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Els darrers anys, en un context de mobilitzacions excepcionals, els incidents contra periodis-
tes protagonitzats per cossos policials s'han intensificat. Precisament, al mes de setembre de 
2021, després d’observar un increment de casos d’intimidacions i atacs a la premsa, la Comissió 
Europea (CE) va fer públiques un conjunt de recomanacions per als estats membres. Entre les 
propostes, la CE suggereix que els estats membres proporcionin formació periòdica a les auto-
ritats policials i judicials per garantir que els periodistes i altres professionals dels mitjans de 
comunicació puguin treballar amb seguretat i sense restriccions durant les manifestacions, ja 
que registra que gairebé un de cada tres incidents es va produir durant aquests esdeveniments. 

En aquesta línia, la Federació Europea de Periodistes assenyala en els seus informes l’augment 
de la violència policial contra periodistes a l’Estat espanyol i reclama als governs mesures per 
posar-hi fi.  

Amb les dades recollides al Mapa de la Censura als Països Catalans, editat per l’Observatori 
Crític dels Mitjans Mèdia.cat, del Grup de Periodistes Ramon Barnils, es confirma l’alerta de la 
Federació: una part important d’agressions físiques i també d’amenaces, intimidacions, obs-
taculitzacions i identificacions als professionals de la informació les han causat els cossos 
policials, sobretot durant les mobilitzacions al carrer. 

Tot i que el 2019, amb les manifestacions contra la sentència del procés, va ser l’any més acu-
sat, la tendència s’ha mantingut durant el 2020 i el 2021, un període marcat per les protestes 
arran de l’empresonament del raper Pablo Hasél el febrer de 2021 –quan el Consell d’Europa va 
difondre una alerta pels periodistes «colpejats per policies antidisturbis» a València–, i també 
per incidents en la cobertura de desnonaments, que han protagonitzat multitud de casos. 

Precisament, arran dels incidents per la detenció del raper, el Grup de Periodistes Ramon Bar-
nils va mantenir una reunió amb l’aleshores Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. La 
trobada va servir per compartir la preocupació i acordar accions davant les agressions als pro-
fessionals de la informació i els impediments a la tasca periodística, de les quals els cossos 
policials en continuen sent causants habituals. També en va sortir la necessitat d’agendar una 
reunió amb el conseller d’Interior, per tractar sobre el model d’ordre públic a Catalunya, que 
s'està treballant en una comissió parlamentària que va arrencar el passat 26 de novembre de 
2021. La trobada s'ha sol·licitat per fer en les properes setmanes.

INTRODUCCIÓ
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Més enllà de les agressions protagonitzades per cossos policials, també s’observa una ten-
dència a l’alça de periodistes sancionats a través de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa. La polèmica normativa, que va aprovar en 
solitari el PP i que el PSOE i Podemos es van comprometre a eliminar, continua en vigor i intacta 
(tot i que el Congrés espanyol ha arribat a un acord per modificar-ne alguns articles) i afecta 
també professionals de la informació.

Nombroses organitzacions en reclamen la retirada, com ara Amnistia Internacional, que denun-
cia que està farcida d’imprecisions legals que afavoreixen la discrecionalitat policial, provoca 
l’autocensura informativa i la desmobilització ciutadana. Com 270 organitzacions arreu de l’Estat 
espanyol, el Grup de Periodistes Ramon Barnils també en demana la derogació perquè considera 
que la legislació restrictiva és ara com ara el major escull contra la llibertat de premsa.

En aquest context, a partir d’un recull dels darrers dos anys, l’informe pretén alertar l’opinió pú-
blica del nombre significatiu d’incidents protagonitzats per cossos policials i incidir en la imple-
mentació de protocols i mecanismes per garantir el dret a la informació en el present i en el futur.
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Aquest informe es basa en les dades recollides en el Mapa de la Censura als Països Catalans du-
rant el 2020 i el 2021. Es tracta d’una eina impulsada pel Grup de Periodistes Ramon Barnils que, 
des de l’any 2015, registra incidents que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir 
la llibertat d’expressió o el dret a la informació de la ciutadania als territoris de parla catalana. 

D’entre totes les variables que inclou el Mapa, i a causa del context i de la tendència dels darrers 
anys, l’informe analitza només els incidents que afecten periodistes i són causats per cossos 
policials. Els casos i la informació que s’hi recullen estan basats en aquells fets o denúncies 
publicades tant a través dels mitjans de comunicació com de les xarxes socials —posteriorment 
verificades— o que arriben directament a l’equip de Mèdia.cat. Per tant, pot haver-hi incidents 
que no constin perquè no n’hem arribat a tenir coneixement.

Per facilitar-ne tant la cerca com l’anàlisi posterior, les dades al conjunt del Mapa s’ordenen per 
anys —també es mostra l’evolució dels dotze darrers mesos—, per categoria —cada una identi-
ficada amb un color— segons la tipologia de l’incident, per causant, per data o interval temporal, 
per localització i per paraula clau. Pel que fa a la classificació per categories, cal advertir que 
alguns incidents afecten més d’un professional de la informació i que, excepcionalment, algun 
incident està inclòs en més d’una categoria. 

Per elaborar l’informe s’han filtrat automàticament els incidents amb els cossos policials com a 
causants, però s’ha hagut de fer un filtratge manual per desgranar els que afectaven periodistes. 
En restringir el focus en els professionals de la informació com a afectats i cossos policials com 
a causants, només s’han detectat incidents dins les categories «Agressions físiques», «Amena-
ces, intimidacions i obstaculitzacions», «Denúncies, procediments i resolucions judicials», «Iden-
tificacions, retencions i detencions», «Sanció administrativa (llei mordassa )» i excepcionalment 
«Legislació i posicionaments de poders públics» i «Pressions, censura o autocensura».

METODOLOGIA

https://mapacensura.media.cat


7

TOTES LES CATEGORIES DEL MAPA
Acomiadaments i precarietat
Agressions físiques
Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
Assetjament o agressions sexistes i ciberassetjament
Censura algorítmica
Censura d’expressions artístiques i acadèmiques
Censura d’expressions polítiques
Censura de continguts i opinions a la xarxa
Confiscació de material de treball i desperfectes
Denúncies, procediments i resolucions judicials
Identificacions, retencions i detencions
Legislació i posicionaments de poders públics
Pressions, censura o autocensura
Sanció administrativa (llei mordassa)



8

 
 
POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

Durant dos anys, entre el gener de 2020 i el desembre de 2021, el Mapa de la Censura de Mèdia.
cat ha recollit 268 incidents en què de diverses maneres s’ha obstaculitzat o coaccionat el dret 
a la informació i la llibertat d’expressió. Del total, el 25% són casos protagonitzats per cossos 
policials contra periodistes —68—, un percentatge només 4,5 punts inferior al registrat el 2019, 
un any marcat per les mobilitzacions postsentència. Aleshores, d’un total de 261, 77 incidents 
—que equivalen al 29,5% del total— els van causar agents policials contra professionals de la 
informació. 

Per tant, si bé és cert que la tendència —marcada per les restriccions arran de la pandèmia— en 
el nombre d’incidents ha anat a la baixa des de 2019, proporcionalment els episodis causats per 
la policia conserven pràcticament el mateix pes sobre el total.

1.1 INCIDENTS PER MESOS
Durant els darrers dos anys, el pic més pronunciat d’incidents que afecten periodistes se situa 
en el mes de febrer de 2021, quan van tenir lloc les mobilitzacions contra l’empresonament del 
raper Pablo Hasél arreu dels Països Catalans. Durant les protestes, 12 periodistes van ser coac-
cionats de diverses maneres per la policia mentre treballaven al carrer, la qual cosa representa 
més d’una tercera part dels incidents classificats en aquest causant i el 18% de la suma dels 
dos anys.

Un altre mes on es concentra un nombre més elevat de casos que la resta és l’octubre de 2020, 
quan —coincidint amb el tercer aniversari del referèndum, la Diada Nacional del País Valencià i 
diversos desnonaments— se’n van recollir 9. La resta de mesos, tant de 2020 com de 2021, re-
gistren una forquilla d’incidents que oscil·la entre 1 i 5.

ANÀLISI  
QUANTITATIVA
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1.2 INCIDENTS PER CATEGORIES
Els incidents protagonitzats per cossos policials contra periodistes que han obstaculitzat o coacci-
onat el dret a la informació —focus de l’anàlisi— s’agrupen en més d’una categoria. Concretament, 
en “Agressions físiques”, “Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions”, “Denúncies, procediments i 
resolucions judicials”, “Identificacions, retencions i detencions”, “Legislació i posicionaments de po-
ders públics”, “Pressions, censura o autocensura” i “Sanció administrativa (llei mordassa)”.

La tipologia que suma més incidents és la d’«Identificacions, retencions i detencions» per part 
d’algun cos policial a periodistes amb un total de 22 (13 el 2020 i 9 el 2021). De mitjana, el nom-
bre d’incidents recollits d’aquesta categoria durant el període analitzat és 6 punts inferior al de 
2019, quan en van ser 16. També cal tenir en compte que alguns incidents afecten més d’una 
persona, i alhora, que n’hi ha que, excepcionalment, es recullen en més d’una categoria.

Just per darrere, n’hi ha 19 a la categoria d’”Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions” —14 
el 2020 i 5 el 2021. De mitjana, el nombre d’incidents recollits en aquesta categoria durant el 
període analitzat és lleugerament superior al de 2019 (quan en van ser 7). I seguidament, no-
més amb dos incidents menys, se situen les «Agressions físiques», que els cossos policials van 
protagonitzar en 3 ocasions el 2020 i en 14 el 2021. Especialment, les agressions es van produir 
durant les mobilitzacions per demanar la llibertat de Pablo Hasél, quan diver-
sos professionals van ser ferits amb bales de foam. Així i tot, el nombre va ser 
inferior al de 2019, quan el Mapa de la Censura va registrar 52 agressions per 
part de cossos policials contra professionals de la informació, la majoria en 
el marc de les protestes contra la sentència del Procés, un volum que no s’ha 
tornat a repetir.

Gràfic 1  Incidents de cossos policials contra  periodistes per mesos i any
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Les categories «Denúncies, procediments i resolucions judicials» i «Sanció administrativa (llei 
mordassa)» guarden relació. En diverses ocasions la policia ha advertit el periodista que estava 
denunciat, però la denúncia no ha arribat mai. En d’altres sí que ha arribat i es tracta de l’aplica-
ció de la Llei orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Finalment, també s’ha obert algun 
procediment d’acord amb altres marcs normatius.

En tot cas, durant el període que comprèn l’informe, els agents de l’autoritat han dut a judici dos 
fotoperiodistes (Mireia Comas, el 2020, i Albert Garcia, el 2021) i han sancionat amb la llei mor-
dassa 9 professionals —2 el 2020 i 7 el 2021—. En un altre cas de 2021, els policies van assegu-
rar al fotoperiodista que quedava denunciat, però en el moment de tancar l’informe encara no 
havia rebut cap notificació a casa. Les dades suposen un increment superior al doble respecte 
als incidents emmarcats en aquestes dues categories —”Denúncies, procediments i resolucions 
judicials” i “Sanció administrativa (llei mordassa)”— el 2019.

Pel que fa a la categoria «Legislació i posicionaments de poders públics», específicament pro-
tagonitzats per cossos policials, el 2020 només se n’han registrat 2. Igualment, el mateix any 
consten tan sols dos incidents en relació amb «Pressions, censura o autocensura».

Gràfic 2  Incidents contra periodistes  per categories (2020-2021)

Causats per cossos policials Causats per altres

Agressions 
físiques

17 (59%)

12 (41%)

9 (100%)

22 (100 %)

Amenaces, 
intimidacions i 
obstaculitzacions 19 (35%)

35 (65%)

Legislació i 
posicionaments 
de poders públics 2 (40%)

3 (60%)

Pressions, 
censura o
 autocensura

2 (7%)

27(93%)

5 (29%)

12  (71%)

Denúncies, 
procediments 
i resolucions 
judicials

Sanció 
administrativa 
(llei mordassa)
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1.3 INCIDENTS PER CAUSANT
En el període analitzat, un nombre significatiu de tots els incidents que afecten professionals de 
la informació han estat causats per cossos policials. D’entre totes les categories, concretament 
68 (un incident està sumat també a ciutadania-extrema dreta perquè conté ambdós causants) 
d’un total de 211, és a dir, un 32%. El percentatge d’incidents protagonitzats per la policia con-
tra periodistes baixa fins al 25% si prenem com a referència tots els incidents, és a dir, també 
aquells que afecten altres persones fora del sector mediàtic. 

Més enllà de cossos policials, la resta de casos deriven d’actuacions dels mateixos mitjans de 
comunicació o grups mediàtics, de la ciutadania, la judicatura, governs, partits polítics, empre-
ses tecnològiques o d’altres. Es poden consultar totes aquestes dades amb detall al Mapa de la 
Censura, que s’actualitza setmanalment. Cal tenir en compte també que, excepcionalment, hi ha 
8 incidents que es recullen en més d’una categoria, per exemple hi ha casos que consten a ame-
naces i també identificacions, o bé a agressions físiques i amenaces, tal com es pot consultar a 
l’annex.

Entrant al detall anual, el 2020, de 119 incidents que afecten periodistes, el causant que en con-
centra més és "Cossos policials" amb 38, un 32% del total. Per darrere, amb 25, el segueix «Ciu-
tadania», el 21%. 

El 2021, la policia també pren la primera posició com a causant, en protagonitzar també 38 inci-
dents d’un total de 92, el 41%. Per darrere de cossos policials, també hi figura la ciutadania, amb 
25 incidents, que representen un 27% del total.

https://mapacensura.media.cat
https://mapacensura.media.cat
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Gràfic 3  Incidents contra periodistes  per causant i any
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ANÀLISI  
QUALITATIVA

Els incidents causats per cossos policials que afecten el dret a la informació estan estretament 
relacionats amb la mobilització al carrer. Després d’un 2019 marcat per les protestes postsen-
tència, la covid-19 ha implicat una acusada reducció de la protesta que explica una disminució 
de casos els dos anys següents. Això no treu, però, que la pandèmia, a més d’impactar en la salut 
i l’economia, hagi afectat també el dret a la informació, afegint dificultats i obstacles en la cober-
tura al carrer, però també en rodes de premsa no presencials, així com amb l’onada d’expedients 
de regulació temporal d’ocupació.

Encara que no és obligatori, la majoria de professionals de la informació que van patir algun 
tipus d’incident amb cossos policials duien braçal de premsa, és a dir, anaven visiblement acre-
ditats. No es disposa de xifres exactes, perquè aquesta variable no s’ha pogut recollir de manera 
sistemàtica, però en la majoria d’incidents compilats consta que en duien.

La no-obligatorietat, però, no ha evitat que en diverses ocasions, des del cos 
de Mossos d’Esquadra, s’hagi suggerit dur braçal, una recomanació que ha 
generat inseguretat als periodistes. La darrera vegada va ser durant la pan-
dèmia, el 17 de març de 2020, quan el cos policial va traslladar un avís al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya recomanant que els professionals que 
treballessin al carrer mentre durés l’estat d’alarma anessin identificats amb 
el braçal o armilla oficials.
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1. MIREIA COMAS I ALBERT GARCIA,  
VÍCTIMES I ACUSATS 
Durant el 2020 i el 2021, els fotoperiodistes Mireia Comas i Albert Garcia han vist perjudicada 
la seva tasca professional en ser sotmesos a procediments judicials. Mentre Mireia Comas va 
ser detinguda quan cobria un desnonament a Terrassa el 13 d’octubre de 2020 i jutjada el 2 de 
desembre, Albert Garcia va ser detingut durant les protestes postsentència el 18 d’octubre de 
2019 —fora del període analitzat— i va ser jutjat el 14 d’octubre de 2021. 

La detenció de Comas es va produir al carrer Àngel Guimerà del barri de Can Palet de Terrassa, 
on havia acudit a cobrir un desnonament d’una dona amb un nadó en situació de vulnerabilitat. 
La fotoperiodista relata que, quan va arribar, els Mossos d’Esquadra ja eren dins l’immoble i que 
es va quedar al replà, però, en canvi, en l’atestat, els agents l’acusen d’haver intentat entrar al 
pis. «Quatre agents em van envoltar dient-me que em prendrien la càmera si feia fotos i jo em 
vaig identificar. Em van començar a amenaçar, em vaig sentir intimidada, i un va ordenar que em 
retinguessin al pis de dalt”, relata Comas. Aleshores, la periodista va voler marxar de l’edifici i 
explica que quan una agent li va barrar el pas, van tenir una “topada”. La fotoperiodista denun-
cia que la van «placar contra la paret amb el colze al coll» i la van tenir una hora emmanillada. 
Després, afegeix, la van deixar dins el vehicle policial, també emmanillada i amb el cinturó posat, 
mitja hora més.

Acusada d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat, Comas va seure al banc dels acusats enfron-
tant-se a una petició de fiscalia d’un any de presó i 170 euros d’indemnització. El 17 de desembre 
de 2020, el Jutjat Penal número 3 de Terrassa va absoldre la fotoperiodista sense donar versem-
blança al relat de Mossos d’Esquadra i sentenciant que no havia quedat “degudament provat” 
que atemptés contra l’autoritat. Alhora, va posar sobre el paper les contradiccions dels agents.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Sindicat de la 
Imatge UPIFC —al qual està afiliada— i l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i 
Televisió (ANIGP-TV) van expressar el seu suport a Comas i van considerar que la seva detenció 
havia estat “del tot arbitrària i que només tenia l’objectiu que no pogués fer la seva tasca profes-
sional”. En aquesta línia, la Divisió d’Afers Interns (DAI) de la policia catalana va obrir un expedi-
ent per aclarir si la detenció es va efectuar d’acord amb els protocols policials o es va vulnerar 
el dret a la informació, però es va tancar sense «elements suficients per desmuntar la versió 
policial», segons van informar Comas.

La detenció d’Albert Garcia es va produir a la plaça Urquinaona de Barcelona durant els enfron-
taments entre manifestants i policies arran de la sentència del Procés, en el que popularment 
es va anomenar batalla d’Urquinaona. El fotoperiodista d’El País, que duia el braçal de premsa, 
estava fotografiant la detenció violenta per part d’uns agents del Cos Nacional de la Policia es-
panyola, quan assegura que un antiavalots se li va posar a un pam de la càmera per evitar que 
pogués seguir documentant el que passava i li va donar un cop fort i contundent al pit. Garcia 
explica que quan li va recriminar l’agressió, l’agent va cridar que  l’havia agredit i va demanar que 

el detinguessin. El fotoperiodista denun-
cia, i ho demostren les gravacions i foto-
grafies d’altres professionals, que va rebre 
cops, va ser emmanillat amb les mans a 
l’esquena i arrossegat fins a la Prefectura 
Superior, a la Via Laietana.

Va arribar a judici acusat d’agredir un an-
tiavalots de la policia espanyola i amb una 
petició de fiscalia d’una multa de 4.800 

Mireia Comas va ser detinguda 
quan cobria un desnonament a 
Terrassa i Albert Garcia durant 
les protestes postsentència el 
18 d’octubre de 2019
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euros, que inicialment li demanava un any 
i mig de presó. En va sortir absolt per «fal-
ta de proves» el 2 de novembre de 2021. 
Com el de Comas, el cas d’Albert Garcia va 
despertar la solidaritat entre periodistes 
i fotoperiodistes, que es van concentrar 
una setmana abans del judici a la Dele-
gació del Govern espanyol a Barcelona 
per denunciar que es tractava d’un «judici 
a la premsa». Alhora, diversos sindicats i 
associacions professionals del gremi, in-
cloent-hi el Grup de Periodistes Ramon 
Barnils, van donar-li suport.

Són els únics dos casos registrats durant 
el període analitzat en què cossos polici-
als han fet seure periodistes al banc dels acusats d’on n’han sortit absolts, però anteriorment 
n’hi ha hagut d’altres. El 2019, el fotoperiodista freelance Isidre Garcia Puntí va ser jutjat i final-
ment també absolt. Els Mossos van acusar-lo d’haver provocat una fractura al tendó d’Aquil·les 
del peu a un agent de la BRIMO amb el llançament d’una tanca metàl·lica, el 25 de març de 2016, 
durant les protestes que hi va haver al barri barceloní de Gràcia després del desallotjament del 
Banc Expropiat. Li demanaven una pena de quatre anys de presó, així com una indemnització de 
69.000 euros, i va haver d’esperar tres anys fins a ser absolt. 

També el 2019, al mes de gener, el fotoperiodista Carles Palacio va ser detingut per la Policia Na-
cional espanyola a Girona. L’acusaven de desordres públics durant l’ocupació de les vies de l’AVE 
amb motiu de l’aniversari d’un any de l’1 d’Octubre, tot i que hi havia estat treballant identificat 
amb braçal. Finalment, el mes de novembre, la denúncia es va arxivar.

En canvi, dins el període analitzat, un agent de la Brigada Mòbil de Mossos sí que ha estat con-
demnat per agredir un periodista. El 31 de maig de 2021, l’Audiència de Barcelona va condem-
nar a dos anys de presó un policia per un delicte de lesions amb ús d’instrument perillós con-
tra el periodista de la Directa Jesús Rodríguez per uns fets que es remunten al 2016, durant el 
desallotjament del Banc Expropiat.

2. ONZE PERIODISTES FERITS PER LA  
POLICIA EN LES PROTESTES PER PABLO HASÉL 
El recull d’incidents causats per cossos policials contra professionals de la informació al Mapa 
de la Censura està fortament marcat per la detenció del raper Pablo Hasél a Lleida, el 16 de 
febrer de 2021. Les mobilitzacions contra el seu empresonament van deixar un balanç de 16 pe-
riodistes ferits a Barcelona, Girona i València, la majoria, 11, per la policia (i un altre classificat en 
la categoria “Identificacions, retencions i detencions”, no en “Agressions físiques”).

Si prenem com a referència les 21 agressions físiques registrades durant el 
2021 contra periodistes —per part de diferents causants—, aquelles prota-
gonitzades per membres de cossos policials en el marc de les protestes per 
la llibertat del raper representen més de la meitat.

Entre els ferits n’hi ha set per projectils de foam, les bales que van reem-

El de Mireia Comas i el 
d'Albert Garcia són els únics 
dos casos registrats durant 
el període analitzat en què 
cossos policials han fet seure 
periodistes al banc dels acusats 
d’on n’han sortit absolts, però 
anteriorment n’hi ha hagut 
d’altres
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plaçar les popularment conegudes com 
a pilotes de goma, després que el mateix 
Parlament de Catalunya acordés la prohi-
bició del seu ús per la policia autonòmica 
el 8 de novembre de l’any 2013. Durant 
les protestes, entre el 16 i el 18 de febrer 
de 2021, els periodistes van rebre im-
pactes de foam a diferents parts del cos: 
colze, turmell, cama, mà, engonal i fins i 
tot al cap, contradient així el protocol. El 
document estableix que les llançadores 
de foam "s'han d'emprar sempre sota els 
principis de congruència, oportunitat i 
proporcionalitat" i de l'abdomen cap avall 
i, en cas que la persona tingui un objecte 
"llancívol, contundent o arma blanca", es 
pot adreçar també a les extremitats.

La periodista d’Europa Press Marta Palma és qui va patir l’impacte de foam al cap, darrere l’ore-
lla, mentre trucava a una ambulància perquè assistís la noia a qui li van buidar un ull. Palma 
explica que va notar l’impacte en el moment que s’havia allunyat una mica de la vorera per poder 
veure i transmetre al servei d'atenció de trucades d'urgència 112 a quina altura del carrer era la 
noia ferida. Duia armilla de premsa i el braçal posats. Després de ser atesa a l’ambulància li van 
fer un TAC a l’hospital  i van descartar res greu, però va patir marejos alguns dies després.

A banda de foam, almenys tres periodistes més van patir altres agressions per part de la policia: 
el fotoperiodista de Levante Germán Caballero va denunciar per Twitter que la policia li havia 
propinat alguns cops de porra al ventre i les cames mentre cobria la protesta; el periodista de 
València Extra Sergi Pau va relatar que la policia espanyola l’havia colpejat a l’esquena, on duia 
la motxilla, tot i anar «identificat, amb les mans amunt» i haver repetit: «Vinc de premsa, vinc de 
premsa»; la periodista de la televisió valenciana Mar Segura Mondéjar va denunciar que, mentre 
cobria la manifestació per la llibertat d’expressió a València per al programa Pròxima parada, la 
Policia Nacional espanyola li havia pegat: “No els ha importat que portés el micròfon d’À Punt. És 
només una mostra de la desproporció i brutalitat de l’actuació policial hui”. En un fil de piulades 
va afegir que hi havia hagut “moltíssims més casos d’agressions” per part de la policia.

En el marc de les protestes contra l’empresonament de Hasél també es van produir identifica-
cions de professionals, com la del fotoperiodista freelance i col·laborador de l’agència NurPhoto 
Carlos Pérez Martínez. Va ser identificat per agents dels Mossos d’Esquadra després de foto-
grafiar una identificació en un portal, malgrat que havia mostrat el braçal. Quan marxava i havia 
caminat alguns metres, dos agents el van aturar i li van recriminar haver pres les fotografies.

Més enllà dels incidents del mes de febrer 
de 2021, altres periodistes han patit traves 
al desenvolupament de la seva feina du-
rant altres mobilitzacions els darrers dos 
anys. Concretament, s’han recollit 8 inci-
dents protagonitzats per cossos policials 
fora de les protestes per Hasél, 7 durant 
el 2020, i en gran part consisteixen en 
identificacions: durant una mobilització a 
la plaça Urquinaona el gener de 2020, en 
el transcurs de la visita del rei espanyol 
al monestir de Poblet el juliol de 2020, 
en una suposada convocatòria a la plaça 
Urquinaona l’octubre de 2020 o durant la 

El periodista de València 
Extra, Sergi Pau, va relatar 
que la policia espanyola 
l’havia colpejat per l’esquena, 
on duia la motxilla, tot i anar 
«identificat, amb les mans 
amunt» i haver repetit: «Vinc de 
premsa, vinc de premsa» 

Durant les mobilitzacions 
contra l'empresonament del 
raper Pablo Hasél a Lleida, 
la periodista d’Europa Press, 
Marta Palma, va patir un 
impacte de foam al cap, mentre 
trucava una ambulància 
perquè assistís la noia a qui li 
van buidar un ull
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Diada del País Valencià, tant el 2020 com el 2021. Alhora, diversos periodistes han estat identi-
ficats per cossos policials en el marc d’actes del partit d’extrema dreta Vox i un agredit, en dues 
ocasions el 2020 i en tres el 2021 (dos identificats i un ferit arran del tret d’una salva per part d’un 
agent de la Brigada Mòbil).

3. DESNONAMENTS AMAGATS
Almenys en disset ocasions en els darrers 
dos anys, els incidents per part de cossos 
policials s’han produït durant la cobertura 
de desnonaments. Per una banda, diversos 
fotoperiodistes es queixen de les dificultats 
amb què topen per treballar quan es des-
plega un operatiu de Mossos d’Esquadra 
per donar cobertura a la comitiva judicial. 
En moltes ocasions, l’operatiu es posa en 
marxa abans de l’hora prevista d’arribada 
de la comitiva i els professionals queden 
darrere els perímetres policials, sense cap 
accés al que hi passa darrere, sense bona 
visibilitat, i, per tant, sense poder desenvo-
lupar una tasca informativa adequada.

Durant els dos darrers anys s’han registrat una desena d’identificacions, almenys sis de les 
quals han acabat amb una sanció en aplicació de la Llei de seguretat ciutadana. Alhora, en altres 
cinc ocasions els professionals han patit amenaces, intimidacions o obstaculitzacions per part 
de la policia (un cas està repetit en les dues categories perquè inclou identificació i amenaça i, 
com a mínim, un altre inclou més d’una persona), i almenys dos professionals han estat agredits 
físicament per alguns agents. El 14 de desembre de 2020, el fotoperiodista Joan Mateu Parra va 
rebre tres cops de porra extensible quan cobria un desallotjament al número 597 del carrer Còr-
sega de Barcelona, i el 14 de gener de 2021, el fotoperiodista Pol Cartie va denunciar haver rebut 
empentes i cops per part d’un agent de l’ARRO durant un desnonament al carrer de la Riereta del 
barri del Raval de Barcelona, tot i dur braçal i identificar-se com a premsa. 

Entre les dificultats registrades destaca el cas del 17 de setembre de 2021, que va afectar el con-
junt de la premsa que cobria un desnonament al barri del Farró de Barcelona. Segons va relatar 
el periodista Andreu Merino, el responsable de l’operatiu va dir-los que havien de sortir del perí-
metre policial «sense donar més explicacions», i a la pràctica això va impedir gravar l'actuació 
policial perquè els vehicles de l'ARRO tapaven la visibilitat. El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
va demanar explicacions i assegura que el cos va contestar que “en cap cas hi ha hagut, ni hi ha, 
voluntat d’obstruir la feina dels mitjans de comunicació”, “s’ha establert una zona de seguretat 
des d’on els periodistes tenien visibilitat (com ho demostren imatges de TV)”. Les imatges a què 
feien referència es van poder enregistrar gràcies a una veïna que va permetre l’accés als pe-
riodistes del programa Planta baixa de TV3 al balcó. Una situació similar es va produir el 20 de 
desembre durant un desnonament al número 209 del carrer Roger de Flor de Barcelona.

L’any abans, l’octubre de 2020, la fotoperiodista Lorena Sopena feia fotos per 
al Diari de Barcelona del desnonament d’una família amb tres criatures al barri 
de Ciutat Meridiana de Barcelona quan agents de la unitat d’antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra la van fer fora, esgrimint que “no era un lloc segur”. Sopena, 
que duia braçal de premsa i no dificultava les tasques policials, explica que va 
insistir en la necessitat de ser a un lloc des d’on tenir visibilitat. Els Mossos van 
demanar-li que s’acredités i van dir-li que la denunciarien per desobediència.

El fotoperiodista Joan Mateu 
Parra va rebre tres cops de 
porra extensible quan cobria un 
desallotjament al número 597 
del carrer Còrsega de Barcelona
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4. SANCIONS PER 'LLEI MORDASSA' A L’ALÇA
El Mapa de la Censura ha procurat registrar les sancions en aplicació de la Llei 4/2015, de pro-
tecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa, contra periodistes. Es dona la 
circumstància que, a banda d’aquells professionals que ja han rebut la notificació de sanció, 
n’hi ha que han estat identificats mentre exercien la seva feina —i fins i tot advertits de possible 
denúncia—, però finalment no han estat sancionats, i d’altres contra els quals hi ha un procedi-
ment obert però encara no han rebut la notificació. En total, entre el 2020 i el 2021 s’han pogut 
recollir nou procediments sancionadors contra periodistes, amb tendència a l’alça: mentre el 
2020 en consten 2, el 2021 se n’han registrat 7.

Gairebé  totes les sancions compilades deriven de cobertures de desnonaments, i en la majo-
ria dels casos els Mossos d’Esquadra especifiquen que els denunciants formaven part del grup 
d’activistes que intentava aturar el llançament i, per tant, els acusen d’«obstrucció a l’autoritat», 
article 36.4, o de “desobediència o resistència a l’autoritat o als seus agents”, article 36.6. Es tracta 
d’uns delictes greus, i la multa associada comprèn una forquilla d’entre 601 i 30.000 euros. 

El cas més recent és de la fotoperiodista Joanna Chichelnitzky, qui a finals de 2021 va rebre la sanció 
per un desnonament al carrer Trobador de Barcelona que es remunta al 10 de desembre de 2020, 
en què anava visiblement identificada. El 20 d’abril de 2021, el fotoperiodista Axel Miranda cobria 
un desnonament des del portal d’un l’immoble al carrer Sant Elm del barri barceloní de la Barcelo-
neta amb el braçal i el carnet del sindicat de la imatge UPIFC, i ha acabat rebent una sanció de 601 
euros. Xavi Hurtado i un altre fotoperiodista —que no vol que aparegui el seu nom—, igualment 
identificats, també van rebre una sanció pel mateix import per cobrir un desnonament a carrer Creu 
dels Molers de Barcelona. I el fotoperiodista Pau de la Calle que va ser denunciat —amb braçalet 
posat— sota el mateix patró quan cobria un desnonament al carrer Consell de Cent l’11 de novem-
bre de 2020.

També aquell mateix any, el fotoperiodista freelance Lorenzo D’Agostino va rebre una sanció 
arran de la cobertura d’un llançament al carrer Còrsega de Barcelona. Tot i  que no duia ni armilla 
ni braçal, perquè no és obligatori, es va identificar com a premsa davant els agents. D’Agostino 
assegura que quan va acreditar-se, un dels mossos va dir-li: «Com has de ser premsa tu…», i va 
donar-li una puntada de peu al cul.

Durant els darrers dos anys només hi ha tres casos d’aplicació de la llei mordassa en contex-
tos diferents dels desnonaments, i en un dels casos no han estat els Mossos d’Esquadra, sinó 
la Guàrdia Urbana, qui ha imposat la sanció. El càmera Adrián Sánchez va ser sancionat per la 
policia local de Barcelona el 20 de març de 2020 per «desobediència» mentre estava parat fent 
una guàrdia periodística a la plaça Espanya. L’any següent, Xavi Hurtado va rebre una notificació 
de sanció per part de Mossos per haver publicat a Twitter i Instagram una fotografia on apareix 

el sergent mentre el retenia durant un tall 
de trànsit a l’avinguda Meridiana de Bar-
celona per reivindicar l’alliberament dels 
presos polítics. La notificació especifica 
que amb la difusió de la imatge “tothom 
ha tingut accés per veure el rostre, imat-
ges i comentaris fetes al sergent, per la 
qual cosa compromet greument la seva 
seguretat i la de la seva família”. Hurtado, 
el desembre de 2021, en va rebre una altra 
arran d’un acte del partit d’extrema dreta 
Vox a L’Hospitalet de Llobregat de febrer 
de 2021.

A finals de 2021, la 
fotoperiodista Joanna 
Chichelnitzky va rebre la 
sanció per un desnonament al 
carrer Trobador de Barcelona 
que es remunta al 10 de 
desembre de 2020, on anava 
visiblement identificada
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Sense aclarir hi ha un incident més, un que afecta un grup de fotògrafs que tornaven precisa-
ment d’una manifestació en suport a Mireia Comas, quan va ser detinguda la tardor de 2020. 
Segons relata la fotoperiodista Lorena Sopena, uns agents els van identificar i els van advertir 
que “si hi havia disturbis” els denunciarien “perquè tenien les nostres dades”. En el moment de 
tancar l’informe no consta que cap d’ells hagi rebut una denúncia. 
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CONCLUSIONS

El 25% de tots els incidents que afecten la llibertat d’expressió i el dret a la informació registrats 
al Mapa de la Censura durant el 2020 i el 2021 van ser protagonitzats per cossos policials contra 
periodistes. El percentatge s’enfila fins al 32% si prenem de referència només aquells casos que 
afecten professionals de la informació, és a dir, la policia ha causat 3 de cada 10 incidents contra 
periodistes. La dada evidencia que encara que les mobilitzacions dels darrers dos anys no han 
pres la mateixa dimensió que la resposta a la sentència del Procés el 2019, les agressions, iden-
tificacions, amenaces i sancions contra periodistes per part de la policia també han tingut un pes 
rellevant en el conjunt. El 2019, el 29,5% de tots els incidents registrats al Mapa de la Censura van 
ser causats per la policia contra informadors, només 4,5 punts per sobre de la mitjana percentual 
del període analitzat.

La percepció entre professionals, organitzacions i sindicats de periodistes és que cada vegada 
són més les traves per garantir el dret a la informació de la ciutadania. Els obstacles  prenen múl-
tiples formes, però segueixen un patró d’acord amb els incidents analitzats en l’informe. En pri-
mer lloc, es concentren en el marc de mobilitzacions al carrer, principalment durant manifesta-
cions o en desnonaments. I en segon lloc, 
es produeixen al marge de si els professio-
nals van visiblement identificats o no. 

Dur identificació visible no és obligato-
ri, i el Grup de Periodistes Ramon Barnils 
considera que cap cos policial no hauria 
d'agredir ningú sense motiu i menys en-
cara si porta una càmera o llibreta i està 
clarament informant. No obstant això, la 
policia cada vegada entén més el braçal i 
l’armilla com si fossin obligatòries i, així i 
tot, en molts casos dur-ne no ha impedit 
que la policia fereixi periodistes, els identi-
fiqui o dificulti la seva feina.

Durant les manifestacions, i especialment 
quan hi ha enfrontaments entre manifes-

El 25% de tots els incidents que 
afecten la llibertat d’expressió i 
el dret a la informació registrats 
al Mapa de la Censura durant 
el 2020 i el 2021 van ser 
protagonitzats per cossos 
policials contra periodistes
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tants i policia, hi ha fotoperiodistes que han 
de fer front a dificultats per documentar 
allò que està passant i han rebut impactes 
de projectils policials. Durant els desnona-
ments, molts fotoperiodistes també topen 
amb problemes per desenvolupar la seva 
tasca: són identificats i, en diversos casos, 
sancionats sense ser reconeguts com a 
professionals.

D’acord amb el registre del Mapa de la 
Censura, s’observa una tendència a l’alça 
pel que fa a sancions contra professionals 

en aplicació de la Llei 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana. La policia aplica la coneguda 
com a llei mordassa principalment a fotoperiodistes visiblement acreditats, als quals identifica i 
posa en el mateix sac que els activistes.

Davant d’aquest context, els periodistes han respost, i des d’organitzacions de professionals 
s’han aprofitat episodis concrets, com la detenció i el judici d’Albert Garcia o Mireia Comas, per 
assenyalar que no són casos aïllats i reclamar el respecte pel dret a la informació.

D’acord amb la informació compilada pel Mapa de la Censura, són pocs els incidents, però, que 
han tingut recorregut judicial. Per una banda, sovint és difícil identificar els agents responsables, 
i per l’altra, els procediments requereixen acompanyament i assessorament.

En tot cas, el Grup de Periodistes Ramon 
Barnils reclama la derogació de la llei mor-
dassa i una reforma del Codi penal, ja que 
considera que la legislació restrictiva és 
ara com ara el major escull contra la lli-
bertat de premsa. Alhora, defensa que cal 
seguir exigint la fiscalització de les actu-
acions policials perquè des dels mateixos 
poders públics es garanteixi el dret dels 
periodistes a treballar amb seguretat i així 
assegurar, també, el dret a la informació de 
la ciutadania. 

La policia cada vegada entén 
més el braçal i l’armilla com si 
fossin obligatòries i, així i tot, 
en molts casos dur-ne no ha 
impedit que la policia fereixi 
periodistes, els identifiqui o 
dificulti la seva feina

Durant els desnonaments, 
molts fotoperiodistes 
topen amb problemes per 
desenvolupar la seva tasca: 
són identificats i, en diversos 
casos, sancionats sense ser 
reconeguts com a professionals



22

 
 
POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

ANNEX
INCIDENTS DE COSSOS POLICIALS 
CONTRA PERIODISTES ELS ANYS 
2020 I 2021 RECOPILATS AL MAPA 
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2020
UN FOTÒGRAF, IDENTIFICAT I AMENAÇAT PER MOSSOS D’ESQUADRA

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
• Identificacions, retencions i detencions

 
BARCELONA 28/01/20 El fotoperiodista Angel García és apartat per agents antiavalots dels Mos-
sos d’Esquadra quan intenta documentar les identificacions de diferents joves a la plaça Urqui-
naona després de la convocatòria del col·lectiu «Urquinaona, ho tornarem a fer». Davant la seva 
protesta per l’actitud policial, els agents el forcen a identificar-se tot i portar el braçalet oficial de 
periodista, l’escorcollen i l’amenacen amb una denúncia per «desobediència a l’autoritat i ame-
naces».

• https://twitter.com/angelgarciafoto/status/1222266556916342786

ELS MOSSOS OBLIGUEN UNA FOTÒGRAFA A ENSENYAR LES IMATGES I L’AMENACEN

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
• Identificacions, retencions i detencions

 
BARCELONA 06/02/20 La fotògrafa Lorena Sopena ha estat identificada i retinguda per agents 
dels Mossos d’Esquadra quan feia una foto a uns activistes antiracistes que acabaven de sortir 
de la comissaria per denunciar una agressió. Sopena ha estat obligada a entrar a la comissaria i a 
ensenyar quines imatges havia fet sota amenaça de denunciar-la, requisar-li la càmera i posar-la 
a disposició judicial. «I potser no la podràs recuperar», l’han advertit.

• https://twitter.com/Occat93/status/1225494049643257856

ELS MOSSOS ESPIAVEN PERIODISTES I MITJANS DE COMUNICACIÓ

• Legislació i posicionaments de poders públics
 
CATALUNYA 03/03/20 La Directa ha destapat l’espionatge sistemàtic durant anys a periodistes 
i mitjans per part de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra. El reportatge, 
basat en més de 500 documents interns policials als quals ha tingut accés el mitjà, explica que 
els Mossos monitoraven especialment la feina del fotoperiodista Jordi Borràs, a qui acusaven 
d’identificar policies de paisà amb les seves imatges. També es van fixar en l’Agència 29-S, creada 
per diferents mitjans –incloent-hi la mateixa Directa– per tal de donar cobertura informativa de 
la vaga general del 29 de setembre de 2010, i que després es va replicar en altres mobilitzacions, 
com per exemple la vaga general del desembre de 2012 o el referèndum de l’1 d’Octubre. Segons 
aquest reportatge, el Departament d’Interior havia sol·licitat l’adreça on s’ubicaven les antenes 
d’emissió de les ràdios lliures Contrabanda, Bronka i Pica, participants de l’Agència 29-S, durant 
la vigília de la vaga del 2012.

• https://directa.cat/vint-anys-despionatge-a-lactivisme/

https://twitter.com/angelgarciafoto/status/1222266556916342786
https://twitter.com/Occat93/status/1225494049643257856
https://directa.cat/vint-anys-despionatge-a-lactivisme/
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ELS MOSSOS RECOMANEN «ANAR IDENTIFICATS» ALS PERIODISTES QUE TREBALLIN AL 
CARRER

• Legislació i posicionaments de poders públics
 
CATALUNYA 17/03/20 En un avís traslladat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra han recomanat que els periodistes que treballin al carrer mentre duri l’estat d’alarma 
vagin identificats amb el braçal o armilla oficials. L’avís també avança que els agents requeriran, 
a més de la credencial de periodista, un document acreditatiu del mitjà per al qual es treballa, una 
mesura que discrimina els periodistes freelance i autònoms.

• https://comunicacio21.cat/noticies/els-mossos-recomanen-als-periodistes-que-vagin-identi-
ficats-si-treballen-al-carrer/

UN FOTOPERIODISTA, IDENTIFICAT PELS MOSSOS D’ESQUADRA MENTRE TREBALLA AL 
CARRER

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 18/03/20 El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia que ha estat identificat a la plaça 
Espanya de Barcelona mentre fotografiava un control policial relacionat amb la crisi del corona-
virus.

• https://twitter.com/jordiborras/status/1240229635381747712

UN FOTÒGRAF, MULTAT PER LA GUÀRDIA URBANA MENTRE FA UNA GUÀRDIA

• Sanció administrativa (llei mordassa) 

BARCELONA 20/03/20 El fotoperiodista Adrián Sánchez ha estat multat per agents de la Guàrdia 
Urbana mentre estava a peu dret, enmig d’una guàrdia periodística a la plaça Espanya de Bar-
celona. Els agents s’han dirigit al grup de periodistes que estaven esperant, els ha identificat i 
finalment ha multat Sánchez per «desobediència a l’autoritat».

• https://twitter.com/sanchezberger/status/1241055843551973376

LA POLICIA DEIXA D’INFORMAR DE LES CONFISCACIONS DE MATERIAL SANITARI

• Pressions, censura o autocensura
 
ESTAT ESPANYOL 22/03/20 Després d’uns dies anunciant diverses confiscacions de material sa-
nitari –presumptament per part d’acaparadors o especuladors–, una ordre interna del Cos Naci-
onal de Policia ha prohibit que se segueixi informant els mitjans d’aquestes operacions.

• https://www.vozpopuli.com/espana/Policia-incautaciones-material-sanitario-coronavi-
rus_0_1339066253.html

https://comunicacio21.cat/noticies/els-mossos-recomanen-als-periodistes-que-vagin-identificats-si-treballen-al-carrer/
https://comunicacio21.cat/noticies/els-mossos-recomanen-als-periodistes-que-vagin-identificats-si-treballen-al-carrer/
https://twitter.com/jordiborras/status/1240229635381747712
https://twitter.com/sanchezberger/status/1241055843551973376
https://www.vozpopuli.com/espana/Policia-incautaciones-material-sanitario-coronavirus_0_1339066253.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Policia-incautaciones-material-sanitario-coronavirus_0_1339066253.html


25

LA GUÀRDIA CIVIL IDENTIFICA UN FOTÒGRAF MENTRE DOCUMENTA LES CARAMELLES

• Identificacions, retencions i detencions
 
CALLÚS 12/04/20 El fotoperiodista Jordi Borràs ha denunciat que ha estat identificat per agents 
de la Guàrdia Civil mentre prenia imatges de les caramelles celebrades des dels balcons a Callús 
(Bages). Els agents li han assegurat que «no podia treballar», malgrat que els mitjans de comu-
nicació són considerats «sector essencial», i han amenaçat en denunciar-lo, malgrat que per ara 
no hi ha notificada cap multa.

• https://twitter.com/jordiborras/status/1249315445825507329

ELS MOSSOS OBLIGUEN UN PERIODISTA A ENSENYAR LES IMATGES

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 08/05/20 El periodista Marc Andreu ha denunciat al seu perfil de Twitter que men-
tre passejava amb el seu fill i aprofitava per prendre algunes fotografies al carrer va ser aturat i 
identificat per una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que el van obligar a ensenyar les imatges de 
la càmera. Després d’identificar-se com a periodista li van exigir que anés amb braçalet, malgrat 
que aquest no és obligatori.

• https://twitter.com/MandreuBcn/status/1258790256121393153

UNA CORRESPONSAL FRANCESA DENUNCIA QUE LA POLICIA VOL OBLIGAR-LA A MOSTRAR 
LES IMATGES QUE HA GRAVAT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 09/05/20 Elise Gazengel, corresponsal a Catalunya de France 2 TV, ha estat envol-
tada per set agents de la policia espanyola que la van identificar i li van exigir veure les imatges 
per si se’ls reconeixia. La periodista estava gravant els controls policials en el desconfinament.

• https://twitter.com/EliseGaz/status/1259210746833092610?s=20

UNA FOTÒGRAFA IDENTIFICADA MENTRE DOCUMENTA UNA ACTUACIÓ POLICIAL

• Identificacions, retencions i detencions
 
TERRASSA 16/05/20 La fotoperiodista Mireia Comas ha denunciat, a través del seu compte de 
Twitter, que la policia local de Terrassa l’ha identificada mentre documentava una actuació poli-
cial al centre de la ciutat vallesana.

• https://twitter.com/mireiacomas/status/1261768222455537668

https://twitter.com/jordiborras/status/1249315445825507329
https://twitter.com/MandreuBcn/status/1258790256121393153
https://twitter.com/EliseGaz/status/1259210746833092610?s=20
https://twitter.com/mireiacomas/status/1261768222455537668
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

LA POLICIA LOCAL DEMANA QUE S’IDENTIFIQUIN DUES PERIODISTES QUE COBRIEN UNA 
PROTESTA SINDICAL

• Identificacions, retencions i detencions
 
LLEIDA 17/05/20 La Guàrdia Urbana ha demanat la identificació a les periodistes de l’ACN i Lleida 
TV que estaven cobrint una acció sindical de la Plataforma Fruita amb Justícia Social per denunci-
ar la vulneració de drets fonamentals dels temporers. Just en acabar l’acte, els agents han anat a 
buscar les periodistes i els han demanat que s'identifiquessin –malgrat que anaven abillats amb 
el braçalet oficial– i els han recriminat que estiguessin gravant, ja que segons els policies això 
no es podia fer. Segons testimonis presencials, la presència d’activistes que gravaven els fets ha 
ajudat a rebaixar la tensió i les exigències dels agents.

• https://twitter.com/destriem_ponent/status/1261972877638881280

ELS MOSSOS RETENEN I IDENTIFIQUEN UN FOTÒGRAF QUE COBRIA EL TALL DE TRÀNSIT A 
LA MERIDIANA

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 05/06/20 Agents dels Mossos d’Esquadra han retingut, identificat i amenaçat amb 
una denúncia per desobediència el fotògraf Xavi Hurtado mentre cobria el tall de trànsit de l’avin-
guda Meridiana de Barcelona per reivindicar l’alliberament dels presos polítics. El fotoperiodista 
denuncia també que un dels policies l’ha agafat sense mascareta ni guants.

• https://twitter.com/xavihurta/status/1269021401094197248

ELS MOSSOS D’ESQUADRA VETEN DIFERENTS MITJANS EN LA RODA DE PREMSA AMB ELS 
RESULTATS DE L’AUDITORIA INTERNA

• Pressions, censura o autocensura
 
SABADELL 29/06/20 Els Mossos d’Esquadra van negar l’accés a periodistes de mitjans com la 
Directa o TVE a la roda de premsa on responsables d’Interior presentaven els resultats de l’au-
ditoria interna per analitzar possibles abusos policials durant les protestes per la sentència als 
dirigents independentistes durant l’octubre del 2019.

Des dels perfils oficials de la conselleria d’Interior s’ha adduït a qüestions d’aforament per tal de 
respectar les distàncies de seguretat pel coronavirus i que els mitjans afectats no s’havien inscrit 
per a l’acte.

Des dels mitjans afectats –i d'altres, com Nació Digital– s’ha denunciat que mai els va arribar la 
convocatòria de la roda de premsa, fet que va impedir-los de facto la inscripció. Altres periodistes 
presents a la roda de premsa asseguren que dins la sala hi havia suficient lloc i que moltes cadi-
res estaven ocupades per agents policials

• https://directa.cat/els-mossos-presenten-lauditoria-mes-gran-de-la-historia-vuit-mesos-de-
spres-de-les-protestes-postsentencia/

• https://twitter.com/albertmartnez/status/1277573279365181440

https://twitter.com/destriem_ponent/status/1261972877638881280
https://twitter.com/xavihurta/status/1269021401094197248
https://directa.cat/els-mossos-presenten-lauditoria-mes-gran-de-la-historia-vuit-mesos-despres-de-les-protestes-postsentencia/
https://directa.cat/els-mossos-presenten-lauditoria-mes-gran-de-la-historia-vuit-mesos-despres-de-les-protestes-postsentencia/
https://twitter.com/albertmartnez/status/1277573279365181440
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MOSSOS D’ESQUADRA ESCORCOLLEN I IMPEDEIXEN LA FEINA DE FOTOPERIODISTES QUE 
COBREIXEN LES PROTESTES CONTRA EL REI

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
POBLET 20/07/20 Diversos fotoperiodistes que cobrien les protestes contra la visita dels reis espa-
nyols al monestir de Poblet han denunciat l’actitud dels Mossos d’Esquadra. En alguns casos han 
escorcollat i identificat els professionals de la informació, malgrat que portessin els braçals ofici-
als, i en almenys un altre cas han empès un fotògraf amb un monopeu mentre feia la seva feina.

• https://twitter.com/davidmelero__/status/1285219175410139141
• https://twitter.com/xavihurta/status/1285626813100838913

IDENTIFICACIONS I PRESSIONS ALS PERIODISTES QUE COBREIXEN UN ACTE DE VOX

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
• Identificacions, retencions i detencions

 
CAMBRILS 18/08/20 Periodistes enviats a cobrir l’acte de la formació d’extrema dreta Vox a Cambrils 
per l’aniversari de l’atemptat gihadista del 2017, i la contraconvocatòria antifeixista de protesta, denun-
cien que el dispositiu dels Mossos d’Esquadra els ha impedit fer la seva feina, tant barrant-los l’accés 
com expulsant-los d’altres emplaçaments alternatius des d’on intentaven prendre imatges i seguir els 
esdeveniments. Quasi tots els informadors han estat identificats pels policies en algun moment o altre.

• https://www.revistacambrils.cat/noticia/30332/una-concentracio-antifeixista-planta-cara-
a-lhomentage-de-vox-en-el-tercer-aniversari-de-l

ELS MOSSOS DIFICULTEN L’ACCÉS D’UN PERIODISTA A 'VILAWEB'

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions'
 
BARCELONA 18/09/20 Un dispositiu de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels 
Mossos d’Esquadra va dificultar l’accés del periodista Alaaddine Azzouzi al seu lloc de treball. 
El divendres que van transcórrer els fets, arran de l’execució d’un desnonament, hi havia un 
ampli desplegament policial al barri del Raval de Barcelona, on es troba la redacció de Vilaweb.

Després de donar una volta per trobar algun altre accés, Azzouzi va demanar als agents que el 
deixessin creuar el cordó policial, però aquests s’hi van negar.

Segons relata el periodista, com que no tenia carnet perquè fa molt poc que treballa al mitjà, va 
suggerir els Mossos que s’apropessin a Vilaweb a preguntar-ho. Tot i que una companya amb 
acreditació va certificar la vinculació del periodista amb el mitjà davant el cordó, van continuar 
impedint el pas a Azzouzi. Després de demanar-li el DNI, encara van fer-lo esperar fins que un 
altre treballador del mitjà va tornar a acreditar el vincle laboral del periodista.

L’afectat assegura que l’actitud dels Mossos va ser diferent amb la resta de treballadors i així ho va 
denunciar a Twitter. Una denúncia que també va fer extensible a les xarxes el fotògraf Albert Salamé: 
“Aquest és el dispositiu de l’ARRO que ha posat problemes al company Aladdin per ac-
cedir a la redacció de VilaWeb on treballa (dins de l’espai acotat). Jo no he tingut cap pro-
blema per accedir-hi (després d’identificar-me). No sigui per què jo soc més ‘blanquet’”.

• https://twitter.com/aladdin_azr/status/1306866057928421376

https://twitter.com/davidmelero__/status/1285219175410139141
https://twitter.com/xavihurta/status/1285626813100838913
https://www.revistacambrils.cat/noticia/30332/una-concentracio-antifeixista-planta-cara-a-lhomentage-de-vox-en-el-tercer-aniversari-de-l
https://www.revistacambrils.cat/noticia/30332/una-concentracio-antifeixista-planta-cara-a-lhomentage-de-vox-en-el-tercer-aniversari-de-l
https://twitter.com/aladdin_azr/status/1306866057928421376
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

LA BRIMO EMPENTA UN FOTOPERIODISTA I OBSTACULITZA LA SEVA FEINA

• Agressions físiques
• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

 
BARCELONA 01/10/2020 El fotoperiodista Jordi Borràs, amb braçalet i casc logotipat, intentava 
enregistrar una detenció d’un noi a la plaça Catalunya de Barcelona per a El Món quan un agent 
no identificat de l’Àrea de Brigada Mòbil (ABM o BRIMO) dels Mossos d’Esquadra va posar-se da-
vant de la càmera per tal d’impedir-ho. Quan Borràs es va moure cap a una banda per evitar que 
tapés l’escena de la detenció, l’agent es va desplaçar per tornar a impedir-li la gravació. Així va 
quedar enregistrat pel mateix fotoperiodista, que ho va difondre a les xarxes socials.

• https://twitter.com/jordiborras/status/1311772241978445824
• https://twitter.com/ramossalvat/status/1311918426798149632

UN MOSSO COLPEJA UNA PERIODISTA DE LA SER

• Agressions físiques
 
BARCELONA 01/10/2020 La periodista de la SER Catalunya Anna Punsí va enregistrar com un 
policia antiavalots li colpejava el braç. Punsí va penjar el vídeo a Twitter, on s’aprecia com els 
Mossos es despleguen al carrer Xuclà de Barcelona i, de retirada, un d’ells passa pel costat de la 
periodista i li dona el cop.

• https://twitter.com/punsix/status/1311768485421293569

ELS MOSSOS DENUNCIEN UN FOTOPERIODISTA PER DESOBEDIÈNCIA A L’AUTORITAT

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 05/10/20 El fotoperiodista freelance Lorenzo D’Agostino denuncia que la policia ca-
talana l’ha multat amb 600 euros quan estava cobrint un desnonament. Els fets es remunten al 
5 d’octubre al carrer Còrsega de Barcelona. D’Agostino explica que com que no duia ni armilla ni 
braçalet posat –ja que no és obligatori– no va ser obligat a treballar des de darrera la línia poli-
cial, com la resta de premsa. Quan gravava com treien els activistes de la porta, els Mossos s’hi 
van apropar i ell es va identificar com a premsa. Explica que un dels agents va dir-li: «Com has de 
ser premsa tu…» i va donar-li una puntada de peu al cul.

Tot i identificar-se, els Mossos van respondre que no consideraven que estigués exercint per no 
dur l’armilla taronja, però que excepcionalment no el denunciarien per ser efectivament periodis-
ta. «Immediatament després vaig anar a informar-me al Col·legi de Periodistes, on em van confir-
mar que no és obligatori dur-la, però m’ha arribat la denúncia a casa», explica.

https://twitter.com/jordiborras/status/1311772241978445824
https://twitter.com/ramossalvat/status/1311918426798149632
https://twitter.com/punsix/status/1311768485421293569
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UN POLICIA NACIONAL OBSTACULITZA LA FEINA D’UNA FOTOPERIODISTA DURANT EL 9-O

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
VALÈNCIA 09/10/20 Un agent de la Policia Nacional ha volgut retenir la fotoperiodista Eva Máñez 
durant la manifestació antifeixista del 9-O. Quan era entre el grup de professionals que cobria la 
convocatòria, un agent se li ha apropat i li ha requerit que l’acompanyés a la furgoneta policial. 
Máñez denuncia que ha insistit que era fotoperiodista i que estava treballant per a Valencia Pla-
za, però que l’agent no li ha permès mostrar l’acreditació. Altres companys de professió hi han 
intervingut i l’agent ha desistit.

Máñez relaciona aquest episodi amb la fotografia que havia fet en una altra manifestació, 
aquell mateix dia, convocada per España 2000 al barri de Benimaclet. La fotoperiodista va 
capturar el moment en què el cap de la Policia Nacional saludava José Luis Roberto Navarro, 
El Cojo, president d’España 2000-Respeto en la Comunidad Valenciana. “Penso que va ser un 
marcatge”, denuncia.

ELS MOSSOS DETENEN UNA FOTOPERIODISTA I L’ACUSEN D’ATEMPTAT CONTRA  
L’AUTORITAT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
• Identificacions, retencions i detencions

 
TERRASSA 13/10/20 Els Mossos d’Esquadra van detenir la fotoperiodista Mireia Comas quan co-
bria un desallotjament d’una dona amb un nadó al carrer Àngel Guimerà, al barri de Can Palet de 
Terrassa, del qual havia alertat l’entitat Terrassa Sense Murs. La fiscalia va sol·licitar un any de 
presó per a la fotoperiodista i el pagament d’una indemnització de 170 euros –per la presumpta 
agressió a un dels agents– en el judici ràpid que es va celebrar l’endemà.

L’atestat policial recull que Comas va intentar accedir a la zona on s’estava produint la detenció, 
però ella assegura que en cap moment va intentar entrar al pis on eren els agents, sinó que es va 
quedar al replà de l’ascensor amb la càmera. “Quatre agents em van envoltar dient-me que em 
traurien la càmera si feia fotos i jo em vaig identificar”. Denuncia “amenaces” i “intimidacions” per 
part dels agents, que la van voler retenir. És aleshores –relata– quan, en voler marxar de l’edifici, 
una agent li va barrar el pas i van tenir una “topada”. Comas denuncia que la van placar contra la 
paret i la van tenir una hora emmanillada dempeus i mitja hora més dins el vehicle policial, també 
emmanillada i amb el cinturó posat.

• https://directa.cat/els-mossos-detenen-una-fotoperiodista-durant-un-desnonament-a-ter-
rassa/

• https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75863/demanen-any-preso-fotoperi-
odista-detinguda-aquest-dimarts-desnonament-terrassa

https://directa.cat/els-mossos-detenen-una-fotoperiodista-durant-un-desnonament-a-terrassa/
https://directa.cat/els-mossos-detenen-una-fotoperiodista-durant-un-desnonament-a-terrassa/
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75863/demanen-any-preso-fotoperiodista-detinguda-aquest-dimarts-desnonament-terrassa
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75863/demanen-any-preso-fotoperiodista-detinguda-aquest-dimarts-desnonament-terrassa
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

UN MOSSO INTIMIDA UN FOTOPERIODISTA DURANT UN DESNONAMENT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 15/10/20  El fotoperiodista Emili Puig acabava de fer algunes fotografies del 
dispositiu policial al carrer Aragó de Barcelona arran d’un desnonament quan un mosso de la 
unitat d’antiavalots ARRO el va seguir i li va demanar el mòbil. Segons Puig, l’agent va ampliar 
la foto i en veure que hi sortia ell fent-se un petó amb una dona, el va “coaccionar” perquè no 
la publiqués enlloc. Aleshores va ser quan el fotoperiodista va demanar-li el número d’ordre 
públic (NOP) i un altre agent va apropar-s’hi i va demanar-li la identificació personal i pro-
fessional.

• https://twitter.com/emilipuig_/status/1316665061876928512

IDENTIFIQUEN I AMENACEN DE DENUNCIAR SIS FOTOPERIODISTES QUAN TORNAVEN DE LA 
MANIFESTACIÓ EN SUPORT DE MIREIA COMAS

• Identificacions, retencions i detencions
 
TERRASSA 18/10/20 Un grup de fotoperiodistes que s’havia manifestat en suport de la fotope-
riodista detinguda durant un desnonament, Mireia Comas, han estat identificats pels Mossos 
d’Esquadra. Quan han arribat a Barcelona des de Terrassa s’han dirigit a la plaça Urquinaona, on 
s’havia convocat una manifestació per les xarxes socials. En arribar-hi, uns agents els han iden-
tificat i els han dit que “si hi havia disturbis ens denunciarien perquè tenien les nostres dades”, 
explica la fotoperiodista Lorena Sopena.

LA POLICIA FA FORA CINC PERIODISTES DE LA CASA BUENOS AIRES QUAN COBRIEN LA 
REOCUPACIÓ DE L’ESPAI

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 28/10/20 En el moment en què la casa Buenos Aires va ocupar-se de nou durant la 
manifestació, un grup de cinc periodistes va entrar al jardí de la finca per poder fer-ne la cobertura 
periodística. Els Mossos d’Esquadra els van impedir la tasca, els van identificar i els van fer fora.

Entre els periodistes hi havia Andreu Merino, de Nació Digital, que ha denunciat a xarxes que “els 
agents antiavalots ens van obligar a marxar amb l’argument que érem en una propietat privada”. 
Així mateix, Carme Rocamora, d’El Jardí, va reivindicar el dret a informar sobre el que estava pas-
sant i va denunciar que els Mossos “actuen sense ningú que els enregistri”.

• https://twitter.com/andreumerino/status/1321784398493134851

https://twitter.com/emilipuig_/status/1316665061876928512
https://twitter.com/andreumerino/status/1321784398493134851
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ELS MOSSOS EXPULSEN, IDENTIFIQUEN I AMENACEN UNA FOTOPERIODISTA DURANT UN 
DESNONAMENT A CIUTAT MERIDIANA

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
• Identificacions, retencions i detencions

 
BARCELONA 29/10/20 La fotoperiodista Lorena Sopena feia fotos per al Diari de Barcelona del 
desnonament d’una família amb tres criatures al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona quan 
agents de la unitat d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra la van fer fora, esgrimint que “no era 
un lloc segur”.

Sopena, que duia braçalet de premsa i no dificultava les tasques policials, explica que va insistir 
en la necessitat de ser a un lloc on tenir visibilitat. Els Mossos van demanar-li que s’acredités i 
van dir-li que la denunciarien per desobediència.

• https://twitter.com/Occat93/status/1322500376831139840

ELS MOSSOS D’ESQUADRA DIFICULTEN LA FEINA D’UN FOTOPERIODISTA DURANT UN DES-
NONAMENT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 09/11/20 El fotoperiodista Pau de la Calle denuncia les condicions amb què va haver 
de cobrir un desnonament al carrer Villarroel de Barcelona, en el marc d’un reportatge que està 
preparant com a freelance. Segons de la Calle, la policia no només va obligar la premsa a allu-
nyar-se del lloc dels fets, fora del cordó policial, sinó que es va ordenar a un dels dispositius que 
posés una furgoneta davant de la porteria abans d’obrir l’immoble amb un ariet per executar el 
desnonament, tal com es pot veure en el vídeo que va penjar a Twitter.

• https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1325783827072114690

ELS MOSSOS IDENTIFIQUEN ALGUNS PERIODISTES DURANT UN DESNONAMENT A BARCELONA

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 24/11/20 Durant un desnonament al carrer Artà del districte barceloní de Nou Barris, 
els Mossos d’Esquadra van identificar alguns periodistes que anaven degudament acreditats. La 
fotoperiodista Lorena Sopena ho ha denunciat a Twitter:

• https://twitter.com/Occat93/status/1331248745040785409

https://twitter.com/Occat93/status/1322500376831139840
https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1325783827072114690
https://twitter.com/Occat93/status/1331248745040785409
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JUDICI CONTRA LA FOTOPERIODISTA MIREIA COMAS

• Denúncies, procediments i resolucions judicials
 
TERRASSA 02/12/20 La fotoperiodista Mireia Comas va ser detinguda mentre cobria un desno-
nament a Terrassa el 14 d’octubre, juntament amb la dona que estava ocupant el pis, vinculada a 
Terrassa Sense Murs. La fiscalia acusa Comas d’atemptat contra l’autoritat i li demana un any de 
presó i una multa de 170 euros.

• https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76406/cas-mireia-comas-vist-senten-
cia-seu-advocat-admet-bones-sensacions-pero-demana-prudencia

EL MOSSOS IDENTIFIQUEN PERIODISTES QUE COBREIXEN LES CONVOCATÒRIES DEL 6-D

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 06/12/20 Els Mossos han identificat alguns fotògrafs i periodistes acreditats a la plaça 
Sant Jaume de Barcelona, on estava convocat l’acte del partit d’extrema dreta Vox. El canal d’infor-
mació L’Alerta ho ha denunciat i fotografiat, i el Sindicat de Periodistes ho ha titllat d’”absolutament 
inadmissible” i ha exigit que es respecti el dret a la informació i no es posin “traves” als professionals.

• https://twitter.com/periodistescat/status/1335527619601850371

ELS MOSSOS AGREDEIXEN UN FOTOPERIODISTA QUE COBRIA UN DESNONAMENT

• Agressions físiques
 
BARCELONA 14/12/20 El fotoperiodista Joan Mateu Parra ha rebut tres cops de porra extensible 
quan cobria un desallotjament al número 597 del carrer Còrsega de Barcelona. A banda de tres 
detencions, els agents dels Mossos han carregat contra les persones que eren a la porta de l’im-
moble, entre elles Parra.

El fotògraf Pau Venteo ha denunciat per Twitter que “el company fotoperiodista @joanmateuparra 
ha estat agredit diverses vegades pels mossos amb les porres extensibles mentre treballava 
cobrint el desnonament a Barcelona d’aquest matí», i ha enllaçat un vídeo on es veu com alguns 
agents colpegen qui està enregistrant el moment.

• https://twitter.com/Pauventeo/status/1338470356991029251

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76406/cas-mireia-comas-vist-sentencia-seu-advocat-admet-bones-sensacions-pero-demana-prudencia
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76406/cas-mireia-comas-vist-sentencia-seu-advocat-admet-bones-sensacions-pero-demana-prudencia
https://twitter.com/periodistescat/status/1335527619601850371
https://twitter.com/Pauventeo/status/1338470356991029251
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MULTA DE 500 EUROS A UN PERIODISTA QUE COBRIA UNA PROTESTA AL PORT DE SAGUNT

• Denúncies, procediments i resolucions
 
SAGUNT 15/12/20 El periodista del diari Samaruc Digital ha rebut una multa de 500 euros arran 
de la cobertura d'una protesta de rebuig al comerç d’armes, el 10 de desembre de 2019, dins el 
recinte del port de Sagunt, quan hi atracava el vaixell saudita Bahri Abha.

Organitzada per Acció Ecologista-Agró i Antimilitaristes-MOC, els cinc antimilitaristes que van 
participar-hi amb granotes grogues i pancartes amb els lemes “Pareu la guerra” i “La guerra co-
mença ací” també van ser sancionats amb el mateix import.

Les propostes de sancions han estat interposades per l’Autoritat Portuària de València (APV), entitat pú-
blica dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

• https://www.apuntmedia.es/va/noticies/economia/multes-de-500-euros-a-cadascun-dels-
sis-pacifistes-que-protestaren-contra-el-comerc-d-armes-al-port-de-sagunt

2021
UN AGENT DELS MOSSOS EMPENTA I COLPEJA UN FOTOPERIODISTA

• Agressions físiques
 
BARCELONA 14/01/21 El fotoperiodista Pol Cartie denuncia haver rebut empentes i cops per part 
d’un agent d’ARRO de Mosso durant el desnonament d’un habitatge al carrer de la Riereta del 
barri del Raval de Barcelona. Cartie, que ho cobria com a freelance amb braçalet al braç, relata 
que part de la premsa que cobria el desnonament es va quedar entre els activistes i el cordó de 
mossos, i que els agents van començar a empentar-los. Tot i identificar-se com a premsa, denun-
cia que un agent va continuar colpejant-lo a l’estómac fins que va marxar obrint-se pas entre la 
gent. Cartie afegeix que l’agent no duia la identificació policial visible i es va negar a facilitar-la.

• https://twitter.com/polcartiephoto/status/1349779365203234819

IDENTIFIQUEN LA FOTOPERIODISTA MIREIA COMAS

• Identificacions, retencions i detencions
 
TERRASSA 21/01/21 La fotoperiodista Mireia Comas ha denunciat que ha estat identificada men-
tre cobria un macrooperatiu de Mossos d’Esquadra al barri de Ca n’Anglada de Terrassa. Comas 
assegura que eren tres fotògrafs, però només l’han identificat a ella: “Primer el caporal em va 
informar que no podia fer fotos, vam discutir i li vaig recordar que ja havíem 
tingut problemes fa poc i sembla que va recapacitar”. La fotoperiodista està 
convençuda que saben qui és, entre altres coses, perquè va ser detinguda el 13 
d’octubre quan cobria un desnonament.

• https://twitter.com/mireiacomas/status/1352516939575418883

https://www.apuntmedia.es/va/noticies/economia/multes-de-500-euros-a-cadascun-dels-sis-pacifistes-que-protestaren-contra-el-comerc-d-armes-al-port-de-sagunt
https://www.apuntmedia.es/va/noticies/economia/multes-de-500-euros-a-cadascun-dels-sis-pacifistes-que-protestaren-contra-el-comerc-d-armes-al-port-de-sagunt
https://twitter.com/polcartiephoto/status/1349779365203234819
https://twitter.com/mireiacomas/status/1352516939575418883
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LA POLICIA IDENTIFICA UN FOTOPERIODISTA DURANT UN MÍTING DE VOX

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 01/02/21 El fotoperiodista David Melero, col·laborador del canal d’informació L’Aler-
ta, ha estat identificat per dos policies espanyols de paisà durant el míting de Vox al barri del 
Carmel de Barcelona. Segons ha relatat Melero, els candidats d’extrema dreta Ignacio Garriga i 
Santiago Abascal l’han reconegut arran dels vídeos dels incidents a Sabadell el dia anterior i han 
cridat en castellà: “Policia, deteniu-lo”.

• https://twitter.com/davidmelero__/status/1356243743607828487
• https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/david-melero-santia-

go-abascal-va-demanar-a-la-policia-que-em-detinguessin/audio/1091636/

UN AGENT DE LA BRIMO DISPARA UNA SALVA CONTRA UN FOTOPERIODISTA

• Agressions físiques
 
SALT 07/02/21 Un agent de la unitat de la BRIMO dels Mossos d’Esquadra ha disparat una salva 
contra el fotoperiodista Joan Gálvez, que cobria l’acte del partit d’extrema dreta Vox a Salt. Tal 
com s’aprecia en les imatges preses pel mateix fotògraf, un agent s’ha apropat cap a Gálvez, 
degudament acreditat, i ha disparat. “Després de rebre el tret de la salva sense projectil he caigut 
a terra atordit i amb molt de mal a les orelles”, ha relatat a Twitter. En el mateix fil denuncia que 
no li han volgut facilitar el número de l’escopeter que ha disparat, però l’ha trobat gràcies a les 
fotografies d’altres fotoperiodistes.

• https://twitter.com/joangalvezfoto/status/1358457528355598338
• https://twitter.com/MagrinyaJordi/status/1358531015711555593

DENUNCIEN UN FOTOPERIODISTA PER DESOBEDIÈNCIA

• Denúncies, procediments i resolucions judicials
• Identificacions, retencions i detencions

 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 07/02/21 Un caporal de Mossos d’Esquadra ha identificat el fotò-
graf Xavi Hurtado i li ha comunicat que el denunciaria per desobediència durant un acte de Vox 
a l’Hospitalet de Llobregat. Hurtado ha explicat que com que no li han permès creuar el cordó 
policial, ha creuat un parc infantil per arribar a l’altra banda i evitar passar entre militants de Vox. 
Un mosso se li ha apropat corrent i l’ha encastat contra una filera de pilones. En lliurar el carnet 
de premsa i el DNI, l’agent ha rebutjat l’acreditació i Hurtado pensa que el voldrà fer constar com 
a manifestant. L’afectat assegura que anirà a Urgències per fer un informe de lesions i probable-
ment interposarà una denúncia. El periodista Ignasi Escudero ho ha enregistrat.

• https://twitter.com/ignasiescudero/status/1358500019557572609
• https://twitter.com/xavihurta/status/1358528801660149760

https://twitter.com/davidmelero__/status/1356243743607828487
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/david-melero-santiago-abascal-va-demanar-a-la-policia-que-em-detinguessin/audio/1091636/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/david-melero-santiago-abascal-va-demanar-a-la-policia-que-em-detinguessin/audio/1091636/
https://twitter.com/joangalvezfoto/status/1358457528355598338
https://twitter.com/MagrinyaJordi/status/1358531015711555593
https://twitter.com/ignasiescudero/status/1358500019557572609
https://twitter.com/xavihurta/status/1358528801660149760
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UN FOTÒGRAF REP L’IMPACTE D’UNA BALA DE FOAM

• Agressions físiques
 
BARCELONA 16/02/21 En el marc de les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, el fo-
tògraf Josep Lago ha rebut l’impacte a la zona de l’engonal, però finalment no ha requerit atenció 
mèdica perquè el cinturó i la jaqueta l’han protegit: “No tenia cap sentit el tret, perquè no estava 
passant res”, assegura.

UN FOTOPERIODISTA FERIT A LA MÀ PER UNA BALA DE FOAM

• Agressions físiques
 
BARCELONA 16/02/21 En el marc de les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, el 
fotoperiodista Jordi Borràs ha estat ferit pel mateix tipus de projectil a la mà quan sostenia la 
càmera per fer una foto.

UN FOTÒGRAF REP L’IMPACTE D’UNA BALA DE FOAM

• Agressions físiques
 
BARCELONA 16/02/21 En el marc de les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, un 
fotògraf de Reuters va rebre tres impactes de foam, però no en tenim més informació.

UNA PERIODISTA REP L’IMPACTE D’UNA BALA DE FOAM AL CAP

• Agressions físiques
 
BARCELONA 16/02/21 En el marc de les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, la 
periodista d’Europa Press Marta Palma va rebre un fort impacte de foam al cap, darrere l’orella, 
mentre trucava a una ambulància perquè assistís la noia a qui li van buidar un ull. Palma explica 
que des del 112 van demanar-li a quina altura de Via Augusta es trobava i es va haver d’allunyar 
una mica de la vorera, amb l’armilla de premsa i el braçalet posats, per veure el número: “Al mig 
hi havia contenidors cremant i manifestants llançant objectes. Just en dir-li el número, vaig notar 
un impacte molt fort al cap i em vaig marejar moltíssim”. Després de ser atesa a l’ambulància, a 
l’hospital li van fer un TAC i van descartar res greu, però assegura que encara té marejos.

UN FOTOPERIODISTA REP UN IMPACTE DE FOAM A LA CAMA A GIRONA

• Agressions físiques
 
GIRONA 16/02/21 El fotoperiodista Oriol Roura ha rebut l’impacte d’un projectil de foam a la cama 
mentre cobria les protestes.
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UN FOTOPERIODISTA, FERIT AL TURMELL PER PROJECTIL DE FOAM A BARCELONA

• Agressions físiques
 
BARCELONA 17/02/21 Durant el segon dia de mobilitzacions contra l’empresonament de Pablo 
Hasél, el fotoperiodista i col·laborador de la Directa Freddy Davies ha estat ferit a un turmell per 
l’impacte d’un projectil de foam dels Mossos d’Esquadra, tot i anar degudament acreditat amb 
l’armilla de premsa. Ha estat atès a l’Hospital del Mar de Barcelona, on li han posat quatre punts 
de sutura.

• https://twitter.com/La_Directa/status/1362128267193552899

UNA PERIODISTA ÉS COLPEJADA PER LA POLICIA

• Agressions físiques
 
VALÈNCIA 18/02/21 La periodista de la televisió valenciana Mar Segura Mondéjar ha denunciat 
que, mentre cobria la manifestació per la llibertat d’expressió en directe per al programa Pròxima 
parada, la Policia Nacional espanyola li ha pegat: “No els ha importat que portés el micròfon d’À 
Punt. És només una mostra de la desproporció i brutalitat de l’actuació policial hui”. En un fil de 
tuits ha afegit que hi ha hagut “moltíssims més casos d’agressions per part d’una policia que no 
respecta ni el dret a la informació”.

• https://twitter.com/MarseguraM/status/1362517551700393989

LA POLICIA COLPEJA PER L’ESQUENA UN PERIODISTA

• Agressions físiques
 
VALÈNCIA 18/02/21 El periodista de València Extra Sergi Pau ha explicat que quan anava al metro, 
la Policia Espanyola li ha colpejat la motxilla que duia a l’esquena amb la porra: «Anava identificat. 
Amb les mans amunt li he repetit: ‘Vinc de premsa, vinc de premsa’». En declaracions a Levante, 
Pau ha explicat que se li estava acabant la bateria del mòbil i ha decidit marxar: «A l’entrada m’he 
trobat quatre antidisturbis que no paraven de dir-me que marxés, però jo amb la meva acredita-
ció penjant he intentat explicar-los que era periodista i que només volia tornar a casa». Tot i que 
el cop no li ha fet mal, ha acabat marxant.

• https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denun-
cia-agresiones-policiales-35138898.html

https://twitter.com/La_Directa/status/1362128267193552899
https://twitter.com/MarseguraM/status/1362517551700393989
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denuncia-agresiones-policiales-35138898.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denuncia-agresiones-policiales-35138898.html
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UN FOTOPERIODISTA, COLPEJAT PER LA POLICIA

• Agressions físiques
 
VALÈNCIA 18/02/21  El fotoperiodista de Levante Germán Caballero ha denunciat per Twitter que 
la policia li ha propinat alguns cops de porra al ventre i a les cames mentre cobria la protesta 
contra l’empresonament de Pablo Hasél. Un altre fotògraf ha capturat el moment i Caballero ho 
ha difós a xarxes amb una altra imatge del genoll colpejat.

• https://twitter.com/gcaballero1/status/1362553859932119041
• https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denun-

cia-agresiones-policiales-35138898.html

UN PROJECTIL DE FOAM FEREIX UN FOTOPERIODISTA AL COLZE A BARCELONA

• Agressions físiques
 
BARCELONA 18/02/21 En el marc de les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, el 
fotoperiodista explica a Mèdia.cat que, quan es trobava a deu metres de la línia policial, sol i 
acreditat, un agent dels Mossos d’Esquadra ha disparat un projectil de foam que li ha impactat 
al colze. El ferit, que ha estat assistit a l’Hospital de Sant Pau, assegura que almenys un altre fo-
toperiodista també ha rebut l’impacte de foam.

ELS MOSSOS COLPEGEN UN FOTOPERIODISTA AL BARRI DE GRÀCIA

• Agressions físiques 

BARCELONA 20/02/21 El fotoperiodista Joan Gálvez ha denunciat a les xarxes socials que la po-
licia l’ha colpejat cinc vegades, una d’elles a les costelles, durant la càrrega al barri de Gràcia de 
Barcelona. Un nombrós grup de manifestants ha quedat encapsulat al carrer Gran de Gràcia i 
la BRIMO ha carregat i ha causat diversos ferits. Gálvez, que duia una càmera al casc i ha pogut 
enregistrar el moment, assegura que quan ha intentat distanciar-se de la càrrega cridant que era 
premsa, “un dels mossos que ens ha apallissat m’ha encastat contra l’escut”.

• https://twitter.com/joangalvezfoto/status/1363261464052707339

ELS MOSSOS IDENTIFIQUEN UN FOTOPERIODISTA DURANT UN DESNONAMENT

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 03/03/21 El fotoperiodista Juan Camilo Moreno ha denunciat que, mentre treballava 
en un reportatge sobre desnonaments al Poble-sec, els Mossos l’han “interrogat i identificat”. En 
unes imatges que ha penjat a Twitter es pot veure l’escena.

• https://twitter.com/JuankMoreno13/status/1376968331928993800

https://twitter.com/gcaballero1/status/1362553859932119041
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denuncia-agresiones-policiales-35138898.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/19/unio-periodistes-denuncia-agresiones-policiales-35138898.html
https://twitter.com/joangalvezfoto/status/1363261464052707339
https://twitter.com/JuankMoreno13/status/1376968331928993800
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DOS AGENTS DE MOSSOS IDENTIFIQUEN UN FOTOPERIODISTA

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 06/03/21 El fotoperiodista freelance i col·laborador de l’agència NurPhoto Carlos 
Pérez Martínez ha estat identificat per agents dels Mossos d’Esquadra després de fotografiar 
una identificació en un portal. Explica a Mèdia.cat que, quan sortia de la parada de metro de Giro-
na per anar a cobrir la manifestació per la llibertat de Pablo Hasél, ha tret la càmera, ha mostrat 
el braçalet, ha fet unes fotos perquè estaven identificant una noia en un portal i ha continuat ca-
minant direcció cap a la manifestació. Quan havia caminat alguns metres, dos agents l’han aturat 
i li han recriminat haver pres les fotografies: «He tornat a mostrar el braçalet de premsa i a dir-los 
que ja l’havia mostrat a un agent, que ho ha confirmat. Em diuen que estan en alerta terrorista 
nivell 4 i que ja m’han dit que no fes fotos per protegir l’anonimat de la noia, i que els acompanyi 
a la porteria per identificar-me». El fotoperiodista s’ha sorprès després que un agent introduís les 
seves dades en una tauleta i li digués que no hi sortia i que no l’havien identificat abans. «Que jo 
sàpiga, finalment, no m’han multat», conclou.

ELS MOSSOS IDENTIFIQUEN PREMSA DURANT UN DESNONAMENT

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 08/04/21 Els Mossos d’Esquadra desplacen la premsa fora d’un perímetre policial 
durant un desnonament al número 6 de Príncep de Viana i identifica alguns professionals.

• https://twitter.com/retiolus/status/1380154824889663489

CONDEMNEN A DOS ANYS DE PRESÓ UN MOSSO PER FERIR UN PERIODISTA FA CINC ANYS

• Agressions físiques
 
BARCELONA 29/04/21 Comença el judici contra un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra acusat d’haver trencar un dit de la mà al periodista de la Directa Jesús Rodríguez el 25 de 
maig de 2016, durant les protestes contra el desallotjament de l’espai okupat Banc Expropiat, al 
barri de Gràcia. El jutjat d’instrucció número 15 va ser el responsable d’investigar i valorar els fets 
que jutja l’Audiència de Barcelona avui i demà.

[Darrera actualització]

La secció desena de l’Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó l’agent de la 
Brigada Mòbil per un delicte de lesions amb ús d’instrument perillós, amb l’agreujant de valer-se 
del caràcter públic del seu càrrec. La sentència considera fets provats que el policia va colpejar el 
periodista “amb l’ànim d’atemptar contra la seva integritat física de forma gratuïta”. A més, també 
li imposa la suspensió per a l’exercici de la seva activitat policial durant els dos anys de condem-
na, que tal com preveu la llei no li comportaran la privació de llibertat perquè no té antecedents 
penals, i haurà d’indemnitzar Rodríguez amb 7.275 euros en concepte de responsabilitat civil i 
pagar les costes processals.

• https://directa.cat/un-mosso-va-a-judici-acusat-de-ferir-un-periodista-de-la-directa-durant-
les-protestes-pel-banc-expropiat/

https://twitter.com/retiolus/status/1380154824889663489
https://directa.cat/un-mosso-va-a-judici-acusat-de-ferir-un-periodista-de-la-directa-durant-les-protestes-pel-banc-expropiat/
https://directa.cat/un-mosso-va-a-judici-acusat-de-ferir-un-periodista-de-la-directa-durant-les-protestes-pel-banc-expropiat/
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MOSSOS APLICA LA 'LLEI MORDASSA' A UN FOTÒGRAF PER PUBLICAR UNA IMATGE

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 31/05/21 El fotògraf Xavi Hurtado ha rebut una notificació de sanció de 601 euros, en 
aplicació de la llei mordassa, per haver publicat a Twitter i Instagram la fotografia on apareix el 
sergent mentre el retenia el dia 5 de juny de 2020 durant el tall de trànsit de l’avinguda Meridiana 
de Barcelona per reivindicar l’alliberament dels presos polítics. La notificació especifica que amb 
la difusió de la imatge, “tothom ha tingut accés per veure el rostre, imatges i comentaris fets al 
sergent, per la qual cosa compromet greument la seva seguretat i la de la seva família”. Hurtado 
ja va ser identificat i denunciat aquell dia per desobediència.

• https://twitter.com/xavihurta/status/1399295389040267275

 
UN MOSSO DIFICULTA LA FEINA A UN PERIODISTA DURANT UN DESALLOTJAMENT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
MANRESA 14/06/21 Durant l’ocupació d’una oficina de CaixaBank per part de la PAHC Bages, un 
agent antidisturbis de l’ARRO de Mossos va dificultar la feina al periodista de Nació Manresa 
Pere Fontanals. Segons relata, i es pot veure en un vídeo, el policia, que formava part del cordó 
per al desallotjament, li va exigir que guardés “distància de seguretat”. Fontals defensa que ja la 
mantenia i que a més anava acreditat amb braçalet, però, així i tot, l’agent va suggerir-li que anés 
“a l’altra banda” i fes un “pla general”. “Vaig respondre que si estava fent alguna cosa il·legal, em 
detingués i si no, deixés de coaccionar-me”, explica.

• https://twitter.com/ArmandLR95/status/1404412509621194758

 
DOS AGENTS DE MOSSOS ORDENEN ESBORRAR UNA IMATGE A UNA FOTOPERIODISTA I 
L’AMENACEN AMB UNA SANCIÓ

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
TERRASSA 30/06/21 El passat 30 de juny, durant un control policial al barri de Ca n’Anglada de 
Terrassa, dos agents antiavalots de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra van ordenar a la fotoperio-
dista Mireia Comas que esborrés una fotografia. A més d’identificar-la i recriminar-li que havia 
estat denunciada per atemptat a l’autoritat (va ser absolta), van acabar amenaçant-la amb una 
denúncia per desobediència a l’autoritat.

• https://directa.cat/dos-policies-ordenen-esborrar-una-imatge-a-una-fotoperiodista-i-lamen-
acen-amb-una-sancio/

https://twitter.com/xavihurta/status/1399295389040267275
https://twitter.com/ArmandLR95/status/1404412509621194758
https://directa.cat/dos-policies-ordenen-esborrar-una-imatge-a-una-fotoperiodista-i-lamenacen-amb-una-sancio/
https://directa.cat/dos-policies-ordenen-esborrar-una-imatge-a-una-fotoperiodista-i-lamenacen-amb-una-sancio/
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

DENUNCIEN UN PERIODISTA PER “OBSTRUCCIÓ A L’AUTORITAT” DURANT UN DESNONA-
MENT

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 11/08/21 El fotoperiodista Pau de la Calle ha rebut una denúncia per part dels Mos-
sos d’Esquadra relacionada amb la cobertura d’un desnonament al número 32 del carrer Consell 
de Cent de Barcelona l’11 de novembre de 2020. Segons la denúncia, De la Calle formava part de 
la quarantena d’activistes que van fer una seguda davant l’edifici per aturar el desnonament i li 
van aplicar la Llei orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa, per “obstrucció a l’autoritat, 
empleat públic o corporació oficial per impedir l’exercici legítim de les seves funcions”. El passat 
19 d’agost, De la Calle va presentar un recurs a la sanció de 601 euros.

• https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1327215904082571264?s=20
• https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1327244645626208256?s=20

ELS MOSSOS OBLIGUEN ELS PERIODISTES A SORTIR DEL PERÍMETRE POLICIAL DURANT UN 
DESNONAMENT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 17/09/21 El responsable de l’operatiu d’ARRO desplegat per executar un desnona-
ment al barri del Farró, a Barcelona, ha fet sortir els periodistes del perímetre policial. Els Mossos 
ja havien començat a treure la gent que es concentrava davant de l’immoble quan ha ordenat als 
professionals de la informació que marxessin “sense donar més explicacions”, segons el perio-
dista Andreu Merino. A la pràctica, ha afegit Merino, “això ens impedia gravar l’actuació policial 
perquè els vehicles de l’ARRO ens tapaven la visibilitat”.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha demanat explicacions al cos policial i les ha reproduït 
per Twitter: “En cap cas hi ha hagut, ni hi ha, voluntat d’obstruir la feina dels mitjans de comu-
nicació”, “s’ha establert una zona de seguretat des d’on els periodistes tenien visibilitat (com ho 
demostren imatges de TV)” i “el desnonament d’avui s’ha produït al barri de Gràcia, on els carrers 
són estrets. S’ha compatibilitzat el dret a la informació amb la necessitat de facilitar l’accés de 
la comitiva judicial”. Les imatges a les quals fan referència són les del programa Planta baixa de 
TV3, però les han aconseguit perquè una veïna els ha deixat pujar al seu balcó.

• https://twitter.com/andreumerino/status/1438891201667665920?s=20
• https://twitter.com/ramossalvat/status/1438790695800672256?s=20

LA GUÀRDIA URBANA IDENTIFICA UN PERIODISTA PER FER UNA FOTO

• Identificacions, retencions i detencions
 
BARCELONA 25/09/21 El periodista freelance Germán Aranda Millán estava fent una fotografia 
d’una identificació a la plaça d'Espanya de Barcelona el 25 de setembre quan la Guàrdia Urbana el 
va identificar. Aranda explica que no va ser suficient mostrar l’acreditació de premsa i el DNI, sinó 
que van demanar-li el número de mòbil i la seva adreça actual. A més, després de tot, denuncia 
que un altre agent el va fotografiar i van advertir-lo que “un ús indegut de les imatges” era la seva 
“responsabilitat”.

• https://twitter.com/german_aranda/status/1441850436718321665?s=20

https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1327215904082571264?s=20
https://twitter.com/PaudelaCalle1/status/1327244645626208256?s=20
https://twitter.com/andreumerino/status/1438891201667665920?s=20
https://twitter.com/ramossalvat/status/1438790695800672256?s=20
https://twitter.com/german_aranda/status/1441850436718321665?s=20
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UN FOTOPERIODISTA REP UNA SANCIÓ DE 601 EUROS PER “OBSTRUCCIÓ A L’AUTORITAT”

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 01/10/21 El fotoperiodista Xavi Hurtado ha rebut una sanció de 601 euros en aplicació 
de la Llei orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Concretament, els Mossos d’Esquadra 
l’acusen d'”obstrucció a l’autoritat, empleat públic o corporació oficial per impedir l’exercici legí-
tim de les seves funcions”, mentre cobria un desnonament al carrer Creu dels Molers número 57 
de Barcelona el passat 14 de gener de 2021. En l’escrit sancionador, la policia situa Hurtado entre 
la vintena d’activistes pel dret a l’habitatge que estaven davant la porteria per barrar el pas a la 
comitiva. Hurtado recorda que el van identificar però “sense voler fer constar el carnet de prem-
sa”, i assegura que “sense cap incident vam marxar”.

• https://twitter.com/xavihurta/status/1444239027515838465?s=20

UN POLICIA BARRA EL PAS A UNA PERIODISTA

• Amenaces, identificacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 01/10/21 La periodista Lorena Sopena estava cobrint la festa major de Sarrià, a Bar-
celona, per a Antena 3 quan un agent de Mossos d’Esquadra li ha barrat el pas. Sopena ha dema-
nat permís per entrar dins el cordó policial, on hi havia diversos periodistes d’altres mitjans de 
comunicació, i s’ha identificat, però el policia li ha dit que el braçal del Col·legi de Periodistes “no 
era vàlid perquè era una fotocòpia”. La periodista li ha explicat que és el que donen i li ha lliurat 
també el carnet del Sindicat de Periodistes i del Sindicat de la Imatge (UPIFC), però tampoc l’ha 
deixat passar. Segons Sopena, el mosso l’ha advertit que si passava la denunciaria per desobedi-
ència. Finalment, un altre agent ha intervingut i l’ha deixat accedir al cordó.

• https://twitter.com/Occat93/status/1444272028668858369?s=20

UN FOTOPERIODISTA REP UNA SANCIÓ DE 601 EUROS PER “OBSTRUCCIÓ A L’AUTORITAT”

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 01/10/21 Un fotoperiodista ha rebut una sanció de 601 euros, en aplicació de la Llei 
orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Concretament, Mossos d’Esquadra l’acusen 
d’”obstrucció a l’autoritat, empleat públic o corporació oficial per impedir l’exercici legítim de les 
seves funcions” mentre cobria un desnonament al carrer Creu dels Molers número 57 de Bar-
celona, el passat 14 de gener de 2021. En l’escrit sancionador, la policia el situa entre la vintena 
d’activistes pel dret a l’habitatge que eren davant la porteria per barrar el pas a la comitiva.

https://twitter.com/xavihurta/status/1444239027515838465?s=20
https://twitter.com/Occat93/status/1444272028668858369?s=20
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

L’EXTREMA DRETA AMENAÇA UN PERIODISTA I LA POLICIA L’IDENTIFICA

• Identificacions, retencions i detencions
 
VALÈNCIA 09/10/21 El passat 9 d’octubre, Diada Nacional del País Valencià, el periodista Miquel 
Ramos va rebre amenaces mentre cobria la manifestació organitzada per Antifeixistes País Va-
lencià i l’esquerra anticapitalista i independentista. Durant el recorregut, des del carrer Xàtiva fins 
a la plaça Amèrica de València, el periodista estava retratant alguns grupuscles d’extrema dreta 
que provocaven i insultaven les manifestants. Ramos relata que un dels individus va començar 
a seguir-lo i a amenaçar-lo davant els agents antidisturbis: “M’anava repetint luego te pillaré”, 
recorda. Va alertar un policia, però va respondre-li que no digués com havia de fer la seva feina i 
va demanar-li la documentació i el carnet de premsa. A l’individu ultra no el van identificar en cap 
moment, tot i que va continuar seguint-lo i amenaçant-lo.

• https://twitter.com/Miquel_R/status/1446897405958443013?s=20

JUTGEN EL FOTOPERIODISTA ALBERT GARCIA PER ATEMPTAT CONTRA L’AUTORITAT I LESIONS

• Denúncies, procediments i resolucions judicials
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 14/10/21 El fotoperiodista Albert Garcia cobria les protestes contra 
la sentència del Tribunal Suprem, el 18 d’octubre de 2019, quan va ser detingut pel Cos Nacional de 
Policia. La Fiscalia l’acusa d’atemptat contra agents de l’autoritat i d’un delicte lleu de lesions, i li 
demana divuit mesos de presó i 480 euros de multa. El fotoperiodista d’El País nega rotundament 
les acusacions i assegura que un agent antidisturbis va intentar tapar el seu camp de visió durant 
una detenció i va colpejar-lo al pit. Quan Garcia li va recriminar l’actuació i va tractar de frenar-lo, 
va acabar detingut amb violència.

Diverses organitzacions de periodistes han signat un manifest de suport al fotoperiodista en què 
denuncien que es tracta d’un “muntatge policial basat en un relat farcit de falsedats per tal de 
justificar una detenció injusta, desproporcionada i repressiva”. Alhora, subratllen que “les imat-
ges enregistrades de la detenció proven que en cap cas va haver-hi agressió, desobediència o 
obstrucció”.

Actualització:

Albert Garcia ha estat absolt de les acusacions d’agredir un policia espanyol perquè el jutge con-
sidera que “no existeixen proves fefaents”

• https://www.media.cat/2021/10/07/ens-dificulten-la-feina-perque-no-puguem-documentar-
el-que-passa/

• https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-08/la-fiscalia-pide-un-ano-y-medio-de-car-
cel-por-atentado-a-la-autoridad-para-un-fotoperiodista-de-el-pais.html

• https://twitter.com/punsix/status/1185296055849631744

https://twitter.com/Miquel_R/status/1446897405958443013?s=20
https://www.media.cat/2021/10/07/ens-dificulten-la-feina-perque-no-puguem-documentar-el-que-passa/
https://www.media.cat/2021/10/07/ens-dificulten-la-feina-perque-no-puguem-documentar-el-que-passa/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-08/la-fiscalia-pide-un-ano-y-medio-de-carcel-por-atentado-a-la-autoridad-para-un-fotoperiodista-de-el-pais.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-08/la-fiscalia-pide-un-ano-y-medio-de-carcel-por-atentado-a-la-autoridad-para-un-fotoperiodista-de-el-pais.html
https://twitter.com/punsix/status/1185296055849631744
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SANCIONEN AMB LA 'LLEI MORDASSA' UN FOTOPERIODISTA QUE COBRIA UN DESNONAMENT

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 08/11/21  El fotoperiodista Axel Miranda ha rebut una multa de 601 euros per “obs-
trucció a l’autoritat” en aplicació de la Llei 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Els fets es re-
munten al 20 d’abril, quan cobria un desnonament al número 47 del carrer Sant Elm, al barri de la 
Barceloneta de Barcelona, i on van acudir antiavalots de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra.

 
MOSSOS OBSTACULITZA LA TASCA INFORMATIVA DURANT UN DESNONAMENT

• Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions
 
BARCELONA 20/12/21 Diversos periodistes denuncien les dificultats per cobrir el desnonament 
del número 209 del carrer Roger de Flor de Barcelona. Edgar Sapiña relata que la policia cata-
lana va barrar-los el pas al carrer i els va deixar treballar en un “espai minúscul des d’on va ser 
realment impossible veure l’actuació policial”. Sapiña assegura que es van queixar en diverses 
ocasions als agents que feien d’enllaç amb premsa, però no va servir de res.

• https://twitter.com/edgarsapinya/status/1472869693912494081

 
 
UNA FOTOPERIODISTA REP UNA SANCIÓ PER “DESOBEDIÈNCIA O RESISTÈNCIA ALS AGENTS 
DE L’AUTORITAT”

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
BARCELONA 21/12/21 La fotoperiodista Joanna Chichelnitzky ha rebut una sanció en aplicació de 
la Llei 4/2015, coneguda com a llei mordassa, per valor de 601 euros. Els Mossos d’Esquadra van 
interposar-l'hi quan cobria un desnonament a Barcelona el 10 de desembre de 2020, al número 
42 del carrer Trobador. L’escrit descriu que Chichelnitzky era entre el grup de persones concen-
trades davant la porta d’accés a l’edifici, com si fos activista, i relata que “la persona denunciada 
va fer cas omís de les ordres i indicacions dels agents”. Se li atribueix un delicte recollit a l’article 
36.5 de la llei mordassa: “Desobediència o resistència als agents de l’autoritat en l’exercici de les 
seves funcions”.

En canvi, la fotoperiodista explica que duia braçal i que en cap moment li van ordenar que sortís 
de dins el perímetre policial, des d’on estava cobrint el desnonament: “Estava dempeus fent fo-
tos, no pas asseguda a l’arrencacebes”. De fet, quan la van identificar, va ensenyar el carnet del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya. Chichelnitzky lamenta que el passat 20 de desembre també 
van identificar-la en les mateixes circumstàncies durant el desnonament del carrer Roger de Flor, 
i van assegurar-li que la denunciarien.

• https://twitter.com/Chichiflesky/status/1473259425204953090

https://twitter.com/edgarsapinya/status/1472869693912494081
https://twitter.com/Chichiflesky/status/1473259425204953090
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POLICIES CONTRA  
PERIODISTES

LA GUÀRDIA URBANA DENUNCIA UN FOTOPERIODISTA PER SALTAR-SE EL TOC DE QUEDA 
MENTRE TREBALLAVA

• Denúncies, procediments i resolucions judicials
• Identificacions, retencions i detencions

 
BARCELONA 26/12/21 El fotoperiodista David Melero denuncia que la Guàrdia Urbana va identi-
ficar-lo la matinada del diumenge 26 de setembre quan tornava de cobrir una festa al carrer, al 
barri de les Roquetes de Barcelona. Melero ha denunciat a Twitter que uns agents van aturar-lo 
quan tornava cap a casa i el van denunciar per saltar-se el toc de queda, tot i que va ensenyar-los 
l’acreditació del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Sindicat de Periodistes de Catalunya. 
Melero lamenta que no es creien que no estigués de festa.

• https://twitter.com/davidmelero__/status/1474920400035459078
• https://beteve.cat/societat/fotoperiodista-denuncia-guardia-urbana-toc-de-queda/

SANCIONEN UN FOTOPERIODISTA PER “DESOBEDIÈNCIA” DURANT UN ACTE DE VOX

• Sanció administrativa (llei mordassa)
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 30/12/21. Pràcticament un any més tard dels fets, el fotoperiodista 
Xavi Hurtado ha rebut una notificació de sanció per valor de 601 euros en aplicació de la llei or-
gànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Els Mossos van identificar-lo durant un acte del 
partit d’extrema dreta Vox a L’Hospitalet de Llobregat i li atribueixen una infracció de desobedi-
ència, recollida en l’article 36.6.

Segons el fotoperiodista, com que no li permetien creuar el cordó policial, va creuar per un parc 
infantil per arribar a l’altra banda i evitar passar entre militants de Vox. El text de la sanció ex-
plica que Hurtado va desobeir les ordres de no traspassar la línia policial i que quan un agent va 
ordenar-li que s’aturés, va fer cas omís. Quan el van identificar, es va acreditar com a periodista.

• https://twitter.com/xavihurta/status/1484571845235982340?s=20

https://twitter.com/davidmelero__/status/1474920400035459078
https://beteve.cat/societat/fotoperiodista-denuncia-guardia-urbana-toc-de-queda/
https://twitter.com/xavihurta/status/1484571845235982340?s=20
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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 con-
flictes 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.
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