la brigada d’informació 
és autor d’un delicte de lesions amb l’agreujant de 
discriminació per motius ideològics i també sol·licita 
la inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu i 
que indemnitzi Borràs amb 7.500 euros per les lesi-
ons patides, tant físiques com psicològiques. D’altra 
banda, el fiscal demana el sobreseïment de la causa 
contra Borràs, que va ser denunciat pel policia.

https://www.elmon.cat/politica/la-fiscalia-demana-dos 

-anys-de-preso-pel-policia-espanyol-que-va-agredir-jordi 

-borras_1932132102.html

JUNY

La CCMA denuncia que Mònica Terribas va haver 
de rebre protecció policial la tardor del 2017

BARCELONA 18-6-2019 En una compareixença 
parlamentària en la comissió d’investigació sobre 
l’aplicació de l’article 155, tant el director de Catalu-
nya Ràdio, Saül Gordillo, com el de TV3, Vicent Sanc-
his, han denunciat que la campanya de criminalit-
zació contra els mitjans públics catalans ha tingut 
conseqüències molt greus per a alguns dels seus 
periodistes. En concret, s’han referit a la gran quan-
titat d’amenaces anònimes contra Mònica Terribas 
durant els mesos en què va estar vigent el 155, mo-
tiu pel qual la periodista va haver de rebre protecció 
policial, i també es van destinar agents dels Mossos 
d’Esquadra de forma permanent als estudis de Ca-
talunya Ràdio. L’emissora pública va patir un intent 
d’assalt per part de manifestants d’extrema dreta el 
27 d’octubre del 2017.

https://www.naciodigital.cat/noticia/182405/catalunya/radio/

denuncia/terribas/va/patir/assetjament/durant/155

Un periodista d’À Punt rep insults i assetjaments 
després de cobrir la desfilada de l’Orgull

VALÈNCIA 30-6-2019 Un periodista d’À Punt ha de-
nunciat que va patir insults, amenaces i assetjament 
mentre sopava amb la seva família a un restaurant 
de València. El motiu va ser un adhesiu amb el logotip 

de la televisió pública amb els colors de l’arc de Sant 
Martí, que portava per haver anat a cobrir la desfila-
da de l’Orgull LGTBI. Sis homes asseguts a la taula del 
costat van estar fent comentaris, tant contra els gais 
com contra la televisió pública, fins que va haver de 
treure’s l’adhesiu per evitar que l’agressió pugés de to.

https://twitter.com/miquel_r/ 

status/1145436199567470592?s=21

SETEMBRE

Encausat un veí de Mataró per amenaces contra 
un periodista de Manresa

MANRESA 4-9-2019 La Fiscalia ha obert diligències al 
jutjat número 5 de Manresa contra Víctor G. H., veí de 
Mataró, per haver difós en un blog i diverses xarxes 
socials un cartell on s’amenaçava amb la foto i els 
noms complets diferents persones per ser «enemics 
d’Espanya». Entre els afectats hi ha el periodista de 
Nació Manresa Pere Fontanals i el fotoperiodista Jor-
di Borràs. Els cartells van ser difosos a xarxes socials 
per nombrosos perfils d’extrema dreta, incloent-hi el 
president de Democracia y Unidad Española i militant 
de Vox, Jaime Vizern, i van arribar a obtenir important 
notorietat, malgrat que ara ja han estat esborrats. 
Per ara, Fiscalia només ha obert diligències contra 
Víctor G. H., però segons informa Nació Manresa es-
tudia ampliar-les al mateix Vizern.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/85563/fiscalia/

obre/diligencies/contra/autor/retols/amenacava/periodista/

naciomanresa#.XW-1ePM0-lA.twitter

Agredides dues reporteres de TVE i Antena 3  
durant la Diada

BARCELONA 11-9-2019 Les periodistes de TVE i Ante-
na 3 van ser increpades, vexades i fins i tot agredides 
amb alguns objectes —sense que patissin mals ma-
jors— per alguns manifestants mentre feien conne-
xions en directe des de davant el Parlament durant 
les mobilitzacions de la Diada. Totes les organitzaci-
ons professionals han condemnat els fets, així com 
els col·lectius convocants de les manifestacions.

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2019/09/12/ 

manifestants-agredeixen-periodistes-al-parlament/1002057.

html

https://twitter.com/GrupBarnils/status/1171868651672219649

https://www.elmon.cat/politica/la-fiscalia-demana-dos-anys-de-preso-pel-policia-espanyol-que-va-agredir-jordi-borras_1932132102.html
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https://www.naciodigital.cat/noticia/182405/catalunya/radio/denuncia/terribas/va/patir/assetjament/durant/155
https://twitter.com/miquel_r/status/1145436199567470592?s=21
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https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2019/09/12/manifestants-agredeixen-periodistes-al-parlament/1002057.html
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2019/09/12/manifestants-agredeixen-periodistes-al-parlament/1002057.html
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2019/09/12/manifestants-agredeixen-periodistes-al-parlament/1002057.html
https://twitter.com/GrupBarnils/status/1171868651672219649
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Una fotoperiodista denuncia haver estat enves-
tida per un Mosso d’Esquadra mentre treballava

SABADELL 23-9-2019 La fotoperiodista Mireia Co-
mas denuncia que, mentre cobria la concentració de 
Sabadell en protesta per les detencions d’indepen-
dentistes d’aquest mateix matí, ha estat «envesti-
da» per un agent dels Mossos d’Esquadra sense 
cap justificació —era «un moment sense tensió», 
segons les seves explicacions—, llençant-la a terra. 
A conseqüència de l’agressió, Comas explica que té 
dolors al pit i li costa respirar.

https://twitter.com/mireiacomas/ 

status/1176395103025475585?s=21

Agredits periodistes de TV3 i ACN que cobrien 
una operació policial

TARRAGONA 27-9-2019 Dos periodistes de TV3 i una 
de l’ACN han rebut trets de balí i cops després de co-
brir una operació policial contra una presumpta ban-
da de robatoris en habitatges al barri de Campclar, 
a Tarragona. Els fets han succeït quan els agents ja 
s’havien enretirat, fet que ha estat aprofitat per di-
versos veïns per agredir els periodistes. Tant la CCMA 
com el Col·legi de Periodistes ho han condemnat i han 
demanat més protecció per als professionals.

http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/ 

1671558-agressions-a-periodistes-de-tv3-i-l-acn-a-tarragona.

html

OCTUBRE

Agredida una reportera de Telecinco durant la 
manifestació de l’1 d’octubre

BARCELONA 1-10-2019 La reportera de Telecinco 
Laila Jiménez ha patit el llançament d’un líquid al 
cap, així com empentes, insults i vexacions men-
tre cobria en directe la manifestació per l’aniversari 
del referèndum de l’1 d’octubre a Barcelona. Alguns 
dels manifestants l’han increpada i li han boicotejat 
l’emissió, mentre que d’altres han mirat d’ajudar-la i 
han recriminat als agressors la seva actitud. Els fets 
han tingut una àmplia repercussió en xarxes socials 
i mitjans de comunicació i han motivat la condemna 
unànime de les associacions professionals i les em-
preses mediàtiques.

https://www.elperiodico.com/es/yotele/20191001/agresion 

-informativos-telecinco-manifestacion-1-octubre-7661715

Un fotògraf agredit pels Mossos i després de-
nunciat mentre cobria un desnonament

BARCELONA 10-10-2019 El fotoperiodista Joan Ma-
teu denuncia l’agressió per part d’un agent antiava-
lots dels Mossos d’Esquadra mentre cobria un des-
nonament al barri del Raval de Barcelona. Malgrat 
que el fotògraf anava perfectament identificat amb 
el jupetí reglamentari ha rebut cops de porra del po-
licia fins a tres vegades. Després, uns altres policies 
l’han identificat i denunciat sense que per ara n’hagi 
transcendit el motiu.

El Sindicat de la Imatge-UPIFC ha anunciat que els 
fets s’han denunciat als jutjats per uns possibles 
delictes de lesions i contra la llibertat d’informació, i 
que el presumpte agressor anava identificat amb el 
número professional 15223.

http://upisindi.cat/cat/prou-agressions/

Almenys onze periodistes lesionats durant les 
càrregues policials de l’aeroport del Prat

EL PRAT DEL LLOBREGAT 14-10-2019 Les càrregues 
policials deixen un gran nombre de ferits entre els 
informadors que cobrien les protestes a l’aeroport 
del Prat. Com a mínim deu periodistes han rebut 
lesions de diferent consideració, sobretot contu-
sions i algun trau al cap, per cops de porra i trets 
de projectils de foam. En un cas ha estat el cop d’un 
objecte llençat presumiblement per un manifestant. 
Els afectats són: Pol Pareja (El Diario), Jordi Mumbrú 
(Ara), Eudald Martínez (Rac 1), Elise Gazengel (Ctxt), 
Pau Venteo (Catalunya Ràdio), Albert Salamé i Oriol 
Izquierdo (Vilaweb), i Joan Giralt i Núria Gebelli (Di-
recta). També hi ha un altre fotògraf que ha preferit 
mantenir-se en l’anonimat.

Tots els periodistes anaven perfectament identi-
ficats com a premsa amb els jupetins i braçalets 
reglamentaris. En algun cas han denunciat que les 
agressions es van produir en moments en què no 
estaven barrejats amb manifestants i amb clara in-
tenció d’impedir la seva feina.

L’onzè cas és el de Freddy Davies (Directa), colpejat 
diverses vegades durant una càrrega de la Policia 
Nacional a la Via Laietana a pesar d’anar identificat 
amb el braçalet oficial.

Diferents entitats professionals, com el Col·legi de 
Periodistes, El Sindicat de Periodistes de Catalunya, 
el Grup Barnils o la PDLI, a més de l’organització 
internacional Article 19, han condemnat aquestes 
agressions.

https://twitter.com/mireiacomas/status/1176395103025475585?s=21
https://twitter.com/mireiacomas/status/1176395103025475585?s=21
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1671558-agressions-a-periodistes-de-tv3-i-l-acn-a-tarragona.html
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1671558-agressions-a-periodistes-de-tv3-i-l-acn-a-tarragona.html
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1671558-agressions-a-periodistes-de-tv3-i-l-acn-a-tarragona.html
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20191001/agresion-informativos-telecinco-manifestacion-1-octubre-7661715
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20191001/agresion-informativos-telecinco-manifestacion-1-octubre-7661715
http://upisindi.cat/cat/prou-agressions/


60

2019:  
PERIODISTES A LA DIANA

https://twitter.com/La_Directa/ 

status/1183832408170336256?s=19

https://twitter.com/DiazJogeix/ 

status/1183810131101933570?s=19

https://twitter.com/eudi7/status/1183795070522273792?s=12

https://twitter.com/albertsalame/ 

status/1183779935598592000?s=19

https://twitter.com/Pauventeo/status/1184002858292830209

https://twitter.com/JordiMumbru/status/1183774132544114690

https://www.vilaweb.cat/noticies/article-oriol-izquierdo 

-aeroport-t1/

Un periodista, ferit mentre cobria les càrregues 
a Via Laietana

BARCELONA 14-10-2019 Freddy Davies, redactor de 
la Directa, ha estat colpejat diverses vegades durant 
una càrrega de la Policia Nacional a la Via Laietana a 
pesar d’anar identificat amb el braçalet oficial.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Una redactora d’ACN, ferida durant les càrregues 
a Lleida

LLEIDA 15-10-2019 La periodista de l’ACN Laura Cor-
tès ha resultat ferida a la cama mentre cobria la 
manifestació en protesta per les sentències a Llei-
da. Fonts mèdiques expliquen que les lesions podri-
en ser resultat de l’impacte d’un projectil foam dels 
Mossos d’Esquadra, però que no es pot certificar 
amb seguretat.

https://www.teleponent.cat/ferida-una-periodista-mentre 

-cobria-els-enfrontaments-a-lleida/

Fereixen a Sabadell un periodista de l’ACN

SABADELL 15-10-2019 Va rebre un cop per projectils 
o pedres llançats durant les protestes, sense que 
se’n tinguin més detalls, segons el Comitè de l’ACN.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Diversos periodistes, ferits per les càrregues  
policials a Barcelona

BARCELONA 15-10-2019 Les càrregues policials al 
carrer Mallorca han deixat diversos periodistes ferits 
per cops de porra i impactes de projectils de foam 
dels Mossos d’Esquadra i també per objectes llençats 
pels manifestants. Des de Mèdia.cat s’ha contrastat 
un mínim de set informadors ferits: dos fotògrafs 
que prefereixen no fer públic el seu nom; el periodista 
Quico Sallés (El Món); un altre reporter francès; la fo-
tògrafa Sònia Calvó Carrió, freelance per a eldiario.es, 
que anava identificada i va avisar els agents que era 
premsa en repetides ocasions; la càmera de Betevé 
Núria Martínez, que va rebre l’impacte d’un projectil 
de foam, i la fotògrafa Mireia Comas, que va rebre 
una ampolla al cap i té un tall superficial.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Dos periodistes, agredits a Tarragona per una 
manifestant

TARRAGONA 15-10-2019 Una manifestant agredeix 
dos periodistes a Tarragona durant la concentració 
del dimarts 15 a la Imperial Tarraco. Primer va es-
tripar la samarreta d’un periodista no identificat i, 
un temps més tard, va atacar la redactora del Ca-
nal Reus Ariadna Escoda, a qui va estirar els cabells. 
La periodista va haver de ser rescatada pels seus 
companys i un altre manifestant. Segons Escoda, la 
dona cridava totalment fora de si.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Un periodista de l’ACN, ferit a Girona

GIRONA 16-10-2019 Va rebre un cop com en el foc 
creuat de projectils de foam i pedres sense que 
s’hagi pogut saber l’origen de la ferida, segons el 
Comitè de l’ACN.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Almenys 9 periodistes ferits en una nova nit de 
protestes a Barcelona

BARCELONA 16-10-2019 Aquest dimecres a la nit, de 
nou, diversos periodistes van patir lesions o ferides 
en les càrregues policials i les protestes.

https://twitter.com/La_Directa/status/1183832408170336256?s=19
https://twitter.com/La_Directa/status/1183832408170336256?s=19
https://twitter.com/DiazJogeix/status/1183810131101933570?s=19
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https://twitter.com/eudi7/status/1183795070522273792?s=12
https://twitter.com/albertsalame/status/1183779935598592000?s=19
https://twitter.com/albertsalame/status/1183779935598592000?s=19
https://twitter.com/Pauventeo/status/1184002858292830209
https://twitter.com/JordiMumbru/status/1183774132544114690
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https://www.teleponent.cat/ferida-una-periodista-mentre-cobria-els-enfrontaments-a-lleida/
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https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions-periodistes-protestes-sentencia/
https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions-periodistes-protestes-sentencia/
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https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Assetjament i insults contra les televisions  
espanyoles a una manifestació independentista

BARCELONA 17-10-2019 Diferents reporters de tele-
visions d’àmbit estatal, especialment TVE, han de fer 
els directes de la manifestació independentista en-
mig d’una enorme xiulada, insults i crits de «televisió 
espanyola manipuladora». Fins i tot a dalt del practi-
cable a Jardinets de Gràcia (Barcelona), on se situen 
els equips de televisió, arriben també alguns objec-
tes com ampolles de plàstic, llaunes i boles de paper.

https://twitter.com/SERCatalunya/status/ 

1184921509531389954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 

camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184921509531389954 

&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.media.cat%2F2019%2F11 

%2F07%2F19-incidents-contra-llibertat-expressio%2F

Manifestants d’extrema dreta ataquen periodistes

BARCELONA 17-10-2019 Els manifestants d’extrema 
dreta a la plaça Artós de Barcelona han amenaçat 
diversos periodistes, els han llançat bengales i pe-
dres, els han insultat i els han amenaçat, segons 
explica Carme Rocamora, del diari El Jardí de Sar-
rià-Sant Gervasi. El nombre de periodistes afectats 
és indeterminat, però com a mínim ha resultat agre-
dit un equip de Telecinco. Els ultres els han trencat 
la càmera i els han insultat i amenaçat.

https://twitter.com/CarmeCRS/status/ 

1184882861574373382?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 

camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184882861574373382 

&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.media.cat%2F2019 

%2F10%2F16%2Frecompte-agressions-periodistes-protestes 

-sentencia%2F

Manifestants antifeixistes llencen pintura a un 
equip de Cuatro

BARCELONA 17-10-2019 Uns manifestants de la 
concentració antifeixista convocada a la plaça Artós 
de Barcelona en oposició a una altra d’extrema dre-
ta llancen pintura contra el cordó policial. També re-
sulta afectat un equip de Cuatro que cobreix els fets 
amb pintura a la càmera, malgrat que no es troben 
en el mateix espai que els agents.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

23 periodistes ferits durant els avalots de la 
vaga general

BARCELONA 18-10-2019 Durant els disturbis que 
s’han viscut al centre de Barcelona el dia de la vaga 
general contra la sentència, fins a 23 periodistes han 
resultat ferits mentre cobrien els fets, la gran majo-
ria perfectament identificats. D’aquests, 18 ho han 
estat per part de la policia, mentre que en els altres 
cinc no s’ha pogut confirmar l’origen de l’agressió. El 
més greu ha estat el fotògraf Emili Puig, que ha patit 
una contusió a la mandíbula amb enfonsament de 
queixal i una commoció cerebral.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Tres punts al colze per una bala de foam, a Girona

GIRONA 18-10-2019 A Girona, el fotoperiodista Da-
vid Aparicio, que treballava per al Diari de Girona i 
anava acreditat amb armilla, és ferit al colze per una 
bala de foam. Li van haver de posar tres punts.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Dos periodistes, ferits a la manifestació antire-
pressiva

BARCELONA 19-10-2019 Un càmera ha estat llençat 
a terra per un cop d’un agent de la policia espanyo-
la a la plaça Urquinaona, just abans de començar la 
manifestació en protesta per la repressió policial 
dels dies anteriors. En finalitzar, la marxa un càme-
ra de TV3 ha rebut un cop al cap per part d’un en-
caputxat, presumiblement un manifestant.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Tres periodistes, ferits pels Mossos durant les 
càrregues

BARCELONA 26-10-2019 Les càrregues policials de 
Via Laietana han deixat tres periodistes, perfecta-
ment identificats, ferits, un d’ells el fotògraf d’Asso-
ciated Press, Felipe Dana, per un cop de porra que 
li ha fracturat el nas, i els altres dos per projectils 
de foam. Els incidents s’han produït a la zona entre 
plaça Urquinaona i la Via Laietana, quan han comen-
çat les càrregues policials. Un dels fotògrafs que no 
ha pogut ser identificat ha rebut el tret a l’abdomen, 
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PERIODISTES A LA DIANA

mentre que l’altre, un freelance que prefereix man-
tenir-se en l’anonimat, a la cama dreta.

https://www.media.cat/2019/10/16/recompte-agressions 

-periodistes-protestes-sentencia/

Dos periodistes, agredits a Palma mentre cobrien 
una manifestació per la unitat d’Espanya

PALMA 26-10-2019 El Sindicat de Periodistes de les 
Illes Balears (SPIB) denuncia l’agressió i amenaça a 
dos periodistes que cobrien la manifestació a Palma 
en defensa de la unitat d’Espanya convocada per 
Foro Baleares. L’agressió va començar quan alguns 
manifestants van prendre la llibreta al redactor del 
Diario de Mallorca, i quan un altre informador d’EFE 
els va recriminar la seva actitud, aquests també 
l’han amenaçat, insultat i empès per carrer Sant 
Miquel, fins que ha intervingut la policia per prote-
gir-los. Foro Baleares ha condemnat les agressions 
i s’ha compromès a ajudar a identificar els agres-
sors per portar-los davant la justícia.

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/10/26/ 

amenazan-e-increpan-periodistas/1459115.html

Insults, assetjament i cops a periodistes durant 
la manifestació de Societat Civil Catalana

BARCELONA 27-10-2019 El càmera de l’agència Rut-
ply Adrián S. Berger ha rebut un cop al cap amb un 
pal mentre filmava els intents d’alguns manifes-
tants d’arrancar el llaç groc de la façana de la Casa 
Amatller, al passeig de Gràcia de Barcelona, durant 
la manifestació a favor de la unitat d’Espanya con-
vocada per Societat Civil Catalana. En el mateix acte, 
diversos participants escridassen i insulten l’equip 
de TV3 mentre intenta fer un directe durant la ma-
nifestació en defensa de la unitat d’Espanya de Bar-
celona. En un moment donat llencen una ampolla 
de plàstic a la reportera quan està parlant. També la 
fotoperiodista Mireia Comas denuncia que ha estat 
violentada per manifestants mentre cobria la mar-
xa convocada per Societat Civil Catalana a Barce-
lona en defensa de la unitat d’Espanya. En concret, 
un manifestant ha intentat obligar-la a fer una foto, 
agafant-la pel braç «violentament» i increpant-la 
quan s’hi ha negat.

https://twitter.com/sanchezberger/ 

status/1188427132319490048

https://twitter.com/mireiacomas/ 

status/1188718108267163648?s=19

NOVEMBRE

Els equips de La Sexta i TVE, insultats i escridas-
sats mentre cobrien les protestes per la visita 
del rei espanyol a Barcelona

BARCELONA 4-11-2019 Diversos manifestants han 
escridassat, insultat i assetjat els equips de televisió 
de La Sexta i TVE mentre intentaven cobrir en direc-
te les protestes davant el Palau de Congressos de 
Barcelona, on se celebrava el lliurament de premis 
de la Fundació Princesa de Girona amb la presència 
de Felip VI. Nombroses entitats professionals, així 
com periodistes de renom i mitjans de comunicació, 
han condemnat els fets i s’han solidaritzat amb els 
informadors.

https://twitter.com/periodistescat/ 

status/1191475554169577474?s=19

https://twitter.com/jesus_hierro/ 

status/1191403425394831362?s=19

Insulten i vexen una reportera de La Sexta al mí-
ting de Vox a València

VALÈNCIA 7-11-2019 Una reportera de La Sexta és 
insultada i boicotejada mentre intenta informar en 
directe des del míting de Vox a la Fira de València. 
Els simpatitzants feixistes l’escridassen i li impedei-
xen treballar. Ni la cadena ni cap organització pro-
fessional ha condemnat els fets.

https://twitter.com/monicalimoni/ 

status/1193431709540405250?s=12

Diversos periodistes, afectats per les càrregues 
policials al Pertús i la Jonquera

EL PERTÚS 12-11-2019 Les càrregues policials per 
tal de desallotjar els manifestants que tallaven 
l’AP7 al Pertús i a La Jonquera han afectat també al-
guns dels periodistes que cobreixen els fets. Alguns 
han patit ofegament i coïssor als ulls i a la gola pels 
efectes del gas pebre llençat pels antiavalots de la 
Gendarmeria francesa. També hi ha hagut com a mí-
nim un fotògraf que ha rebut cops de porra per part 
de Mossos i Guàrdia Civil a la Jonquera, poc després 
de l’incident en què un camioner ha avançat amena-
çant d’atropellar diversos manifestants i periodis-
tes que en aquell moment es trobaven a la calça-
da de l’autopista. El mateix dia, el periodista Albert 
Requena denuncia que la unitat mòbil de Catalunya 
Ràdio ha estat insultada per agents de policia al pas 
de la comissaria de la Jonquera.
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https://twitter.com/punsix/status/1194154238995288064? 

ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm 

%5E1194154238995288064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.

media.cat%2F2019%2F11%2F25%2Fagressions-a 

-periodistes-vetos-informatius-i-persecucions-a-les 

-xarxes-socials-al-mapa-de-la-censura%2F

https://twitter.com/jordiborras/status/ 

1194253403498659841?ref_src=twsrc%5Etfw% 

7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm% 

5E1194253403498659841&ref_url=https%3A%2F% 

2Fwww.media.cat%2F2019%2F11%2F25%2Fagressions-a 

-periodistes-vetos-informatius-i-persecucions-a-les 

-xarxes-socials-al-mapa-de-la-censura%2F

https://twitter.com/albertrequenal/status/ 

1194222939039776768?ref_src=twsrc% 

5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm% 

5E1194222939039776768&ref_url=https%3A%2F% 

2Fwww.media.cat%2F2019%2F11%2F25%2Fagressions 

-a-periodistes-vetos-informatius-i-persecucions-a-les 

-xarxes-socials-al-mapa-de-la-censura%2F

Vist per sentència el judici per l’agressió a un 
equip de TV3 a la Universitat de Lleida

LLEIDA 14-11-2019 Vist per sentència després de ser 
parcialment posposat el judici per l’agressió d’un 
equip de TV3 a la Universitat de Lleida el 2016. Els 
fets van produir-se durant una protesta al Recto-
rat que va acabar amb una presumpta agressió als 
reporters de la cadena pública que havien anat a 
cobrir-lo. Una primera fase del judici es va celebrar 
el 15 d’octubre, però algunes de les declaracions es 
van haver de suspendre per manca d’intèrprets, ja 
que l’advocat dels acusats no entenia el català. Fi-
nalment s’ha acabat la vista i el judici ha quedat vist 
per a sentència.

https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/10/15/detingut 

_durant_una_protesta_als_jutjats_lleida_89297_1092.html

Manifestants xiulen i escridassen un equip de La 
Sexta

BARCELONA 16-11-2019 Manifestants independen-
tistes escridassen i assetgen un equip de La Sexta 
mentre intenta fer un directe durant el bloqueig de 
l’estació de Sants (Barcelona) convocada pels CDR. 
Els manifestants han cridat «premsa espanyola 
manipuladora» i han intentat boicotejar la retrans-
missió.

https://twitter.com/CristianSeguraA/ 

status/1195705608864972801?s=19

Càrrecs de Vox arraconen i assetgen una perio-
dista per repreguntar en una roda de premsa

PALMA 26-11-19 El diputat i líder Vox a les Balears, 
Jorge Campos, i l’assessor del partit, Agustín Bua-
des, han arraconat la periodista de l’Ara Balears 
Maria Llull a la seu del partit per recriminar-li la 
seva actitud d’una la roda de premsa que s’acabava 
de fer, l’han agafat del braç i fins i tot li han retret 
la línia editorial del mitjà on treballa, tot això du-
rant deu minuts en què no ha pogut marxar. Aquest 
assetjament s’ha produït després que la periodista 
repreguntés diverses vegades durant una roda de 
premsa de la formació d’extrema dreta sobre el Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència mas-
clista. Tant l’Ara Balears com el Sindicat de Perio-
distes de les Illes Balears (SPIB) s’han solidaritzat 
amb Llull.

https://www.arabalears.cat/opinio/vox-balears-pressioneu 

-continuarem-fent-periodisme_0_2351165039.html

https://twitter.com/SPIBviu/ 

status/1199281289276383232?s=20

DESEMBRE

Dos periodistes, ferits per una bala de foam i uns 
altres amenaçats pels Mossos

BARCELONA 18-12-2019 El càmera de Betevé Juan 
Gutiérrez ha patit una ferida lleu a la cuixa provoca-
da per un projectil de foam dels Mossos d’Esquadra 
mentre cobria les protestes a les portes del Camp 
Nou. Malgrat tot, el professional ha seguit treba-
llant. Un altre redactor de l’ACN va patir també l’im-
pacte d’un projectil de foam a la cara amb el resultat 
de ferides lleus. Tots dos anaven identificats de for-
ma reglamentària.

Altres periodistes han denunciat coaccions i ame-
naces per part d’agents policials per poder fer la 
seva feina. Per exemple, el periodista de La Mira 
Joan Solé ha explicat en una piulada que els Mos-
sos l’han identificat i notificat que el denunciaran 
per desobediència per intentar gravar la detenció 
de dos menors. Quico Sallés, d’El Món, explica que 
un desconegut li ha exigit que s’identifiqués fent-se 
passar per policia, però sense ensenyar-li cap docu-
ment que ho provés.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/camera-beteve 

-ferit-carregues-camp-nou_452958_102.html

https://twitter.com/ComiteACN/status/1207574577582366720
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https://twitter.com/JoanSole_/ 

status/1207431237780070400?s=19

https://twitter.com/quicosalles/ 

status/1207399488865918976?s=12

Manifestants escridassen un equip de La Sexta i 
li llencen excrements al voltant

BARCELONA 18-12-2019 Manifestants independen-
tistes han boicotejat un directe de La Sexta des dels 
afores del Camp Nou mentre cobria les protestes 
abans de l’inici del partit entre el Barça i el Madrid. 
Els manifestants han cridat «premsa espanyola 
manipuladora» i «us ho heu ganyat a pols», i també 
han escampat excrements al voltant de la presen-
tadora.

https://twitter.com/quicosalles/ 

status/1207352613605433344?s=12

Una periodista d’ACN, ferida per un cop de pedra

BARCELONA 18-12-2019 Una reportera de l’ACN ha 
estat ferida lleu quan ha rebut l’impacte d’una pedra 
llençada per un manifestant mentre cobria les càr-
regues policials que s’han desfermat als voltants 
del Camp Nou. A pesar del cop, la periodista ha po-
gut seguir treballant.

https://twitter.com/ComiteACN/status/1207574577582366720

Detingut un nazi amb un arsenal que es dedicava 
a amenaçar periodistes

VALÈNCIA 21-12-2019 La policia espanyola ha detin-
gut a València un home amb possessió d’un arsenal 
d’armes i explosius i nombrosa propaganda nazi. 
Des de diferents xarxes socials, el detingut hauria 
enviat amenaces a diferents periodistes, moltes de 
les quals incloïen imatges d’armes de foc. No han 
transcendit els noms de les víctimes. El detingut 
està acusat dels presumptes delictes d’odi, amena-
ces i tinença il·lícita d’armes.

https://www.diarilaveu.com/la-policia-dete-a-valencia-un 

-neonazi-amb-un-arsenal-darmes-buscat-per-delictes 

-dodi-i-amenaces?amp=1&__twitter_impression= 

true&amp=1&__twitter_impression=true
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L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat analitza el trac-
tament que els mitjans de comunicació que operen als  
Països Catalans fan de qüestions com la violència, els  
conflictes polítics o socials, l’ús del llenguatge masclista o 
xenòfob, l’empobriment de la llengua o la creació d’imagi-
naris polítics, entre d'altres. Publica regularment informes 
en profunditat, articles d'anàlisi i bitllets d’opinió i s'adre-
ça als professionals del periodisme, als estudiosos del  
sector comunicatiu i a la ciutadania interessada a disposar 
de veus crítiques i analítiques amb els mitjans de masses. 
L'impulsa el Grup de Periodistes Ramon Barnils, una asso-
ciació sense ànim de lucre formada per uns 200 professio-
nals que treballa en la difusió i la defensa d’un periodisme 
crític, independent i rigorós i un espai comunicatiu propi.

https://www.facebook.com/Mediacat09
https://twitter.com/mediacatcat?lang=ca
http://t.me/MediacatCat

